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  دیباچه

 

 می انسان هدربار قدیمی، های المثل بضر از یکی است. محیط با آن تطبیق و پویایی زنده، موجود اصلی ویژگی

 صادق ردمو این نیز نهادها جمله از انسان تاسیسی و فکری آثار مورد در جنبد. می است، زنده زمانیکه تا گوید،

 تمدن ختاری . دهند می ادامه حیات به و شناخته خود های فعالیت با گستردگی و قدمت از درهرسطحی آنها است.

 و نبوده سدودم ولیکن  وخم، پیچ پر راه همواره نهادها، فعالیت انجام و انسان پویایی برای که است آن بیانگر بشر

 انسان که است آن مهم نکته است. حاصل هم پیشرفت و جریان خاکی کره در زندگی وخیزهایی، افت با نیست.

  بخشند. می استمرار و داشته نگه فعال و زنده را نهادها خود، پویایی با ها

 به ایران در شمسی 1398  سال اواخر در و دنیا در میالدی 2020 سال آغاز از بشر برای کرونا که آنچه روایت

 طحس در جامعه هر در متفاوت نهادهای فعالیت و بشر زندگی مختلف وجوه در آن آثار است. تکراری بارآورد،

 در 19-کووید گیری همه تاثیر درباره نیز فراوان های تحلیل و ها گزارش است. نمایان جهان کشورهای و داخلی

 همه این پایان و دوران گذر  از پس بیشتری زمان نیازمند نیز آن جانبه همه  بررسی است. منتشرشده گسترده ابعاد

 است. گیری

 اند.م خواهد بشر تاریخ انبان در حاضر گیری همه با بشر مواجه چگونگی از حاصل تجربه مخاطرات، عین در 

 فعالیت برای بمناس راه طریق از آن شرایط با نهادها و افراد انطباق قابلیت و ظرفیت شناخت تجربه، این بارز نکته

 ناپذیر خستگی علمی های کوشش  حاصل، تجربه برایندهای نبارزتری است. آن از ناشی  سخت های وضعیت در

 بازگشت برای جهان مردم دل در امید بارقه موجب که است گیری همه مهار برای ومرد، زن محقق و عالم هزاران

 یافته تدس مهم این به علمی جدید های نوآوری وکمک ابتکار با آنان شک بدون است. بشری معمول زندگی به

 برای ها نوآوری ارائه برای جهان سراسر در نیز دیگر های زمینه و سطوح در ها تالش از دیگر های نمونه اند.

 بین و ملی سطوح در فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، نهادهای مجموعه فعالیت ادامه طریق از انسان نجات

  است. اعصار و قرون طی در بشر توانمندی اثبات نشانگر که امری همان است. المللی

 هدف با و اجتماعی و انسانی سرمایه با علمی نهاد عنوان به نیز متحد ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 دودیتمح سرآغاز در و خود سیستا سال بیستمین طلیعه در کشور، دانشگاهی و علمی جامعه به خدمتگزاری

 وظایف، انجام در پویایی برای گیری همه دوران در فعالیت ادامه برای نبود، مترتب آن پایان برای پاسخی که هایی
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 حیات ادامه و فعالیت به آنها طریق از که هدف این با جستجوکرد. شرایط با خود تطابق برای را جدید هایی روزنه

  دهد. ادامه راندو این در خود مثمرثمر

 اهداف تحقق راستای در حال، عین در و وفاق در جامعه شرایط با که بود فعالیتی  «گفتگو تاالر» اندازی راه 

 اهداف ققتح منظر از ویژگی چند تاالر، این  شد. اجرایی و پیشنهاد ها روزنه  دیگر کنار در موثر شکل به انجمن

 نآ های فعالیت کلی رویه با و دارا را متحد ملل سازمان مطالعات زمینه در پژوهش و آموزش ترویج در انجمن

 االر،ت است. داده انجام متفاوت اشکال به را علم تولید وظیفه حیات، های سال طول در انجمن است. باقانط در

 مرتبط ایه زمینه درباره علمی تحلیل و تفسیر با روز، به و جاری عمدتا رویدادهای درباره بخشی آگاهی وظیفه

  گرفت. عهده به را انجمن فعالیت حوزه به

 حقوقی تگویگف االرت اولین ولیکن دارد، المللی بین و ملی سطح در سابقه تاالرگفتگو شکل به فعالیت درحالیکه

 آن فعالیت ولینا و  تاسیس گذشته سال اردیبهشت در یادشده، وظیفه با ایران، علمی جامعه در المللی بین وسیاسی

 ارائه هب مستمر صورت به تاالر سپس شد. انجام «الملل بین روابط و منظرحقوق از کرونا» سمپوزیوم قالب در

 همت «برابرنا جهان در برابری برای تالش متحد، ملل سازمان» منا با دیگری سمپوزیوم برگزاری همچنین و مقاالت

  برگزارشد.  «لمللیا بین اختالفات  وفصل حل و سنگاپور کنوانسیون میانجیگری،» سمپوزیوم نیز آن از پس گمارد.

 مفتخر نجمنا المللی، بین وسیاسی حقوقی گفتگوی تاالر در مقاله اولین انتشار از سال یک ازگذشت پس حال،

 از پس سمپوزیوم هر های مجموعه در اه سمپوزیوم مقاالت باشد. می تاالر 1399 سال مقاالت مجموعه انتشار به

 تاالر االتمق  دیگر محتوای دربرگیرنده حاضر، مجموعه (.اینجا و اینجا ،اینجا) گرفتند قرار اختیار در آن پایان

 فعالیت دارد. اهمیت آن ذکر وجودارد،که دیگری مهم های نکته تاالر فعالیت بطن در است. انجمن گفتگوی

 کردن فراهم آن، مهمترین کنند؛ می دنبال خود اصلی اهداف کنار در نیز را دیگری اهداف معموال انجمن های

  کار زمینه تگانشیف همه برای علمی کار به خاطر تعلق و ارتباط برای انگیزه و عالقه ایجاد و مشارکت برای بستری

 طبانمخا به آن وعرضه عرصه این در فعالیت جهت عالقمند جوانان برای فرصت ایجاد ، فدیگرهد است. انجمن

  ست.ا بوده تاسیس بدو از آن رویه در ولیکن انجمن، نانوشته وظایف از یکی جوانان از حمایت به تعهد است.

 هازهم تاالر پویایی در همکاری برای دانشجویان و پژوهشگران و اساتید همت و توان از مندی بهره همچنین

 زنان وسطت مقاالت از ای عمده بخش تقریر دیگر همم نکته ایران. جغرافیایی گستره در علمی ومراکز ها دانشگاه

 یک برای هفته، مشخص ایام در و موقع به انتشار در انضباط و نظم است. دانشگاهی و علمی جامعه در توانمند

 های نوانع در که گذشته، سال یک در تاالر مقاالت بر مروری است.  عنایت قابل ها محدودیت با و نوپا فعالیت

https://unstudies.ir/static/fckimages/files/IAUNS%20Symposium%20COVID-19%20(1).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/IAUNS%20Symposium%20COVID-19%20(1).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85(2).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85(2).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/Mediation%20Symposium%20(1).pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/Mediation%20Symposium%20(1).pdf


   

 
 

3 
 

 رد که دارد روز به  انتشار زمان در و ارزنده مطالب از نشان  اند، شده بندی ترتیب حاضر موعهمج در موضوعی

 قاالتم تاالر، در نگارش شیوه بر بنا است. تاالر موضوعات در پژوهش برای  تامل قابل منبعی نیز  حاضر حال

  کنند. می معرفی پژوهشگران برای هم را دیگر منابع شده ارائه

 همت، الش،ت ابتکار، یمن به ترتیبات و نهادها است. احوال همه در فعالیت و پویایی محور انسان که رفت آن ذکر

 پذیر مسئولیت و روز تحوالت با همراه دانش و آگاهی با خدمت، انگیزه با عالقمند، های انسان گیری پی و اقدام

 دبیرکل عسکری، اپوری دکتر ارجمند، استاد و عزیز فرزند آن از انجمن، در گفتگو تاالر ابتکارتاسیس هستند. فعال

 انجمن پویایی برای ای دریچه عنوان به را  خود فعالیت  محترم مدیره هیات در تصویب از پس که ماست گرامی

 ظیفهو گیرد. می صورت ایشان تقدیر قابل وتالش کوشش با نیز آن استمرار و کرد آغاز  گیری همه دوران در

  م.نمای سپاسگزاری نهایت ایشان مجدانه، و عالمانه وقفه، بی و مستمر زحمات از انجمن نام به دارم

 رزشمندا مقاالت ارسال با و عالقمندی با هگذشت سال طول در که عزیزی دانشجویان و پژوهان دانش اساتید، همه از

  کنم. می قدردانی و فراوان سپاسگزاری شدند، آن پیشرفت موجب و همراهی را تاالر خود،

 فنی انیپشتیب و انتشار در خود مساعدت با پازدارکه اعظم خانم عزیز، همکار از را انجمن تشکرخالصانه مراتب

 رم.دا می ابراز کنند، می وظیفه انجام صمیمانه، صبوری و آرام منش با مجموعه این انتشار و تدوین و تاالر

 سربلندی موجب و معتبر المللی بین یحت و ملی تراز در تاالرگفتگو علمی محتوای و فعالیت اینجانب، تجربه به

 است. ایران در المللی بین روابط و حقوق مطالعات  مرجع یک عنوان به متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

  است. مرتبط های حوزه وعالقمندان پژوهان دانش بیشتر همکاری گرو در آن فعالیت استمرار و حفظ

  است. خواستار متعال خداوند از علمی جامعه به خدمت در را همگان توفیق و سالمتی

 

 خداوند پناه در

 مصفا نسرین  

 انجمن یسئر  
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 به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 تهران دانشگاه استاد –دکتر نسرین مصفا 

آموزش و پژوهش مندی واعتقاد خود را به حقوق بشررر از طریق های چندی، عالقهبرای معلمی چون من که دهه

 و اقعیو وضررعیت گیتی، پهنه در بشررری مهم علقه این کنونی  شرررایط تحلیل اسررت، نموده دنبال زمینه  در این

 .شود می ترسخت و سخت روز هر آن، درک

سناد بین ها پذیرفته المللی حقوق بشر که توسط دولتبه نظر می رسد دیگر به رخ کشیدن صرف عنوان و مواد ا

ها نیز یادشده، بیشتر از تحسین صرف باید مورد تامل قرار گیرند. به زعم و بسیاری از قوانین اساسی آنشده و در 

 و اجرا مکانا بدون  مطالعاتی زمینه  تجربه نگارنده، حقوق بشررر فراتر از بازخوانی، اسررتناد به اسررناد و حتی یک

لی الملها و کارگزاران بین، جامعه، رهبران دولتانسانی آحاد در آن سازیدرونی همه از ترمهم و مسئولیت انجام

 است.

المللی حقوق بشرررر که دنیا را فراگرفت و به تدوین اسرررناد و تهسررریس نهادهایی قرار نبود که ایده و جنبش بین

 تهمین جستجوی در بشر حقوق آلایده. افتد کنونی روزگار و حال به ، شد دنبال  درمراحل مختلف، به ضرورت

های مشررترک بشررری برای گسررترش و عنایت به آن نی، ملهم از تجربه و زبان اخالقی برای بیان ارزشقانو قحقو

 هایقالب در حمایت و ترویج طریق فقط از را آن توان نمی رسد، می بنظر اکنون  هست. ولیکن در جهان بود و

 .کرد جستجو  موجود تجویزی و کنونی

 مندی از آن تفاوتی در زندگیبرای احقاق حقوق خود باشرررد که با بهره دیدگانباید زبان سرررتمحقوق بشرررر می

ه های هایی در زمینه تبیین حقوقی، شناخت زمینه ها و بیان خواستخویش یابند. البته با انصاف باید گفت موفقیت

ن، تبیی  ،جا که سرریاسررت بر آن تسررلط نیابد، داشررته اسررت. انبانی از ادبیات حقوق بشررر که تعریفانسررانی، تا آن

سازوکارها، سیس نهادها و  ست. ته سیر را در بردارد، موجود ا شکال و تفا شمردن ا  و دتولی ها،قطعنامه صدور  بر

 وعات،موضرر تنوع صررفحات،  حجم و کثرت نظر از غیردولتی و المللیبین و دولتی مراجع در هاگزارش انتشررار

 و شرررب حقوق به درونی اعتقاد احوال و حال  ولی. اسررت خوبی وضررعیت هاآن از جانبه همه تفسرریر لزوم با البته

 .نیست خوب آن اجرای
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در صررردور آرای حقوق بشرررری، با وجود فرآیند کند  المللیتوفیق برخی نهادهای قضرررایی وشررربیه قضرررایی بین

ز حقوق مدنی و سیاسی و تنبیهات انفرادی صادر می شود قابل انکار رسیدگی قضایی ، که عمدتاً برای حمایت ا

نیست؛ ولیکن در حمایت از مردمی که نقض حقوق بشر و کرامت انسانی به وجهی مستمر در زندگی آنان تبدیل 

 های مبهم روبروست.شده است، با هزاران پرسش آشکار و پاسخ

تقا منزلت وی وکاهش آالم و رنج انسررانی، ار برای  هدف اصررلی تفکر حقوق بشررر، تحقق حقوق ذاتی انسرران

صاف ،  سانی در مقابل عدم رعایت احترام و کرامت، بی عدالتی وان شان ان ابزاری برای رفع محرومیت و تخفیف 

ای مشرررکل که در جهان پیچیده، چندوجهی، نابرابر و غیر قابل پیش بینی کنونی، و رفع تبعیض اسرررت . وظیفه

العبور روبروسررت و تنها از طریق محکوم کردن و تنبیه ناقضرران، آن هم گزینشرری ی صررعباجرای آن با گذرگاه

 آید.ای بدست نمیوناعادالنه، نتیجه

شر با سور و ساده چند، واژگانی تلفیق  تعریف حقوق ب ست و می  ای مجموعه با هک بینیم می عمل در ولیکن. زیبا

سال اخیر  محیطی آثار ذاتی، تناقضات هنجارها، و هاارزش از متعارض ضعیت چند  و دیگر عوامل حتی قبل از و

سترش مفهومی، حتی گاه غیرمتعارف ست. وجه حقوقی آن گ صه جهانی روبرو ست، کرده پیدا  در عر  لیکنو  ا

 هایدهه و الهاسر در که اسرت هاییپیچش درباره جانبه همه تفکر بلکه اسرباب، مسرتلزم تنها نه آن واقعیت تجلی

 ه انسان مشکل می نمود.مخیل به آن خطور پیشین،

شر حقوق از حمایت و  ایده بیان  شور در که المللیبین ب شین شده، تکرار  آن مختلف مواد در متحد ملل من  از ا

 و صررلح فظح و جنگ از پیشررگیری برای منشررور کنندگانتدوین. بود جهانی دوم جنگ بلیه از برخاسررته فجایع

های آن برای اهداف منشور عنایت ی اساسی به عنوان یکی از آرمانهاآزادی و بشر حقوق به المللی، بین امنیت

صوب، ده صدها مکتوب م شر،  صویب اعالمیه جهانی حقوق ب هاد ها نکردند. برای اجرای تمهیدات آن، پس از ت

تقاد ر و اعکه قادر باشررند، حقوق بشررر را به باوها هزاران نطق آتشررین ایراد شرردند، ولیکن از آنتاسرریس و در آن

سانی، به شر، اتهام و تنبیه دیگران کوبیده اند، تبدیل کنند،ان شتر بر طبل تبلیغ حقوق ب سانی که بی  ویژه در میان ک

ناتوان بوده اند. حقوق بشررر، بسررتر سرریاسرری مناسررب برای اجرا میخواهد: ولیکن با سرریاسررت قدرت بسرریار درهم 

نیز چنین است. به چند مورد از درک سیمای معاصر این در هم رسد که اند. شرایط حاضر جهان به نظر میتنیده

 تنیدگی اشاره می کنیم.

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
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سعه شمال کره زمین، جوامع تو سعه، همه کمجنوب و  شیوعیافته و در حال تو سی  وبیش درگیر   غایت هب ویرو

ستند  نامیمون سد،نظرمی به که ه شش رغمعلی ر سن، برای شده انجام مثبت کو شمندان، اذعان به واک ر هام دان

سارات جانی گاه مرگبار آن صدمه و خ ست. آثار   و مادی ضررهای و  قطعی آن هنوز در کوتاه مدت فراهم نی

 و دیده را آن هایروایت یا و اسررت ملموس جهان مردم از بخشرری برای تر،بیش یا ترکم اجتماعی، و اقتصررادی

ستعاره مرگ و ابتال و خوف و صدمه ولی نیست جریان در مرسوم جنگ. اندشنیده ی های جنگی و نظامدرگیر ا

دارانی که به رای همین مردم بر سررریر قدرت هسررتند، اگر نابودی ویروس با شررده اسررت. در این میان وظیفه زمام

 گیری کرونا برای آنان است.امکانات فعلی نیست، بلکه تسلی ، آرامش و ایجاد صلح در شرایط همه

شررری خودنمایی می کند، برخورد زمامدارانی اسررت که از آزار، صرردمه ب آالم و رنج نای از فراتر چهآن ولیکن 

کنند و زمینه را نیز برای خود برای رفتارهای غیرانسانی حقوق جسمی و روحی مردم استفاده ابزاری و سیاسی می

 بشری فراهم می کنند.

هایی که بیان آن رفت، به در زمینه هارغم کوشررشاسررت. علی بنظرنگارنده، این همان چالش عمده حقوق بشررر

ست. البتهقدر کافی به درونی کردن ارزش شده ا صه جهانی توجه ن شر در عر  به ودخ سازیدرونی  های حقوق ب

 .یردگ صورت باید بیابیم، عملی راهی تا آن بر تاکید ولیکن. دارد بستگی عوامل از ایسلسله

 که به محتوای انسررانی و اخالقی آن توجهتر از آنبشررر نیز بیشمتاسررفانه نهادهای تاسرریس شررده در زمینه حقوق 

سیر تشکیل جلسات، مرور گزارشها، تصویب قطعنامه و اعالمیه شته باشند، ا سیاسی بها، انتخابدا شتوانه های  ا پ

شرایط،مالی برای کار در ارکان آن ستند. این  شت وجود هم کرونا شیوع از قبل  ها و غیره ه  عهمجا نه، اگر. دا

 یم توجه گذرد،می آینده و حال و گذشرررته در یمن مانند دنیا، مناطق برخی در که چهآن به بایسرررت می جهانی

 هاسررتسررال که کشررور آن در بشررری مختلف های نسررل از نفر ها میلیون زندگی به گذرا حتی نگاه یک. کرد

های جهانی و درآمدهای ناشرری از فروش بار قدرتتفاوتی اسررفآن می باشررند، و در بی آثار و درگیرمخاصررمه

اسلحه قربانی شده اند، کافی است تا به میزان توجه به حقوق بشر و اعتقاد رهبران سیاسی قدرتهای بزرگ به آن 

 پی ببریم.

 از دفاع برای باید بنیان در که  اریمثال دیگر نیز بی عملی در مقابل کاربرد غیرانسرررانی، ابزار تحریم اسرررت. ابز

 .باشد داشته کاربرد کشورها در المللی بین امنیت و صلح نقض از دیده رنج مردم
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 ،نظامی جنگ غیرقهری بدیل شرررد، آغاز ملل جامعه زمان از المللیبین سرررطح در تاریخی نظر از که تحریم،  

صادی جنگ: بردمی پیش را جنگ از دیگر ایگونه ستفاد. اقت صادی علا ستفاده از ابزارهای اقت یه ه و یا تهدید به ا

ست. تحریم ها،  سی و نظامی آن، یک جنگ ا سیا صادی و با هدف کاهش قدرت  ضعیف اقت یک دولت برای ت

شور مورد نظر خود را به منابع مالی و فنی، توانایی برای بهره سی ک ستر  مندی از تجارت و دیگر عوامل محدودد

هدف خود دسرررت یابند. پیروزی در این جنگ نیز همانند جنگ با ابزار نظامی به مجموعه ای از می کنند، تا به 

دوستانه عوامل وابسته است. آثار آن نیز عواقب خواسته و ناخواسته ای از نظر سیاسی و اجتماعی و به ویژه انسان

ایی آن، اگر هم در شرررایطی که در حال و آینده به دنبال دارد. ولیکن اصررل قابل تامل آن اسررت که اصرروال کار

 بدون تعمد سیاسی مورد استفاده قرارگیرد، باید بر اساس آثار حقوق بشر وحقوق بشردوستانه ارزیابی گردد.

 گذشته، از هبلک بیشتر، شدت با حاضر حال در تنها نه که  اعمال تحریم هاتوجه عمیق تر به تهدیدات اقتصادی و 

 برای رهنمونی زند، می دامن مرتب عادی مردم میان در وحشت  به و دارد، ترویج امریکا متحده ایاالت طرف از

به ارتباط آن با مفهوم موسع از تروریسم است. ویژگی عمده تروریسم، ایجاد رعب و وحشت از طریق  نظر امعان

 اعمال خشونت بار برای نیل به هدف مورد نظر است.

ش از آنکه خشونت را فقط از منظر صدمه و آثار جسمی آن تلقی کنیم، گذشته است. از طرفی، زمانی قابل پذیر

ناشررررایسررررت و تحقیر و تخفیف  فاا  کاربرد ال مال و  نت روانی از طریق اع پذیرش قبح خشرررو امروزه روز 

سانی  کرامت ست بالتردید خوف وایجاد  ان شونت مفهوم تحول. ا شونت از خ  در وحیر و روانی به  فیزیکی خ

 مالاع فوری آثار با عمدته مردم مرسرروم ترورهای در. اسررت شررده پذیرفته مرتبط های رشررته متخصررصرران میان

. و داد روی خودمان جامعه در پیش چندی آن بارز  نمادخشرررونت بار، مجروحیت و مرگ روبرو میشررروند، که 

 .هستند همراه مردم آینده و حال زندگی برای وحشت و  لیکن ترورهای اقتصادی با آثار روانی

سم مورد وفاق می سم وجود دارد، ولیکن هنوز مفهوم تروری سیون های متعدد در زمینه تروری سناد و کنوان دانیم ا

 ها در جریان است. ولیکن می توان براین امرعمومی جهانی از طریق یک کنوانسیون جامع قرار نگرفته و کوشش

شونت کالمی و ایجا ستفاده از خ شت در میان مردم عادی با دغدغه تامل کرد، که با توجه به آثار ا د رعب و وح

خدشرره به امنیت شررغلی و غیر هم شررکلی از تروریسررم اسررت که از ابزار اقتصررادی  دارویی، -تهمین مواد غذائی 

 با بار ونتخشرر حمله یک  اسررتفاده می کند. تروریسررم فقط حمله مسررلحانه به بیگناهانی در یک کشررور از طریق

غیر  ابزار یک  با بیگناهان به صرردمه  نیت و هدف با اقتصررادی ابزار از سررتفادها بلکه نیسررت، زمانی محدودیت

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&LangID=E
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/4/1/78/822012?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/4/1/78/822012?redirectedFrom=PDF
https://www.irna.ir/news/84125823/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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 ایاالت. تنیس صرف سیاسی شعار یک فقط حاضر، کنونی شرایط در اصطالح  اخالقی بدیل است. کاربرد این

 از پس که همانگونه. دارد بشرررر حقوق و الملل بین حقوق برخالف اعمال و ورود در طوالیی ید آمریکا متحده

و  ل کرد. بیان و تهدیدات مسررتمر گذشررتهالمل بین حقوق ادبیات وارد را ترور علیه جنگ سررپتامبر، یازدهم حمله

ست  سم ا صداق تروری صادی این دولت علیه مردم ایران همان م سی و اقت سیا سای جمهور و کارگزاران  حال رئو

سیاسی و اقتصادی، کشورهای دی شر بوده که به دالیل  شتر به حرف تا عمل در مکه نقض حقوق ب قابله گر هم بی

 .کنند می بسنده  آن  با

تر مواجهه با مردم دنیا در این بلیه جهانی شیوع ویروس کرونا کشیده حال، ادامه الفاا و رفتارها به دامنه گسترده

شوهای فقیرتر  سترش این بیماری به ویژه در ک شت گ ه بشده و به جای همدردی و همدلی با مردمی که در وح

 غیره و وام اعطای شرررروط و  شرررتبهدا جهانی سرررازمان به مالی کمکهای قطع و  جوییسررررمی برند، به برتری

 یبرا تالش سررده دو به نزدیک حاصررل ها،کاسررتی برخی علیرغم بهداشررت جهانی سررازمان. کنند می مبادرت

و بعد از آن سازمان ملل متحد است که دستاوردهای  جامعه ملل سپس و نوزدهم قرن زمان از المللیبین همکاری

ست. در عین حال، در مفهومزیادی در مبارزه با بیماری شته ا سازی، و معیارها دا صه سازی، هنجار سازی در عر

 ای دارد.بهداشت جهانی نقش عمده

گیری در شرررورای امنیت سرررازمان ملل متحد دانسرررت. در توان ایجاد موانع برای تصرررمیمنه دیگر آن را مینمو

ترین شرایط بعد از جنگ جهانی دوم به سرمی برند، این نهاد حتی در صدور قطعنامه که جهانیان در سختحالی

 هایبهانهبا  :تصررویب شررددر زمان مقتضرری موفق شررود و قطعنامه بی تاثیری  نتوانسررتنیز درباره مواجهه با کرونا 

خواه و درنهایت به چالش کشرریدن سررازمان ملل متحد. این امر البته مسرربوق به های دلمعمول برای کاربرد واژه

سانیت شرایط حال، نهایت خالف ان ست. ولیکن در  شر حقوق و  سابقه ا ست مردمی ب  می سر هب نگرانی در که ا

نده از ترس های آی، در هفتاد و پنج سال پیش برای مصون داشتن نسلمنشور ملل متحد مقدمه کهاین نه مگر. برند

 از بالی جنگ آمده است.

ر بشررر، وضررعیت حاضرردر طول سررالیان پس از تاسرریس سررازمان ملل متحد و گسررترش جنبش بین المللی حقوق 

ارد، ر و گروهها وجود داقشا از برخی میان در نه و کشورها از برخی در  بدیل است. نقض حقوق بشر دیگر نهبی

سترده آن در پهنه سیع میبلکه خوف نقض گ ساختارینابرابرود. وقتی با تبعیض، فقر، ای و امثالهم ترکیب  و ری 

 شود، آثار مشددی در پی دارد.

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-un-idUSKBN22Q3LW
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-un-idUSKBN22Q3LW
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067552
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067552
https://edition.cnn.com/2020/05/09/politics/us-rejects-un-coronavirus-resolution-china-who/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.un.org/press/en/2020/gashc4292.doc.htm
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 دامها برای چشم که است مردمی آرامش برای المللی بین  جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری وهمدلی

 می مردم، این مشررروع هایخواسررته و آمال این به رسرریدن به کمک برای. دارند شررانآرزوهای به نیل و زندگی

 کمک ،است ضروری آنان کرامت و  جان حفظ برای که هاییارزش کردن درونی برای  نگرش تغییر به بایست

 و اعتقاد رب مبتنی عمل. آیدنمی بیرون  مصرراحبه و گزارش و قطعنامه  صرردور  تغییر نگرش نیز از خالل این. کرد

 علت به حاضر نسل ذهن از اگر جهان حال دارانزمام و هادولت عملکرد که است مسلم. خواهد می اعتماد جلب

اریخ را مورد ر مورخان، منافع برای تحریر تاگ البته. ماندمی تاریخ مکتوب ولیکن برود، ازبین بشر، فناپذیر ماهیت

 اغماض قرار دهند.

شر به درونی  ست. رعایت حقوق ب ستین به آن نی شر، هیچ حرکتی مانند عمل را برای ترویج و حمایت از حقوق ب

سطح خرد و کالنسازی  ست نیازمند  در  صل اگر. ا . ردازیمبپ آن  وعوامل هاراه چگونگی، به باید بپذیریم را ا

 ااهلل که راه را بیابیم.انش
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 تحلیل و ارزیابی قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

 دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل  -امیرحسین محبعلی

در شورای حقوق  1399، در تاریخ دوم تیر قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

سوم خود که ب ست چهل و  ش شر در آخرین روز از ن شورای حقوق ب سید.  صویب ر سازمان ملل متحد به ت شر   هب

، درخصوص پیش نویس قطعنامه ها 2020ژوئن  22علت شیوع ویروس کرونا ادامه پیدا کرده بود، نهایتاً در روز 

دولت عضررو گذاشررت. در این میان، قطعنامه تمدید ماموریت گزارشررگر  47تصررمیم گیری کرد و آنها را به رای 

قطعنامه سررال ای ممتنع به تصررویب رسررید )ر 15رای مخالف و  8رای موافق،  22ویژه حقوق بشررر در ایران نیز با 

رای ممتنع به تصررویب رسرریده بود(. ارمنسررتان، لیبی، اریتره، هند،  18رای مخالف و  7رای موافق،  22با  گذشررته

ر رای گیری دو کشور افغانستان و کنگو داندونزی، پاکستان، فیلیپین و ونزوئال به این قطعنامه رای منفی دادند و 

پیش نویسِ این قطعنامه، توسررط کشررورهای ایسررلند، مقدونیه، مولداوی، سرروئد، انگلسررتان و ایرلند غایب بودند. 

شورا  و شمالی ارائه گردید ضای  ست، به اع سه ای که مربوط به پیش نویس ا در جریان برگزاری اجالس در جل

شد.  شینِ این قطعنامهارائه  سال های قبل، با یادآوری برخی قطعنامه های پی ، در مقدمه دقیقاً به مانند قطعنامه های 

شر و مجمع عمو شورا و شورای حقوق ب ست های  سالمی ایران با درخوا سبت به عدم همکاری جمهوری ا می، ن

ایران به شررورا و مجمع  مجمع عمومی اظهار تاسررف می کند و ضررمن تشررکر از گزارش های گزارشررگر ویژه

شاره به  سپس با ا شدید نموده و  شگر ویژه به ایران برای بازدید اظهار نگرانی  عمومی، از عدم اجازه ورود گزار

شورای حقوق بشر که به ترتیب در مورد سند تاسیسی شورای حقوق بشر  2/5و  1/5تنداتی نظیر قطعنامه های مس

ستو سال دیگر تمدید می کند و از و د شگر ویژه را برای مدت یک ستند، ماموریت گزار رالعمل رویه های ویژه ه

دولت ایران می خواهد تا با وی همکاری الزم را بعمل آورده و اجازه بازدید وی از ایران را فراهم نماید. در این 

 لیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.نوشتار، سازوکار نظارتی گزارشگر ویژه کشوری، از سه منظر مورد تح

 سازوکار گزارشگر ویژه کشوری از منظر اسناد بین المللی-1

، آغاز به کار کردند« رویه های ویژه»حقوق بشررر سررازمان ملل که مطابق با طرحی معروف به  گزارشررگران ویژه

داد هم اکنون، تعده است. نزدیک به شش دهه است که فعالیت می کنند و تعداد آنها همواره در حال افزایش بو

این سازوکار،  . هدف از تعبیهماموریت موضوعی می رسد 44ماموریت منطقه ای یا کشوری و  12این مخبران به 

https://undocs.org/A/HRC/43/L.8
https://undocs.org/en/A/HRC/40/L.15
https://undocs.org/en/A/HRC/40/L.15
https://undocs.org/en/A/HRC/40/L.15
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ResDecStat.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ResDecStat.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ResDecStat.aspx
https://undocs.org/A/HRC/43/L.8
https://undocs.org/A/HRC/43/L.8
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 
 

12 
 

سوی دولت ها و شر از  ستندات نقض حقوق ب شگیرانه از نقض نظارت بر اجرا و تهیه م صیه اقدامات پی  سپس تو

صورت تدریجی تکامل یافته  ست که به  شگیرانه و انعطاف پذیر ا سازوکارهای پی سازوکار، از نوع  ست. این  ا

شگران ویژه می تواند بازتاب نگرانی های جامعه صاب گزار ست. انت ضعیت حقوق ب بین المللی درباره ا شر در و

شد و  شور خاص با ست زدگی به حوزهیک منطقه یا ک سیا ضوع در عین حال می تواند دریچه ورود آفت  ی مو

حقوق بشر محسوب شود. قطعنامه های انتصاب گزارشگر ویژه کشوری، گاهی به اتفاق آراء تصویب می شوند 

که نماینگر نگرانی عمیق جامعه بین المللی درباره وضررعیت حقوق بشررر در آن منطقه خاص هسررتند و گاهی نیز 

ممتنع، به شدت رنگ و بوی سیاسی به خود می  20مخالف و  5موافق،  22طعنامه بالروس با ترکیب آراء مانند ق

شه تا اجراء،  سازمان ملل متحد، از اندی شر  سوبدی، ترجمه زمانی و محبعلی، نظام حقوق ب سوریا  ، 1398گیرند )

شگران (. 208ص  سازمان ملل متحد(،  کوفی تعبیر به که ویژه گزار سبق  شر نگین نظ»عنان )دبیر کل ا ام حقوق ب

ستند، « سازمان ملل صلی دارنده ضعیت یک شش وظیفه عمده و ا ضوعی مربوط یا و سائل مو : الف( تحلیل م

ین المللی؛ ب( ارائه توصررریه درباره اقداماتی که دولت ها و فعاالن مربوط کشرررور خاص به نمایندگی از جامعه ب

باید انجام دهند؛ ج( آگاه سازی نهادهای سازمان ملل و جامعه بین المللی درباره ضرورت رسیدگی به شرایط و 

المللی  بین مسررائل خاص؛ د( دفاع از قربانیان نقض حقوق بشررر به نمایندگی از آنها؛ ه( فعال سررازی جوامع ملی و

صیه های قبلی به دولت  سمن ها به همکاری؛ و و( پیگیری تو شویق  شر و ت سائل خاص حقوق ب سیدگی به م در ر

 ها.

بنابراین مهم ترین کار ویژه گزارشررگران ویژه، مطالعه و بررسرری عینی اوضرراع و احوال به منظور درک شرررایط 

ت مربوط به تضمینِ رعایت حقوق بشر است. یکی از موجود و در ادامه ارائه راهکار به دولت ها در حل مشکال

ویژگی های گزارشررگران ویژه، بی طرفی و اسررتقالل آنهاسررت. این افراد که بعضرراً دیپلمات های سررابق هسررتند، 

شوند و به ارتباط با  ستقالل، بی طرفی و واقع گرایی انتخاب می  صی، ا شخ صص، تجربه، اخالقیات  ساس تخ برا

ق بشرررر مبادرت می ورزند. این گزارشرررگران برای تحقق شررررایط ماموریت های خود، دولت ها در زمینه حقو

ابزارهایی از جمله فرستادن پیام ها و مراسالت، دیدار از کشورها، انتشار گزارش ها، تدارک مطالعات و بررسی 

تحلیل »ی، های موضرروعی و صرردور اطالعیه های رسررانه ای را در اختیار دارند )مهدی ذاکریان و بهروز مختار

، «عملکرد شررورای حقوق بشررر سررازمان ملل متحد در سررازوکار رویه های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشررر

 (.67، ص 1393فصلنامه سازمان های بین المللی، 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
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 سازوکار گزارشگر ویژه کشوری از منظر دولت جمهوری اسالمی ایران-2

مجمع عمومی سازمان ملل و  251/60و  1/60، براساس قطعنامه های 2006شورای حقوق بشر در پانزدهم مارس 

شر، به سیون حقوق ب شد. کمی سیس  شر تا سیون حقوق ب ست زدگ به منظور جایگزینی کمی سیا ی فعالیت دلیل 

هایش و تلقی موجود مبنی بر رفتار دوگانه در انتخاب دولت ها برای نظارت، به شرردت ناکارآمد بود. کمیسرریون 

شر و میثاقین  سنادی چون اعالمیه جهانی حقوق ب بود، موفق عمل  1966البته در کار خود که همانا تهیه و تنظیم ا

شین، کرد؛ اما به عنوان نهادی برای واک سوبدی، پی سوریا  ساب می آمد ) شر ناکارآمد به ح نش به نقض حقوق ب

شورای حقوق 137و  136صص  شکل گیری  سی  سا صول اولیه و ا شمولی، بی طرفی و عدم جانبداری، ا (. جهان

بشر به عنوان نهاد فرعی مجمع عمومی که رکن فراگیر سازمان ملل است، بودند. این اصول به خوبی در سازوکار 

سال یکبار است منعکس  4ی آر که به بررسی وضعیت حقوق بشر تمامی کشورها، به صورت دوره ای و هر یو پ

ست زدگی  سیا شوری در مواردی که آلوده به آفت  شگران ویژه ک سازوکار گزار گردیده، اما در طرف مقابل 

س شکل ا ست. م ست زدگی و رفتار دوگانه فرو برده ا سیا شورا را در گودال  سیون حقوشده، مجدداً  سی کمی ق ا

بشر در سیاسی و گزینشی بودن واستفاده از استانداردهای دوگانه، ناشی از طرح قطعنامه های کشوری تحت ماده 

در دسررتور کار کمیسرریون بود که این رویه همچنان باقی اسررت و برخی کشررورها هم بدان معترض هسررتند.  9

ه بکمیسیون و بعدتر شورای حقوق بشر قرار داشته )تحت نظارت ویژه  1984جمهوری اسالمی ایران که از سال 

ستثنای بازه زمانی  ستفاده2011تا  2002ا سبت به این رفتار دوگانه و ا شری علیه  (، همواره ن ابزاری از حق های ب

صل حا شگر ویژه را حا صاب گزار ساً انت سا سال ها، اگرچه ا ست. ایران در طی این  شته ا کمیت ها اعتراض دا

د دو مجوز بازدیفرآیندی سرریاسررت زده و دوگانه دانسررته، ارتباط خود با گزارشررگران را مسرردود نکرده و حتی 

ی اسالمی . ستاد حقوق بشر جمهورگزارشگر ویژه اول یعنی گالیندوپل و کاپیتورن به کشور را صادر کرده است

ایران، در طی این سال ها همواره به پیش نویس گزارش های گزارشگران به صورت مفصل پاسخ داده و جلسات 

ورود آنها به کشررور با این  هر ژنو با آنها برگزار کرده اسررت، لیکن اجازهعدیده ای را در مقر سررازمان ملل در شرر

استدالل که انتصاب آنها را اساساً سیاسی می داند، از زمان احمد شهید به بعد صادر نشده است. ایران همواره در 

ای حقوق شور بیانیه های واکنشی خود به گزارش های گزارشگر ویژه، از سیاسی بودن انتصاب وی یاد کرده و

بشررر را به جهت رفتار دوگانه و سرریاسررت زده اش از جمله سررکوت در قبال برخی کشررورها از جمله عربسررتان 

سعودی که مرتکب جنایات عدیده ای در یمن شده است، مورد سرزنش قرار می دهد و انتصاب گزارشگر برای 

اسی ا و عربستان را نشانه ای آشکار از سیایران و عدم تاسیس چنین نظارت ویژه ای برای کشورهایی نظیر آمریک

https://undocs.org/A/RES/60/1
https://undocs.org/en/A/RES/60/251
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur_on_Human_Rights_in_Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur_on_Human_Rights_in_Iran
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1940774/دو-گزارشگر-تخصصی-حقوق-بشر-به-ایران-می-آیند
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1940774/دو-گزارشگر-تخصصی-حقوق-بشر-به-ایران-می-آیند
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یانیه بکاری و رفتار دوگانه می داند که عالی ترین نهاد حقوق بشرررری ملل متحد را به ورطه نابودی می کشررراند )

شر در تاریخ  سخنگوی وزارت امورخارجه در تاریخ ، 1399تیر  3ستاد حقوق ب سخنان  سخ ، 1399تیر  2متن  پا

سازمان ملل در تاریخ  سوم مجمع عمومی  شری کمیته  (. ایراد 25/8/1397وزارت امورخارجه به قطعنامه حقوق ب

میته پاسرخگویی کشرور ما به گزارش های گزارشرگر ویژه مطرح می شرود، متدولوژی و دیگری که از سروی ک

ست ) سرعالی و نحوه گردآوری اطالعات در گزارش ها سخنگوی کمی سخ به بیانیه  شر در پا ستاد حقوق ب بیانیه 

شگران ویژه در مورد نا  ضعیت 1398آذر  13آرامی های اخیر، گزار سال دو بار راجع به و شگر ویژه هر  (. گزار

حقوق بشررر در ایران گزارش می دهد )یک گزارش به مجمع عمومی و یک گزارش به شررورای حقوق بشررر(. 

دبیرکل نیز به مانند گزارشررگر، سررالی دو گزارش به مجمع عمومی و شررورای حقوق بشررر درخصرروص وضررعیت 

ایران تقدیم می کند. متدولوژی هر چهار گزارش، شرربیه یکدیگر بوده و مورد انتقاد ایران اسررت. حقوق بشررر در 

شگر یا دبیرکل مبنای گزارش های خود را بر ادعاها و  ست که چرا گزار سش گونه، این ا انتقاد ایران در قالبِ پر

ی پیش ر داده و قبل از ارائهاتهامات مطروحه از سررروی گروه های عمدتاً مخالف ایران در خارج از کشرررور قرا

سی عادالنه از جمهوری  صاً در رابطه با پرونده های مربوط به حق دادر صو ستعالمات الزم را خ نویس به ایران، ا

اسرررالمی ایران بعمل نمی آورند؛ و انتقاد دوم، اینکه چرا بعد از ارسرررال پیش نویس به ایران و دریافت اطالعات 

سیاری از پرون شود. کامل در مورد ب سخ های ایران در متن نهایی گزارش می  ستفاده ممکن از پا ده ها، کمترین ا

شگر ویژه، وی در چارچوب ماموریت خود عمل  ست که به فرض پذیرش ماموریت گزار ایراد دیگر ایران این ا

نمی کند. عنوان ماموریت وی، وضررعیت حقوق بشررر در جمهوری اسررالمی ایران اسررت و در این چند سررال اخیر 

شته اند و این ت شر در ایران برجای گذا شترین تاثیر را بر بهره مندی از حقوق ب حریم های غیرقانونی و یکجانبه، بی

در حالی اسرررت که قسرررمت کوچکی از گزارش گزارشرررگر به این مهم اختصررراص یافته و از آن مهم تر اینکه 

سایر انتقادات وی به نظام مدیریت داخلی، این بخش کوچک فاقد  ستحکم و قبرخالف  صیه م وی ضمانت و تو

ست ) شر تحت عنوان به دولت های تحریم کننده و مجری تحریم ا ستاد حقوق ب شگ»بیانیه  ر ویژه سکوت گزار

بیانیه وزارت ، 3981اسررفند  27، «حقوق بشررر ایران درباره نقض بدون تبعیض حقوق ملت ایران توسررط آمریک

امور خارجه در رابطه با قطعنامه وضررعیت حقوق بشررر ایران در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی در تاریخ 

28/9/1398.) 

ن، نه بل بر می گردد. عملکرد ایرابه زعم نگارنده، انتقادی که به عملکرد ایران وارد اسررت، به راهبرد تعامل و تقا

سخ به  شگر جهت بازدید از ایران( و نه در چارچوب تقابل )پا در چارچوب تعامل قرار دارد )عدم اجازه به گزار

http://humanrights-iran.ir/news-78294.aspx
http://humanrights-iran.ir/news-78294.aspx
https://mfa.ir/portal/newsview/599833
https://mfa.ir/portal/NewsView/32520
https://mfa.ir/portal/NewsView/32520
https://mfa.ir/portal/NewsView/32520
http://humanrights-iran.ir/news.aspx?id=76359
http://humanrights-iran.ir/news.aspx?id=76359
http://humanrights-iran.ir/news.aspx?id=76359
http://humanrights-iran.ir/news.aspx?id=77348
http://humanrights-iran.ir/news.aspx?id=77348
https://mfa.ir/portal/NewsView/569106
https://mfa.ir/portal/NewsView/569106
https://mfa.ir/portal/NewsView/569106
https://mfa.ir/portal/NewsView/569106
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با سرررایر  عامل سرررازنده و موثر  هد بود که ت نابینی، زمانی مثمر ثمر خوا ها(. این راهبرد بی پیش نویس گزارش 

ه ب تاخیرهای زیاد در ارسال گزارشاعم از جهانی و منطقه ای، تقویت گردد. سازوکارهای نظارتی حقوق بشری 

ستکمیته های ناظر بر  ضو آنها شری که ایران ع صلی حقوق ب شکل گیری پنج معاهده ی ا شارکت در  ، عدم م

اسرررناد حقوق بشرررری از جمله عدم مشرررارکت در تدوین نظریه های عمومی صرررادره از سررروی کمیته ها و عدم 

عالی ملل متحد، گواهی بر این ادعاست که ایران تعامل موثری با  همکاری فنی مستمر و موثر با دفتر کمیساریای

 بسیاری از سازوکارهای حقوق بشری جهانی برقرار نمی کند. 

 تحلیل و ارزیابی-3

ی موضروعی حقوق بشرر، تافته ای جدا بافته از سرایر حوزه های حقوق بین الملل اسرت. اصرول عدم الف( حوزه

د بشررر در معاهدات، ماهیت و وصررف اعالمی اسررناد حقوق بشررری، قابلیت تبادل منافع، موضرروعیت داشررتن آحا

اعمال جهانی حق های بشری و...، جملگی موید این ادعا هستند. این تفاوت ها سبب گردیده تا حقوق بین الملل 

حاکمیت ها به حسررراب می آید، با برخورد بعضررراً  ی تکلیفی برای دولت ها دارد و محدود کنندهبشرررر که جنبه

شارکت و همکاری  سوی دولت ها مواجه گردد. در این چارچوب، تنها و بهترین راه موجود، تعامل، م شدید از 

اسررت. در هم تنیدگی سررازوکارهای نظارتی مبتنی بر منشررور و معاهدات و نظارت همه جانبه بر تمامی کشررورها 

اده از اسررتفیا  گزارش نهادهای معاهده ای به تروئیکای کشررور تحت بررسرری در سررازوکار یو پی آر)برای مثال 

( و اسرررتفاده موثر از رویه دیالوگ محور از جمله نظریه های عمومی کمیته ها در گزارش های گزارشرررگران

دید قطعنامه تم نظیر هایی قطعنامه اسرراسرراً  ارهای نظارتی حقوق بشررری اسررت.ویژگی های اصررلی تمامی سررازوک

که تعداد آراء مخالف، ممتنع و غایب آنها از تعداد آراء موافق بیشررتر می شرروند،  ماموریت گزارشررگر ویژه ایران

ستند و ذاتاً برخالف هدف اولیه و غایی شکل  47بازتاب نگرانی  عضو شورا به عنوان نمایندگان جامعه جهانی نی

شوند. اتهام گزینش گری  ست زدگی می  سیا ساب آمده و آلوده به آفت  سازوکار به ح سیگیری این  ست و  ا

زدگی، این سرررازوکار را از دیگر سرررازوکارهای نظارتی جهانی همچون یو پی آر و نهادهای معاهده ای متمایز 

کرده و حوزه موضوعی حقوق بشر را به عرصه ی سیاسی و کشاکش های رسانه ای و غیرحقوقی تبدیل نموده و 

دیگر از جمله نهادهای معاهده ای و  از آن مهم تر اینکه کشررورهای موضرروع نظارت را نسرربت به سررازوکارهای

 همچنین ارتباط با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد دلسرد می سازد.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IRN&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IRN&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=81&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=81&Lang=EN
https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/34/IRN/2
https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/34/IRN/2
https://undocs.org/en/A/HRC/43/61
https://undocs.org/en/A/HRC/43/61
https://undocs.org/A/HRC/43/L.8
https://undocs.org/A/HRC/43/L.8
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 قای حقوق بشررر درسررازوکار رویه های ویژه، نقش مهمی در پیشررگیری از نقض و بطور کلی حمایت و ارتب( 

ه . فارغ از اینکه انتصرراب گزارشررگر ویژسررخت ترین شرررایط و چالش برانگیزترین موضرروعات ایفاء می نمایند

کشوری وفق آراء اعضای شورا، اجماعی باشد یا نه، کارآمدی این سازوکار را می توان در پیشگیری از نقض و 

پیش نویسِ گزارش های گزارشگر که نهایتاً بیست روز همچنین میزان انعطاف پذیری اش، مورد سنجه قرار داد. 

قبل از انتشررار برای ایران ارسررال می شررود و عدم اسررتفاده از پاسررخ های ایران )در اکثر موارد( و تکرار ادعاهای 

یکسان در گزارش های متوالی، نشانگر عدم تامین هدف پیشگیری از سوی گزارشگر و عدم نوآوری جهت نیل 

ست سانه به این هدف ا ستفاده از ر سانه ها بهره گیرد، اما ا ست که از ر شگر مختار ا . عالوه بر این، اگرچه گزار

سازنده و عدم  صاحبه های پی در پی با آنها، نمایانگر عدم وجود رویکرد  سی و م شور تحت برر های مخالفِ ک

 جهت بازدید از کشور نیزی ایران به گزارشگر انعطاف پذیری از سوی وی می باشد. از طرف دیگر، عدم اجازه

پاسخی در مقابل رویکرد غیرسازنده و عاری از ابتکار وی در تعامل با ایران است. پذیرش درخواست گزارشگر 

مبنی بر بازدید از کشررور، اگرچه می تواند این بهانه را از وی بگیرد و گزارش های وی را مسررتندتر و حقوقی تر 

خرین راه حل زمانی میسررر اسررت که نوآوری، ابتکار و انعطافی از سرروی نماید، اما صرردور این مجوز به عنوان آ

گزارشرررگر به عمل آید و صرررحنه به میدان تعامل تبدیل گردد. بنابراین، کارآمدی سرررازوکار گزارشرررگر ویژه 

کشوری، بیش از هر چیز نیازمند پاکسازی شورای حقوق بشر از آلودگیِ سیاست زدگی )مقصود سیاسی بودن 

ست؛ چه آ ست و این نی سی ا سیا ضویت دولت ها  شور به علت ع شری مبتنی بر من نکه ماهیت نهادهای حقوق ب

سازنده، نوآوری، انعطاف پذیری و رویکرد جهانی  شود(، تعامل  سوب می  مهم، واقعیت حاکم بر این نهادها مح

 است. شاخص هایی که روز به روز از آنها دورتر می شویم.

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2011.537463
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2011.537463
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 وجوانان گامی در جهت اجرای تعهدات بین المللیقانون حمایت از اطفال و ن

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -زهره شفیعی

تصویب شد. پرسش  23/02/1399در پنج فصل و پنجاه و یک ماده در تاریخ  قانون حمایت از اطفال ونوجوانان 

سناد حقوق بشری را چشم انداز خود  این است که قانون پیش رو تا چه حد تعهدات بین المللی ایران به موجب ا

را دارد؟ پژوهش حاضرررر در  قتل رومینا اشررررفیقرار داده و آیا قابلیت جلوگیری و کاهش وقایع تلخی همچون 

گام نخست، مهمترین قواعدی که از منظر تعهدات بین المللی در وقایعی مانند قتل رومینا نقض می شوند را مورد 

 آن با تعهدات بین المللی توجه قرار داده و در گام بعدی به تحلیل و ارزیابی قانون جدید و میزان هم پوشرررانی

که ایران با درج شرطی مبهم و کلی به آن پیوسته است، می پردازد  کنوانسیون حقوق کودککشور خاصه وفق 

آثار منفی احتمالی شرط درج شده بر حقوق و بررسی می کند که تا چه اندازه تصویب قانون جدید می تواند از 

 کودکان و نوجوانان در ایران بکاهد.

جدول ذیل به منظور تطبیق میان این دو سررند طراحی شررده اسررت. الزم به ذکر اسررت برای انطباق مقرره های دو 

ستای ارزیابی میزان انطباق،  ست؛ بلکه در را شده ا سیون اکتفا ن سیری کمیته  نظریه هایسند، تنها به متن کنوان تف

 نیز مطمح نظر بوده اند. حقوق کودک

http://dotic.ir/news/7053/قانون-حمایت-از-اطفال-و-نوجوانان
http://dotic.ir/news/7053/قانون-حمایت-از-اطفال-و-نوجوانان
https://www.irna.ir/subject/83803131/پرونده-قتل-رومینا-اشرفی
https://www.irna.ir/subject/83803131/پرونده-قتل-رومینا-اشرفی
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
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 شماره مواد 1989اهم تعهدات مستخرج از پیمان نامه  ردیف

حررقرروقرری کرره 

احتماال در قضریه 

نقض شده رومینا 

 است

قانون حمایت از کودکان 

 و نوجوانان

 -    2 منع تبعیض 1

    3 منافع عالیه 2
3 ،5 ،6 ،17 ،36 ،40 ،

41 ،42 ،45 ،46 ،47 

 -    18، 5 تعهدات والدین 3

    3 ،9 ،14 6 حق حیات 4

 ) ت( 6، 3 - 7 حق ثبت والدت و تابعیت 5

 19 - 8 دارا بودن شخصیت حقوقی 6

7 
جرردایی کودکرران از والرردین مگر در منع 

 شرایط مشخص و به موجب قانون
9 ،20 - 45 ،46 ،47 

8 
ایجاد بسررتر مناسررب برای پیوسررتن والدین و 

 کودکان برای ورود یا ترک کشور
10 - 3 ،8 ،9 ،10 ،14 

9 
جرم انگرراری قرراچرراق کودکرران و اتخرراذ 

 اقدامات مناسب
11 ،35 - 3 ،11 ،12 ،13 ،22 

 38)الف(،  32)الف(،     30 12 شدن ) حق مشارکت(حق شنیده  10

 38)الف(،     30  ،32 13 آزادی بیان 11

 - - 14 آزادی فکر، عقیده و مذهب 12
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 - - 15 آزادی تشکل ها و اجتماعات مسالمت آمیز 13

    19 16 حریم خصوصی 14

 -    17 آزادی دسترسی به اطالعات 15

16 
های دولتی برای  هاد کاری ن به هم مک  ک

 والدین در جهت اجرای وظایف
18    5  ،33  ،42  ،43  ،44 

17 

ناسرررب برای  ها م نت، مجازات  منع خشرررو

 ناقضان به جز والدین

  

به ، 19 ید  بنگر

 38پاراگراف 
   

3 ،8  ،9  ،10 ،14  ،17  ،

19  ،20 ،21 ، 27 

18 
محدودیت های مناسرررب والدین مجازات و 

 ناقض
19    

تبصررررره(،  9، 8، 7 (14 ،

17 ،19 ،42 

 36 - 21 فرزند خواندگی 19

20 
حقوق مرتبط با کودکان پناهنده یا خواهان 

 پناهندگی
22 - 3 

21 
حقوق کودکان دارای نقض عضرررو و ناتوان 

 ذهنی
23 - 3 

 9)ج(،  6 - 26، 25، 24 حق بر سالمت و تامین اجتماعی 22

 8، 7)چ(،     3 ،6 29و  28 حق بر آموزش و محتوای مناسب آموزشی 23

 - - 30 حق برخورداری از فرهنگ متمایز 24

 - - 31 حق بر تفریح، بازی و شادی 25

https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 
 

20 
 

  

سبت به  سبی ن شش منا سیاری از جنبه ها پو ست که قانون جدید در ب سند حاکی از آن ا مطالعه تطبیقی میان دو 

ارائه می دهد و به جز عدم توجه به چند تعهد مشخص، عمده تعهدات ناشی از  1989تعهدات ناشی از پیمان نامه 

 40 -39 -34 -33 -32 -19 -17از جمله مواد پیمان نامه و برخی از قواعد آمره را در بر می گیرد. مقرره هایی 

در صرررورت اجرای مناسرررب از سررروی نهادهای موظف در کاهش و احتماال جلوگیری از وقایعی  44و  43 -42

 همچون حادثه رومینا نقش بسزایی ایفاء می نمایند. 

26 
 اقتصررادی، از اعم اسررتثمار  منع تمام اشررکال

 سوءاستفاده اشکال سایر و جنسی
 22، 15، 11، 10، 6، 3 - 36و  34، 32

27 
خدر و منع  قانونی از مواد م فاده غیر  اسرررت

 محرک
33 - 16 

28 

 منع شکنجه

37    

3  ،8  ،9  ،10  ،14 

 - مجازات اعدام و مجازات های فراقضایی

 23)پ(،  6 مجازات مناسب کودکان

 - - 38 منع کودک سرباز 29

30 

های دولتی برای تسرررریع بهبودی  کاری  هم

سازش اجتماعی  سمی و روانی و  کودک ج

 قربانی

39    5 ،6 ،45 ،47 

31 

قانونی  نه،  عادال با دادرسررری  حقوق مرتبط 

بودن جرم و مجازات، تعیین سررن مسررئولیت 

 کیفری

40 - 28 ،37 ،38 ،43 ،48 

 )ح(    6 42 اطالع رسانی در مورد حقوق کودکان 32
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درج شرررده دولت ایران در زمان امضررراء  شررررطدر عین حال تصرررویب قانون جدید، احتماال انتقادهای وارد به 

نامه  دسرررتورالعمل و راهنمای  4و  3بخش های را مرتفع می نماید. همانگونه که در  1989وتصرررویب پیمان 

 معیار تنها شررده، اشرراره 5/4 -3/4 راهنماهای خاص طور به کمیسرریون حقوق بین الملل درخصرروص حق شرررط 

سیون وین حقوق معاهدات 19 ماده معتبر، شرط یک برای عینی ست و مواد  کنوان معاهده مزبور، تنها  23تا  20ا

یکی از  19ماده معتبر قلمداد شرروند.  19قابل اعمال در مورد شرررط هایی اسررت که به طور عینی به موجب ماده 

موارد بی اعتباری یک شرررط را خالف موضرروع و هدف معاهده بودن شرررط دانسررته اسررت. پیمان نامه حقوق 

امکان اعمال شررررط بر مقرره ها را فراهم کرده و تنها محدودیت را خالف موضررروع و  51کودک نیز در ماده 

ه با مشکل اساسی مواجه نیست در صورتی هدف نبودن این شرط ها می داند. از اینروی درج شرط بر این معاهد

 که مفهوم خالف موضوع و هدف بودن را درک کرده و در چارچوب آن تنظیم شود.

ش ایران دولت سوی از شده درج شرط با رابطه در انتقادها عمده  اره به کلی، جامع و مبهم بودن آن دارند. در ا

اشاره نمود. چنین شرطی از دو منظر قابل تامل است یکی آنکه چنین شرطی  اعتراض نروژاین رابطه می توان به 

شش می دهد در حالی که در  سیون را پو سیون وین  1/1راهنمای تمام مقرره های کنوان صراحتا به  1969و کنوان

 امکان درج شرط بر مقرره خاص اشاره شده است. دیگری، ماهیت تفسیر نامحدود و مبهم این شرط ها است.

پاراگراف  که در  مانطور  هده ه عا هدف بودن م ما در مورد مفهوم خالف موضررروع و  گزارش دهم مخبر  55ا

شرط بر معاهدات سیون در رابطه با  سی دقیق و جز به جز مقرره  کمی ست که به دنبال برر ضروری نی شده،  شاره  ا

اشررعار می دارد،  5/1/3راهنمای های یک معاهده باشرریم و اسررتخراج ماهیت و هدف کلی آن کفایت می کند. 

موضوع و هدف یک معاهده، مقرره های اساسی هستند که مفاد آن را تشکیل می دهند. کمیته حقوق بشر نیز در 

شرطی را مغایر موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری می داند که بر قواعد  خود 24ی شماره نظریه تفسیر 8بند 

در مورد اعدام کودکان یک قاعده آمره اسررت. با این حال به صررورت کلی  37آمره درج شررده باشررد؛ مثال ماده 

ر معاهده با برای شناسایی موضوع و هدف هر معاهده نمی توان یک شیوه مشخص و یک شکل را ارائه داد و ه

توجه به مفاد کلی آن موضرروع و هدف مجزایی را دنبال می کند که با تفسرریر مفاد آن می توان بدان ها پی برد. 

پس از تعیین موضرروع و هدف یک معاهده، ارزیابی این نکته که کدام مقرره ها برای دسررتیابی به اهداف معاهده 

 Isabelle Buffard & Karl Zemanek, The “Object and)ضرررروری اسرررت، گام دیگر اسرررت 

Purpose” of a Treaty: An Enigma?, 1998, p 342..)  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_8_2011.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_8_2011.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_558.pdf
https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
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با پذیرش دیدگاه کمیته حقوق بشررر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان همانطور که در جدول فوق نشرران داده 

ستای تحقق اهداف پیمان نامه  ست. به عنوان ن 1989شده، از برخی جهات در را شته ا مونه همانطور که گام بردا

ه خود منع شکنج گزارش چهارممخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص قواعد آمره، آقای تالدی، در 

اره به منع را به عنوان یک قاعده آمره معرفی نموده، در قانون جدید مورد توجه بوده اسررت. همچنین اسررت اشرر

به  میثاق حقوق مدنی و سرریاسرری 4خرید و فروش و قاچاق کودکان و شررناسررایی شررخصرریت حقوقی که در ماده 

شناخته شده اند. با این حال باید در نظر داشت  د آمره که برخی از قواععنوان حقوق غیر قابل تخطی به رسمیت 

دیگر مورد توجه این قانون نبوده است. به طور مثال عدم توجه به موضوع هایی همچون اعدام نوجوانان به عنوان 

عده آمره ) قا عدم پیش بینی CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 November 1994, para 8یک   ،)

به  منع اعدام های فراقضرراییمی پردازند و  مقرره هایی که به موضرروعاتی همچون آزادی فکر، وجدان و مذهب

 عنوان یک قاعده آمره، هنوز هم مغفول مانده اند.

مبنی بر اینکه اگرچه پیمان نامه را با شررررط  ایران دولت ادعای تصرررویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

پذیرفته، اما به صررورت مسررتمر تالش کرده تا مقرره های این سررند را تا حد ممکن کامال اجرا نماید را اثبات می 

نماید. مسیری که ایران در راستای اجرای تعهدات بین المللی ناشی از پیمان نامه پیش گرفته، به نوعی همراستا با 

شده اند. در نکا شرط درج  صوص حق  سیون حقوق بین الملل درخ ستورالعمل و راهنمای کمی ست که در د تی ا

آمده اسررت که شرررطی که احتماال برخی قواعد آمره  دسررتورالعمل کمیسرریون حقوق بین الملل 3/4/4راهنمای 

یرد، باطل اسرررت. آن مقرراتی از معاهده که ویژگی عرفی یافته اند، حتی در مندرج در یک معاهده را در برگ

ستند.  سطه عرف برای طرفین الزام آور ه ستثنی کردن آنها، به وا شرط برای م مهم در  اینصورت اعتبار و درج 

 مورد اشاره قرار گرفته است. 2/4/4راهنمای 

سیون نامعتبر، های شرط آثار  ر موردد  این زا. اند ننموده بینی پیش را ای مقرره معاهدات حقوق وین های کنوان

کنوانسررریون وین  19بیان می کند، از آنجا که یک شررررط نامعتبر معیارهای مندرج در ماده  1/5/4راهنمای  روی

ندارد) 1969 به همراه  ثار حقوقی هم  تا آ ندارد، نتیج  Preliminary objection, Judgment of 1را 

September 2001, Hilaire v. Trinidad and Tobago, para 98 ،نابراین معقول ترین راه ( و ب

ش بطالن آن اسررت. در مفهوم دیگر یک شرررط نامعتبر، مقرره های مندرج در معاهده را مسررتثنی نمی نماید پذیر

(A/66/10/Add.1, 2011, p 519 به موجب .) این وظیفه دولت شرط گذار است که اعالم  3/5/4راهنمای

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727
https://undocs.org/en/CRC/C/IRN/CO/3-4
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
https://undocs.org/A/66/10/Add.1
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عضررویت در معاهده دارد یا خیر. رویه فعلی ایران و تصررویب قانون حمایت از  کند با این شرررایط قصرردی برای

 اطفال و نوجوانان حاکی از قصد دولت مبنی بر طرف معاهده بودن و اجرای تعهدات پیمان نامه می باشد.

 نتیجه گیری

جمله حق حیات، از  1989تصویب قانون جدید و پیش بینی مقرره هایی که به برخی از اصول اساسی پیمان نامه 

سال، پیش بینی وظایف برای ارگان ها و نهادهای دولتی، رسانه ها برای اطالع  18مشارکت، حمایت از افراد زیر 

سبت به  سهل انگاری ن شاره به  صه حقوق کودک، ا شهروندان، و فعاالن عر سانی در مورد حقوق کودکان ،  ر

اشرراره  1989ی از قواعد اسرراسرری مندرج در پیمان نامه کودکان و جرم انگاری آن، پیش بینی مقرراتی که به برخ

شمندی در جهت حمایت از  صیت حقوقی، جملگی گام مهم و ارز شخ سایی  شنا شکنجه و  دارند از جمله منع 

کودکان و نوجوانان هسررتند. با این حال، عدم پیش بینی مقرره هایی که به موضرروع های جنسرریتی و منع تبعیض، 

صونیت برای والدینی که  صراحتا والدینی که  9به حقوق کودکان تجاوز می کنند، وجود مقرره م این قانون که 

به ارتکاب برخی جرائم نسرربت به کودکان خود دسررت می زنند را از برخی مجازات ها مسررتثنی می کند، نادیده 

کودکان،  هگرفتن برخی از حقوق مشارکتی، مسائل مرتبط با کودک سربازان، عدم توجه به ریشه های جرائم علی

ستند و نادیده گرفتن  ضایی که در زمره قواعد آمره ه ضوع اعدام نوجوانان و منع اعدام های فراق مغفول ماندن مو

 آنها خالف موضوع و هدف پیمان نامه است از جمله خالءهای این قانون است.

 ی قانون حاضردر حال حاضر وظیفه اصلی حقوقدانان و کنشگران عرصه حقوق کودک، آموزش و اطالع رسان

شند و به حمایت  صحیح و دقیق آن با ضامن اجرای  شد تا  سئولین و نهادهای ذیربط می با به کودکان، والدین، م

حداکثری از کودکان و نوجوانان جامه عمل پوشانند. با این امید که شاهد تکرار فجایعی همچون قتل خودسرانه 

 رومینا اشرفی نباشیم.
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 دیحقوق شهرون قیدر جهت تعم یگام ،یاز خدمات کنسول یمطلق بودن بهره مند
 

 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا - دکتر ستار عزیزی

 

در مورد روابط کنسرررولی از جملرره کنوانسررریونهررای مهم بین المللی اسررررت کرره  1963کنوانسررریون وین 

ن حقوق بین کمیسرریو توسررط ابتدا در کنوانسرریون این مواد که اسررت گفتنی. اند پیوسررته آن به دولت180 تاکنون

 به را مذکور مواد و آمده گردهم وین در 1963 سرررال در دولتها وسرررپس سرررازمان ملل متحد تهیه گردیدالملل 

سال د قبال که اقدامی رساندند، تصویب سیون روابط دیپلماتیک انجام  1961ر  در خصوص مواد مربوط به کنوان

 در 1963 آوریل 24 مورخ واحده اجازه الحاق ایران به کنوانسرریون وین درباره روابط کنسررولیماده  داده بودند.

قانون  9یب مجلس شررورای ملی وقت رسررید. بنابراین به موجب ماده تصررو به 1353 سررال اسررفندماه چهارم تاریخ

ست. این ماده چ شور، الزم االجرا سیون همچون دیگر قوانین جاری ک » :نین مقرر می دارد مدنی، مفاد این کنوان

 .«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

بایست به اتباع خود در وین می 1963خدمات کنسولی از جمله خدمات مهمی است که دولتها مطابق کنوانسیون 

شنامه اخیر رییس قوه ق شور ارائه دهند. بخ ضائیه از این باب که بهره مندی ایرانیان را از ویژگی مطلق و خارج ک

ل کند، اقدامی قابغیرمشررروط برخوردار می سررازد و محدودیت در این امر حتی بوسرریله حکم قضررایی را منع می

 محرومیت اب که است بوده قضات برخی پیشین نادرست تقدیر است. این اقدام در واقع، اصالح عملکرد و رویه 

. کردندمی محروم شرررهروندی و مدنی اجتماعی، حقوقی از مندیبهره از را آنها کنسرررولی، خدمات از انایرانی

صادیق مهمترین ست،  37و  36، 5در مواد  که مذکور حقوق م شده ا سولی از آنها نام برده  سیون روابط کن کنوان

 عبارتند از:

  ،فوت؛امور سجلی و شناسنامه شامل: صدور شناسنامه، ازدواج، طالق 

 امور دانشجویی: تشکیل پرونده تحصیلی، معافیت تحصیلی، درج مهر اجازه خروج؛ 

 امور گذرنامه: صدور یا تعویض گذرنامه، درخواست تغییر محل اقامت، درخواست برگ عبور؛ 

 ارک پزشکیامور اسناد: وکالتنامه، گواهی امضا، تایید مد 

 سوء پیشینه؛ امور اجتماعی: تعویض گواهینامه، ، صدور گواهی عدم 

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iii-6&chapter=3
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf&lang=EF
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97204


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 
 

25 
 

  ،امور تابعیت: صرردور شررناسررنامه برای فرزندان متولد شررده از پدران ایرانی، بازگشررت به تابعیت اصررلی

 تحصیل تابعیت جمهوری اسالمی ایران، صدور سند بقاء به تابعیت پدر؛ و

 .مالقات مامور کنسولی دولت فرستنده با اتباع بازداشت شده در دولت فرستنده 

سد که ت ضایی، به نظر میر صدور آرای محکومیت ق ضمن  سالهای اخیر،  شورمان در  ضایی ک عدادی از مراجع ق

اشررخاص ایرانی محکوم علیه سرراکن در خارج کشررور را به محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله دسررترسرری به 

ه بخدمات کنسولی محکوم نموده و یا مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی 

شور کرده بودند که همین امر به اذعان وزیر امور خارجه، موجب به وجود  شخاص تحت تعقیب در خارج از ک ا

شده بود. لذا وزیر امور خارجه  شور  شکالت حقوقی و قانونی متعددی برای برخی از ایرانیان خارج از ک آمدن م

ضا 28/12/1398در تاریخ  ضائیه از او تقا شکالت ایرانیان خارج می طی نامه ای به رییس قوه ق کند تا برای رفع م

از روسررای کل دادگسررتری 1399اردیبهشررت  30بخشررنامه مورخ  کشررور اقدامی نماید. رییس قوه قضررائیه نیز در

ستور محرومیت ا صدور د ست تا بر ممنوعیت  ضات خوا سرای انتظامی ق ستان ها و داد سولی برایا  ز خدمات کن

 ایرانیان خارج از کشور توسط برخی قضات، نظارت نمایند. متن این بخشنامه به این شرح است:

صله، هایگزارش برابر»  ضایی مراجع از برخی وا سولی به مبا ق ستور محرومیت از خدمات کن صدور د درت به 

نسولی مندی از خدمات ککه بهرهنمایند. در حالی منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می

سوم  صل  سی )ف سا ست که مطابق قانون ا حقوق ملت( و دیگر قوانین مرتبط، از  -از جمله حقوق مدنی هر فرد ا

ون مدنی، برای اتباع کشررور تضررمین شررده اسررت و در قوانین جاری کشررور نیز تصررریحی بر قان 958قبیل: ماده 

محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد؛ بنابراین، نه تنها مجوزی برای صررردور 

نیز  یا تکمیلی دسررتور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصررلی و یا مجازات تبعی و

تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد نمی

از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبالً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت 

ستری سای کل دادگ شود.رو سبت به لغو آن اقدام  سئول نظارت بر اجرای این  ها ون ضات م سرای انتظامی ق داد

 «بخشنامه هستند.

بدیهی اسررت که محرومیت از برخی از امور کنسررولی )مانند صرردور شررناسررنامه برای فرزندان ایرانیان خارج از 

به سرررلب حق بهرهکشرررور( می غایرتوانسرررت عمال  که م مد  جا یان تابعیت ب یای  قانون  41اصرررل  مندی از مزا

https://www.irna.ir/news/83792743/
https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/
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سی سا شدمی ا شنامه این صدور بنابراین. با ستای در بخ سی و رعایت ماده  قانون اجرای را سا شور حقوق  50ا من

های حقوقی، رانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایتای اتباع»: داردمی مقرر که است شهروندی

همچنین این دستور قضایی در راستای اجرای تعهدات بین المللی « مند شوند.کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره

شده ست که برخی از آنها به حقوق عرفی تبدیل  شهروندانش ا تی و ح ایران در اجرای حقوق مدنی و اجتماعی 

گیرند. باید توجه داشررت که حق بر تابعیت در برخی رخی از آن موارد، در ردیف حقوق غیرقابل تعلیق قرار میب

، در شررمار حقوق کنوانسرریون آمریکایی حقوق بشررر  27ماده  2از اسررناد بین المللی و منطقه ای از جمله در بند 

 غیرقابل تعلیق محسوب شده که حتی در وضعیت اضطراری نیز قابل تعلیق نیست.

ضایی داخلی تثبیت  شور کامال رعایت گردد و این امر در مراجع ق ضات ک سط ق شنامه تو ست که این بخ امید ا

خارج کشررور، حقی مطلق بوده و به هیچ عنوان شررود که بهره مندی شررهروندان ایرانی از خدمات کنسررولی در 

 نمیتوان اتباع ایران را ولو به عنوان مجازاتهای تبعی یا تکمیلی از این حقوق محروم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/
http://media.president.ir/uploads/ads/148214204462093500.pdf
http://media.president.ir/uploads/ads/148214204462093500.pdf
http://media.president.ir/uploads/ads/148214204462093500.pdf
https://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
https://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
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 21کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ماده  37مروری بر نظریه تفسیری شماره 

 آمیزتجمع مسالمتالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق بر میثاق بین

 طباطبایی مهعال دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی- محبعلی امیرحسین و طباطبایی عالمه دانشگاه استاد -دکتر سیدقاسم زمانی 

االجرا گردید، الزم 1976مارس  23به امضا رسید و در  1966که در سال  المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین

و  (1948میه جهانی حقوق بشر )اعالالمللی که به همراه . این سند بیندولت رسیده است 173به تصویب تاکنون 

المللی حقوق بشررر را تشررکیل ، تثلیث منشررور بین (1966المللی حقوق اقتصررادی، اجتماعی و فرهنگی)میثاق بین

ست که به لحداده، از حق سخن رانده ا سی  سیا شرایط موجود در زمان تنظیم، در عباراتی عام و های مدنی و  اا 

شده سازمان ملل متحد که به تدوین میثاق همت گماردند به فراست کلی بیان  شر  سیون حقوق ب ضای کمی اند. اع

ی، باید میان ای جهانهای مدنی و سیاسی در گسترهبه این نکته واقف بودند که در راستای شناسایی و تضمین حق

به احترام و تضمین حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد، و حق دولتها به دفاع از منافع ملی تعهد دولتها 

  خویش نوعی توازن و مصالحه ایجاد کنند تا یکی قربانی دیگری نشود.

سندی بین ست در  ضو مثل امکان بدیهی ا المللی که در مورد فنون و تکنیکهای حفاظت از حاکمیت دولتهای ع

ست، انعطاف لفظی و اعمال  سکوت اختیار کرده ا شرط بر معاهده و یا خروج از آن، محتاطانه و زیرکانه جانب 

لسررانی مواد بر جزمیت و قطعیت حقوقی آن تفوق داشررته باشررد. شرراید مهمترین دغدغه کمیسرریون حقوق بشررر 

ای نی حقوق بشر در قالب معاهدهاالجرا گردانیدن مفاد اعالمیه جهاسازمان ملل متحد به هنگام تنظیم میثاق، الزم

بود که بتواند مقبولیت جهانی پیدا کند و دولتها و ملتهای مختلف با فرهنگهای گوناگون را به عضرررویت میثاقی 

اده مالمللی درآورَد. البته کمیسیون در این زمینه موفق گردید. از سوی دیگر بنیاد نهادن کمیته حقوق بشر در بین

متشررکل از هجده کارشررناس مسررتقل در زمینه حقوق بشررر، نوید بخش آن بود که چنین نهادی خواهد  میثاق 28

ضای میثاق وفق مواد  ضمن نظارت بر تعهدات اع ست  ساس بند 45الی  40توان های با ارائه نظریه  40ماده  4، بر ا

 هایحق مفاد به بخشرریشررفافیت با و بزداید میثاق مواد چهره از ابهام گرد  (General Commentsتفسرریری)

این امر  .ننماید رها «اختیار به آتش» را آنها و دهد کاهش را میثاق مواد کلیت از دولتها سوءاستفاده موارد بشری،

شته باشتوانست به منزله دادن تیغ به دست زنگی مست باشد و می د. توالی فاسد بلکه خطرناک زیادی در پی دا

است تصویری  و نیز مالحظات عام تالش کرده نظریه تفسیری 37 ارائه با  بر این اساس تاکنون کمیته حقوق بشر

  بالنسبه شفاف و پویا از مواد میثاق ارائه نماید.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://indicators.ohchr.org/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
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پردازی کمیته حقوق بشرررر در این چارچوب اعطاء ای به نظریهعام بودن این مالحظات، قدرت مانور گسرررترده

هایی که در ارزیابی تعهدات دولتهای عضو میثاق، توسط کمیته حقوق بشر در بررسی گزارش کرده است؛ نظریه

و رسرریدگی به شررکایات افراد به عنوان تفسرریری معتبر از مواد میثاق مورد اسررتناد قرار گرفته، و در رویه  دولتها

له آرای دیوان بینقضررررایی بین ثال:المللی از جم  المللی¬نظر مشرررورتی دیوان بین المللی دادگسرررتری )برای م

ستفاده مشروعیت درخصوص دادگستری  به هن بشر، حقوق ایمنطقه های ( و نیز دادگاهای هسته های سالح از ا

 مورد بشرررر قحقو معتبر تبیین و تهویل مقام در بلکه پذیر،انعطاف و نرم قالبهایی و اخالقی هاییتوصررریه عنوان

 اند.شده واقع حمایت

خود را در مورد ماده  37نظریه تفسیری شماره  (1399مرداد  8) 2020ژوئیه  29کمیته حقوق بشر اخیراً در تاریخ 

ال این شود. اعمآمیز به رسمیت شناخته میحق برگزاری تجمع مسالمت»بر اساس این ماده  میثاق صادر نمود. 21

تواند باشرررد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شرررده و در یک جامعۀ دموکراتیک برای حق تابع هیچ محدودیتی نمی

های دیگران ضرررورت داشررته ادیصرریانت از امنیت ملی، ایمنی، نظم، سررالمت و اخالق عمومی یا حقوق و آز

 دهد.تهملی کوتاه بر این نظریه موضوع این نوشتار را تشکیل می« باشد.

 کلی مالحظات: اول مبحث •

به افراد این امکان را میحق بشرررری تجمع مسرررالمت به منزله حقی بنیادین،  به صرررورت جمعی آمیز  دهد که 

 نای از خود ذات به حق این. جویند مشررارکت خویش جامعه گیریشررکل در و نمایند بیان را خود های¬دیدگاه

 عمل به حمایت دیگران همراه به خود فردی آزادی اعمال برای مردم ظرفیت از که اسرررت اهمیت واجد جهت

له بنیان یک نظام حکومتی مشرارکتی منز به آمیزمسرالمت تجمع حق ربط،ذی هایحق سرایر موازات به. آوردمی

انند نقشرری توآمیز میحقوق بشررر، حکومت قانون و تکثرگرایی اسررت. تجمعات مسررالمت مبتنی بر دموکراسرری،

کننده در گام برداشتن به سوی اهداف و تمنیات در حوزه عمومی و ایجاد حمایت از آن آمال و یا مخالفت تعیین

تالفات آمیز اختتواند فرصررتهای مناسرربی را برای حل قاطع، مشررارکتی و مسررالمبا آن داشررته باشررند. این حق می

 فراهم آورد.

ی گسترده اتواند برای شناسایی و تحقق مقولهآمیز ابزاری ارزشمند است که میعالوه بر این، حق تجمع مسالمت

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و عمالً نیز چنین امری محقق گشته است. از سایر حق

https://www.icj-cij.org/en/case/95
https://www.icj-cij.org/en/case/95
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/37&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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 نوعاً آمیزمسالمت تجمع حق تضمین و رعایت در قصور. دارد ها¬بندی افراد و گروهاین حق اهمیتی ویژه در مرز

 .است اختناق و سرکوب شاخص

صدر مقرر می 21ماده  سالمتمیثاق در  شناخته میدارد که حق تجمع م سمیت  سایر آمیز به ر شود. این حق در 

کنوانسیون  11، ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر 20ماده المللی نیز با عباراتی مشابه مقرر شده است )مثل اسناد بین

منشور  11و ماده  کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 15، ماده های اساسی-اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی

  انین داخلی بسیاری از کشورها وارد شده است.و ...( و در قوآفریقایی حقوق بشر و خلقها 

بار اشررخاص برای اهدافی خاص حمایت می کند. حق تجمع آمیز از گردهمایی غیرخشررونتحق تجمع مسررالمت

گردد. بر این اساس عنصر جمعی در ذات این حق آمیز حقی فردی است که به صورت جمعی اعمال میمسالمت

شهروندان و غیرشهروندان را به صورتی یکسان و مشابه تحت پوشش قرار آمیز، نهفته است. حق تجمع مسالمت

به واقع حق تجمع مسرررالمتمی ناهندگان و آمیز میدهد.  ناهجویان و پ نه، مهاجران، پ باع بیگا ند توسرررط ات توا

 نینچ. اسرررت اعمال قابل مجازی یا و فیزیکی فضرررای هر در حق این. گردد اعمال تابعیت بدون اشرررخاص  حتی

 ...ها،وآییگردهم ها، اعتراض تظاهرات، جمله از دارند مختلفی اَشکال تجمعاتی

سالمت خی از شوند و برآمیز در اغلب موارد باعث ایجاد اختالل در ترافیک و یا تردد عابران پیاده میتجمعات م

معاتی را از چنین تج سررازند. این تبعات خواسررته یا ناخواسررته، حمایتفعالیتهای اقتصررادی را با مشررکل مواجه می

 اق مدیریت شوند.میث چارچوب در باید مخاطراتی یا ها سازد. چنین مزاحمتمخدوش نمی

آمیز،به آمیز از باب مالزمه تعهد احترام و تضمین اعمال آن حق به صورتی غیرتبعیضشناسایی حق تجمع مسالمت

 بدون را آمیزیمسرررالمت تجمعات چنین برگزاری که میدارد ملزم را ها¬شرررود. این امر دولت-دولت بار می

ق را تسهیل نمایند و از مشارکت کنندگان حمایت نمایند. ح این اعمال دارند، مجاز توجیهغیرقابل های مزاحمت

 چنین لیکن اسرررت، داشرررته مقرر بالقوه های مبانی و اسررربابی برای محدودیت 21گو اینکه دومین جمله ماده 

 که اسررت محدودیتهایی بر شررروط و قیود ها این واقع به. گردند اتخاذ مضرریق صررورت به باید هایی محدودیت

  د.گردن وضع توانندمی

 

 37 تفسیری نظریه تصویب فرآیند بر مروری: دوم مبحث •

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights
https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights
https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights
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با نصب یک گزارشگر به منظور تنظیم یک پیش  2019مارس  20از فرآیند تدوین و تصویب این نظریه تفسیری 

و در جریان آن تعداد قابل توجهی از کشرررورها،  ( آغاز شررردConcept Noteنویس یا یادداشرررت مفهومی )

 بشررری حقوق ملی نهادهای و بشررر الملل سررازمان های غیردولتی، محافل دانشررگاهی و متخصررصرران حقوق بین

 .مشارکت نمودند

میثاق، از جمله حقوقی محسررروب می شرررود که تا پیش از این  21 ماده در مندرج آمیز حق تجمعات مسرررالمت

گانه  36یری اگرچه در اثنی نظریات تفسمستقلی از سوی کمیته حقوق بشر نبوده است. موضوع هیچگونه تفسیر 

  درخصوص حق آزادی بیان و نظر، بندهایی به حق تجمعات مسالمت 34نظریه تفسیری شماره قبلی خصوصاً در 

سخه  اخ آمیز سیری، ن شده بود. بنابراین این نظریه تف صاص داده  سیری ظریهن از شده بازنگری یا شده روز بهت  تف

 .نیست موضوع این با قبلی

شر، حقوق کمیته شگری ب ستوفر نام به را گزار  نظریه نویس ( به منظور تهیه پیشChristof Heyns) هینز کری

 دارندهبر در که کرد تهیه عمومی بحث روزه را برای جلسرره نیم وی یادداشررتی. اسررت نموده منصرروب تفسرریری،

 های¬جنبه از یبرخ کننده منعکس یادداشت، این. نبودند جامع خودش از نقل به البته که بود سواالتی از فهرستی

 همچنین فعانن¬ذی. بود گرفته نظر در عمومی نظریه اولیه نویس پیش در پوشش برای گزارشگر که است اصلی

 .افکنند نظر است، نیامده یادداشت در که حق این های جنبه دیگر به که شدند دعوت

 37 شماره تفسیری نظریه نهایی نسخه در اشاره مورد موضوعات اهم: سوم مبحث •

شر در تاریخ  شماره   ،2020جوالی  27کمیته حقوق ب سیری  صفحه بر روی تارنمای  18خود را در  37نظریه تف

دفتر کمیسررررعالی حقوق بشرررر ملل متحد منتشرررر کرد. عناوین اصرررلی این نظریه تفسررریری عبارتند از: دامنه حق 

 حق بر ها محدودیت آمیز، مسرررالمت تجمعات حق برابر در عضرررو های دولت تعهد آمیز، تجمعات مسرررالمت

 شرایط در تجمعات قانون، اجرای نهادهای اراتاقتد و وظایف رسانی، اطالع های رژیم آمیز، مسالمت تجمعات

 های حقوقی. و سایر اصول میثاق و سایر رژیم 21 ماده بین رابطه و مسلحانه مخاصمات و اضطراری

در ادامه مروری گذرا بر بخش های مختلف این نظریه خواهیم کرد و مهم ترین نکات مطروحه در آن را بررسی 

 می کنیم.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/34&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC37.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC37.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/37&Lang=en
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سیری سالمت( 10الی  1در مقدمه و به عنوان مالحظات کلی )بندهای  این نظریه تف   بیان می دارد: حق تجمعات م

 دارای یتکثرگرای و قانون حکومت دموکراسی، حقوق، سایر از رداریبرخو با ارتباط در هم و تنهایی به هم آمیز

 گری آن به معنای سرررکوب رعایت عدم و بوده حقوق سررایر برگیرنده در و جامع حقی حق، این. اسررت اهمیت

سناد در حق این. است  عنامهقط نهایی، مالحظات در همچنین و سیاسی و مدنی حقوق میثاق جمله از المللی بین ا

 اتباع) افراد همه. اسرت شرده شرناسرایی لمللی بین نهادهای قضرائی تصرمیمات و تفسریری های دسرتورالعمل ها،

نیز افراد بی تابعیت( بصرررورت برابر از این حق برخوردار هسرررتند و  و پناهندگان و پناهجویان مهاجران، خارجی،

 موارد ینا از ترکیبی یا و آنالین داخل، بیرون، محیط در وقوع شکل و مکان از فارغ آمیز حق تجمعات مسالمت

سته، مالقات، اعتراض، و تظاهرات قبیل از آن شکل از فارغ و صن، آرایی، صف د شن شمع تح ... و کردن رو

 حمایت است. مورد

فه می کند: تجمعات مسرررالمت ته همچنین در این بخش اضرررا  یا عمدی های خرابی زمانیکه حتی آمیز کمی

 تواند نمی تجمعات اینگونه پیامدهای. شرروند مدیریت میثاق چارچوب در باید باشررند، داشررته بهمراه غیرعمدی

ضو های دولت. ببرد سوال زیر را آنها از حمایت سالمت تجمعات حق موظفند ع  ملهج از تبعیض بدون را آمیز م

. مایندن تضررمین و رعایت کنندگان، شرررکت از حمایت و آن انجام تسررهیل تجمعات، در دلیل بی مداخله عدم با

 میثاق نیز دارای محدودیت هستند.( 21 ماده در مصرح آمیز مسالمت تجمعات مستدل تحدیدات حتی)

 و انجمن آزادی و بیان آزادی مانند آمیز کمیته همچنین می افزاید: سررایرِ حقوقِ موازیِ حق تجمعات مسررالمت

شارکت سی م ستند میثاق حمایت تحت نیز سیا میثاق خارج  21 ماده حمایت محدوده از افراد اقدام که زمانی) ه

 خود قوت به میثاق اسرراس بر آنها حقوق سررایر آمیز، مسررالمت تجمعات در خشررونت اعمال با مثال شررود، می

ست سالمت امات در مواجهه با تجمعات مق(. باقی سب باید آمیز م  رخ جمعاتت اعمال نحوه در که تغییراتی با متنا

 ات،تجمع از بخشررری شررردن آنالین و ارتباطات فناوری پیدایش با مثال) نمایند اتخاذ جدید رویکرد دهد، می

له باطات در مداخ ظارت یا و بوده تجمعات از جلوگیری معنای  به ارت ناوری بر ن ند می ف  یمحر حق نقض توا

 (.باشد افراد خصوصی

اعالم می  20الی  11 بندهای در و( آمیز دامنه حق تجمعات مسرررالمت) 37کمیته در بخش دوم نظریه تفسررریری 

 میثاق قرار می 21 ماده حمایت تحت آمیز دارد: تشرررخیص اینکه آیا مشرررارکت یک فرد در تجمعات مسرررالمت

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/37&Lang=en
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ستگی چیز دو به خیر یا گیرد  و گیرد می قرار آمیز آیا عمل فرد، تحت حمایت حق تجمعات مسالمت( 1: دارد ب

 .خیر یا هستند قانونی آمیز، مسالمت تجمعات حق بر شده اعمال های آیا محدودیت( 2

 هییدت نظر، تبادل یا خاص مسئله یک مورد در گیری موضع وجود، ابراز آمیز، از جمله اهداف تجمعات مسالمت

وهی و یا اهداف فرهنگی، مذهبی یا تجاری هستند. تجمعات فردی و مجزا، بصورت برابر گر هویت یا همبستگی

دارند )تجمعات حتی اگر بصررورت فردی و پراکنده مثال بصررورت با تجمعات گروهی تحت حمایت میثاق قرار 

  (.هستند برخوردار گروهی تجمعات با برابر حقوق از کنندگان آنالین هم صورت گیرند، شرکت

 از شررده هماهنگ تجمعات با برابر بصررورت اند، نشررده هماهنگ پیش از که تجمعاتی: افزاید کمیته همچنین می

میثاق، خشرررونت عبارت اسرررت از اعمال زور  21میثاق قرار دارند. بر اسررراس ماده  21 ماده حمایت تحت پیش،

ادن، تنه زدن و یا د هُل شررود؛ اموال به جدی آسرریب یا مرگ یا جراحت به منجر که کنندگان توسررط شرررکت

وانین قآیند. رعایت نکردن ملزوماتِ معینِ  اخالل در رفت و آمد وسررایل نقلیه یا افراد، خشررونت به حسرراب نمی

 کند؛ میثاق، خارج نمی 21 ماده حمایت محدوده از را آن خود خودی به آمیز، داخلی در تجمعات مسرررالمت

 .گیرند میثاق قرار می 21ماده  حمایت تحت بودن، آمیز مسالمت شرط به نیز ها کمپین

 نباید فرادا برخی توسط آمیز خشونت اقدامات. است تجمعات بودن آمیز مسالمت بر فرض: کند کمیته اعالم می

. نه دیگر برخی و شوند میثاق می 21 ماده مشمول افراد از برخی تجمع، یک در. شود داده نسبت تجمعات کل به

 جمعاتت مقابل، تجمعات اعضای خشونت یا و کنندگان ده علیه شرکتکنن تحریک عوامل یا مقامات خشونت

 مصادیق ودنب گسترده مستلزم تجمعات بودن آمیز خشونت. کند نمی تبدیل آمیز غیرمسالمت به را آمیز مسالمت

 یا الحس حمل و( نماید اثبات را تجمعات کل بودن آمیز خشونت تواند نمی جزئی مورد چند به استناد) است آن

شونتتج ضرورتاَ دلیلی بر خ شرکت کنندگان،  سط  س آنها اقدام بودن آمیز هیزات محافظتی تو  مورد باید و تنی

 .شوند بررسی مورد به

ضر در بندهای  سیری حا سوم نظریه تف ضو در برابر حق تجمعات  35الی  21بخش  ضوع تعهد دولت های ع به مو

مسالمت آمیز اختصاص داده شده است. کمیته در این بخش اشعار میدارد: تعهدات سه گانه دولتها در برابر میثاق 

عبارتند از: رعایت و تضرررمین تمامی حقوق میثاق؛ اتخاذ اقدامات مناسرررب جهت تحقق اهداف؛ پاسرررخگویی و 

ارد نقض حقوق مصرررح در میثاق. تعیین هدف و محتوای تجمعات باید بر عهده شرررکت جبران خسررارت در مو

 قبل، حین و پس از تجمعات مسررالمت آمیز دولتها ایجابی و سررلبی تعهدات  گنندگان باشررد، نه مقامات دولتی و
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شررامل  شررامل عدم مداخله بیجا مانند ممنوعیت، محدودیت و اخالل در تجمعات اسررت. تعهدات ایجابی دولتها

سب برای اعمال بدون تبعیض این حق، محافظت از  سالمت آمیز مانند فراهم آوردن محیط منا سهیل تجمعات م ت

شرررکت کنندگان در برابر خشررونت ضررد معترضررین و ... می باشررد. کمیته در این بخش می گوید: دولت ها باید 

یضرری برای برخورداری از حق تجمعات اطمینان حاصررل نمایند که در قانون و تفسرریر و اجرای آن، هیچگونه تبع

مسررالمت آمیز وجود نداشررته باشررد. دولت ها باید ضررمن پرهیز از اخالل در تجمعات مسررالمت آمیز، با اتخاذ 

شند. دولت ها موظفند در  ضمین قائل با سالمت آمیز نیز ت سبت به تجمعاتِ مخالفِ تجمعات م رویکرد بیطرفانه، ن

بدون اخالل در آنها، علی رغم احتمال بروز عکس العمل های خشرونت  راسرتای اجرای تجمعات مسرالمت آمیز

آمیز از جانب اعضای جامعه، اقدامات مقتضی اتخاذ نمایند. دولت ها باید تضمین کنند که حق تجمعات مسالمت 

لی لآمیز در قانون داخلی شناسایی شده است، وظایف و مسئولیت ها در آن تعیین شده و با استانداردهای بین الم

شفاف قرار  ستقل و  سالمت آمیز تحت نظارت م مربوط مطابقت دارد و باید تمامی نهادهای دخیل در تجمعات م

داشررته باشررند. کمیته همچنین مقرر می کند: روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشررر و سررایر ناظران و تهیه کنندگانِ 

نباید با محدودیت، توقیف مدارک و انتقام  گزارش از تجمعات مسرالمت آمیز تحت حمایت میثاق قرار داشرته و

 میزآ و آزار و اذیت رو به رو باشند. شرکت های تجاری در شناسایی حقوق بشر از جمله حق تجمعات مسالمت

سبت نیز و سبت و آنها های فعالیت از متهثر جوامع به ن ستند و تجمعات دارای پیام  به ن سئول ه کارمندان خود، م

امت و حمایت سطح باال بهره مند باشند. کمیته در پایان این بخش می افزاید: حمایت ماده سیاسی باید از محل اق

سته ی خارج از بافت تجمعات ولی  21 صاص ندارد، بلکه فعالیت های واب میثاق، تنها به زمان وقوع تجمعات اخت

یت  ما ند. ح ماده قرار می گیر یت این  ما حت ح عات، نیز ت نابخش برای تجم حال مع ثاق از  21ماده در عین  می

صورت می پذیرند و آموزش و منابع کافی برای  صورت آنالین  سیاری از فعالیت های مربوط به تجمعات که ب ب

مقامات رسررمیِ دخیل در تصررمیم گیری های مربوط به تجمعات مسررالمت آمیز، در تمامی سررطوح دولت باید 

 .تضمین شود

سوم آن )بندهای صلی ترین بخش این نظریه را بخش  یعنی محدودیت های وارده بر حق تجمعات ( 69الی  36 ا

مسالمت آمیز تشکیل داده است. کمیته در این بخش اشعار می دارد: اعمال محدودیت بر تجمعات مسالمت آمیز 

میثاق و نیز تسرررهیل کننده ی تجمعات باشرررد، آنها نباید تبعیض آمیز بوده، ماهیت حق را  21باید مطابق با ماده 

وده و با هدف ایجاد دلسررردی برای شرررکت در تجمعات اجرا شرروند. ممنوعیت اجرای تجمعات خدشرره دار نم

اعمال محدودیت ها نیز باید پس از  .گیرد  مسرررالمت آمیز باید تنها به عنوان آخرین راه حل مورد اسرررتفاده قرار
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 رکت در تجمعاتشروع تجمعات و تنها در صورت لزوم صورت گیرد نه پیش از آنها. هرگونه محدودیت در ش

مسرررالمت آمیز باید بر اسررراس ارزیابی موردی و مجزای عملکرد شررررکت کنندگان باشرررد. ممنوعیت همگانی 

میثاق تصررریح می کند که هیچگونه محدودیتی بر حق  21تجمعات مسررالمت آمیز اقدام نامناسرربی اسررت. ماده 

میثاق هرگونه  21انون. بر اسررراس ماده تجمعات مسرررالمت آمیز نباید وجود داشرررته باشرررد، مگر موارد مطابق با ق

سب»و « ضروری»محدودیت باید  شر « متنا سی و حقوق ب سیا سی، حاکمیت قانون، تکثرگرایی  ساس دموکرا بر ا

تجمعات مسررالمت آمیز  حق محدودیت مشررروع دالیل جمله از. باشررد حل راه آخرین بعنوان و جامعه  در یک

میثاق، منافع امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، سالمت عمومی، اخالقیات،  21مصرح در بخش پایانی ماده 

حقوق و آزادی های سررایرین هسررتند. منافع امنیت ملی زمانی می توانند دلیل مناسرربی برای اعمال محدودیت بر 

ستقالل اتجمعات مسالمت آمیز باشند که این محدودیت ها برای حمایت از حیات ملت، یکپارچگی سرزمینی یا 

سبی برای اعمال  شند. امنیت عمومی زمانی می تواند دلیل منا ضروری با ستفاده از زور،  سی علیه تهدید یا ا سیا

شود تجمعات، خطر واقعی و قابل توجه برای امنیت مردم و  شد که ثابت  سالمت آمیز با محدودیت بر تجمعات م

، توجیه مناسررربی برای محدود کردن تجمعات «عمومی نظم»یا اموال آنها ایجاد می نماید. ارائه تفسررریر مبهم از 

مسالمت آمیز نیست. سالمت عمومی ممکن است جزء استثنائاتی باشد که تجمعات مسالمت آمیز را محدود می 

می تواند موجب اعمال محدودیت « اخالقیات»کنند؛ مثال در زمان شرریوع یک ویروس. تنها در موارد اسررتثنائی، 

شود؛ که اگر بخواهد اعمال شود، باید بر اساس جهانشمولی حقوق بشر، تکثرگرایی  در تجمعات مسالمت آمیز

در جهت حمایت از اخالقیات یک سرررنت خاص مذهبی، فلسرررفی یا اجتماعی.  نه باشرررد  و اصرررل عدم تبعیض

میثاق و یا  در مصرررح حقوق برگیرنده در «سررایرین های حقوق و آزادی»محدودیت های اعمال شررده در قالب 

حقوق بشر هستند، نه مشارکت در تجمعات. )تجمعات، استفاده قانونی از فضای عمومی است و از آنجا که  سایر

در ذات خود سطح معینی از اخالل در حیات عادی را دارند، تنها زمانی امکان متوقف کردن آنها وجود دارد که 

ند.( محدودیت ها باید نسرربت به محتوا میزان اخالل قابل توجه و دالیل مقامات برای اعمال محدودیت متقن باشرر

شته باشند محدودیت بر تجمعات نباید بمنظور سرکوب مخالفتهای  .بی طرف بوده و ارتباطی با پیام تجمعات ندا

  .سیاسی، چالش با مقامات، و ممنوعیت توهین به مقامات و نهادهای دولتی باشد

تجمعات نباید با محتوای تبلیغ برای جنگ، یا حمایت از تنفر نژادی، مذهبی و ملیتی باشرررد. در چنین مواردی، 

اقدامات علیه مرتکبین باید به صورت فردی صورت گیرد نه کل تجمعات. رسیدگی به چنین مواردی نیز باید بر 

در  ماا هستند، قانونی تجمعات، در بنرها و ها¬تاستفاده از پرچم، یونیفرم، عالم .میثاق باشد 21و  19اساس مواد 
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زمانی که دولت قادر به  .شرررود اعمال باید مقتضررری محدودیت کنند، تبلیغ را خشرررونت و  صرررورتی که تبعیض

محافظت از شرکت کنندگان در برابر مخالفان نیست، محدودیت قابل اعمال است. البته احتماالت، کافی نیستند 

دقیق، عدم توانایی خود برای حفظ شررررایط را اثبات کند. پیش از توسرررل به ممنوعیت،  و دولت باید با ارزیابی

محدودیت هایی از جمله تعلیق و یا جابه جایی محل تجمعات می تواند مورد اسرررتفاده قرار گیرد. قانونگذاری 

عمال محدودیت تجمعات، معموالَ از نظر محتوایی بیطرف است. اما در صورت ا برگزاری  «زمان، مکان و روش»

  .نیز تجمعات باید بگونه ای برگزار شوند که توسط جمعیت هدف دیده و شنیده شوند

کمیته همچنین درخصوص محدودیت زمانی و مکانی این حق می افزاید: تجمعات باید خودشان به پایان برسند؛ 

دن نمی ها بدلیل مکرر بونباید محدودیتی برای روز و تاریخ برگزاری تجمعات وجود داشرررته باشرررد؛ تجمعات تن

شوند انتقال یابند.  سالمت آمیز نباید به اماکن دورافتاده که مردم متوجه آن نمی  شوند؛ تجمعات م توانند محدود 

ممنوعیت هرگونه تجمعات در هر کجای پایتخت، در هر مکان عمومی به جز یک مکان معین، چه در شهر و چه 

ی شهر نباید اعمال شود. از تعیین برخی اماکن مانند دادگاه ها، مجلس، خارج از مرکز شهر و در تمامی خیابان ها

مناطق دارای اهمیت تاریخی، یا سرررایر سررراختمان های اداری، بعنوان اماکنی که تجمعات در آنها نمی تواند 

ماکن  ند. در برگزاری تجمعات در ا ماکن نیز عمومی هسرررت که این ا ناب شرررود، چرا ید اجت با صرررورت گیرد، 

باید حق مالکیت افراد مربوط نیز مورد توجه قرار گیرد. اینکه تا چه حدی باید محدودیت اعمال خصررروصررری، 

 ین،مالک  شود، به عواملی از جمله دسترسی دائم مکان برای عموم، میزان مداخله تجمعات با حق مالکیت، اجازه

بستگی دارد. تصمیم گیری در رابطه با نوع تجهیزات  تجمعات هدف به رسیدن برای دیگر معقول های راه وجود

مورد اسرررتفاده ی شررررکت کنندگان در تجمعات باید بر عهده خود آنها باشرررد. دولت ها نباید تعداد شررررکت 

میثاق باشررد.  21کنندگان در تجمعات را محدود کنند؛ اینکار تنها در صررورتی قابل قبول اسررت که مطابق با ماده 

کنندگان مجاز اسررت و دلیلی برای دسررتگیری نیسررت مگر اینکه رفتار آنها دالیل -شرررکتناشررناس بودن چهره 

صی باید  صو سط نهادهای عمومی یا خ شد. هرگونه جمع آوری اطالعات چه تو شته با ستگیری دا منطقی برای د

 وهیچگاه با هدف تهدید  و بوده خصرروصرری حریم حق خصرروص در جمله از المللی مطابق با اسررتانداردهای بین

آزار و اذیت شرکت کنندگان نباشد. شناسایی صورت شرکت کنندگان در تجمعات و یا نظارت بر رسانه های 

جمعی، نقض حق حریم خصرروصرری بشررمار می آید. نظارت مسررتقل و شررفاف باید با دیدگاه تضررمین انطباق این 

سالمت آمی شرکت در تجمعات م سئولین دولتی برای  شد. آزادی م دودیت ز نباید فراتر از محاقدامات با میثاق با
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شان برای اجرای وظایف خود باشد، هرگونه  ستای تضمین اعتماد عموم به بی طرفی آنها و توانایی های آنها در را

  .میثاق باشد 21از این محدودیت ها باید منطبق با ماده 

اخته شده و از جمله به موضوع رژیم های اطالع رسانی و اخذ مجوز پرد( 73ی ال 70بخش بعدی نظریه )بندهای 

مقرر می دارد: ضرررورت اخذ مجوز از مقامات برای برگزاری تجمعات مسررالمت آمیز، این حقیقت که تجمعات 

 برای مقامات به کمک بمنظور رسانی اطالع های سیستم .هستند را زیر سوال می برد« حق اساسی»مسالمت آمیز 

تجمعات هستند، و نباید برعکس برای سرکوب کردن تجمعات استفاده شوند. عدم اطالع  برگزاری روند تسهیل

کنندگان معاف  رسررانی به مقامات، آنها را از تعهد خود مبنی بر تسررهیل برگزاری تجمعات و حمایت از شرررکت

سانی امات اطالع رنمی کند. عدم اطالع رسانی قبل از برگزاری تجمعات، آنها را غیرقانونی نمی کند. هرگونه الز

برای تجمعات از پیش برنامه ریزی شده، باید در قوانین داخلی پیش بینی شود. اطالع رسانی پیشین الزم است اما 

نباید خیلی قبل تر از برگزاری باشد. محدودیت های اعمال شده پس از اطالع رسانی باید به موقع باشند به گونه 

سازمان های اطالع رسانی  .دسترسی به محاکم و سازوکارها داشته باشندای که برگزارکنندگان زمان کافی برای 

 .نباید در نقش سیستم های صدور مجوز عمل نمایند

وظایف و اقتدارات نهادهای اجرای قانون را بیان و اشررراره نموده: ( 95الی  74کمیته در بخش بعدی )بندهای 

جمعات امری ضررروری اسررت. رویکرد اسرراسرری رعایت و تضررمین حقوق بنیادین رهبران و شرررکت کنندگان ت

مقامات باید تسررهیل برگزاری تجمعات مسررالمت آمیز باشررد. تشررکیل کانال های ارتباطی بین احزاب مختلف در 

تجمعات قبل و در حین تجمعات بمنظور کاهش تنش ها و حل اختالفات، امری ضرروری اسرت. مقامات اجرای 

ر شرررایطی که مجبور به اعمال زور هسررتند، هشرردار دهند. هرگونه اعمال قانون باید بدنبال تنش زدایی باشررند و د

میثاق باشررد و مرتکبین باید پاسررخگو باشررند. قوانین داخلی اعمال زور باید مطابق با  7و  6زور باید مطابق با مواد 

ستانداردهای حقوق بین الملل ست از زور  ا شرایط ا سب  شتر از آنچه که متنا شند. مهمورین اعمال قانون نباید بی با

 دسررته نآ از تنها. بدهد  اسررتفاده کنند. قوانین داخلی نباید به مهمورین اعمال قانون، اختیار تام و قدرت نامحدود

اند باید برای این هدف اسررتفاده شررود. ارتش نباید -آموزش دیدهتجمعات  کنترل برای که قانون اجرای مقامات

در تجمعات دخالت کند، اما اگر در شرررایط اسررتثنائی ارتش برای کمک به پلیس حضررور پیدا کند، نیروها باید 

ستانداردهای بین  عمل لیسپ نیروهای با مشابه المللی¬آموزش های حقوق بشری مناسب دیده باشند و مطابق با ا

سب و تجهیزات محافظتی بوده و آموزش الزم را  مقامات تمام. نمایند سالح های متنا اجرای قانون باید مجهز به 

سرانه  سلب خود شارکت آنها در تجمعات آینده،  شگیرانه افراد بمنظور جلوگیری از م شت پی شند. بازدا دیده با

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
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تجمعات، خودسررررانه بوده و بنابراین  آزادی بشرررمار می آید. دسرررتگیری دسرررته جمعی، قبل، در حین یا بعد از

 .غیرقانونی است

به موضرروع تجمعات در شرررایط اضررطراری و منازعات مسررلحانه ( 97و  96بخش بعدی نظریه تفسرریری )بندهای 

سالمت آمیز در بند  حق اگرچه: دارد پرداخته و بیان می شده  4ماده  2تجمعات م شناخته ن میثاق، غیرقابل عدول 

میثاق( غیرقابل عدول هستند. حتی در شرایط  18و  7، 6ق وابسته به تجمعات )مصرح در مواد است، اما سایر حقو

شهروندان باید از  سالمت آمیز، منطبق با میثاق خواهد بود.  ستفاده از زور در طول تجمعات م سلحانه، ا منازعات م

ساس تعریف حق صمات )بر ا شند، مگر اینکه در مخا شنده در امان با سل به زور ک شرد-وق بینتو ستانه( الملل ب و

مشررارکت مسررتقیم داشررته باشررند. در چنین شرررایطی هم هرگونه اسررتفاده از زور باید بر اسرراس اصررول و قواعد 

تفکیک، احتیاط، تناسب، ضرورت نظامی و انسانیت باشد. در تمامی تصمیم ها در اعمال زور، امنیت و محافظت 

 .ه ی مهم تلقی گردداز شرکت کنندگان و سایر مردم باید یک مالحظ

و سایر اصول میثاق و  21، موضوع رابطه بین ماده (102الی  98در نهایت، بخش آخر این نظریه تفسیری )بندهای 

سایر رژیم های حقوقی را مورد اشاره قرار داده و بیان می دارد: حمایت کامل از حق تجمعات مسالمت آمیز، در 

مثال استفاده از زور بصورت نامتناسب و در شرایط غیر ضروری و  گرو رعایت طیفی از سایر حقوق است )بطور

 9و  7، 6یا ارتکاب سایر اقدامات غیرقانونی توسط مهموران دولتی در طی تجمعات مسالمت آمیز، نقض بندهای 

سررایر حقوق مرتبط با تجمعات مسررالمت آمیز عبارتند از حق  :میثاق هسررتند(. کمیته در این بخش اعالم می دارد

، آزادی بیان (18، آزادی مذهب و عقیده )ماده (17، حق محرمانگی )ماده (12زادی رفت و آمد )بند یک ماده آ

همچنین حق تشکیل انجمن (. 19، آزادی دسترسی به اطالعات توسط عموم مردم )بند دو ماده (19)بند دو ماده 

نیز از جمله ( 26و  24و مواد  2، حق بر عدم تبعیض )بند یک ماده (25، حق مشارکت سیاسی )ماده (22ها )ماده 

سررایر حقوق مرتبط با و تهثیرگذار بر حق تجمعات مسررالمت آمیز هسررتند. در عین حال، مشررارکت در تجمعات 

و بمنظور حمایت از حقوق و آزادی های دیگران محدود شررود. حق  21 ماده با مطابق تواند¬مسررالمت آمیز می

المت آمیز اغلب با هدف تقویت اجرای طیف گسررترده تری از سررایر حقوق بشررر، سررایر هنجارها و تجمعات مسرر

  .شود اصول حقوق بین الملل استیفاء می
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 تحلیل و جمع بندی •

سته و فعالیتی چندگانه و  شی برج شری، نق نهادهای معاهده ای به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای معاهدات حقوق ب

دریجی قواعد حقوق بین الملل بشرررر و ترویج آنها ایفا می نمایند. با وجود اینکه این نهادها متکثر در توسرررعه ت

صطالح  ضایی نبوده و به ا ضایی»دارای اختیارات ق ساس آئین نامه های داخلی و « شبه ق شوند، برا سوب می  مح

هده لل از طریق تفسررریر برع عه حقوق بین الم هت توسررر ظایفی را در ج کاری خود، و های  ند و  روش  ته ا گرف

هنجارسازی و قاعده سازی در این عرصه را عهده دار گشته اند. این کمیته ها از دریچه صدور نظریات تفسیری، 

سیک  سیاری از موارد با بر هم زدن نظم کال سعه مفاد مندرج در معاهدات مبادرت ورزیده و در ب به حمایت و تو

هاسررت، نظمی نو در می آمیزند؛ نظامی که در ظاهر شرراید الملل که مبتنی بر اراده و رضررایت دولت  حقوق بین

سیر حقوق  سین محبعلی، تف سرایی، امیرح شد )زهره  صر با متفاوت از نظام حاکمیت محور حقوق بین الملل معا

  .(13و  12، صص 1397بشر در آئینه نظریه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، انتشارات شهر دانش، 

کمیته حقوق بشررر، تا حد امکان سررعی کرده اسررت خالء قانونی و تفسرریری موجود  37نظریه تفسرریری شررماره 

بشرررر، این حق )تجمعات  درخصررروص حق تجمعات مسرررالمت آمیز را پر کند. براسررراس دیدگاه کمیته حقوق

مسررالمت آمیز( مطلق نبوده و می توان محدودیت هایی را بر آن وضررع و اعمال کرد؛ لیکن نگاه و تفسرریر کمیته 

سعی  سیری  ست. کمیته در این نظریه تف ضیق و محدود ا سبت به محدودیت ها کامالً م سیری ن وفق این نظریه تف

تجمعات مسالت آمیز تالش نماید و از طرف دیگر هرگونه  کرده تا جائیکه ممکن است نسبت به تضمین اجرای

 .محدودیت بر اجرای این حق را محدود و چارچوب بندی نماید

ستثنای  شین خود به ا ساس رویه مالوف و پی سالمی ایران )برا صالحیهاعالم نظر به پجمهوری ا نظریه  یش نویس ا

، از مشررارکت در شررکل گیری این سررند (کمیته حقوق کودک در رابطه با عدالت نوجوانان 10تفسرریری شررماره 

خودداری نمود. فارغ از اهمیت این سرررند و جایگاه آن در سرررلسرررله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، بر نقش 

ی توان ادعا کرد که از این پس، در موضررروع حق محتوایی و اجرایی آن نمی توان تردید داشرررت. به جرئت م

تجمعات مسررالمت آمیز، مالک و مبنای تمامی گزارش های قریب به اتفاق نهادهای نظارتی حقوق بشررر اعم از 

شتر نیز نظریات  سیری خواهد بود. کما اینکه پی شور یا نهادهای مبتنی بر معاهده، این نظریه تف نهادهای مبتنی بر من

ه عنوان حداقل استانداردهای حقوق بشری هم در گزارش های گزارشگران ویژه شورای حقوق تفسیری کمیته ب

گزارش اخیر گزارشگر ویژه قتل های فراقضایی، خودسرانه و فوری، گزارش گزارشگر ویژه وضعیت  :ببینیدبشر

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/37&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DraftGC10.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DraftGC10.aspx
https://undocs.org/A/75/213
https://undocs.org/A/75/213
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ر بررسرری گزارش های دوره ای کشررورها در رابطه با معاهدات و هم د حقوق بشررر در جمهوری اسررالمی ایران

 یسیاس و مدنی حقوق المللی¬بررسی گزارش های دوره ای کشورها درخصوص میثاق بین :حقوق بشری ببینید

، مورد اسررتناد و پیگیری قرار گرفتند. در این رابطه می توان ها دولت به کمیته توسررط نهایی مالحظات صرردور و

در رابطه با حق حیات اشرراره کرد که اکنون در اغلب گزارش های  (36نظریه تفسرریری قبلی کمیته )شررماره   به

و  (شررورای حقوق بشررر 43از جمله گزارش وی به اجالس  سررازمان ملل از جمله گزارش های گزارشررگر ویژه

شررورای  43از جمله گزارش وی به اجالس  )دبیرکل در مورد وضررعیت حقوق بشررر در جمهوری اسررالمی ایران

 .، مورد استناد و پیگیری قرار می گیرند حقوق بشر

عدم مشارکت در این قبیل اسناد، الجرم دو اثر را برای دولت ایجاد می نماید؛ اولین اثر آن از دست دادن فرصت 

شکل شارکت در  سناد گیری  م صت  نظرات انعکاس و ا ست دادن فر ست و اثر دوم از د شور در مورد آنها ا ک

 .اعتراض در زمان شکل گیری عرف در صورت مخالفت با آن است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/A/75/213
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/36&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/36&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/Report_of_the_Special_Rapporteur_on_the_situation_of_human_rights_in_the_Islamic_Republic_of_IranA4361.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/Report_of_the_Secretary-General_on_the_situation_of_human_rights_in_the_Islamic_Republic_of_IranA4320.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/Report_of_the_Secretary-General_on_the_situation_of_human_rights_in_the_Islamic_Republic_of_IranA4320.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/Report_of_the_Secretary-General_on_the_situation_of_human_rights_in_the_Islamic_Republic_of_IranA4320.pdf
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 -عدم نجات مهاجران در آبهای بین المللی به منزله نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی

 ملل متحد علیه ایتالیاتحلیل رای کمیته حقوق بشر سازمان ؛ سیاسی

 تحدمپژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات ملل  -مهسا رضاقلی 

با  عملیات نجات در دریارای خود را در خصوص  2021ژانویه  27تاریخ در  کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

علیه دولت ایتالیا صادر نمود که در آن  سیاسی -میثاق بین المللی حقوق مدنی 4و  6(، 3)2مواد محوریت نقض 

وان بر جبران خسارت موثر برای قربانیان را بعنحق حیات، ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده و نیز حق 

 مسائل ماهوی مورد بررسی قرار داد. 

)بندری ماهیگیری در ، قایقی بندر زواره 2013اکتبر  10صادر شد که به تاریخ  پیرامون این واقعیترای صادره 

بامداد ترک نمود. چند  1:00نفر مهاجر عمدتا سوری بود، در ساعت حدودا  400لیبی( را در حالی که  حامل 

 113ساعت بعد در اثر شلیک صورت پذیرفته توسط قایقی با پرچم بربرها در آبهای بین المللی در موقعیت 

کیلومتری جنوب مالت، قایق در آستانه غرق شدن قرار  218کیلومتری جنوب ایتالیا حوالی جزیره المپدوسا و 

گرفت. در پی این اتفاق سرنشینان قایق با شماره اضطراری امداد ایتالیا تماس گرفته و  ضمن اعالم موقعیت مکانی 

خود از دولت ایتالیا طلب کمک نمودند. اما تماس های مکرر تنها با یک پاسخ مواجه شد: درخواست کمک شما 

مقامات مالت منتقل نموده ایم! و اپراتور ایتالیایی تنها شماره تماسی از مرکز امداد و نجات مالت را در اختیار را به 

سرنشینان پناهجویی که هر لحظه بیشتر در آب فرو می رفتند، قرار داد. پس از ناامیدی از کمک ایتالیا، پناهجویان 

یز ارتش دولت مالت تماس حاصل نمودند ولی نتیجه این بود ساعت با مرکز امداد و نجات و ن 3مکررا و به مدت 

بامداد در حالی به محل حادثه رسید که قایق پیش از آن در آب  5:50که مرکز امداد و نجات مالت در ساعت 

فرو رفته بود. البته که پس از واژگونی قایق و بر اساس درخواستهای فوری دولت مالت، ایتالیا از کشتی نیروی 

بامداد به همکاری با  6:00خود که در نزدیکی قایق واژگون شده شناور بود، خواست تا در حوالی ساعت  دریایی

کودک غرق شدند. اما برخی از  60نفر از جمله  200دولت مالت برود. تاخیری که در نتیجه ی آن، بیش از 

ت نتیجه  نقض حق حیات توسط دولبازماندگان حادثه با استناد به عدم به کارگیری هر گونه اقدام فوری و در 

 ایتالیا، علیه مقامات این دولت طرح دعوا نمودند. 

، کمک به افرادی که 1974کنوانسیون بین المللی ایمنی دریانوردی و نیز  حقوق دریاها1982کنوانسیون بر اساس 

در دریا دچار حادثه شده اند، تکلیفی مسجل و انکار ناشدنی است. بدین ترتیب دولت ایتالیا بعنوان یکی از دول 

کنوانسیون به دلیل اقدامات سهل انگارانه و عدم اقدام به موقع در فعالیت های امداد و نجات در دریا،  عضو

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx#:~:text=The%20Human%20Rights%20Committee%20is,the%20rights%20are%20being%20implemented.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/130/DR/3042/2017&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26691&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26691&LangID=E
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
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موجبات به خطر افتادن جان افراد را فراهم نموده و عالوه بر آن زمینه ساز مرگ یا ناپدید شدن آنها شده و بدین 

نیز شده است. مصادیق تخلف از مقررات  سیاسی -میثاق بین المللی حقوق مدنی( 1) 6ترتیب مرتکب نقض ماده 

پیش گفته بر اساس رای صادره که منجر به تاخیر در انجام عملیات امداد و نجات گردیده است، به شرح ذیل می 

 باشند: 

 س اضطراری به مقامات صالح مرکز امداد و نجات دولت مالت؛الف( عدم انتقال به موقع تماس ها

 ب( عدم اطالع رسانی به قربانیان در راستای لزوم ارتباط گرفتن با مقامات دولت مالت؛ و

ج( امتناع از فرستادن کشتی های گارد ساحلی یا کشتی گارد ایتالیایی که در نزدیکی قایق حامل مهاجران قرار 

 ای(. ر 1.3داشته است )بند 

 -( از میثاق بین المللی حقوق مدنی1)6ماده کمیته حقوق بشر استدالل می نماید که دولت ایتالیا مرتکب نقض 

نیز شده است چرا که نسبت به تکلیف خود مبنی بر لزوم تحقیقات  ( از همین سند3)2ماده در ارتباط با   سیاسی

رسمی، مستقل و موثر به منظور ارزیابی حادثه و مجازات مسئوالن در این رابطه، قصور ورزیده و بی اعتنا بوده 

 7اده م، در نهایت منجر به نقض مقرره دیگر مندرج در است. از دیگر سو، تخلف دولت ایتالیا به شرح پیش گفته

شده است که بر اساس آن عدم هر گونه تحقیق و کاوش در خصوص مرگ یا ناپدید شدن قربانیان، رفتاری  میثاق

 رای(.  3.3و  3.2ی می شود )بندهای غیرانسانی و البته تحقیر آمیز تلق

 2018ژوئن  15کمیته در حالی مبادرت به صدور این رای نموده که بر اساس اظهارات دولت ایتالیا، در تاریخ 

پرونده عمال قابلیت طرح و استماع علیه این دولت را نداشته است چرا که غرق شدن قایق خارج از قلمرو سرزمینی 

به عالوه ادعا شده است که مراحل قضایی داخلی و تحقیقات بیشتر در جریان است. ایتالیا  ایتالیا صورت پذیرفته و

این موضوع را نیز یادآوری نموده که در سالهای اخیر تعداد زیادی از مهاجران وارد این کشور شده و به عالوه بر 

 و نجات صورت پذیرفته است. عملیات امداد  23، در روز حادثه 2017می  3اساس گزارش های واصله به تاریخ 

ایتالیا همچنین استدالل نمود که تعهد مقرر در کنوانسیون جستجو و نجات دریایی صرفا ناظر بر تعهدات دول 

عضو در قلمرو حاکمیتی آنهاست و نه آبهای آزاد؛ و قایق مورد بحث در خارج از قلمرو حاکمیتی این دولت 

رر یون مورد اشاره، مسئولیتی متوجه ایتالیا نمی باشد بلکه تکلیف مقغرق شده است و بنابراین بر اساس کنوانس

شده در کنوانسیون، بر عهده دولت مالت است؛ ولی کمیته استدالل ارائه شده توسط ایتالیا را در راستای عدم 

 deعملی و  لقابلیت استماع دعوا نپذیرفت و در پاسخ اعالم نمود که دولت ایتالیا بر منطقه دریایی مورد نظر کنتر

facto  داشته و بر این اساس مسئول شناخته می شود. کمیته در راستای بیان سایر تخلفات دولت ایتالیا  یادآور می

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 
 

42 
 

شود که ورود اتهام به مسببین حادثه پس از انتشار اخبار مرتبط با حادثه در روزنامه ها صورت پذیرفته و تا پیش 

 اقدامی در این راستا  انجام نداده است.  از انتشار روزنامه و آگاهی عموم از ماجرا، دولت ایتالیا

، صالحیت رسیدگی به موضوع را از پروتکل اختیاری 1ماده کمیته در رای خود یادآور می شود که بر اساس 

در خصوص ماهیت تعهدات بار شده بر  (2004) 31نظریه عمومی شماره   10بند داشته و به عالوه بر اساس 

مکلف به رعایت  2از ماده  2سیاسی، کشورهای عضو بر اساس بند  -کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی

ر مورد کلیه اشخاص تحت صالحیت خود و نیز اشخاصی که ممکن است در و حصول اطمینان از اجرای میثاق د

رای(. این بدان معناست که هر یک از دولتهای عضو مکلف به رعایت حقوق  7.4قلمرو آنها باشند، هستند )بند 

مندرج در میثاق برای هر شخصی است که تحت حاکمیت و یا کنترل آن دولت قرار دارد؛ حتی اگر شخص 

در خصوص وضعیت  15نظریه عمومی شماره قا در قلمرو آن دولت قرار نگرفته باشد. آنچنانکه در مزبور دقی

نیز آمده است، بهره مندی از حقوق مندرج در  1986در بیست و هفتمین نشست در سال  بیگانگان تحت میثاق

د به شهروندان دول عضو میثاق نبوده و شامل هر  فردی صرف نظر از ملیت  و حتی افراد بی میثاق تنها محدو

تابعیت مانند پناهجویان، پناهندگان، کارگران مهاجر و سایر افرادی نیز می شود که ممکن است در قلمرو و یا 

 تحت حاکمیت دولت عضو قرار گیرند.  

، هر کشوری که کشتی ای از کنوانسیون حقوق دریاها 98ماده اس کمیته در ادامه خاطر نشان می کند که بر اس

در پهنه آبها حامل پرچم آن است، مکلف است تا افراد گرفتار در حادثه را در صورت آگاهی از تقاضای کمک 

ولین زمانی که بطور معقول از آن دولت انتظار می رود، مورد پیگیری و حمایت قرار دهد و دولتهای ایشان در ا

ساحلی نیز باید در راستای ایجاد، انجام و فراهم کردن تمهیدات الزم برای سرویس کاوش و نجات در راستای 

گی های منطقه ای با سایر دول امنیت در دریا تالش خود را در صورت اقتضاء به کار گرفته و از طریق هماهن

 رای(.  7.6همسایه برای نیل به این هدف وارد عمل شوند )بند 

به هر تقدیر، کمیته اذعان می دارد که در پرونده مورد بحث، رابطه خاصی از وابستگی بین افراد در قایق و ایتالیا 

به  قایق با ایتالیا و تکلیف این دولتایجاد شده که متشکل از عناصری واقعی از جمله برقراری اولین تماس از 

همکاری مناسب با سایر دولتها در راستای انجام عملیات امداد و نجات در دریا بر اساس اسناد بین المللی مرتبط، 

می باشد. کمیته معتقد است افراد درگیر در حادثه مستقیما تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت ایتالیا و 

قرار گرفته اند، به گونه ای که این شکل از عملکرد دولت ایتالیا در قالب تعهدات حقوقی مربوطه نیز عملکرد آن 

اساسا قابل توجیه نمی باشد. بر این اساس افراد درگیر در حادثه تحت حاکمیت دولت ایتالیا نیز قرار داشته اند؛ 

 اگرچه که عمال در منطقه جست و جوی مربوط به دولت مالت بوده اند. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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نقض شده است. به  میثاق 6ماده در پایان، کمیته بر اساس حقایق پرونده و تحقیقات صورت پذیرفته معتقد است 

صورت دهد. دولت ایتالیا همچنین مکلف  جبران خسارت موثرعالوه دولت ایتالیا به عنوان ناقض، مکلف است 

است به سرعت تحقیقاتی مستقل در راستای حادثه انجام داده و افرادی را که مسئول مرگ و ناپدید شدن 

 هد. این دولت همچنین وظیفه دارد تا تمام اقداماتپناهجویان در قایق بوده اند تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرار د

 رای(.  10الزم را در راستای جلوگیری از وقوع حوادث و تخلفات مشابه در آینده به کار گیرد )بند 

رین حق حیات بنیادی تصادر شده است که  دیدگاهالزم به یادآوری است که رای حاضر در راستای تقویت این 

دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات به نحوی که  ؛حق انسانی است

در خصوص  2018اکتبر  30کمیته حقوق بشر در   36از نظریه عمومی شماره  12ه عالوه نظر به صراحت بند ب است.

رومیت از حق حیات چنانچه در تعارض با حقوق بین ، به عنوان یک قاعده، محسیاسی -میثاق حقوق مدنی 6ماده 

الملل و یا حقوق داخلی کشورها قرار گیرد، خودسرانه تلقی می گردد. چنین محرومیتی حتی اگر بر اساس قوانین 

داخلی نیز مجاز انگاشته شود، همچنان خودسرانه خواهد بود. البته کمیته در راستای تبیین مفهوم اصطالح 

اید به به کار نرفته، اما ب« مخالف قانون بودن»ح می دهد که این عبارت، اگرچه دقیقا در معنای توضی« خودسرانه»

نحو گسترده ای مورد تفسیر قرار گیرد تا دربرگیرنده عناصر نامناسب، بی عدالتی، عدم پیش بینی پذیری و عمل 

اری نیز است که حتی در شرایط اضطراهمیت این حق تا بدانجبه قانون باشد. با این توضیحات، پر واضح است که 

سیاسی حتی در موارد  -میثاق حقوق مدنی 4در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده  .نمی توان آن را نقض کرد

د. ماده نملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کنی کشورها نمی توانند به بهانه اینکه بقا ،اضطراری

حق حیات در حالتهای مختلفی ممکن  صیل از حق حیات سخن می گوید:سیاسی به تف -میثاق حقوق مدنی 6

پیش بینی نکردن مقررات الزم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد  .است مورد مخاطره قرار گیرد

 هوحمایت دولت از افراد و یا گر به عالوه، عدم .نوعی نقض حیات قربانی باشده تعرض قرار می دهند می تواند ب

نقض  از ایهای در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروهها و افراد خاصی در تعرض به حیات دیگران جلوه 

سیاسی دولتها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت  -میثاق حقوق مدنی بنابراین به تصریحِ .حق حیات است

 .فراهم کنندمی افراد پاسداری از حق حیات تما

ررسی به آن پرداخته شد، کمیته حقوق بشر گام های محکمی در حمایت از حقوق قربانیان آنچنانکه در رای مورد ب

سته رویه از نقش برجبرداشته و این رای نیز نوید اتفاقات خجسته تری را در این خصوص می دهد. به عالوه نباید 

نیز غافل بود. اگرچه در همه مراجع بین المللی، رویه نقش به سزایی  عملی در نظریات و آرای ابرازی کمیتههای 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.cilamag.ir/article_23529_7e97e7d3f4212270988e195a98ba0850.pdf
http://www.cilamag.ir/article_23529_7e97e7d3f4212270988e195a98ba0850.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20100912151557-%D8%AD%D9%82%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20100912151557-%D8%AD%D9%82%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83662
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83662
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ایفا می نماید ولی در کمیته حقوق بشر رویه از آنچنان جایگاهی برخوردار است که حتی در مواردی می توان 

 برای آن نقش قانون ساز نیز قائل شد. 
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های فراقضایی، گر ویژه شورای حقوق بشر در خصوص قتلگزارش( 2020گزارش ساالنه )

 بدون محاکمه منصفانه و خودسرانه

 الملل در دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگر دکتری حقوق بین -سید محمدعلی عبداللهی 

ای شررور قطعنامۀبه موجب « قتل های فراقضررایی، بدون محاکمۀ منصررفانه و خودسرررانه»رسرریدگی به موضرروع 

در دستورِکار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفت  1982مه  7اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در 

شر تمدید و تجدید گردید ) شورای حقوق ب سیون و خلف آن،  سط آن کمی (. از نجاایو  اینجاو در چند نوبت تو

بر عهدة  2016، پنج گزارشگر ویژه در این خصوص انتخاب شده اند و این وظیفه از سال 2016آن تاریخ تا سال 

از کشور فرانسه گذارده شده است. به موجب قطعنامۀ شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه  المردآگنس کاخانم 

محاکمه و خودسرررانه ها قتل های فراقضررایی، بدونهایی را که به هر دلیل در آناز جمله موظف اسررت وضررعیت

به شورا  را به صورت ساالنهافتد بررسی نموده و یافته های خود به همراه پیشنهادها و توصیه های مربوط اتفاق می

و نیز مجمع عمومی سرررازمان ملل متحد گزارش دهد. گزارشرررگر ویژه نیز در انجام مسرررئولیت خود مکاتبات و 

سرررازد و در صرررورت لزوم، بازدیدهایی از کشرررورهای مورد ربط برقرار میهای الزم را با دولت های ذیارتباط

وع اطالعات، مشاهدات، اسناد و مدارک موجود نسبت به ارائۀ بررسی انجام می دهد و در نهایت، بر اساس مجم

 گزارش خود اقدام می نماید.

گزارش های سرراالنه ای که تا کنون توسررط گزارشررگران ویژه به شررورای حقوق بشررر ارائه شررده اسررت، مباحث 

ست گز ست )فهر سی قرار داده ا ضایی مورد بحث و برر ضوع قتل های فراق ش های ارمختلفی را در رابطه با مو

خانم کاالمرد که به اجالس چهل و چهارم  2020مشررراهده نمایید(. گزارش سرررال اینجاپیشرررین را می توانید در 

 اختصرراص یافته و« ی نظامیقتل های هدفمند از طریق پهپادها»شررورای حقوق بشررر ارائه گردیده، به موضرروع 

سی  سلیمانی»ضمیمۀ گزارش نیز به طور خاص به برر سم  سردار قا ست )متن کامل گزارش « پروندة  پرداخته ا

ویژه در قسررمت اصررلی گزارش خود این مهم را مطالعه نمایید(. گزارشررگر  اینجاوضررمیمۀ آن را می توانید در 

ه کشرررود که علی رغم اسرررتفادة فزاینده از پهپادهای نظامی در انجام قتل های هدفمند و با وجود اینیادآور می

چنین اسررتفاده ای پرسررش ها و چالش های مهمی را در حوزه های حقوق بین الملل بشررر و بشررردوسررتانه مطرح 

سته شای ست که با توجه به کرده، هنوز به نحوی  ست. این در حالی ا شده ا سی ن ضوع برر ، ابعاد حقوقی این مو

و رواج گسرررتردة بهره گیریِ بازیگران دولتی و غیردولتی از این جنگ افزار، ابعاد « عصرررر دوم پهپادها»ورود به 

https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=8660
https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=8660
https://www.refworld.org/docid/3b00f09a50.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f09a50.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/187/65/PDF/G1718765.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/AgnesCallamard.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/AnnualReports.aspx
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ست )بندهای  شده ا سئلۀ امنیت بین المللی تبدیل  ضوع به یک م ین، حمله به گزارش(. عالوه بر ا 5-1مختلف مو

سلیمانی در ژانویۀ  سردار  ست که مقام عالی 2020کاروان  ستفاده از این جنگ افزار ا ستین مورد در تاریخ ا ، نخ

ند  ثالث توسرررط پهپاد نظامی دولتی دیگر هدف قرار می گیرد )ب بۀ یک دولت خارجی در خاک دولتی   5رت

شرفت تکنولوژی های به کار رفته در  سو، پی شفافیت و پگزارش(. از دیگر  سخ ساخت پهپادهای نظامی، فقدان  ا

گوییِ کافی در فرآیند استفاده از پهپادها، مشکالت و خألهایی را در حوزة مباحث حقوقی مرتبط با آن ها ایجاد 

گزارش(. به عقیدة گزارشرررگر  29-22کرده که نیازمند توجه ویژة دولت ها و جامعۀ بین المللی اسرررت )بندهای 

 jus adحقوق بر جنگ )»بر مشرررروعیت اسرررتفاده از پهپادهای نظامی باید در سررره حوزة ویژه، قواعد حاکم 

bellum») ،«( حقوق در جنگjus in belloستانه شردو شر»و « ( یا حقوق بین الملل ب ورد م« حقوق بین الملل ب

سی ابعاد حقوقی قتل های هدف 30توجه قرار گیرد )بند  مند در هریک از گزارش(. در ادامه، خانم کاالمرد به برر

های خود را در این موضوع ارائه می کند. با گیری و توصیهسه حوزة حقوقی یادشده می پردازد و در پایان نتیجه

توجه به این که نظرات گزارشررگر ویژه در این خصرروص، در ضررمیمۀ گزارش که به پروندة خاص ترور سررردار 

در ادامه، به ارائۀ گزارشرری از ضررمیمۀ یادشررده می سررلیمانی اختصرراص دارد نیز مطرح و بسررط داده شررده اسررت، 

 پردازیم.

همان طور که اشاره شد، گزارشگر ویژه بر این عقیده است که حملۀ پهپاد نظامی آمریکا به کاروان حامل سردار 

سلیمانی و همراهان ایشان در صورتی به موجب حقوق بین الملل مشروع است که مطابق با اصول و قواعد حاکم 

( و حقوق بشر مشروعیت jus in bello(، حقوق در جنگ )jus ad bellumسه حوزة حقوق بر جنگ )بر هر 

 داشته باشد.

صاص دارد که  شور ملل متحد اخت سل به زور مندرج در من حقوق بر جنگ: حقوق بر جنگ به قواعد ناظر بر تو

همان سررند )دفاع مشررروع به عنوان یکی از اسررتثنائات  51مادة زور( و بهمنشررور )ممنوعیت توسررل 2مادة  4بند 

سل شکل می دهند. خانم کاالمرد بهممنوعیت تو صوص را  زور(، چارچوب کلی بحث گزارشگر ویژه در این خ

در گزارش خود به تفصیل به این موضوع و دکترین مطرح شده از سوی آمریکا و شماری دیگر از کشورها در 

رغم گر ویژه، علیپرداخته اسررت. به عقیدة گزارش(« preemptiveانه )دفاع مشررروع پیش دسررت»خصرروص 

مباحث گسررترده پیرامون ابعاد مختلف حق دفاع مشررروع )و پذیرش یا عدم پذیرش دکترین دفاع مشررروع پیش 

 ها می توانند در مقابل حملۀ محقق یا حملۀنظر وجود دارد که تمامی دولتدستانه(، تقریباً در این خصوص اتفاق

شد( از خود دفاع کنند )بند  شدید و ناگزیر با صورتی که ناگهانی،  ضمیمه(. دکترین دفاع  54قریب الوقوع )در 

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
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توسررط  2002و به طور رسررمی نخسررتین بار در سررپتامبر  2001سررپتامبر  11مشررروع پیش گیرانه متعاقب حمالت 

 «راهبرد امنیت ملی ایاالت متحد آمریکا» سند در و بوش جورج جمهوری ریاست زمان در ایاالت متحد آمریکا 

مطرح شررد و پس از آن نیز از سرروی برخی دیگر از دولت ها مورد شررناسررایی قرار گرفت. عالوه بر این، خانم 

ه ویژه مکاتبۀ مناسررب دولت ذیربط با شررورای امنیت، منشررور، ب 51کاالمرد بر لزوم رعایت قیود مندرج در مادة 

صیلی در توجیه اقدام  شی تف ستناد می کند باید گزار شروع ا شان، دولتی که به حق دفاع م تاکید دارد. به عقیدة ای

گزارش(. به  67بودن حمله و متناسرررب بودن دفاع به جامعۀ بین المللی ارائه نماید )بند خود و اثبات قریب الوقوع

شنهادی اخیر دولت مکزیک به مجمع عمومی  نظر ستای طرح پی شگر ویژه بر این امر در را سد تهکید گزار می ر

ۀ کمیت گزارشمطابق »صورت گرفته است. « منشور ملل متحد 51و مادة  2مادة  4تحلیل اِعمال بند »در خصوص 

، دولت مکزیک و برخی دیگر از دولت 2020مارس  2مورخ « ویژة منشرررور ملل متحد و تقویت نقش سرررازمان

شنهاد داده اند تا ابعاد مختلف مادة  سی قرار  51های حوزة آمریکای التین، پی سیر آن به طور دقیق مورد برر و تف

ری شررود. مطابق طرح پیشررنهادی یادشررده، گیرد تا از سرروء اسررتفاده های احتمالی از حق دفاع مشررروع جلوگی

خصوصاً الزم است در خصوص تعهد دولتی که به حق دفاع مشروع استناد می کند مبنی بر اطالع و ارائۀ توضیح 

شورای امنیت باید چه موارد و  شود؛ از جمله این که مکاتبۀ مذکور با  سی  شورای امنیت برر سب و مکفی به  منا

ازة زمانی ب و به چه جزئیاتی در توجیه حملۀ نظامی در مقام دفاع مشرررروع بپردازد؟ مطالبی را در بر داشرررته باشرررد

صورت گیرد؟  ست و آیا الزاماً باید پیش از وقوع حمله  شورای امنیت چی سال مکاتبۀ مذکور به  سب برای ار منا

ضرورت دارد و ا سازیِ اطالعات، مدارک و قرائن در مکاتبۀ مذکور  شفافیت و علنی  سچه میزان  خ ینکه عدم پا

طرح  24)صفحه  خواهد داشت؟ ای، چه آثاری را در پیگویی و واکنش سایر اعضای ملل متحد به چنین مکاتبه

 2020ژانویه  8پیشنهادی مکزیک(. در این خصوص گزارشگر ویژه بیان داشته است که دولت آمریکا در تاریخ 

شان را در  نامه ایطی  سلیمانی و همراهان ای سردار  سازمان ملل متحد، حمله به کاروان حامل  شورای امنیت  به 

اِعمال حق دفاع مشررروع خود به موجب منشررور توجیه نموده اسررت. این مکاتبه، تنها مکاتبۀ رسررمی آمریکا در 

اهد بود. در نامۀ یادشررده، گرفته اسررت و به همین دلیل مبنای بررسرری های حقوقی خوخصرروص حملۀ صررورت

ایاالت متحد آمریکا حمالت نظامی صرررورت گرفته در ماه های پیش از واقعه توسرررط ایران یا شررربه نظامیان 

حمایت ایران )از جمله گروه کتائب حزب اهلل( علیه نیروها و منافع آمریکا در خاورمیانه و قصررد آمریکا در تحت

ا موجد حق دفاع مشروع برای آمریکا دانسته است. با وجود این، به عقیدة بازداشتن ایران از انجام حمالت بیشتر ر

گزارشرررگر ویژه، نخسرررت، حمالت ادعایی مذکور وقایع پراکنده ای بوده اند که رو به وخامت نبوده و به لحاا 

https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/75/33
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/75/33
https://undocs.org/en/S/2020/20
https://undocs.org/en/S/2020/20
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حدّ  ضرررمیمه(؛ دوم، برخی از وقایع مذکور در 57زمانی یا اهداف نظامی ارتباطی با یکدیگر نداشرررته اند )بند 

ضررمیمه(؛ و سرروم، حتی با فرض وقوع حمالت  58به شررمار نمی آیند )بند « حمله»باقی مانده و مصررداق « تهدید»

ایران را بر (« overall controlکنترل کلی )»مذکور، آمریکا به هیچ وجه ادله و مدارک کافی در خصررروص 

شد ست؛ مشبه نظامیانی که مرتکب حمالت مذکور  دیوان  شدة رویۀ تثبیتعیاری که مطابق ه اند، اثبات نکرده ا

سابق ) سالوی  ضروری ICTYبین المللی کیفری برای یوگ ساب اعمال گروه های نظامی به یک دولت  ( برای انت

( کمک به گروه های نظامی در قالب تدارک ICJستری )است. از سوی دیگر مطابق رویۀ دیوان بین المللی دادگ

صداق  شتیبانی و...، م سلیحات یا حمایت های پ ست )بند  «حملۀ نظامی»ت ضمیمه(. چهارم و مهم تر از همه،  60نی

تمامی حمالت و وقایعی که مورد اسررتناد ایاالت متحد قرار گرفته، حتی در مواردی که مسررتقیماً علیه آن کشررور 

نمی  را به دست« یک حملۀ قریب الوقوع در آینده»است و هیچ یک نشانه ای از « گذشته»مربوط به بوده است، 

دهد. در نتیجه، به عقیدة گزارشگر ویژه، اقدام آمریکا نمی تواند مصداق دفاع مشروع در مقابل یک حملۀ قریب 

گرفته شرررود که ایاالت متحد  ضرررمیمه(. حتی اگر این احتمال در نظر 61الوقوع در آینده به شرررمار آید )بند 

اطالعاتی در اختیار داشررته که حملۀ قریب الوقوع توسررط سررردار سررلیمانی یا نیروهای تحت حمایت ایران علیه 

آمریکا در آیندة نزدیک به وقوع خواهد پیوسررت و تنها گزینه برای پیشررگیری از حملۀ یادشررده، حملۀ نظامی به 

ست،  سلیمانی بوده ا سردار  شت ادله و قرائن مثبِت ادعای خود را به نحو کاروان حامل  باز هم آمریکا وظیفه دا

ضمیمه(.  64مقتضی در اختیار شورای امنیت قرار دهد تا امکان بررسی آن ادله را برای آن شورا فراهم آورد )بند 

 چنین اقدامی هرگز از سوی دولت ایاالت متحد آمریکا صورت نگرفته است.

سی  سا ستانه بین المللی و تمایز آن از حقوق حقوق در جنگ: نکتۀ ا شردو در اِعمال حقوق در جنگ یا حقوق ب

بین الملل بشر توصیف وضعیت حاکم بر وقوع حملۀ نظامی مورد بحث است. به دیگر سخن، حقوق بشردوستانه 

ضعیت  سلحانه»در و صمات م صلی اِ« مخا ستر ا شود، حال آن که ب  عمال)اعم از داخلی و بین المللی( اِعمال می 

ضعیت های  شر و سلیمانی و همراهان او « صلح»قواعد حقوق ب سردار  ست، حمله به کاروان  ست. در نگاه نخ ا

تردید حمله به نیروهای نظامی یک دولت )دولت ایران( توسررط دولت دیگر )ایاالت متحد( بوده اسررت. خانم بی

شته تالش کر شاره می کند که آمریکا در گذ سکاالمرد به این نکته نیز ا ضمن معرفی نیروی قدس  ست  پاه ده ا

ستی»ایران به عنوان یک  شی از « گروه تروری تالش نماید تا اقدامات و حمالت خود علیه این نیرو را به عنوان بخ

مخاصمۀ غیر بین المللی آمریکا علیه گروه های تروریستی، به ویژه القاعده، توصیف کند. چنین تالشی از سوی 

https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
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 14بالوجه اسررت و بی تردید ترور سررردار سررلیمانی حمله به یک مقام دولتی اسررت )بند  آمریکا کامالً بی پایه و

 ضمیمه(.

یا  میان ایران و آمریکا است و« مخاصمۀ بین المللی»سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود، وجود یا فقدان یک 

اصمه ای بوده است. گزارشگر این که حمله به کاروان حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان، آغازگر چنین مخ

رخ بر یتۀ بین المللی صررلیب سررشرررح کمویژه به این مسررئله اشرراره می کند که عقیدة غالب )و پذیرفته شررده در 

میان دو دولت اِعمال می شود « اولین شلیک»( این است که حقوق بشردوستانه از زمان ژنو 1949کنوانسیون های 

صمه بین  15)بند  سوی یک دولت علیه دولت دیگر، مخا ستین گلوله از  شلیک نخ سخن، با  ضمیمه(؛ به دیگر 

خود  2010گزارش سرررال دیگر، از جمله انجمن حقوق بین الملل در  المللی آغاز می گردد. با وجود این، برخی

صمۀ بین المللی در حقوق بین الملل»راجع به  صمۀ »و  («armed attackحملۀ نظامی )»، میان «مفهوم مخا مخا

تفکیک قائل شرررده و حمالت منفرد و پراکنده را مصرررداق مخاصرررمۀ بین المللی (« armedconflictنظامی )

ندانسرررته اند، بلکه برای احراز وقوع مورد اخیر عوامل دیگری مانند بازة زمانی یا شررردت معتنابه درگیری ها را 

شرگر ویژه بر این عقیده در بررسری هر یک از دو رویکرد یادشرده، گزار ضرمیمه(. 16ضرروری دانسرته اند )بند 

اسررت که اِعمال قاعدة اولین شررلیک، و در نتیجه، توصرریف حمله به کاروان سررردار سررلیمانی و همراهان ایشرران، 

 چالش های متعددی را ایجاد می کند که اهمّ آن ها عبارتند از: 

ه تاده اسرت )از جملکه در ماه های پیش از وقوع حملۀ مذکور، وقایع دیگری میان دو کشرور اتفاق افنخسرت آن

انهدام یک پهپاد آمریکایی در قلمرو هوایی ایران توسط نیروهای نظامی ایران( که در صورت اعمال قاعدة اولین 

شلیک، یا باید هر یک از وقایع مذکور را یک مخاصمۀ بین المللی میان ایران و آمریکا تلقی نمود و یا معتقد بود 

مۀ بین المللی میان دو کشور آغاز شده و حمله به کاروان سردار سلیمانی از تاریخ وقوع نخستین درگیری، مخاص

 نیز بخشی از آن مخاصمۀ بین المللی در جریان بوده است.

های پیش از حمله، وضرررعیت دوم ان ماه  که در  ند  کا اعالم نکرده ا های ایران و آمری یک از دولت  که هیچ 

ست، بلکه دولت شان برقرار بوده ا صمه میان ای ضاع»های مذکور نهایتاً از  مخا شدید یا وخامت او فته سخن گ« ت

اند. دولت آمریکا پس از حمله به کاروان حامل سرررردار سرررلیمانی به طور رسرررمی اعالم کرد که ایاالت متحد 

آمریکا در حال حاضررر به هیچ وجه در حال مخاصررمۀ نظامی علیه ایران نیسررت. وزیر امور خارجه ایران نیز حملۀ 

توصرریف کرده و به هیچ وجه از وقوع مخاصررمۀ بین المللی میان دو کشررور سررخن  «اقدام تروریسررتی»مذکور را 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE2D518CF5DE54EAC1257F7D0036B518#_Toc452041593
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE2D518CF5DE54EAC1257F7D0036B518#_Toc452041593
http://www.rulac.org/assets/downloads/ILA_report_armed_conflict_2010.pdf
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ست )بند  صمۀ  24نگفته ا ضعیت مخا سئله اذعان دارد که به منظور احراز و ضمیمه(. البته گزارشگر ویژه به این م

خاطرنشرران می سررازد که  وقوع یا شررروع مخاصررمه از سرروی دولت ها ضرررورتی ندارد؛ لکن« اعالم»بین المللی، 

شود. شنیده  صمه  شورهای طرف مخا صوص در ک عالوه بر این،  حداقل انتظار می رود اظهارنظرهایی در این خ

سبت به این  ضای ملل متحد ن صمۀ بین المللی انتظار می رود نهادهای بین الدولی و اع صورت وقوع یک مخا در 

بحث، دبیرکل ملل متحد و شماری از اعضای سازمان  موضوع واکنش نشان دهند؛ در حالی که در موضوع مورد

ضاع»ملل متحد تنها از امکان  صمۀ بین المللی « وخامت او شروع و ادامۀ یک مخا سخن گفته اند و هیچ یک به 

 ضمیمه(. 26اشاره نکرده اند )بند 

مۀ مسلحانه اصاز سوی دیگر، گزارشگر ویژه به این مسئله نیز می پردازد که توصیف وضعیت به عنوان یک مخ

نیز می تواند محدودیت ها و مشکالتی را به دنبال داشته باشد؛ از جمله این که نقش مکمل قواعد حقوق بشر در 

ضررمیمه(. این در حالی اسررت که به عقیدة خانم  33اِعمال قواعد حقوق بشررردوسررتانه نادیده انگاشررته شررود )بند 

انه دشوار است، اِعمال حقوق بشر می تواند به نحو معقول کاالمرد، در شرایطی که احراز ماهیتِ درگیری مسلح

ضمیمه(. به عقیدة ایشان چنین رویکردی  34تر و مناسب تری از اهداف بالقوه و نیز غیرنظامیان حمایت کند )بند 

باید در خصررروص حمالت فراسررررزمینی در قلمرو دولت های غیرمتخاصرررم نیز اِعمال گردد؛ چرا که حمالت 

از قلمرو دولت های متخاصم محقق می شود و در نتیجه، نمی توان آن ها را بخشی از مخاصمۀ  مذکور در خارج

مسررلحانه و مشررمول قواعد حقوق بشررردوسررتانه در نظر گرفت. عدم پذیرش چنین رویکردی به این معناسررت که 

صم، تنها به این دلیل که فرد مورد  شخاص و اهداف غیرنظامی واقع در قلمرو دولت غیرمتخا  هدف در نزدیکیا

آن ها قرار دارد، با رعایت اصل تناسب در معرض آسیب های ناشی از حمله قرار گیرند. در اثبات این رویکرد، 

لحانۀ استناد می کند که بیان می کند در مخاصمات مس گزارش کمیتۀ بین المللی صلیب سرخگزارشگر ویژه به 

لث  ثا لت  مه در قلمرو دو خاصررر لت درگیر در م یان غیردو ند جنگجو هدفم تار  چه کشررر نان غیر بین المللی، چ

شود، این حمله تحت حاکمیت حقوق صم واقع  ستانه؛  غیرمتخا شردو ست و نه حقوق بین الملل ب شر ا بین الملل ب

 چرا که مخاصمه ای در آن سرزمین در جریان نیست.

در مقابل، چنانچه رویکرد اخیر پذیرفته نشررود و قاعدة اولین شررلیک مالک توصرریف چنین وضررعیت هایی قرار 

هدف »در هر نقطه از جهان یک  «هر یک از نیروهای نظامی»گیرد، یکی از تبعات چنین رویکردی این است که 

بود  مواجه خواهیم« بسیار کوتاه مدت»قلمداد می شوند. در این صورت، با مخاصمات بین المللی « نظامی مشروع

ست که « صلح»و « جنگ»و تمایز میان  ساس، خانم کاالمرد بر این عقیده ا تقریباً از میان خواهد رفت. بر همین ا

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf
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اسررت و  «حقوق بین الملل بشررر»د آمریکایی به کاروان حامل سررردار سررلیمانی بسررتر حقوقی حاکم بر حملۀ پهپا

 مخاصمۀ بین المللی میان ایران و ایاالت متحد آمریکا واقع نشده است.

البته رویکرد متخذه توسط گزارشگر ویژه در خصوص توصیف وضعیت حاکم بر این حمله که پیش از این نیز 

 (، با رویکرد مورد پذیرش بسیاری از حقوقدانان واینجاو  اینجااه کنید به از سوی ایشان مطرح گردیده است )نگ

که خانم کاالمرد نیز خود به صرررراحت به اختالف رویکرد کمیتۀ بین نهادهای بین المللی مغایر اسرررت؛ کما این

ست. به عنوان نمونهِ، رالف شاره کرده ا صوص ا سرخ در این خ صلیب  ص مقاله ایجانیک، در  المللی  لۀ که با فا

ناسررت که ن معاندکی پس از واقعۀ مورد بحث منتشررر کرد اظهار داشررت که پذیرش نظریۀ نخسررتین شررلیک به ای

تمامی سربازان در هر کجا که باشند یک هدف مشروع به شمار می آیند و چنین امری به معنای زوال تمایز میان 

شلیک در حمایت از  ستین  سوی دیگر با توجه به اهمیت اِعمال نظریۀ نخ ست. از  صلح ا ضعیت های جنگ و  و

ا برگزید و آن اِعمال محدود برخی از قواعد حقوق غیرنظامیان، مجروحان، اسررررا و...، می توان راه میانه ای ر

بشررردوسررتانه، از جمله لزوم رعایت اصررل تفکیک، ممنوعیت حملۀ مسررتقیم به غیرنظامیان و... در وضررعیت قتل 

ست ) سو گورمندی( در همان ایام چنین اینجاهدفمند نیروهای نظامی یک دولت ا سنده ای دیگر )آلون یان ب(. نوی

صوالً حمل نمود شد، در واقع نقض حق حیات و ممنوعیت که ا شده با ۀ نظامی که با نقض حقوق بر جنگ محقق 

سرانۀ آن )مادة  صر کنونی باید از میثاق بین 6سلب خود ست و در نتیجه، در ع سی( ا سیا المللی حقوق مدنی و 

نیز ضرررمن  دیدگاه دیگری ( عبور کرد.lex generalis( و حقوق عام )lex specialisبحث حقوق خاص )

ستا بودن آن با اهداف واالی ح شلیک و هم را ستین  صدیق وجه حمایتی نظریۀ نخ ست شردو تانه، قوق بین الملل ب

سلیمانی( در خاک یک دولت ثالث )عراق(  وضعیت حاضر را به دلیل وقوع حمله علیه یک مقام دولتی )سردار 

( و در نتیجه، شررایسررته اسررت اینجاداند که با نمونه های پیشررین متفاوت اسررت )واجد ویژگی های خاصرری می

معیارهای دیگری مانند اعالم جنگ یا واکنش نظامی دولت مورد حمله در توصررریف وضرررعیت به عنوان یک 

(. به طور کلی، رویکردهای مختلف در خصررروص اینجا)مخاصرررمۀ مسرررلحانۀ بین المللی مورد توجه قرار گیرد 

 مطالعه کنید. اینجاآن را می توانید در توصیف وضعیت های صلح، مخاصمۀ مسلحانه و انواع 

حقوق بین الملل بشر: بر اساس تحلیل پیش گفته، خانم کالمرد در ادامۀ گزارش خود به بررسی مشروعیت حملۀ 

شر می پردازد. در ای ساس قواعد حقوق ب صوص آمریکا بر ا سی و مدنی حقوق المللی بین میثاق  6مادة ن خ  سیا

توسط کمیتۀ حقوق  36شرح کلی شماره منوع است و م حیات حق از افراد خودسرانۀ محرومیت که این بر مبنی

و احوال، از جمله وضعیت مخاصمات مسلحانه، همچنان  بشر مبنی بر این که ممنوعیت مذکور در تمامی اوضاع

https://www.justsecurity.org/67949/the-targeted-killing-of-general-soleimani-its-lawfulness-and-why-it-matters/
https://www.justsecurity.org/67949/the-targeted-killing-of-general-soleimani-its-lawfulness-and-why-it-matters/
https://www.geneva-academy.ch/event/ihl-talks/detail/206-the-killing-of-qassem-solemaini-a-tentative-appraisal-under-international-law
https://www.geneva-academy.ch/event/ihl-talks/detail/206-the-killing-of-qassem-solemaini-a-tentative-appraisal-under-international-law
https://opiniojuris.org/2020/01/20/soleimani-and-targeted-killings-of-enemy-combatants-part-i-revisiting-the-first-shot-theory/
https://opiniojuris.org/2020/01/20/soleimani-and-targeted-killings-of-enemy-combatants-part-i-revisiting-the-first-shot-theory/
https://opiniojuris.org/2020/01/20/soleimani-and-targeted-killings-of-enemy-combatants-part-ii-geneva-law-versus-hague-law/
https://opiniojuris.org/2020/01/20/soleimani-and-targeted-killings-of-enemy-combatants-part-ii-geneva-law-versus-hague-law/
http://opiniojuris.org/2020/01/13/the-soleimani-case-and-the-last-nail-in-the-lex-specialis-coffin/
http://opiniojuris.org/2020/01/13/the-soleimani-case-and-the-last-nail-in-the-lex-specialis-coffin/
http://opiniojuris.org/2020/01/24/taking-territory-of-a-third-state-seriously-beginning-of-iac-and-the-strike-against-major-general-soleimani-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/01/24/taking-territory-of-a-third-state-seriously-beginning-of-iac-and-the-strike-against-major-general-soleimani-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/01/24/taking-territory-of-a-third-state-seriously-beginning-of-iac-and-the-strike-against-major-general-soleimani-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/01/24/taking-territory-of-a-third-state-seriously-beginning-of-iac-and-the-strike-against-major-general-soleimani-part-ii/
http://opiniojuris.org/2020/01/24/taking-territory-of-a-third-state-seriously-beginning-of-iac-and-the-strike-against-major-general-soleimani-part-ii/
https://casebook.icrc.org/glossary/classification-conflict
https://casebook.icrc.org/glossary/classification-conflict
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
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هکید گزارشررگر ویژه قرار گرفته اسررت. رویۀ قضررایی بین المللی نیز با صرردایی واحد بر لزوم جریان دارد، مورد ت

احترام فراسرزمینی به این حق بشری صحه گذارده و در نتیجه، دولت ها مکلف اند حق حیات تمامی افرادی که 

ض کنترل مؤثر آن دولت واقع در قلمرو یا تحت صرررالحیت آن ها قرار دارند یا افرادی را که به هر نحو در معر

ضمیمه(. یکی از  42و  41قرار می گیرند محترم شمرند و از سلب خودسرانۀ حیات ایشان اجتناب کنند )بندهای 

مواردی که افراد را تحت قدرت یا کنترل مؤثر دولت ها قرار می دهد، بهره گیری دولت ها از پهپادهای نظامی 

سوی دیگر، باید به این واقعیت ن ست. از  شت که در تعیین ا سرانه بودنِ»یز توجه دا سط ی« خود ک دولت قتل تو

میثاق دربردارندة  6باید به بسرررتر و زمینه های وقوع قتل مذکور نیز به نحو مقتضررری توجه نمود. در واقع، مادة 

سب در مقابل تهدیدهای واقعی و فور شگیرانۀ منا ست تا از جمله از طریق اقدامات پی  یتعهدی مثبت بر دولت ها

ناشی از یک حملۀ تروریستی، از حیات افراد تحت صالحیت خود دفاع و حمایت کنند. در چنین موقعیت هایی 

اسررت که اوضرراع و احوال خاص هر وضررعیت، از جمله اوصرراف و ماهیت تهدید مورد بحث می تواند در تعیین 

ین راستا، در خصوص حمله به ضمیمه(. در هم 47-45یا عدم آن اهمیت داشته باشد )بندهای « خودسرانه بودن»

کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان، سه موضوع باید مورد توجه قرار گیرد: نخست، طراحی و برنامه ریزی 

حملۀ نظامی با پهپاد و عدم توجه به گزینه های جایگزین؛ دوم، فقدان ادله و قرائن کافی مبنی بر این که هدف 

سوم، توجیه قتل  حمله به واقع تهدیدی جدی و قریب ست؛ و  شته ا تن دیگر از  9الوقوع برای آمریکا به دنبال دا

همراهان سردار سلیمانی )پنج نفر از اتباع عراقی( که آمریکا ادعایی در خصوص وقوع تهدیدی قریب الوقوع از 

 سوی ایشان مطرح نکرده است.

 از سرره موضرروع فوق را به طور مناسررب به عقیدة گزارشررگر ویژه، ایاالت متحد آمریکا نتوانسررته اسررت هیچ یک

توجیه نماید؛ بلکه امریکا در نامۀ خود به شورای امنیت و اظهارات متعاقب آن، صرفاً با بیانی مبهم و فاقد اسناد و 

مدارک الزم، مدعی شررده اسررت که سررردار سررلیمانی در حال طراحی حمالت قریب الوقوع علیه دیپلمات ها و 

ه اسرررت. پذیرش چنین اظهارات و ادعاهایی از سررروی دولت ها در توجیه وجود یک نیروهای نظامی آمریکا بود

سط  ضوع تو شکافانه مو سی دقیق و مو شروع، امکان برر شروعیت دفاع م تهدید قریب الوقوع به منظور اثبات م

از  انهادهای ذیربط و افکار عمومی را منتفی می سرررازد و نیز احتمال این که دولت حمله کننده، سرررایر گزینه ه

ست، تقویت می کند )بند  صالً در نظر نگرفته ا شت، را ا ستگیری و بازدا ستاد  50جمله د ضمیمه(.رایان گودمن ا

شورتی حقوق بین الملل وزارت خارجۀ آمریکا نیز همین انتقادها را به  ضو کمیتۀ م شگاه نیویورک و ع حقوق دان

 (.اینجالۀ نظامی مطرح کرده است )حملۀ آمریکا از منظر لزوم اخذ مجوز کنگره جهت اقدام به حم

https://www.justsecurity.org/68594/white-house-1264-notice-and-novel-legal-claims-for-military-action-against-iran/
https://www.justsecurity.org/68594/white-house-1264-notice-and-novel-legal-claims-for-military-action-against-iran/
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صحیح  ست که اجرای  ضمن تکالیف رویه ای ا سرانۀ آن مت سلب خود عالوه بر این، احترام به حق حیات و عدم 

آن ها امکان ارزیابی رعایت تکالیف ماهوی را میسررر می سررازد. توسررل به زورِ کشررنده باید به واسررطۀ چارچوب 

شد و فرایند طراحی، برنامه ریزی و  شده با شن و مؤثر قاعده مند   نظارت بر عملیات نظامی به گونه ایحقوقی رو

صرررورت گیرد که خطر سرررلب حیات را به حداقل برسررراند، و در نهایت، سرررازکار مؤثر و مسرررتقلی برای انجام 

 ضمیمه(. 52تحقیقات و پاسخ گویی ناقضان حق حیات وجود داشته باشد )بند 

سرروی آمریکا، اظهار می دارد که در نهایت، گزارشررگر ویژه ضررمن اشرراره به عدم رعایت الزامات پیش گفته از 

حتی با فرض این که بر اساس اسناد بین المللی موجود، نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی مرتکب نقض حقوق 

شان در  سیدگی به اتهامات ای ست، تالش می کرد امکان ر ست، و می بای شند، آمریکا می توان شده با بین الملل 

آمد؛ نه این که به صورت خودسرانه نسبت به سلب حیات ایشان اقدام یک مرجع بین المللی ذیصالح فراهم می 

 کند.

سلیمانی و  سردار  شگر ویژه حمله به کاروان حامل  سمت پایانی گزارش خود، گزار تجاوز به خاک عراق: در ق

همراهان ایشان را با توجه به این که در خاک عراق و بدون رضایت آن کشور واقع شده، نقض تمامت سرزمینی 

دولت عراق و مصررداق تجاوز نظامی دانسررته اسررت. در واقع، به موجب قواعد حقوق بین الملل، تجاوز به خاک 

یک کشور در مقام دفاع مشروع در صورتی مجاز است که یا دولت مذکور رضایت داشته باشد یا حملۀ صورت 

شد سب گردد؛ که در حملۀ آمریکا هیچ یک از دو مورد یاد صداق ندارد. دولت عراق گرفته به آن دولت منت ه م

ضی عراق  2020ژانویه  6 نامۀطی  سمی اقدام آمریکا را نقض تمامت ار صریح و ر شورای امنیت به طور  خود به 

 و تجاوز به خاک آن کشور دانست.

مریکایی مبنی بر قصرررور دولت عراق در پیشرررگیری از حمالت و چنین، توجیهات مقامات آگزارشرررگر ویژه هم

تهدیدها علیه نیروهای نظامی آمریکا در عراق را برای توجیه حملۀ مذکور کافی ندانسرررته و با توجه به اعتراض 

صرررریح دولت عراق به این حمله، آن را ناقض تمامت سررررزمینی عراق توصررریف کرده اسرررت. به عقیدة خانم 

که توسرررط آمریکا و برخی (« unable or unwilling stateدولت ناتوان یا بی تمایل )» کاالمرد، دکترین

ستی مطرح  سایر گروه های تروری شورها در مبارزه علیه طالبان و  دیگر از دولت ها در توجیه حمالت به برخی ک

شرررده اسرررت، حتی بر فرض صرررحت، در موضررروع مورد بحث قابلیت اِعمال ندارد. چرا که اوالً وصرررف مکانی 

نها به عراق محدود نبوده بلکه شماری از کشورها در خاورمیانه تهدیدهای ادعایی علیه منافع یا نیروهای آمریکا ت

https://digitallibrary.un.org/record/3846366?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3846366?ln=en
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را در بر می گیرد. در واقع، سررردار سررلیمانی به کشررورهای متعددی در منطقۀ خاورمیانه و حتی روسرریه سررفر می 

سلیمانی در هر یک از آن  سردار  ضور  صورت ح ست که در  ست و پذیرش ادعای آمریکا به این معنا ا کرده ا

شورها، آم ست )بند ک شته ا سازی تهدید ادعایی را دا شور برای خنثی   73ریکا حق حمله و تجاوز به خاک آن ک

اتوان یا بی ن»که حتی در اِعمال دکترین دولت ناتوان یا بی تمایل، آمریکا باید عالوه بر اثبات ضرررمیمه(. دوم آن

ع، ضرررورت و تناسررب حمله را نیز دولت عراق، بتواند سررایر شرررایط مانند وجود خطر قریب الوقو« تمایل بودن

سوی  شی نیز در توجیه این موارد از  شده و حتی تال سط ایاالت متحد انجام ن اثبات کند که چنین امری هرگز تو

 ضمیمه(. 80-75آمریکا صورت نگرفته است )بند 

 جمع بندی گزارش

نهایت چنین نتیجه گیری بر اسرراس شرررح فوق از وقایع موضرروع و قواعد حاکم بر آن، خانم آگنس کاالمرد در 

صداق  سط پهپاد نظامی دولت آمریکا م شان تو سلیمانی و همراهان ای سردار  می کند که حمله به کاروان حامل 

سرانه» سئولیت « قتل خود صوص دارای م شر، دولت آمریکا در این خ بوده و به موجب قواعد حقوق بین الملل ب

ن قابل قبول در خصررروص وجود یک خطر قریب الوقوع علیه بین المللی اسرررت. هم چنین، در فقدان ادله و قرائ

سازیِ  صورت گرفته جهت خنثی  سب حملۀ  ضرورت و تنا سلیمانی و  سردار  سط  منافع یا نیروهای آمریکا تو

 آید.منشور ملل متحد به شمار می 2مادة  4 بند نقض  تهدید ادعایی، توسل به زور نیروهای آمریکایی از مصادیق

چنین به طور کامالً گذرا اقدام ایران در حمله به پایگاه عین االسد متعلق به نیروهای آمریکایی  گزارشگر ویژه هم

گزارش(، لکن ظاهراً به دلیل خروج موضوعی  66در خاک عراق را نیز ناقض قواعد حقوق بین الملل دانسته )بند 

 حملۀ یادشده از گزارش ایشان، به جزئیات این مسئله ورود نکرده است.

نهایت، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که به لحاا حقوقی، گزارش گزارشگران ویژه مبنای بررسی  در

صیه  صورت پذیرش یافته ها و تو شر قرار می گیرد و در  شورای حقوق ب ضو  سط دولت های ع های تکمیلی تو

، موضوع را به مجمع های ارائه شده توسط گزارشگر ویژه، شورای مذکور ممکن است ضمن صدور قطعنامه ای

عمومی و متعاقباً شرررورای امنیت ارجاع نماید؛ قطعنامه ای که البته غیر الزام آور بوده و جنبۀ توصررریه ای خواهد 

داشت. در نتیجه، در مواجهه با گزارش حاضر و گزارش هایی از این دست، الزم است درک صحیحی از ارزش 

ا از بزرگ نمایی یا کوچک نمایی بالوجه این قبیل اسناد اجتناب و جایگاه حقوقی این اسناد وجود داشته باشد ت

 گردد.
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 جایگاه حق بر معاضدت کنسولی در مقابله با تروریسم

 طباطبایی عالمه دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی –فاطمه ایران نژاد پاریزی 

سرررال از آغاز تالش های بین المللی در دو بعد پیشرررگیری و مقابله با تروریسرررم می گذرد، لیکن عدم  50حدود 

ست. با این حال، مرور  شده ا سند حقوقی جامع  سم، مانع از پذیرش یک  سبت به تعریف تروری صول توافق ن ح

از آن اسرررت که فعالیت های ارکان و نهادهای مختلف سرررازمان ملل درخصررروص مقابله با تروریسرررم، حاکی 

تروریسررم نه تنها حقوق و آزادی های بنیادین بشررر را به مخاطره می اندازد، بلکه ریشرره های آن را باید در نقض 

ست که  ضوعی از این منظر حائز اهمیت ا ست. چنین مو شر ج سون ماری گفته به حقوق ب  ویکردیر اتخاذ» رابین

سبت انگارانه سهل شر، های آزادی و حیات به ن سم با مقابله اقدامات ب ضعیف را تروری  میان، ینا در. «کند می ت

 طی عدهقا گیرند، می قرار کیفری رسرریدگی تحت که افرادی تمامی از بشررری حقوق های حمایت بنای سررنگ

حل قانونی است. هرچند در اجرای این قاعده بایستی تساوی کاملی میان افراد وجود داشته باشد، با این حال، مرا

ن قاعده درخصوص آن دسته از اتباع خارجی متهم به جرایم کیفری از جمله جرائم مرتبط با تروریسم، اجرای ای

به دلیل عدم آشنایی آنان با زبان، قانون و نظام حقوقی کشور محل دستگیری یا محل بازداشت، با دشواری هایی 

 مل کند که اجرای مؤثر قاعده طیروبروست. از این رو، حق بر معاضدت کنسولی می تواند به مثابه مددگری ع

مراحل قانونی را در رسیدگی به اتهامات اتباع خارجی میسر کند. البته برای برخی محل تردید است که آیا چنین 

حقی، بخشرری از نظام بین المللی حقوق بشررر اسررت یا خیر؟ بدین ترتیب، بررسرری توسررعه حقوقی مقوله حق بر 

 رک بهتر ماهیت آن یاری رساند.معاضدت کنسولی می تواند ما را در د

تحلیل سرریر تحول  -( 1963تفسرریر حق بر معاضرردت کنسررولی طبق کنوانسرریون وین راجع به روابط کنسررولی)

سیون های  ست که کنوان شانگر این ا سم، ن شگیری و مقابله با تروری  مونترالو  الهه ،توکیومعاهدات مربوط به پی

که در چارچوب سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری منعقد شده اند، فاقد مفادی راجع به حقوق بشر هستند. با 

این وجود، این سه معاهده و اسناد متعاقب آنها، صراحتاً مشتمل بر مفادی راجع به حق بر معاضدت کنسولی می 

. در این میان، مراجعه شود( اینجاه با تروریسم، به باشند )جهت مطالعه بیشتر راجع به جنبه های حقوق بشری مقابل

)از این پس کنوانسیون وین(، اصلی ترین معاهده بین المللی است  1963کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی 

ه( کمک و ) 5 وانسیون، از یک سو، طبق ماده که صراحتاً موضوع معاضدت کنسولی را بیان نموده است. این کن

، مجموعه ای از 36معاضدت به اتباع دولت فرستنده را جزو وظایف کنسولی برشمرده و از سوی دیگر در ماده 

https://www.icao.int/Meetings/LC35/Refererences/Tokyo%20Convention.EN.FR.SP.pdf
https://www.icao.int/Meetings/LC35/Refererences/Tokyo%20Convention.EN.FR.SP.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_EN.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Hague_EN.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl71_EN.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl71_EN.pdf
https://brill.com/view/title/11135
https://brill.com/view/title/11135
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxmfCe4_DqAhXa8OAKHRDTC0sQFjAAegQIBBAB&url=https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf&usg=AOvVaw2zhzLVmb0_XxoDzCzmkbc9
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حقوق و تعهداتی را تبیین نموده که تسهیل کننده انجام وظایف کنسولی در ارتباط با اتباع دولت فرستنده است. 

ست که ماده نکته حائز اهمیت ای شده، تحت 36ن ا ستگیر  سولی تبعه خارجی د ضدت کن در ارتباط با حق بر معا

ها، بر حقوق افراد تهکید نموده که دربرگیرنده حق تبعه خارجی بازداشت یا توقیف، در روابط میان افراد با دولت

ت حال، ممکن اسبر مطلع شدن از معاضدت کنسولی و حق وی برای درخواست معاضدت کنسولی است. با این 

سیری از متن ماده  شود که چنین تف ستدالل  سیون وین در 36این گونه ا ست؛ چرا که در مقدمه کنوان ست ا نادر

منظور از مزایا و مصررونیت های مذکور، منتفع سرراختن افراد »بیان موضرروع و هدف کنوانسرریون اظهار شررده که 

ست های سن اجرای وظایف آنها در پ ست، بلکه مراد تهمین ح سولی از طرف  نی ستکن . با این «دول متبوع آنها ا

حال، از آنجا که تمرکز اصلی این کنوانسیون بیان مزایا، مصونیت ها و وظایف کنسول است، چنین استداللی را 

می توان با بیان این واقعیت رد کرد که سررریاق مقدمه به فرد کنسرررول اشررراره دارد نه اتباع خارجی؛ بنابراین، بیان 

ی در مقدمه این هدف را در نظر داشررته که این مزایا و مصررونیت ها موجب انتفاع شررخصرری کنسررول چنین عبارت

شود؛  ست امر این مؤید خود، خودی به مقدمه، که گفت توان نمی لذا ن ، هیچ حقوق فردی به تبعه 36  ماده که ا

. عالوه بر این، توجه به مذاکرات درخصررروص این ماده به خوبی نشرررانگر این اسرررت که نمی کندخارجی اعطا 

صود ماده  ست. در واقع، 36مق نمایندگان برخی دولت ها )مانند  اظهارات، اعطای حقوق فردی به اتباع خارجی ا

کره و یونان( در جلسات کمیته دوم مجمع عمومی نشانگر ابراز نگرانی راجع به حقوق فردی است، و از آنجایی 

تبعه  «بر مبنای درخواسرررت»که  مقرر شررردی ذینفعِ این حق مورد توجه کمیته بوده، لذا که اراده آزاد تبعه خارج

 خارجی، به مهموران کنسولی دولت متبوع وی اطالع داده شود.

( به عنوان یک مرجع IACtHRدیوان آمریکایی حقوق بشررر ) -معاضرردت کنسررولی از منظر رویه قضررایی حق بر

سال  ضایی منطقه ای، در اکتبر  ضدت 1999ق شورتی خود درباره حق بر دریافت اطالعات راجع به معا ، در نظر م

کنوانسیون   36اظهار نمود که ماده  (16 نظر مشورتی شماره کنسولی در چارچوب تضمینات طی مراحل قانونی)

یکی شررناسررایی حق یک دولت برای معاضرردت اتباعش از طریق اقدامات مهمور »وین اهداف دوگانه ای دارد: 

ریافت ور کنسررولی برای دکنسررولی و دیگری شررناسررایی حق تبعه دولت فرسررتنده جهت برقراری ارتباط با مهم

ب( )1متذکر شد که بند  قضیه الگرانددر  2001( در سال ICJمتعاقباً، دیوان بین المللی دادگستری )«. معاضدت

کنوانسررریون وین، مبین تعهدات دولت پذیرنده هم در مقابل فرد بازداشرررت شرررده و هم در مقابل دولت  36ماده 

در صورتی که فرد ذینفع صراحتاً با »، 36ج( ماده )1 فرستنده است. از سوی دیگر، دیوان بیان نمود که طبق بند 

اشت سولی به فرد تحت بازدمعاضدت کن چنین کاری مخالفت کند، دولت فرستنده ازحق خود درخصوص ارائه

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1474&context=mjil
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1474&context=mjil
https://legal.un.org/diplomaticconferences/1963_cons_relations/docs/english/vol_1/a_conf25_c2_sr17.pdf
https://legal.un.org/diplomaticconferences/1963_cons_relations/docs/english/vol_1/a_conf25_c2_sr17.pdf
https://legal.un.org/diplomaticconferences/1963_cons_relations/docs/english/vol_1/a_conf25_c2_sr16.pdf
https://legal.un.org/diplomaticconferences/1963_cons_relations/docs/english/vol_1/a_conf25_c2_sr16.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_ing.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-EN.pdf
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 متقابل ارتباط بر تهکید با دیوان  (2004قضرریه آونا و سررایر اتباع مکزیکی )به عالوه در «. بهره مند نخواهد شررد

 این اب. باشررد دیگری نقض دربرگیرنده اسررت ممکن یک هر نقض که نمود اظهار دولت، حقوق و فردی حقوق

ستری المللی بین دیوان حال، سانی اطالع عدم» که شد متذکر دادگ ست یک به ر سولی پ  1 ق بندطب مکزیک کن

ست. بلکه  36ماده  شده ا شده از حقوق خود طبق این مقرره مطلع ن ستگیر  شخص د ست که  شانگر این نی لزوماً ن

شود شور متبوعش مطلع  سولی ک ست کن سته که پ شدن از حقوقش، نخوا ست پس از مطلع  خیراً نیز ا«. ممکن ا

خود درخصوص ممکن است شخص ذینفع از حق »، بر مبنای این پیش فرض که (2019در قضیه جاداف )دیوان 

، تحقق حق بر درخواسرت معاضردت کنسرولی را وابسرته به ایفای تعهد کشرور «معاضردت کنسرولی آگاه نباشرد

دانسرررته   36ب( ماده )1 پذیرنده مبنی بر لزوم مطلع نمودن شرررخص تحت بازداشرررت در مورد حقوقش طبق بند

  است. 

سرریون وین دربرگیرنده حقوق فردی اسررت، کنوان  36هرچند، رویه قضررایی فوق الذکر مؤید این اسررت که ماده 

کنوانسیون وین به حمایت از حقوق بشر مرتبط است یا خیر، رویکردهای  36لیکن در این خصوص که آیا ماده 

متفاوتی وجود دارد. در این زمینه، دیوان آمریکایی حقوق بشرررر اولین مرجعی اسرررت که در نظر مشرررورتی فوق 

سولی مندرج در ماده الذکر، تهیید نموده که حق بر درخو ضدت کن ست معا سیون وین، با حمایت از   36ا کنوان

شر،  ست. طبق نظر دیوان آمریکایی حقوق ب شر مرتبط ا ضدت »حقوق ب حق فردی دریافت اطالعات راجع به معا

کنوانسرریون وین، اجرای مؤثر حق بر طی مراحل قانونی مندرج در ماده   36ماده ( 1) ب بند  کنسررولی مندرج در

، به ویژه طبق نظر دیوان آمریکایی حقوق بشررر«. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سرریاسرری را تسررهیل می کند 14

به نوبه خود نقض حق »عدم اطالع رسانی حق بر معاضدت کنسولی، در جایی که مجازات اعدام اعمال می شود، 

ن المللی و تعهد به جبران که موجب ایجاد مسرررئولیت بی« بر رهایی از سرررلب خودسررررانه حیات تلقی می شرررود

خسارات خواهد شد. البته، رویه دیوان بین المللی دادگستری آشکارا نشانگر رویکرد متفاوتی است که در طول 

حق فردی ذینفع نسرربت به »، هرچند آلمان اسررتدالل نمود که (2001زمان توسررعه یافته اسررت. در قضرریه الگراند)

، دیوان بررسی استدالل آلمان «واجد خصیصه یک حق بشری استمطلع شدن بدون تهخیر از حقوقش، امروزه 

در این زمینه را الزم ندانسررت. همچنین در پرونده جاداف، هندوسررتان از دیوان خواسررت اعالم کند که پاکسررتان 

آقای « حقوق اسرراسرری بشررر»، 1966المللی حقوق مدنی و سرریاسرری میثاق بین 14علی رغم تعهد مندرج در ماده 

سیدگی به ماهیت دعوا و هم جاداف را نق ضوع را هم در مرحله ر سیدگی به این مو ست. اما دیوان ر ض نموده ا

درخصرروص جبران خسررارت، خارج از صررالحیت خود اعالم نمود )با این حال، ارتباط میان حقوق بشررر با ماده 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-00-EN.pdf
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سیون وین در   36 ضی تریندادکنوان سونو  نظر جداگانه قا ضی رابین سی قرار گرفته ا اعالمیه قا ست(. مورد برر

لیکن، نکته درخور توجه رأی دیوان در قضرریه ی جاداف، جایی اسررت که دیوان، تجدیدنظر و بازنگری مؤثر در 

ه احترام ب»محکومیت و حکم آقای جاداف را به عنوان جبران خسرررارتی مناسرررب اعالم کرد و تهکید نمود که 

سی مربوط به تجدیدنظر و بازنگری، ا صفانه در هر دادر سی من صول دادر ستا سی برخوردار ا سا . در «ز اهمیتی ا

به اعتقاد دیوان، مواردی از جمله  کنوانسررریون وین و آثار   36ماده ( 1نقض حقوق مندرج در بند)»عین حال، 

داوری احتمالی و آثار آن بر شواهد و مدارک و هرگونه پیش»، همچنین «چنین نقضی بر اصول دادرسی منصفانه

نظر و بازنگری، مجدداً مورد بررسررری دقیق قرار گیرند. چنین دگی تجدیدباید در طول رسررری« حق دفاع متهم

اظهاراتی آشرررکارا مؤید این اسرررت که طبق نظر دیوان الهه، پیامدهای نقض حق بر معاضررردت کنسرررولی تبعه 

صفانه و حق دفاع متهم را به طور منفی متهثر  سی من صول دادر صل برائت، ا خارجی، می تواند مواردی از جمله ا

د. از آنجایی که این موارد در مجموعه حقوق و تضرمینات طی مراحل قانونی قرار دارند، می توان اسرتدالل سراز

 نمود که دیوان با ظرافت و به طور تلویحی، خصیصه حقوق بشری حق بر معاضدت کنسولی را پذیرفته است.

ه عنوان عاضدت کنسولی بحق بر م -توسعه حقوقی حق بر معاضدت کنسولی در پرتو حمایت های حقوق بشری 

موضوعی مشترک، حقوق بین الملل کنسولی و نظام بین الملل حقوق بشر را به هم پیوند داده است. این در حالی 

اسررت که تفاوت های بنیادین این دو حوزه، موجب اتخاذ رویکردهایی متفاوت در تفسرریر این حق شررده اسررت. 

 ین المللی دادگستری، آشکارا نسبت به جنبه حقوق بشری حقشاید به همین دلیل است که رویه قضایی دیوان ب

بر معاضردت کنسرولی بی اعتنا اسرت؛ اما در مقابل رویه دیوان آمریکایی حقوق بشرر، مؤید پذیرش آن به عنوان 

صورت گرفته در چارچوب ست. با این حال، فعالیت های  شری ا شر  یک حق ب شورای حقوق ب آیین های ویژه 

دیوان آمریکایی حقوق بشر را تهیید نموده، بلکه نشانگر پیشرفت هایی فراتر از  نه تنها رویکرد سازمان ملل متحد

آقای کریستف هینز راجع  2015گزارش سال این است. در واقع بنیان های حقوقی چنین پیشرفتی را می توان در 

محرومیت »گزارش خود بیان نموده که  93یافت. وی صراحتاً در بند  به اعدام های فراقانونی، سریع و خودسرانه

قانونی محسوب می شود و اعدام از حق بر مطلع شدن از معاضدت کنسولی و دسترسی به آن، نقض طی مراحل 

شود، که بر خالف مفاد مواد  سرانه حق حیات تلقی می  سلب خود شده،  تبعه خارجی که از چنین حقی محروم 

نقطه عطف گزارش وی جایی است که گزارشگر در بند «. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است 14 و  6

را لغو نموده اند بایسرررتی اقدامات مقتضررری اتخاذ کنند تا  دولت هایی که مجازات اعدام»متذکر می شرررود 119

شوند. از آنجایی که ارائه  شان در خارج از مرزها با اجرای مجازات اعدام روبرو نمی  صل کنند اتباع اطمینان حا

https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://undocs.org/A/70/304
https://undocs.org/A/70/304
https://undocs.org/A/70/304
https://undocs.org/A/70/304
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سولی می تواند تا حد زیادی به از میان بردن احتمال اجرای اعدام کمک کند، لذا دولتی که تمامی  ضدت کن معا

مات مقتضرری برای ارائه معاضرردت کنسررولی کافی را اتخاذ نکند، وظیفه اقدام مقتضرری برای حمایت از اتباع اقدا

در واقع، این اولین بار بوده که تحت «. خود در مقابل محرومیت های خودسررررانه حیات را انجام نداده اسرررت

ر دی متناظر در مقابل حق بشررررایط مذکور، تکلیف دولت متبوع افراد در ارائه معاضررردت کنسرررولی مؤثر، تعه

 معاضدت کنسولی افراد شناخته شده است.

راجع به  گزارش خود 11البته، پیشررررفت های حقوقی در همین نقطه متوقف نشرررده و اخیراً انیس کاالمار در بند 

اظهار نموده است که معاضدت کنسولی یک حق بشری است ( 2019اعدام های فراقانونی، سریع و خودسرانه )

 وی، قاداعت به «. تعهداتی تکمیلی هم بر عهده دولت های تعقیب کننده و هم دولت های متبوع قرار می دهد»که 

 تمامی رد بلکه نیسررت، اعدام مجازات به محدود صرررفاً مؤثر کنسررولی معاضرردت ارائه به فرد، متبوع دولت تعهد

ستی متبوع دولت مجازات، و جرم نوع از ظرن صرف موارد ضدت بای سولی معا  به. ندک فراهم را مؤثر و کافی کن

است که هنجاری در حال تکوین در حقوق بین الملل عرفی محسوب  بشری حقوق تعهد یک امر این» وی اعتقاد

نکته قابل توجه در گزارش خانم کاالمار این است که ایشان، موضوع تعهد به ارائه معاضدت ( 43)بند «. می شود

کنسرررولی در مورد مجازات اعدام را با مقوله مسرررئولیت حمایت دولت ها برای حمایت از حق حیات پیوند زده 

رار گیرد ورد استناد قمسئولیت حمایت دولت ها، می تواند به طور فراسرزمینی در شرایطی م»است. به اعتقاد وی 

که یک دولت از این توانایی برخوردار اسررت که حق حیات را در مقابل تهدیدی قریب الوقوع و قابل پیش بینی 

( طبق نظر وی، در شررررایطی که یک دولت از این موضررروع مطلع 34)بند «. برای حیات مورد حمایت قرار دهد

ست سولی مؤثر برای چنین فردی شده که یکی از اتباعش با مجازات اعدام روبرو ا ضدت کن ، لیکن از ارائه معا

نکته حائز اهمیت این اسررت که طبق  (11امتناع ورزد، مسررئولیت حمایت از حق حیات را نقض کرده اسررت. )بند 

شری نیز مقرر »گفته وی  سناد حقوق ب سایر ا سی، بلکه در  سیا از آنجایی که حق حیات نه تنها در میثاق مدنی و 

شندشده، لذا تما صویب نموده اند، متعهد به حمایت از چنین حقی می با سناد را ت . )بند «می دولت هایی که این ا

. ا خیری باشررند کرده لغو را اعدام مجازات و منصرررف از این اسررت که دولت ها « این یک تعهد ایجابی»لذا ( 55

ضو میثاق بین المللی حقوق »به عالوه ( 55)بند  سی، به دلیل جرمی که چنانچه یکی از دولت های ع سیا مدنی و 

افراد به آن متهم شده اند، نسبت به عدم ارائه حمایت کنسولی تصمیم گیری نماید تعهدات دولت در زمینه تعهد 

قابل توجه است که خانم کاالمار در ( 61)بند «. به حمایت از حیات و ممنوعیت عدم تبعیض را نقض نموده است

اتباع خارجی متهم به ارتکاب جدی ترین یا مذموم ترین جرائم، نیازمند »که  گزارش خود تهکید نموده 62بند 

https://undocs.org/A/74/318
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سوی دولت متبوع خود می باشند شتر از  شی بی شتی را مثال می زند «تال ، و در این زمینه اتباع خارجی تحت بازدا

سیار  رکه در عراق متهم به عضویت در یک تشکیالت تروریستی هستند، در حالی که این افراد در معرض خط ب

 نهاآ برای کافی کنسرررولی معاضررردت  جدی محکومیت به اعدام قرار دارند، لیکن هنوز دولت های متبوع آنها

بدین ترتیب، بررسرری حق بر معاضرردت کنسررولی در پرتو گفتمان حقوق بشررر نه تنها ( 62 بند. )اند نکرده فراهم

صرررف نظر از نوع جرم و مجازات، مؤید این اسررت که حق بر معاضرردت کنسررولی یک حق بشررری اسررت، بلکه 

 تعهدی متناظر در ارائه معاضدت کنسولی کافی و مؤثر برعهده دولت متبوع فرد نیز قرار می دهد.

 فرجام سخن

هرچند در رویه دیوان بین المللی دادگسررتری، تمایل چندانی به تفسرریر کنوانسرریون وین طبق هنجارهای کنونی 

سعه حقو شر وجود ندارد، اما تو ست که حقوق ب شر، بیانگر این ا سولی در حوزه حقوق ب ضدت کن قی حق بر معا

اتخاذ رویکردی بی اعتنا نسبت به حقوق بنیادین بشر، فلسفه حق بر معاضدت کنسولی را بی معنی خواهد ساخت. 

در واقع، پیشرررفت های حقوقی در نظام بین الملل حقوق بشررر حاکی از آن اسررت که نه تنها عدم ایفای تعهدات 

سولی می تواند مانع از تحقق حقوق مقا ضدت کن شور تعقیب کننده جرم در ارتباط با حق بر معا صالح ک مات ذی

شور متبوع تبعه خارجی در ارائه  سولی ک صور مهموران کن شد، بلکه ق ضمینات مربوط به طی مراحل قانونی با و ت

 رد نقض حق حیات را در پیمعاضدت کنسولی مؤثر، نقص اصل عدم تبعیض به شمار می رود که در برخی موا

خواهد داشت. از این رو، حق بر معاضدت کنسولی به عنوان یک حق بشری، مبین تعهداتی متناظر است که هم 

دولت تعقیب کننده جرم و هم دولت متبوع فرد را متعهد می سرررازد. قابل توجه اسرررت که تحقق چنین حقی 

ط با تروریسررم از دو جنبه اهمیتی ویژه دارد: نخسررت، درخصرروص آن دسررته از اتباع خارجی متهم به جرائم مرتب

تهکید  (2018آخرین بازبینی سرررند راهبرد جهانی مقابله با تروریسرررم ملل متحد )همانطور که مجمع عمومی در 

نه »نموده، نادیده گرفتن حکومت قانون در سررطوح ملی و بین المللی و نقض حقوق و آزادی های بنیادین بشررر، 

تنها ارزش های نهفته در تالش برای مقابله با تروریسم را خدشه دار می کند، بلکه به نوبه خود به رشد تروریسم 

ی در معرض شرردیدترین مجازات ها از جمله مجازات اعدام قرار دوم اینکه، چنین افراد( 10)بند «. دامن می زند

دارند که تفاوت میان مرگ و زندگی را برای آنان رقم می زند. بدون شرررک چنین آثار و پیامدهایی نشرررانگر 

سولی را  ضدت کن شری حق بر معا صه ی حقوق ب صی ضرورت پذیرش خ ست که  سیب هایی جبران ناپذیر ا آ

 آشکارتر می سازد.

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/72/284
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/72/284
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یافتی هرچند الزم اسررت اما کافی نیسررت. در واقع، این رویکرد زمانی معنادار و اثربخش خواهد بود که چنین ره

 استانداردهایی جهانی برای حق بر معاضدت کنسولی تعیین شوند.
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 اهدرخصوص عدم تحقق حقوق سیاسی ملت آسیب شناسی نهادی و رویه ایِ سازمان ملل متحد

 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز -دارایی علی 

دیرهنگامی نیسررت که سررازمان ملل متحد که قرار بود بر اسرراس نمایندگی واقعی ملتها اسررتوار باشررد و در وادی 

سازمان ملل  ساختار و عملکرد  سنی، نگاهی به  سادات میراح صلح و امنیت آنان گام بردارد )منیرال احقاق حق و 

ورزی و خونریزی و تضییع حقوق ملل، به سازمانی منفعل و کم  (، متهثر از تاریخ خشونت104، ص 1388تحد، م

ای نشان داده است که بطور حقیقی  اثر و ناکارآمد بدل شده است. نیز، این سازمان جهانی از منظر نهادی و رویه

ها در مواقع حق تعیین گیری ملتتصرررمیم های عضرررو ظاهر نشرررده اسرررت. چنین تبلوری، به هنگام نماینده ملت

سرنوشت خویش )انتخاب مقامات مختلف، همه پرسی در قوانین و نوع نظام سیاسی( به دشواری مشاهده شده، 

شکار بوده  صوص به قدری آ سازمان در این خ ست. ناکارآمدی  شده ا شاهده ن صالً م حتی اگر ادعا نکنیم که ا

ضی از دولت ست که بع ضو بطور ا سعی در تغییر نظامهای ع شن  ضعی خ سرانه و با اتخاذ مو سخود سیا ی با های 

می نظ ورزی و بی اند. چنین موضع و اقدامی آنقدر روشن است که در عمل به خشونتاقدامات مسلحانه داشته 

 ای خالف حق تعیین سرنوشت مردم منتهی شده است.منجر به نتیجه

لمللی بر حق اادین و اولیه بین بنی معاهدات در که روست آن از متحد، ملل سازمان تکلیف بر نوشتار این تهکید   

 ها اصرار شده است. ماده یک میثاق بین المللی حقوق سیاسی وتعیین سرنوشت به عنوان بنیاد حقوق سیاسی ملت

سی ملل میمدنی در مقام یکی از عهدنامه  سیا ارای حق تمامی ملتها د»گوید: های برتر و ارجح در حوزه حقوق 

باشررند. به موجب حق مزبور، ملل وضررعیت سرریاسرری خود را آزادانه تعیین و توسررعه تعیین سرررنوشررت خود می

صادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تهمین می سوم این ماده مقرر کرده «. کنند...اقت حتی فراتر از این، بند 

ره سرررزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت، کشررورهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسررؤول ادا»اسررت: 

مکلفند تحقق حق خود مختاری ملتها را تسرررهیل واحترام این حق را مطابق مقررات منشرررور ملل متحد رعایت 

ن کرده حق توسعه بیا میهماده یک اعالشود. ها زیربنای حقوق توسعه نیز محسوب میحقوق سیاسی ملت«. کنند

سان و همه مردمان حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، »است:  حق توسعه از حقوق بشری است که... هر ان

شرکت  شر می توانند به طورکامل تحقق یابند  سی، که در آنها همه آزادی های بنیادی و حقوق ب سیا فرهنگی و 

حق بشرررر بر توسرررعه همچنین بر تحقق کامل حق : »بر پایه ماده دو این اعالمیههمچنین در همین راسرررتا «. کنند.. 

شاره دارد... شت خویش ا سرنو شور ملل متحد، دول بر این مهمتر از این«. مردمان برای تعیین  ها در ماده یک من

http://www.unic-ir.org/hr/hrd.htm
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از منظر اجرایی حق مزبور فاقد قدرت الزم است.  محققانخی حق اساسی متعهد شده اند. با وجود این، به باور بر

سی شد که حقوق  شاید بر مبنای فقدان قدرت اجراییِ الزم با سبنابراین،  سازمان ملل نتوان سی ملل در عملکرد  ته ا

 استقرار و دوام کافی را داشته باشد.

توان ارزیابی کرد. در این جسرررتار با روشررری علت یابی این مهم را از دو منظر شرررکلی و یک منظر ماهوی می

وشررتار نتحلیلی و با رویکردی انتقادی، آسرریب مذکور مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته اسررت. در این -توصرریفی

سی ملت سیا سی منظور از حقوق  سیا ست که با انتخاب و تعیین مقامات و نظام  ها دربرگیرنده همه آن حقوقی ا

گیرد و حق تعیین گیرد و به ویژه در مقاطع گوناگون تاریخی مورد خدشررره قرار میتوسرررط ملت صرررورت می

و و نظام سیاسی نزد ملت با بحران روبرسازد، به نحوی که مقبولیت مقامات سرنوشت ملت را با چالش مواجه می

 شررود و جنبهشررود؛ یا اینکه اسرراسرراً این حقوق توسررط نهادهای حقوقی و سرریاسرری به طرز حقیقی اعمال نمیمی

شی به خود می سی و نهادهایفرمای سا شریعت پناهی، حقوق ا ضی  ضل قا سی،  گیرد. )ابوالف  صص ،1383 سیا

شتار، این قاموس در که چرا( 648-644 سی و حقوقی نهادهای کلیه نو ست که ا منبعث سیا ز اراده حقیقی ملت ا

  ( 147، ص 1393گردد. )علیرضا دبیرنیا، قدرت موسس، به هنگام تهسیس توسط قوه موسس ظاهر می

 علت ماهوی

ها و سررازمان در ها و رویه سررازمان ملل متحد نمایانگر آن اسررت، ضررعیف بودن نقش دولتآنچه عملکرد دولت

اند که نظم حقوقی روابط بین دول ها اسرررت. زیرا در عمل نمایندگان دول نشررران داده گی حقیقی ملتنمایند

ا و هها است. نمود عینی روابط دولتسخت زیر تهثیر نظم سیاسی آنان و موازنه سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت

صداق بارز چنین علت ماههای بین سازمان شاید گزاف المللی با دول در جهان امروز م ساس،  ست. بر این ا وی ا

شود یکی از چالش شد اگر ادعا  سبرانگیزترین حقایق موجود در نظام بین  نبا ست که حقوق زیر  ایه الملل این ا

شدن قرار دارد. به عبارت دیگر، می ضعیف  شدت در معرض کاهش کارآمدی و  ست قرار گرفته و به  وان تسیا

صه بینالملل، دول سازمان ادعا کرد که در عر سختی نمایندگی ملتو  سی آنان را ها به  سیا های خویش و حقوق 

یاسرری ای که حقوق سررگونهگیرند، به های منفعت گرایانه قرار میبسررتانکنند و به شرردت درگیر بده اعمال می

راز و ف گیرند. چالشرری که تاکنون باها بسرریار فاصررله میسررپارند و از آنهای خویش را به بوته فراموشرری میملت

ماید، نها ضررعیف میفرودهای بسرریاری به ویژه در جوامعی که خصررلت دموکراتیک نظام سرریاسرری و حقوقی آن

ی گاه از المللای برای آن اندیشیده نشده است. چنین روشی در عرصه بین همراه بوده و شوربختانه تاکنون چاره
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شرردت در حال افزایش اسررت؛ گرچه با ظواهر، ای که امروز به شررود؛ به گونهطریق دولت هژمونیک اعمال می

سر بر می صلح و امنیت و رفاه  شر،  سی، حقوق ب آورد. )مهدی فیروز آبادیان و دیگران، تهثیر هژمونی در دموکرا

( شرراید بر اسرراس همین علت 128و  129، صررص 1394الملل ، المللی و توسررعۀ حقوق بینایجاد نظم و امنیت بین

سازمان ملل متح م و المللی اعال ها را در عرصه بیند در عمل مبدل به نهادی شده که صرفاً منافع دولتباشد که 

سی ملتدنبال می سیا سازمان جهانی کند و از پیگیری و تالش برای حقوق  ها که از اهداف بنیادین و بدیهی این 

ا و شعار فراتر ه صدور بیانیه توان ادعا کرد که تالش سازمان ملل متحد در حدبوده، فاصله بسیار گرفته است. می

 نرفته است.

 علل شکلی

این آسیب نخست در عدم نهادینه شدن نهادی اجرایی ریشه دارد. زیرا تاکنون به جز شورای حقوق بشر که  -1

صیه صمیماتی تو صورت کالن و عام اتخاذ میای آن ت سازمان هم به  صممی در ارکان  کند، رکن قدرتمند و م

های عملکردی سررازمان ملل متحد نشررده اسررت. این آسرریب در بسرریاری از تصررمیمات و حوزه ایجاد و نهادینه 

شته باشد، شرط  ستوار و بنیادین که تصمیمات آن ضمانت اجرای الزم و کافی دا چشمگیر است. وجود رکنی ا

ران وز بحای به هنگام بر رود. چنین نقیصررهالملل به ویژه حقوق اسرراسرری ملل به شررمار میضررروری حقوق بین 

وقی کشورها در حق-مقبولیت ملی نظام سیاسی کشورها نظیر حق انتخابات مقامات و تغییر قوانین و نظام سیاسی

شته است. به عنوان نمونه، وقایع پس از اعالم -قالب همه پرسی کامالً به خصوص در ده سال اخیر نمود دا پانزده 

ای اخیر گواهی هاز کشورهای آفریقایی نظیر نیجریه در سالنتایج انتخابات نظیر قرقیزستان و بالروس و تعدادی 

ست که گاه دولت سیب مذکور آنچنان بروز یافته ا ست. آ ستدالل ا صی برای حل بحرانبر این ا شخ ای ههای م

شکیل دیوانفوق گام به میدان می ستری، دیوان کهای بیننهند. افزون بر این، به رغم ایجاد و ت یفری المللی دادگ

المللی، ناکارآمدی و ضررعف خود را در راسررتای المللی، مراجع قضررایی بین  های داوری بین لمللی و دیوانابین

اند. بدین معنا که یا مقررات این نهادهای قضایی صالحیتش احقاق حقوق سیاسی ملل به روشنی آشکار ساخته 

اشد، للی یا اگر روزنه قانونی وجود داشته بالم محدود است و اختیار قانونی خاصی ندارد، نظیر دیوان کیفری بین

ها را مورد تعقیب قرار ها را ندارند و ناقضان قانون و حقوق ملتدر عمل توانایی رسیدگی به حوادث ناشی از آن

 توانند قضررایای چالش برانگیزالملل این مراجع به سررختی میهای حقوق بین  دهند. چه بسررا در سررایر عرصررهنمی

فصل نمایند. این معضل شاید از یک منظر، ناشی از الزامی نبودن طرق مسالمت آمیز و ای را حل هجهانی یا منطق

سی، حقوق بینحل  سید باقر میرعبا ست. ) صل اختالفات ا شور  24، ص 1389الملل عمومی،  وف ( گرچه طبق من
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ها را ند ضررمانت اجرای آنتوااالجرا را دارد و میملل متحد، شررورای امنیت صررالحیت اتخاذ تصررمیمات الزم 

وقی ها بر وقایع و اتخاذ مواضع و تصمیمات غیر حقفراهم کند اما به سبب تهثیر سهمگین مناسبات سیاسی دولت

 عمالً چنین راهکاری با چالش مواجه شده است.

سیس بدو از متحد ملل سازمان عملکردهای یا رفتارها نتیجه  -2 شار یرز شعارها بیان از نظر صرف تاکنون، ته  ف

مللی، حکایت از این دارد که اهمال یا عمد در رویه سرررازمان ملل متحد در راسرررتای ال بین یا ملی عمومی افکار

تکاپو برای به ثمر رسرراندن حق تعیین سرررنوشررت به طور عام و حق انتخاب مقامات و نظام سرریاسرری و حقوقی و 

 بسرررتی غریب گرفتار ها سرررخت در بنی که ملتها وجود دارد، به نحومقبولیت ملی دول بطور خاص نزد ملت

اند. چنین ادعایی مصرررادیق متعددی دارد. کافی اسرررت که به نوع و ماهیت حق انتخاب ملل در جوامع غیر آمده 

دموکراتیک نگاهی داشته باشیم تا به عمق این آسیب پی ببریم. مراد از این برداشت، نبود سازوکارهای سازمان 

المللی بر انتخابات کشررورها نیسررت. بلکه منظور این اسررت که نتایج عملکرد نهادهای  بین ملل متحد نظیر نظارت

سط  شت تو سرنو سط مردم و حق تعیین  ست که حق واقعی انتخاب تو شده ا سمتی منتهی  مختلف ملل متحد به 

 ملل به منصه ظهور نرسیده است.

سبه نظر می شده در بند یک و دو، بطور ا شریح  شکلی ت سد، علل  شه در علت ماهوی مذکور )چالش ر سی ری ا

الملررل از نظر اجرایی( دارد. زیرا وقتی برخی از دول )دول غیر  برانگیز بودن قواعررد و مقررات حقوق بین

 دموکراتیک( نمایندگی ملل خود را متجلی ننمایند و برخی دیگر که نمایندگی واقعی ملت خود را متجلی نموده

ی در ا تحقق آن نباشررند، طبیعتاً این مسررئله بطور منطقی در عرصرره نهادی و رویهاند )دول دموکراتیک(، در پی 

المللی نظیر ملل متحد خود را نشرران خواهد داد. با این حال، آنچه مرجح اسررت و بسرریار اهمیت های بین سررازمان

ست که همه دول و نظام شرق نمیدارد، این ا سی از غرب تا  سیا ستناد به تنوهای  ات ع فرهنگی و مقررتوانند با ا

سی ملت سیا شی به حقوق  صه بینداخلی خویش از اعمال و عینیت بخ سلم و مقبول افت ها که در عر اده، المللی م

سرررباز زنند، چراکه از نظر منطقی و حقوقی امری پذیرفته شررده اسررت. )محمدرضررا ضرریایی بیگدلی، حقوق بین 

ت نگارنده از این تفسرریر داللت بر توجه همه تقصرریرهای ها، برداشرر( با وجود این62، ص 1385الملل عمومی، 

ها به سازمان ملل متحد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، تهثیر مهم و موثر ناشی از تحقق ناچیز حقوق سیاسی ملت

صالحیت سازمان در حدود  ست که دارد، بر عینیتاین  شت و حقوق  ها و اختیاراتی ا سرنو شی به حق تعیین  بخ

 سیاسی ملل.
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 راهکارها

سان همانطور که تبعات ویرانگر جنگ اول و دوم جهانی و جهت  ها موجباتگیری مغایر با هدف غایی حقوق ان

 ها، آوارگیپایه و اساس سازمان ملل متحد و ارکان آن را فراهم آورد، امروز از کف رفتن پی در پی جان انسان

نظمی و عدم امنیت جوامعِ به ویژه ظهور نوعی بی آنان، دسرررت و پنجه نرم کردن ملل با مشرررکالت اقتصرررادی، 

سعه که به نظر می شه بنیادین بنام غیردموکراتیک و در حال تو شی از یک ری سد، همگی نا ق واقعی عدم تحق»ر

طلبد که سازمان ملل متحد از نمایندگی صرف دول فاصله گرفته در جوامع خود باشد، می« هاحقوق سیاسی ملت

نطور بازگردد. ظاهر امر آ -نمایندگی واقعی ملل و احقاق حقوق بدیهی سیاسی آنان-خویش و به جایگاه حقیقی

ها نمایندگی خویش را به سیاستمداران خود سپرده و بدین طریق آنان ای نیست جز اینکه ملتنماید که چارهمی

فاده کرده و با بحران ها سررروءاسرررتها از حق انتخاب ملترا راهی سرررازمان ملل متحد نمایند. لیکن، اگر دولت

یستی گرایانه خصوصی یا گروهی، باهای منفعت مقبولیت ملی مواجه شوند، سازمان ملل متحد به جای بده بستان

ی های اخیر خصوصاً مواقعهای قانونی وادار سازد. در سال الزاماً آنان را به اصالح رویکرد غیرحقوقی با مکانیسم

عه با فقدان مقبولیت ملی و عدم انتخاب واقعی ملت خود روبرو شررردند، که دولت ها در جوامع در حال توسررر

سررازمان ملل متحد ناکارآمدی خویش را با صرردور چند اعالمیه که همگی خصررلت شررعارگونه دارند و گاه با 

دارند،  نظمی قرار حمالت خشونت آمیز به جوامع غیردموکراتیک که حتی اکنون نیز در حال جنگ داخلی و بی

س صلحعیان  شتار، اقدامات ملل متحد که  ست. با این حال، منطقاً از منظر این نو ستای حقوقاخته ا  آمیز و در را

شوند، مثل عملکرد کمیسیون تحکیم صلح قابل توجه و تا حدی موثر است و منظور این نیست بشر محسوب می

د کلیت عملکرد سرازمان ملل متحد که نهادهای سرازمان ملل در امور داخلی ملل مداخله کنند اما به نظر می رسر

تند، هایی که فاقد حقوق سیاسی ملموس و واقعی هسمهم است که نتایج قابل قبولی در تجربه زیسته سیاسی ملت

 نداشته است.

راهکار شکلی صحیح بازگشت سازمان ملل متحد به سازوکارهای حقوقی حداکثری و واقعی است. راهکارهای 

تین توانند کافی و سررودمند باشررند. نخسررثیر کم بر تبلور حقوق سرریاسرری مردم، نمیحداقلی و گاه صرروری و با ته

راهکار، اصالح و تقویت ارکان کنونی یا ایجاد رکنی با ضمانت اجرای قوی در چارچوب احقاق حقوق سیاسی 

ست. اگر دولتها به هنگام بحران انتخابات و مقبولیت ملی نظامو مدنی ملت سی ا سیا سمها و نظاهای  یاسی های 

صالحیت ضمانت اجرای قوی و با  شاهده نمایند، ماجرای غیردموکراتیک وجود رکنی دارای  شخص را م های م

ظر آمیز باشد. دومین راهکار از منتحقق حقوق سیاسی ملل بسیار متفاوت خواهد بود و در عمل احتماالً موفقیت 
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صالحا سازوکار حقوقی، ایجاد ا سازمان ملل ت عمیق و راهبردی در کلیه رویهکالن و پیش از ایجاد چنین   های 

سی ملت سیا سبات مبتنی بر حقوق  شدن منا ستای محقق  سازمان ملل متحد متحد در را ست. بدین معنی که  ها ا

ساختارها و رویه  سی ملل بنماید. اتخاذ چنین بطور بنیادین در  سیا های خویش، عزم خود را جزم حقوق مدنی و 

 سررازیها، عملی آید. با وجود اینسرراز تهسرریس رکن حقوقی پیشررین به شررمار می  ینهموضررع و رویکردی، زم

ستین شکلی بر بنیان راهکار ماهوی نخ ستوار و به تعبیری بدان ه -هانمایندگی حقیقی ملت-راهکارهای  سته ا مب

ست؛ راهکاری که گاه و بی سد، در اغلب مواقع چاشود و به نظر میگاه با چالش مواجه میا ای برای ظهور رهر

 شود.الملل محسوب میآن نتوان یافت. چالشی که اساساً از معضالت حقوق بین 

سان ملل متحد به نیکی  س شکل گرفت. زیرا مو سی و مدنی  سیا سازمان ملل متحد بر پایه حقوقی  سیس اولیه  ته

من، حقوق د.)مایکل فریگذردریافته بودند که تجلی صلح و امنیت از مسیر تحقق حقوق سیاسی و مدنی ملل می

ا با ه( سازمان ملل متحد بایستی با اتخاذ رویه نوین و در چارچوب حقوق سیاسی ملت46و47، صص 1387بشر، 

استفاده از اندیشه و تخصص کارشناسان حقوقی خویش و سایر جوامع، تا حد ممکن راهکارهایی به منظور رفع 

ساسنامه و قو های اجرایی و عملیاتی ویژه  انین خود درج نماید و مکانیسمعلت ماهوی و علل شکلی فوق را در ا

ی و های سرریاسررآنان را تحقق بخشررد تا شرراید از این طریق، حقوق انتخاباتی، همه پرسرری و مقبولیت ملی نظام

 ها به مردم بازگردد و در سایه سار آن به صلح و امنیت ملل دست یابند.دولت
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متحد و برخی تالش ها برای الزام شرکت های تجاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 رعایت حقوق بشر

 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -معین عارفی فرد 

ستوار بود که  سا به درازای قرن ها، باورها بر این ا تا آنجا که می توان عمر حقوق بین الملل را تعریف کرد، چه ب

دولت ها، تنها کنش گران تهثیرگذار و تهثیرپذیر در جامعه جهانی هسرررتند )ویلیام اسرررلومانسرررون، دیدگاه های 

صررور می شررد که دولت ها با توجه به وسررعت مرزها و به واقع، اینگونه ت(. 5-4، 2011بنیادین حقوق بین الملل، 

ستند که اقتدار خود را بی چون و چرا در داخل و خارج از مرزها اعمال می کنند  تعداد جمعیت، تنها نهادهایی ه

و هیچ نهادی جر آنها نمی تواند چنین افسار گسیخته در جهت منافع حاکمیتی )و آنطور که بعداً خواهیم خواند، 

ی خود( ابتدائی ترین حقوق افراد انسررانی را ضررایع کند. اما در سررپیده دم قرن بیسررتم میالدی، دولت ها منافع مال

و « دولت مسئولیت»دیگر تنها موجودیت های اقتدارگرا در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی دین نبودند. 

انه این قرن و با تهسررریس سرررازمان ملل تعهدات آن در مقابل جامعه و هر یک از افراد آن، قالب گرفته بود. در می

متحد که تعهد دولت ها به رعایت حقوق بشررر را در میثاق خود دارد، سررلطه و نفوذ مفهوم دولت حاکم به سررود 

شررهروندان تا حدودی تعدیل شررد. دامنه اقتدار و اختیار دولت محدود به اعمال حاکمیتی شررده و اعمال تصرردی 

شرکت های ت صی ) صو صنعت، بخش عموماً به بخش خ صاد و  سریع اقت شد جهانی و  شد. با ر جاری( واگذار 

معه جهانی تبدیل شده در جا مستقلی حقوقی شخصیتاین مرحله از توسعه جهانی شده و به  زمامدارخصوصی 

ست که با وجود  صادی ا سم اقت سطح ملی و فراملی از پس نظریه لیبرالی شدن غول های تجاری در  ست. متولد  ا

صل  صوالت و خدمات، ابعاد تاریک حا مزیت هایی چون ایجاد بازار آزاد رقابتی و در نتیجه افزایش کیفیت مح

ی مربوط به محیط کار و در ابعاد بزرگ تر، حقوق بشررر را به از به کارگیری نیروهای کار با حداقل اسررتانداردها

 .همراه داشته است

فعالیت شرکت های تجاری ذیل قالب نظری لیبرالیسم اقتصادی تا آنجا گسترش پیدا کرده است که دیبائر پیتر، 

اعالم می کند که در آمد این شرکت ( 9-8)صص.  مقاله ایاستاد دانشگاه تگزاس در ایاالت متحده آمریکا، در 

یانه( نیز باالتر اسررت. در این شرررایط، جامعه جهانی با موجودیتی روبرو می ها از بسرریاری از کشررورها )با درآمد م

ستقیماً تهثیرگذار  سانی آن ها م سو اعمال آن ها همانند دولت ها، بر افراد یک جامعه و حقوق ان شود که از یک 

ی بین بوده و از سررروی دیگر، محدودیت هایی را که در طی سرررالیان طوالنی از طریق تالش ها و همکاری ها

المللی بر دولت ها و به نفع افراد بار شرررده بود، سرررد راه خود نمی بیند. بنابراین بدون بذل توجه به حقوق نیروی 

http://www.foreigninvestment.blogfa.com/post/48
http://www.foreigninvestment.blogfa.com/post/48
http://www.foreigninvestment.blogfa.com/post/48
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjS5MrEgs3sAhWmNOwKHaDCAEYQFjAKegQIAhAC&url=https://core.ac.uk/download/pdf/7358346.pdf&usg=AOvVaw1uDYFDcmJVs-dtptP8aLAt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjS5MrEgs3sAhWmNOwKHaDCAEYQFjAKegQIAhAC&url=https://core.ac.uk/download/pdf/7358346.pdf&usg=AOvVaw1uDYFDcmJVs-dtptP8aLAt
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کار و دیگر افراد انسررانی که به گونه ای با فعالیت آن ها در ارتباط هسررتند و صرررفا در جهت کسررب سررود هرچه 

را می توان در مثال های متعدد در مورد مشهورترین شرکت  بیشتر، به فعالیت های خود ادامه می دهند. این موارد

یه  یا جسرررتجو کرد. تبعیض نژادی عل شررررکت آمریکایی مشرررغول در -کارگر آفریقایی 2000های تجاری دن

نین شهر ، آسیب به سالمت جسمانی ساکمونسانتون به عنوان نیروی کار در شرکت ، استفاده از کودکاکوکاکوال

ورونریچموند در ایالت کالیفرنیای آمریکا توسررط شرررکت پتروشرریمی  و تجاوز و خرید و فروش دختران  شررِ

سن  سنیایی تا  شرکت امنیتی  12بو سط کارمندان عالی رتبه   ، تنها بخش کوچکی از هزارانداین کُرپسسال تو

شود. لذا،  شر گزارش می  سط نهادهای بین المللی مدافع حقوق ب ساالنه تو ست که  شر ا اقدامات ناقض حقوق ب

عدم وجود قواعد و مقررات ملی و بین المللی جهت نظارت بر فعالیت این شررررکت ها به عنوان شرررکافی میان 

رالیسم اقتصادی و رعایت حقوق بشر خودنمایی می کرد. از این رو سازمان ملل متحد و به طور چنگ زدن به لیب

شکاف، تالش  شتر این  شر به عنوان مرتبط ترین نهاد در این زمینه، برای کاهش هرچه بی شورای حقوق ب خاص، 

 .، اولین نتیجه آن است2011های خود را آغاز کرد که اصول راهنمای سال 

شر  17/4قطعنامه  .1 شر توسط شورای حقوق ب شر و تصویب اصول راهنمای تجارت و حقوق ب شورای حقوق ب

 سازمان ملل متحد

با افزایش نگرانی ها از فعالیت های گسررترده شرررکت ها و نقض اصررول اولیه حقوق بشررر، شررورای حقوق بشررر 

را به  «نمای تجارت و حقوق بشراصول راه»، 2011ژوئن  16مورخ  17/4سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 

تصویب رساند. این سند، توسط نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مربوط به تجارت و حقوق بشر، 

سال جان روگی  ست. در  شده ا شر ارائه داد که رابطه ، جان روگی، چارچو2008تهیه  شورای حقوق ب بی را به 

مهم میان فعالیت های تجاری و حقوق بشرررر را مورد مالحظه قرار می داد. چهارچوب ارائه شرررده روگی، یک 

عهد شرکت مسئولیت و ت، تعهد دولت به حمایترویکرد جامع و مبتنی بر سه اصل را بیان می کند که عبارتند از 

شررورای حقوق بشررر نیز به اتفاق آراء  .حق قربانی به دسررترسرری به جبران خسررارت مؤثرو  رعایت حقوق بشررر به

هیید و آن را در قالب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر منتشر کرد. این اصول چارچوب ارائه شده روگی را ت

شر  ست عالوه بر ارائه کالبدی کلی در مورد رعایت حقوق ب سته ا راهنما علیرغم فقدان ویژگی الزام آوری، توان

ش از پی توسط شرکت ها، نگاه های جامعه جهانی را به این سمت معطوف کرده و حاشیه امنی که شرکت ها تا

این برای خود متصور بودند را به چالش بکشد. شورای حقوق بشر به خصوص از شرکت ها خواسته است که از 

ایجاد یا همکاری در ایجاد تهثیرات سررروء بر رعایت حقوق بشرررر جلوگیری کرده، به دنبال پیش گیری از اثرات 

https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://laborrights.org/in-the-news/2005-list-14-worst-corporate-evildoers
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV1ef0jc3sAhVP26QKHXMrDIkQFjAAegQIFBAC&url=https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf&usg=AOvVaw0hKXaGGVb6WSFvqJxKlvR5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV1ef0jc3sAhVP26QKHXMrDIkQFjAAegQIFBAC&url=https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf&usg=AOvVaw0hKXaGGVb6WSFvqJxKlvR5
https://scholar.harvard.edu/john-ruggie/un-guiding-principles
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/what-is-the-importance-of-the-ruggie-framework-for-business-and-human-rights/


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 
 

70 
 

برای تحقق این (. 13د الف و ب اصررل سرروء بر حقوق بشررر در فعالیت ها، محصرروالت و خدمات خود باشررند )بن

مهم، شررررکت ها با توجه به بزرگی و حوزه فعالیت هایشررران، باید از روند مراقبت مقتضررری برای شرررناسرررایی، 

شر و شان بر حقوق ب سیدگی به تهثیرات سئولیت در مورد چگونگی ر کردن  فراهم  جلوگیری، کاهش یا تعریف م

 .زمینه برای جبران خسارت در صورت نقض حقوق بشر برخوردار باشند

شان می  شر به خوبی ن صول راهنمای تجارت و حقوق ب ست دادن ا ساس کار جان روگی را در به د جدول زیر ا

  .دهد

 

در مورد تشررکیل کارگروه بین الدولی در مورد شرررکت های فراملی و  2014ژوئن  26مورخ  26/9 قطعنامه  .2

  سایر شرکت های تجاری در ارتباط با حقوق بشر

مجمع عمومی سرررازمان ملل متحد، تالش های خود از کانال شرررورای حقوق بشرررر جهت چارچوب بندی رفتار 

به صررورت رسررمی، دسررتور تشررکیل یک  26/ 9طی قطعنامه شررماره شرررکت های تجاری را متوقف نکرده و 

 قربانی شرکت دولت ستون

 جبران خسارت رعایت حمایت نیاز به عمل

 کنش ها

بل  قا یت از افراد در م ما ح

نقض حقوق آن ها توسرررط 

له  خاص دیگر من جم اشررر

 شرکت ها

احترام برره حقوق بشرررر در 

 تمامی مراحل زنجیره تهمین

دسررترسرری بیشررتر به جبران 

صورت نقض  سارت در  خ

یا سررروء اسرررتفاده از حقوق 

 بشر

 اقدامات مورد نیاز

  اتخاذ سیاست های

 مناسب

 قانونگذاری 

 تهیه آیین نامه 

 رسیدگی قضایی 

  اقرردام بر اسرررراس

 احتیاط مقتضی

  رسرریدگی به نقض

 ها و تهثیرات سوء

 دسترسی به:

جبران خسارت های قضائئ 

 و غیر قضائئ

https://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf
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قطعنامه  .اسررت کرده اعالم را منظور این برای  سررند بین المللی الزام آورکارگروه جهت تهیه پیش نویس یک 

که بیانگر مواد تهیه شده جهت این پیش نویس است، اعالم می دارد که در جلسات  شورای حقوق بشر 43/ 55

هیه پیش نویس این سند برگزار شد، اکثریت شرکت کنندگان بر توسیع دامنه شمول این سند متعددی که برای ت

بر شرکت های ملی و فراملی تاکید داشته و بر تقدم استانداردهای حقوق بشری در هر موافقت نامه تجاری اصرار 

سال (. 17و  16ورزیده اند )بندهای  شده از  شکیل  ست سه پیش نو 2020تا  2018کارگروه ت شر کرده ا یس منت

ویس پیش نکه هر کدام مکمل و اصرررالح کننده پیش نویس قبلی اسرررت. پیش نویس اول که کارگروه، آن را 

سررازمان ملل و مذاکراتی اسررت که شرررح آن در قطعنامه  2011می خواند، قالب گرفته از اصررول راهنمای  صررفر

در مورد عدم دنی و کارشررناسرران مختلف نظرات دولت ها، جوامع مآمده اسررت. پس از آن با توجه به  43/ 55

صادی فراملی )بند  شرکت های اقت شمول معاهده به  صول (3ماده  1لزوم محدودیت دامنه  ، عدم توجه کافی به ا

، (10و در نظر گرفتن میزان بی حد و حصرررری از مسرررئولیت برای شررررکت ها )ماده ( 9راهنمای روگی )ماده 

یه  16را در تاریخ  پیش نویس اصرررالحی اولکارگروه،  به این پیش  2019ژوئ منتشرررر کرد. در نظرات مربوط 

شترین توجه به ماده  سبب فعالیت های تجاری، در معرض خط 5نویس، بی  ردر مورد وضعیت افرادی است که به 

نقض حقوقشررران هسرررتند از جمله زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و جمعیت بومی ... . همچنین باید توجه 

مبذول داشت. این پیش نویس از شرکت ها می خواهد که در اقداماتشان، « مراقبت مقتضی»خاصی را به موضوع 

اما ایرادی که به این بند از سرروی  .(5ماده  2مراقبت مقتضرری در مورد حقوق افراد انسررانی را در نظر بگیرند )بند 

دولت ها و متخصرصران وارد شرده این اسرت که مراقبت های مقتضری حقوق بشرری باید با صرراحت و روشرنی 

بیشتری مطابق با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل و تعهدات و مسئولیت های مرتبط ذیل قواعد 

به خصوص توسط  «مناسب اقدامات »ین پیش نویس هنوز مشخص نیست کهبین المللی ارائه شود، چراکه در ا

شامل  شان،  شان و روابط قراردادی  شر در حوزه فعالیت های شگیری از نقض حقوق ب صادی برای پی بنگاه های اقت

  .چه مواردی می گردد

کارگروه در  توسطپیش نویس اصالحی دوم نظرات متعدد در مورد این پیش نویس، منجر به کار بیشتر و انتشار 

سات شد. در حال حاضر، دولت ها و جوامع مدنی در حال بررسی و اعالم نظرات خود در جل 2020اوت  6تاریخ 

تشکیل شده و طی آن،  2020اکتبر  30متعدد در مورد این پیش نویس هستند که اخرین جلسه مربوط، در تاریخ 

پیش نویس در  12)نظیر برزیل، چین و روسرریه( بیشررترین تهکید را بر محدود سرراختن دامنه ماده  برخی دولت ها

یا  مدنی  های کیفری،  قانونی، دادرسررری  نه، پیگرد  با تحقیقات بی طرفا باط  مورد معاضررردت قضرررایی در ارت

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/other/A_HRC_43_55%20E.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/other/A_HRC_43_55%20E.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/other/A_HRC_43_55%20E.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/TreatyAllianceGermany_CounterArguments_Briefing_2-2019_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/a-progressing-approach-on-conflict-affected-settings-and-situations-of-occupation-in-the-revised-draft-of-the-legally-binding-instrument-more-needed/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/a-progressing-approach-on-conflict-affected-settings-and-situations-of-occupation-in-the-revised-draft-of-the-legally-binding-instrument-more-needed/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/day-4-summary-after-a-lively-debate-agreement-on-third-draft-of-un-treaty-hangs-in-the-balance/
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باری غیرمتناسرررب بر دوش دولت اعالم کردند و در مقابل برخی دیگر از  را آن و داشرررته ها دولت میان  اداری،

 ها دولت. اند ورزیده اصررررار ماده این تثبیت  بر لزوم اً نمایندگان جوامع مدنیعمومدولت ها مانند اکوادور و 

مباحثاتی داشرررته اند که هنوز به « مطابقت با قواعد، اصرررول و اسرررناد بین المللی»مفهوم  و دامنه مورد در همچنین

  .نتیجه نرسیده است

  نتیجه گیری

شرکت های تجار سط  شری تو شورای علیرغم نقض های متعدد حقوق ب ست، اقدامات  ی که همچنان پا برجا ا

در   43 /55و 26/9 ، 17/4 حقوق بشررر سررازمان ملل متحد در یک دهه اخیر به خصرروص تصررویب قطعنامه های

آگاه سررازی جامعه جهانی، نقش بسررزایی داشررته اسررت و در پیش راندن دولت ها در مبارزه با غول های تجاری، 

سه، قوانین و برنامه هایی برای مقابله با و فرانبریتانیا  استرالیا،، هلندموفق بوده است. در سال های اخیر دولت های 

نقض حقوق بشر توسط شرکت ها به تصویب رسانده یا در روند تصویب دارند. اما این قوانین بعضاً کافی و مؤثر 

نبوده اند. برای مثال قانون بریتانیا صرررفاً از شرررکت ها می خواهد که در مورد زنجیره تامین خود، شررفاف عمل 

. بیراه نرفته ایم اگر بگوییم که اصررررار نمایندگان دولت های شررررکت کننده در تهیه پیش کرده و گزارش دهند

اموفق ق بشر، نتیجه تجربه نحقو کمال و تمام رعایت به ها شرکت ساختن متعهد برای  نویس های سند الزام آور،

 قانونی  ربته کم لطفی است اگدولت هایی همچون استرالیا، هلند و بریتانیا برای رسیدن به این هدف بوده است. ال

برای نظارت بر رعایت حقوق بشر توسط شرکت ها تصویب کرد را از نظر دور  2017در سال  فرانسه دولت که

  .وبه، کامل ترین قانون موجود استداشته و اشاره نکنیم که این مص

در سرررطح منطقه ای نیز می توان به اقدامات اتحادیه اروپا با هدایت کمیسررریون اروپا و اجرای آژانس اتحادیه 

شاره کرد (FRA) نبنیادی حقوق برای  اروپا سئوالنه تجاری  .ا شویق رفتار م تالش های روزافزون جهانی برای ت

صورت بروز  سارت در  سی به جبران خ ستر شامل مراحلی برای اطمینان از د شر احترام می گذارد  که به حقوق ب

، کمیسیون اروپا از آژانس خواست تا شواهد مربوط به چنین دسترسی در کشورهای  2017نقض است. در سال 

روپا را با هدف نهایی شناسایی اقدامات مورد نیاز توسط اتحادیه اروپا جمع آوری کند. تحقیقات عضو اتحادیه ا

حقیقات نظری در موارد متعدد سرروء اسررتفاده از حق و تحقیقات اسررت: ت دو مرحلهآژانس حقوق بنیادین شررامل 

میدانی مبتنی بر مصرراحبه و جلب دیدگاه متخصررصرران در مورد در دسررترس بودن و اثربخشرری راه های مختلف 

سال  سامبر  سندی در د شار  ستفاده های حقوق  »با عنوان 2019شکایت. نتیجه این تحقیقات منجر به انت سوء ا

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/day-4-summary-after-a-lively-debate-agreement-on-third-draft-of-un-treaty-hangs-in-the-balance/
https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/
https://ohrh.law.ox.ac.uk/dutch-child-labour-due-diligence-law-a-step-towards-mandatory-human-rights-due-diligence/
https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/human-rights/business/Pages/default#:~:text=The Australian Government believes that,including businesses, respect human rights.
https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/human-rights/business/Pages/default#:~:text=The Australian Government believes that,including businesses, respect human rights.
https://www.gov.uk/government/publications/implementing-the-un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-may-2020-update/uk-national-action-plan-on-implementing-the-un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-progress-update-may-2020
https://www.gov.uk/government/publications/implementing-the-un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-may-2020-update/uk-national-action-plan-on-implementing-the-un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-progress-update-may-2020
https://respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/
https://respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/business-related-human-rights-abuse-reported-eu-and-available-remedies
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/business-related-human-rights-abuse-reported-eu-and-available-remedies
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-business-and-human-rights-focus_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-business-and-human-rights-focus_en.pdf
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سارت های موجود شری در حوزه تجارت در اتحادیه اروپا و جبران خ شد که در آن، آژانسِ حقوق بنیادین  «ب

ستفاده هایی پرداخته و نظرات ک سوء ا سی برای جلوگیری از تکرار آن ها و به رخدادهای مربوط به چنین  شنا ار

  .همچنین دسترسی به جبران خسارت را منعکس کرده است

نوید پیشرفت بیشتر در حوزه قانون گذاری برای حمایت بیشتر از افراد در مقابل فعالیت شرکت ها را  2021سال 

شر در  شرکت  2020سال  گزارشمی دهد. آنطور که دیدبان حقوق ب سط  شر تو خود در مورد رعایت حقوق ب

، قوانینی را در فنالند و اتریش، نروژ، کانادا، دانمارک، سررروئیس، آلمانهای تجاری اعالم می دارد، دولت های 

ر از نی خود را تغییر می دهد و فراتنظر گرفته اند که نحوه برخورد شرررکت ها با حقوق بشررر در فعالیت های جها

شررفاف سررازی و گزارش، ارزیابی ریسررک های حقوق بشررری در زنجیره تامین شرررکت ها و اقدامات الزم برای 

صه قانونگذاری برای  شگامان در عر ضروری می انگارند. دولت های نامبرده به عنوان پی پیش گیری از آن ها را 

همی در مذاکرات مربوط به تهیه پیش نویس های معاهده الزام آور کنترل فعالیت شررررکت های تجاری، نقش م

نیز ایفا کرده اند. به خصوص دولت های عموماً اروپایی )عضو اتحادیه اروپا( که پیش تر نام برخی از آن ها ذکر 

ی با بهره گیری از تجربیات قانون گذاری خود و برخ 2019شد، در مذاکرات مربوط به پیش نویس اول در سال 

با در نظر گرفتن تجربه قضرررایی )رویه قضرررایی کانادا، ایاالت متحده آمریکا و اسرررترالیا  دیگر از دولت ها چون

هرچه بیشررتر مفاهیم به کار رفته در پیش  شررفاف سررازیبه ارائه پیشررنهادها جهت مرتبط نده های داخلی( در پرو

بادرت ورزیده و موجبات  ها م هایی راه را برای تسرررریع نویس  گام  ند. چنین  ها را فراهم آورده ا در تهیه آن 

اقدامات فراگیر سایر دول هموار ساخته و نقش به سزایی در جای گیری مفهوم حقوق بشر در حوزه فعالیت های 

 .تجاری و غیر حاکمیتی خواهد داشت

شک همکاری دولت ها، نها  سیر بی  ضوح در  دهای غیردولتی و جنبش های مدنی که نمود آن را می توان به و

تدوین پیش نویس های یاد شرررده مشررراهده کرد، تا به همین مرحله نیز تحت عنوان آنچه حقوق نرم خوانده می 

شررود، مسرریر را برای تحت نظارت قرار دادن شرررکت های تجاری و مهار فعالیت های آن ها در جهت رشررد و 

 .ء حقوق بشر به وسیله یک مکانیزم بین المللی و الزام آور فراهم آورده استارتقا

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-business-and-human-rights-focus_en.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global-2
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global-2
https://corporatejustice.org/eccj-publications/15144-evidence-for-mandatory-hrdd-legislation-updated-may-2019
https://corporatejustice.org/eccj-publications/15144-evidence-for-mandatory-hrdd-legislation-updated-may-2019
https://corporatejustice.org/eccj-publications/15144-evidence-for-mandatory-hrdd-legislation-updated-may-2019
https://corporatejustice.org/eccj-publications/15144-evidence-for-mandatory-hrdd-legislation-updated-may-2019
https://corporatejustice.org/eccj-publications/15144-evidence-for-mandatory-hrdd-legislation-updated-may-2019
https://corporatejustice.org/eccj-publications/15144-evidence-for-mandatory-hrdd-legislation-updated-may-2019
https://www.hrw.org/news/2019/11/26/consensus-starting-points
https://www.hrw.org/news/2019/11/26/consensus-starting-points
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b4a42400f3341958e0b62d40f484371/195794-bfd-etikkrapport-web.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6b4a42400f3341958e0b62d40f484371/195794-bfd-etikkrapport-web.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
https://www.business-humanrights.org/en/blog/the-revised-draft-access-to-judicial-remedy-for-victims-of-multinationals-abuse/
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/454/235
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/454/235
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/un-treaty-on-business-human-rights-negotiations-day-1-the-round-of-discussions-kicks-off-with-an-improved-draft/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/un-treaty-on-business-human-rights-negotiations-day-1-the-round-of-discussions-kicks-off-with-an-improved-draft/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/un-treaty-on-business-human-rights-negotiations-day-1-the-round-of-discussions-kicks-off-with-an-improved-draft/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/un-treaty-on-business-human-rights-negotiations-day-1-the-round-of-discussions-kicks-off-with-an-improved-draft/
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 شصتمین سالگرد صدور قطعنامه مهم استعمار زدایی سازمان ملل متحد

 سینا بوعلی دانشگاه دانشیار –دکتر ستار عزیزی 

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد  1514( قطعنامه بسیار مهم شماره 1339آذرماه  24برابر با )  1960دسامبر  14در 

 مخالف رای بدون و ممتنع رای 9 موافق، رای 89 با« مستعمره ملل و کشورها به استقالل اعطاء یاعالمیه»با عنوان 

 Umozurike, Self-determination in international law, Archonرسید )  تصویب به

Books,1972,p.117 اسپانیا، رتقال،پ فرانسه، بریتانیا، دومینیکن، جمهوری بلژیک، استرالیا، (. تنها کشورهای 

الزم به ذکر است که کشور ایران از  .دادند منفی رای قطعنامه این به آمریکا متحده ایاالت و جنوبی آفریقای

حامیان مهم تدوین این قطعنامه در آن دوران بود و به یمن این سابقه، هنوز هم دولت ایران از اعضای کمیته 

 مارزدایی می باشد.استع

اهمیت این قطعنامه تاریخی و بسیار مهم در این است که تحولی تاریخی در اعطای مفهومی جدید به اصل حق 

ن ملل به عنوان یکی از اهداف سازما« حق تعیین سرنوشت»تعیین سرنوشت ملتها محسوب میشود. علی رغم آنکه 

الفتهای دولتهای استعمارگر و همچنین حکومت های مستبد متحد در ماده یک منشور، ذکر گردید اما به دلیل مخ

آن دوران، کمیته مربوط به تنظیم اهداف و اصول منشور ملل متحد اعالم نمود که مراد تدوین کنندگان از این 

حق، تنها آن است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد به حاکمیت یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور 

یگر خودداری نمایند و به این ترتیب، هریک از دول عضو سازمان به دور از مداخله خارجی، سرنوشت داخلی یکد

 خود را تعیین نمایند.

کمیته در گزارش خود که از سوی نماینده سوری آن قرائت گردید، اضافه نمود که حق تعیین سرنوشت به معنای  

مندی از انتخابات آزاد، ادواری و عادالنه نیست ) حق مستعمرات به کسب استقالل و یا حق مردم به بهره 

Cassese Antonio, Self-Determination  of Peoples: A Legal Reappraisal, 

Cambridge University  Press, 1995,p.42 .) 

نوان عاین موضع با درک این واقعیت ابراز شد که دولتهای استعمارگر قدرتمندی همچون فرانسه و بریتانیا به 

دولتهای استعمارگر در سازمان حضور داشتند و از حق وتو در شورای امنیت برخوردار بودند. از سوی دیگر، 

تعداد بسیار زیادی از دول واقع در آمریکای التین، آسیا و خاورمیانه نیز فاقد حکومتهای دموکراتیک بودند و 

بر آنکه دولتهای چند قومیتی نیز از نتایج آتی وجود  گردید. مضافانتخابات آزاد و ادواری در آنها برگزار نمی
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حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، نگران بودند و گزارش کمیته مربوط، بر آن بود تا دولتها را از نگرانی 

برهاند. بر همین اساس بود که سرزمینهای مستعمره در زمره سرزمینهای تحت نظارت شورای قیمومت سازمان ملل 

ار نگرفتند و دولتهای استعمارگر به هیچ وجه نپذیرفتند که این سرزمینها را تحت نظارت این شورا قرار متحد قر

 دهند.

از جمله با تشکیل جبهه آزادیبخش الجزایر به اوج خود رسید باعث شد  1950مبارزات ضد استعماری که در دهه 

ی، مراکش و ...( در اواسط این دهه به سازمان تا فشارهای دول جهان سوم )که برخی از آنها مانند سودان، لیب

به نقطه عطف تاریخی خود برسد و این قطعنامه مهم  1960دسامبر  14پیوستند، با حمایت بلوک سوسیالیستی در 

کمیته تدوین کننده اهداف ملل متحد،  1945به تصویب مجمع عمومی رسید که مفهومی متفاوت از گزارش سال 

 عیین سرنوشت ارائه کرد.و بسیار مترقی از حق ت

 وقحق انکار خارجی، سلطه و مردم از برداری بهره و استعمار»به صراحت اعالم شد که  قطعنامهدر بند اول این 

عنامه و در بند دوم قط« است جهانی همکاری و صلح ترویج در مانعی و باشد می متحد ملل منشور و بشر بنیادین

 موقعیت هآزادان توانندمی حق این موجب به و دارند سرنوشت تعیین حق مردمان یهمه»بر این گزاره تاکید گردید 

 «.بپردازند خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه به آزادانه و کنند تعیین را خود سیاسی

ادعای دول استعماری مانند فرانسه، بلژیک، پرتغال و ... که از مستعمرات خود در نقاط دیگر جهان این قطعنامه، 

یاد می کردند، و آنها را بخشی از سرزمین خود محسوب « ماورالبحار»از جمله در قاره آفریقا با عنوان سرزمینهای 

های تفاوت میان ملتهای استعمارگر و ملت نمودند را به درستی به چالش کشید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر

 تحت استعمار انگشت نهاد و بر نفی سلطه گری یک ملت بر ملتهای دیگر تاکید کرد.

از آثار مهم جداسازی سرزمین دولت استعمارگر از سرزمین مستعمره آن بود که جنگ میان جنبشهای آزادیبخش 

 یکردند با دولت استعمارگر، در اولین پروتکل الحاقی بهکه مردم سرزمین مستعمره را به سوی استقالل هدایت م

رزمندگان  تبدیل شد. بنابراین دولتهای استعمارگر نمیتوانستند« مخاصمه بین المللی»کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به 

، ناسیر متعلق به جنبشهای آزادیبخش را تحت عنوان خیانت به کشور، مجازات نمایند. همان اتهامی که براساس آ

 توسط دولت موسولینی اعدام گردید. 1931رهبر آزادیخواهان لیبی، پس از دستگیری در سپتامبر « عمر مختار»

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
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های تشکیل گردید. این کمیته وظیفه تعیین سرزمین کمیته ویژه استعمارزدایی، 1514در راستای اجرای مفاد قطعنامه 

غیرخودمختار و ارائه گزارشهای الزم و در صورت لزوم ارسال هیاتهای ناظر به سرزمینهای مربوط )در صورت 

 24دولت بودند، از این کمیته با نام کمیته  24موافقت دولتها( را بر عهده داشت. نظر به اینکه اعضای این کمیته، 

دولت هستند و جمهوری اسالمی ایران نیز از اعضای  29برده می شود. هرچند که اعضای فعلی کمیته، نیز نام 

 فعلی این کمیته می باشد.

توسعه ادبیات ضد استعماری در صحن مجمع عمومی باعث شد تا طی چهار دهه از زمان تاسیس سازمان ملل 

در فهرست سرزمینهای  سرزمین 17به استقالل دست یابند. با این وجود، هنوز  سرزمین 80متحد، بیش از 

 ری از این سرزمینها، جزایر کوچکیغیرخودمختار کمیته استعمارزدایی سازمان ملل قرار دارند. هرچند که بسیا

هستند که در اقیانوس آرام و یا دریای کارائیب قرار دارند. صحرای غربی تنها سرزمین غیرخودمختاری است که 

 در شمال غربی قاره آفریقا قرار دارد و حاکمیت بر آن مورد ادعای مراکش است.

ه اش برای ایجاد رابطه میان کشورهای عربی و جالب توجه است که دونالد ترامپ در راستای طرح مورد عالق

به دولت مراکش وعده داده که در صورت برقراری این روابط، حاکمیت آن  توئیتیرژیم اسرائیل، اخیرا طی 

مره رعایت حق تعیین سرنوشت سرزمینهای مستعمره )بنا به خواست کشور بر صحرای غربی را برخالف قاعده آ

 شناسد.  و تمایل ساکنان آن سرزمین( به رسمیت می

توسعه گفتمان استعمارزدایی و قبح مقوله استعمار تا بدانجا رسیده است که رهبران کنونی دولتهای استعمارگر 

اب از وع خود در قبال مستعمرات را نقد کنند و از این بپیشین نیز مجبور شده اند تا عملکرد پیشین کشورهای متب

سرزمینهای مستعمره پیشین عذرخواهی نمایند. در این ارتباط میتوان به سخنان امانوئل ماکرون رییس جمهور 

ه اقدامات و جنایت هایی ک»اعتراف کرد :  فیگارواشاره کرد که نامبرده طی مصاحبه ای با  2017فرانسه در فوریه 

 .«ساله الجزایر مرتکب شده است را امروزه باید جنایت علیه بشریت محسوب کرد 132فرانسه در دوران اشغال 

رخالف ت بتوسعه مفهوم حق تعیین سرنوشت در رویه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که توانست به مستعمرا

خواست و اراده استعمارگران، استقالل ببخشد، می تواند راهگشای توسعه این مفهوم در حوزه داخلی اعمال این 

 حق باشد.

 

https://www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/about
https://www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/about
https://www.un.org/dppa/decolonization/history/former-trust-and-nsgts
https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1337067127455539201?s=24
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1337067127455539201?s=24
https://www.ft.com/content/87d6f430-f521-11e6-95ee-f14e55513608
https://www.ft.com/content/87d6f430-f521-11e6-95ee-f14e55513608
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 حق ایران در توسعه برنامه موشک های دوربرد در پرتو حق ذاتی دفاع مشروع

 اسالمی واحد تهران مرکزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد -علیرضا رنجبر

و وضرررع مجدد  برجامیکی از دالیل رئیس جمهور کنونی آمریکا، دونالد ترامپ، برای خروج این کشرررور از 

یحات ممانعت از دستیابی ایران به تسل»تحریم های ثانویه، برنامۀ موشک های دوربرد ایران است. به طور دقیق تر، 

ساختن برنامه توسعۀ موشک های دوربرد ایران»، «هسته ای سه «توقف فعالیت های فرامرزی ایران»، و «متوقف   ،

ه . این اقدام آمریکا کقلمداد شده اندع مجدد تحریم های ثانویه دلیل ادعایی آمریکا برای خروج از برجام و وض

ضای ماورای  شک های ماهواره بر ایرانی به ف سوی ایران و همچنین پرتاب مو شک های جدید از  با آزمایش مو

ست،  شده ا صلی جو در چند ماه اخیر همراه  شک های دوربرد ایران به تیتر ا شت بحث برنامۀ مو منتهی به بازگ

یز این ن مانفرانسرره، انگلیس و آل، آمریکا( ؛ دولتمردان غربی و در رأس آنها اینجاو  اینجاخبرها شررد )برای مثال 

 2231قطعنامۀ و  برجاماقدامات ایران را خالف حقوق بین الملل و تعهدات ایران به موجب منشرررور ملل متحد، 

 شورای امنیت ملل متحد تلقی کردند.

رتبۀ ایرانی همواره از حق ایران درخصوص توسعۀ برنامۀ موشک های دوربرد دفاع کرده  در مقابل، مقامات عالی

شکی نام برده اند )برای مثال  (؛ اینجا و اینجاو این حق را غیرقابل مذاکره برشمرده و از آن به عنوان خط قرمز مو

سالیبه عالوه ایران در  شورای امنیت نامه ار ست که قطعنامه  به  صرار ورزیده و تاکید کرده ا  2231بر حق خود ا

 ایران اقدامات مغایرت عدم و ایران حق بر جداگانه ای نامه در نیز  روسیهمنافاتی با اقدامات موشکی ایران ندارد. 

ضوع و اختالفات مربوط به آن، از دید حقوقدانان بین المللی نیز پنهان  2231 قطعنامه با ست. این مو تاکید کرده ا

شک  سی برنامۀ مو سعی کرده اند از نظر مبانی حقوقی به تحلیل و برر شگران  ستادان و پژوه ضی از ا نمانده و بع

تشریح فعالیت های نظامی در ماورای جو: پرتاب »های دور برد ایران بپردازند که برای نمونه می توان به دو مقالۀ 

 «آیا پرتاب های ]موشررک هایف فضررایی جدید ایران حقوق بین الملل را نقض می کند؟»و « 1ماهوارة ایرانی نور 

اشررراره کرد. نکتۀ جالب در این اسرررت که در این دو مقاله که به مرور تعهدات ایران مطابق با حقوق بین الملل، 

ضای ماورای جوشورای امنیت و  2231برجام، قطعنامۀ  شکی ایران با  معاهدة ف و تطبیق و ارزیابی فعالیت های مو

صرفاً بر شکی بیان نمی گردد و   تعهدات مذکور می پردازد، مبنای حقوقی برای ممانعت ایران از فعالیت های مو

  ضرورت تطبیق برنامۀ موشکی ایران با حقوق بین الملل و اسناد نامبرده تهکید شده است. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
https://www.space.com/iran-launches-first-military-satellite.html
https://www.space.com/iran-launches-first-military-satellite.html
https://www.reuters.com/article/us-iran-missiles-test/iran-says-it-successfully-tests-new-naval-cruise-missile-idUSKBN23P188
https://www.reuters.com/article/us-iran-missiles-test/iran-says-it-successfully-tests-new-naval-cruise-missile-idUSKBN23P188
https://digitallibrary.un.org/record/3862717?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3862717?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3864414?ln=en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background
https://www.icana.ir/Fa/News/442425/خیال-خام-غربی-ها-برای-مذاکره-موشکی-با-ایران
https://www.icana.ir/Fa/News/442425/خیال-خام-غربی-ها-برای-مذاکره-موشکی-با-ایران
http://www.president.ir/fa/110421
http://www.president.ir/fa/110421
https://digitallibrary.un.org/record/3864931?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3865518?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3865518?ln=en
https://www.ejiltalk.org/defining-military-activities-in-outer-space-the-launching-of-the-iranian-satellite-nour-1/
https://www.ejiltalk.org/defining-military-activities-in-outer-space-the-launching-of-the-iranian-satellite-nour-1/
https://www.ejiltalk.org/defining-military-activities-in-outer-space-the-launching-of-the-iranian-satellite-nour-1/
https://www.lawfareblog.com/do-irans-new-space-launchers-violate-international-law
https://www.lawfareblog.com/do-irans-new-space-launchers-violate-international-law
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
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بررسرری مبانی حقوقی برنامۀ پیش گفته و بیان دالیل بر حق بودن ایران در پیگیری و توسررعۀ آن از جمله مسررائلی 

ه و ین طریق نسرربت به توسررعاسررت که باید از سرروی مقامات نظامی و دیپلماسرری ایران به دقت دنبال شررود تا از ا

تقویت دکترین حقوقی ایران در اسررتفاده و توسررعۀ موشررک های دور برد و سررایر تحقیقات نظامی، گام مثبتی 

شت، که برگرفته از  شود. در این یاددا شته  سیبردا شتی به زبان انگلی ص یاددا ست که با ا سنده ا الحات و به از نوی

روز رسانی نیز همراه شده، کوشش خواهد شد تصویر روشنی از مبانی حقوقی برنامۀ موشک های دوربرد ایران 

ر دو حق ایران در توسعه و تحقیق در این زمینه در پرتو حقوق بین الملل و با تمرکز بر حق ذاتی دفاع مشروع که 

 یادداشت های نویسندگان خارجی کمتر به آن پرداخته شده است، ارائه گردد.

«  تسررراوی حاکمیت ها»اجماعی وجود ندارد، اما اصرررل « اصرررول حقوق بین الملل»اگرچه درخصررروص دامنۀ 

(sovereign equality ساب می آید. این اصل صول مورد قبول حقوق بین الملل به ح شک یکی از ا ( بدون 

قدیمی ترین و بنیادی ترین اصررول حقوق بین الملل اسررت که در اغلب موارد، از سرروی سررایر دولت ها یکی از 

مورد احترام قرار گرفته اسررت. به دلیل اهمیت انکارناپذیر تسرراوی حاکمیت ها، این اصررل نه تنها در منشررور ملل 

شاره قرار گرفته ) شور ملل متحد 2مادة 1بند متحد مورد ا سیون های بین المللی و قطعنامه من سایر کنوان ( بلکه در 

اعالمیۀ اصررول حقوق بین الملل مربوط به روابط »ملل متحد نیز مورد توجه واقع شررده اسررت. در های سررازمان 

تمام دولت ها از »، مقرر شده است: (2625)قطعنامۀ « دوستانه و همکاری بین دولت ها مطابق با منشور ملل متحد

ساوی حاکمیت ب سائل، دولت ها ت سایر م سی و  سیا صادی، اجتماعی،  ستند. فارغ از تفاوت های اقت رخوردار ه

زبور قطعنامۀ م«. دارای حقوق و تکالیف یکسررران هسرررتند و اعضرررای برابر جامعۀ بین المللی به حسررراب می آیند

ل ضرری و اسررتقالتمامیت ار»و « هر دولتی از حق ذاتی حاکمیت مطلق برخوردار اسررت»همچنین بیان می دارد که 

ست شه ناپذیر ا سی دولت )ها( خد ساوی حاکمیت ها، هیچ دولتی ازجمله آمریکا، «. سیا صل ت بنابراین از منظر ا

که دارای پیشرفته ترین سالح ها و موشک های قاره پیما است، نمی تواند حق سایر دولت ها نسبت به توسعه و 

 یکه برای خود چنین حقی را محفوا نگاه می دارد.تحقیق بر روی سالح های پیشرفته را منع نماید درحال

شکیل می دهد،  صونیت دولت ها را ت صول دیگر ازجمله م ضی ا ساوی حاکمیت ها، چارچوب بع صل ت اگرچه ا

به عنوان حق ذاتی دفاع  منشررور ملل متحد 51 مادةیکی از آثار مهم این اصررل، حق دفاع مشررروع اسررت که در 

شناسایی قرار گرفته است. همانطور که از نام آن پیداست، دفاع مشروع تنها در مقام  محقق  «دفاع»مشروع مورد 

ستثناهای  شود و در حقیقت یکی از ا شور ملل متحد 2مادة  4بند می  ست که مقرر می دارد:  من ضاء در کلیه ا»ا ع

https://www.jurist.org/commentary/2017/12/alireza-ranjbar-iran-ballistic-missile/
https://www.jurist.org/commentary/2017/12/alireza-ranjbar-iran-ballistic-missile/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
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شوری یا از  سی هر ک سیا ستقالل  ضی یا ا ستفاده از آن علیه تمامیت ار روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا ا

 «.هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود

، وجود شرایطی الزم است که از آن جمله می توان به موجب حقوق بین الملل عرفیبرای توسل به دفاع مشروع، 

( اشررراره کرد. به عنوان یکی از عناصرررر دفاع proportionality« )تناسرررب»( و necessity« )ضررررورت»به 

امۀ موشررک های دور برد ایران ایفاء می کند. زیرا مشررروع، تناسررب نقش برجسررته ای در موجودیت و تداوم برن

موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که اکثر کشورهای همسایه درگیر مبارزه با گروه های مسلح غیردولتی 

مانند داعش، القاعده و طالبان هستند. طبیعتاً گسترش این گروه ها می تواند تهدیدی برای امنیت ایران به حساب 

ستفاده از موشک های دور برد علیه این گروه ها یکی از روش های معقول و معمول مبارزه با آنهاست. از آید و ا

طرف دیگر، رقبای سرریاسرری و نظامی ایران در منطقۀ خاورمیانه که مهم ترین آنها عربسررتان سررعودی و اسرررائیل 

ش سلح  شرفته م سالح های پی سام  سط امریکا به انواع و اق ستند، غالباً تو شور )امریکا، عره سه ک ستان ده اند. این  ب

و  نجاایسررعودی و اسرررائیل( که از منتقدان اصررلی برجام و برنامۀ موشررک های دور برد ایران هسررتند )برای مثال 

(، دارای بزرگ ترین زرادخانه ها و بیشترین سالح های تخریب جمعی می باشند. مطابق با آخرین تحقیقاتی اینجا

 10امریکا و اسرررائیل در میان انجام شررده اسررت، « موسررسررۀ تحقیقاتی صررلح بین المللی اسررتکهلم»که توسررط 

صررادرکنندة اصررلی سررالح و تجهیزات نظامی قرار می گیرند و همچنین این دو کشررور در میان کشررورهایی که 

گاه عربسررتان سررعودی جای. به عالوه، بیشررترین هزینه را در زمینۀ مسررائل نظامی انجام می دهند نیز حاضررر هسررتند

 اسرائیل دارای زرادخانۀ هسته. این در حالیست که بزرگ ترین واردکنندة سالح را به خود اختصاص داده است

یکی از بزرگ ترین قراردادهای مربوط به خرید اسلحه و تجهیزات نظامی  2017عربستان در سال و  ای می باشد

سوریه، قد کرددر تاریخ را با امریکا منع ضی  سال های اخیر تمامیت ار ست، درحالیکه در  شایان ذکر ا ست.  ه ا

سطین و لبنان  ست، و بارهافل شده ا سرائیل نقض  ستان قرار گرفته، ایران پس از  از جانب ا یمن مورد تهاجم عرب

 جنگ با عراق، حداقل به صورت مستقیم درگیر هیچ مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی نشده است.

بنابراین، معیار تناسب در دفاع مشروع، به ایران اجازه می دهد تا حداقل متناسب با وضعیت خود در خاورمیانه و 

ن خود و سایر کشورهای منطقه، نسبت به توسعۀ برنامۀ موشک های دور برد خود تطبیق آن با وضعیت همسایگا

صلی  سترس، ا سازوکارهای نظامی موجود و در د سل به  ست که تو شن ا سایر تحقیقات نظامی اقدام نماید. رو و 

ترین هدف دفاع مشررروع اسررت. بنابراین، محروم کردن یک کشررور از حق ذاتی دفاع مشررروع به هیچ وجه قابل 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.saudiembassy.net/news/kingdom-saudi-arabias-statement-united-states-withdrawal-jcpoa
https://digitallibrary.un.org/record/3861735?ln=en
https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now1_AlirezA
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/nuclear-weapon-modernization-continues-outlook-arms-control-bleak-new-sipri-yearbook-out-now1_AlirezA
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/syria-israeli-jets-hit-military-outposts-aleppo-province-200505022122693.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/syria-israeli-jets-hit-military-outposts-aleppo-province-200505022122693.html
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قبول و منطقی نیسررت و کامالً برخالف اصررول و موازین حقوق بین الملل به حسرراب می آید. این اسررتدالل را به 

 وضوح می توان در بعضی از اسناد و رویه های بین المللی مشاهده نمود:

ستری در  شورتی اول، دیوان بین المللی دادگ ستفاده یک دولت از  1996نظریۀ م شروعیت ا صوص م خود درخ

تواند به طور قطعی تصررردیق کند که تهدید یا اسرررتفاده از دیوان نمی»، بیان می دارد که تسرررلیحات هسرررته ای

د دفاع مشروع که در آن بقای یک کشور در معرض خطر خواهد بود، قانونی ای در موارد شدیهای هستهسالح

بنابراین، در نظر دیوان، حق دفاع مشروع از چنان ارج و قربی برخوردار است که حتی دیوان «. یا غیرقانونی است

رأی  7ه با ک نمی تواند یک دفاع مشررروع هسررته ای غیرمتناسررب را غیرقانونی قلمداد نماید. )البته این نظر دیوان

سبت به  سیاری  7موافق ن شد، مورد انتقاد ب ضات دیوان که با رأی تعیین کنندة رئیس دیوان محقق  رأی مخالف ق

 مراجعه کنید( اینجاو  اینجااز حقوقدانان قرار گرفته است که بررسی آن در این مقال نمی گنجد. )به 

اعمال کنوانسرریون ممانعت و مجازات جنایت »در قضرریۀ  خود 1996دادخواسررت دوم، بوسررنی و هرزه گوین در 

سل زدایی ست می کند تا «ن سلیحاتی را  شورای امنیت ملل متحد 713(1991قطعنامۀ )»، درخوا که یک تحریم ت

سابق تحمیل می کرد، باید به نحوی تفسیر و اجرا گردد که خدشه ای به حق ذاتی دفاع مشروع  بر یوگوسالوی 

صورت انفرادی یا سنی و هرزه گوین به موجب  به  شور ملل متحد 51مادة جمعی بو و قواعد حقوق بین الملل  من

ت بوسررنی و هرزه گوین را مورد توجه قرار نداد، شررورای امنیت به اگرچه دیوان درخواسرر«. عرفی، وارد نیاورد

 صورت ضمنی این استدالل را پذیرفت و در عمل اقدامی علیه بوسنی و هرزه گوین انجام نشد.

سط حقوق  ستثنایی که تو شکی ایران جز در موارد ا نظر به مراتب فوق و در مقام نتیجه، باید اذعان کرد برنامۀ مو

نشور ملل متحد مشخص شده است، قابلیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت نخواهد داشت؛ زیرا در بین الملل و م

تساوی »است؛ به عبارت دیگر، بر اساس اصل « حق ذاتی دفاع مشروع»و « تساوی حاکمیت ها»مطابقت با اصل 

ک در زمینۀ موشرر، نه تنها هیچ محدودیتی برای توسررعۀ و تحقیق نظامی «حق ذاتی دفاع مشررروع»و « حاکمیت ها

های دوربرد در چارچوب حقوق بین الملل وجود ندارد، بلکه چنین برنامه ای یک حق ذاتی اسرررت و به منظور 

 حفظ موجودیت یک کشور ضروری به حساب می آید.

موشررک های دوربرد که دارای قابلیت حمل »شررورای امنیت ملل متحد نیز ایران تنها از داشررتن  2231در قطعنامۀ 

س ستندکالهک ه ست که هیچ محدودیتی برای ایران در « ته ای ه ست. مفهوم مخالف این مقرره این ا شده ا منع 

 داشتن موشک های دوربرد که دارای قابلیت حمل کالهک هسته ای نیستند، وجود ندارد.

http://www.icj-cij.org/en/case/95/advisory-opinions
http://www.icj-cij.org/en/case/95/advisory-opinions
http://www.icj-cij.org/en/case/95/advisory-opinions
http://www.icj-cij.org/en/case/95/advisory-opinions
http://www.icj-cij.org/en/case/95/advisory-opinions
http://www.cilamag.ir/article_18001.html
http://www.cilamag.ir/article_18001.html
https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/685/
https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/685/
http://www.icj-cij.org/en/case/91/institution-proceedings
http://www.icj-cij.org/en/case/91/institution-proceedings
http://www.icj-cij.org/en/case/91/institution-proceedings
http://www.icj-cij.org/en/case/91/institution-proceedings
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/713(1991)
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
https://didad.ir/اسناد-موسس-سازمان-ها/منشور-ملل-متحد/
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 شود یالزم االجرا م یهسته ا ی: معاهده منع سالح هانیریش انیپا کیآغاز 

 طباطبایی عالمه دانشگاه علمی هیات عضو – دکتر پوریا عسکری

صادف با 1399آبان  3شنبه  سازمان ملل متحد م شور  شدن من سالروز الزم االجرا  به هندوراس ، هفتادوپنجمین 

را تحویل دبیرکل ملل متحد نمود و معاهده منع سالح های هسته ای ویب تص اسنادعنوان پنجاهمین دولت عضو، 

 آرزوی دیرین به گردش درآمد تا این( 15ماده  1بدین سررران، روزشرررمار الزم االجرایی معاهده )بر اسررراس بند 

وارد مرحله اجرایی شود )واکنش  1399بهمن  3باالخره محقق شده و معاهده منع سالح های هسته ای در تاریخ 

 مالحظه کنید(. اینجاو اینجا ا در مقامات ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ ر

ن که تیرگی آ دیدندناگازاکی، ابر قارچی بزرگی را بر فراز دیار خود ، مردم هیروشررریما و 1945ماه اوت سرررال 

وزهای کند. ده ها هزار نفر در رهنوز با گذشت هفتادوپنج سال از آن روزگار، بر تاریخ تمدن بشری سنگینی می 

اوت در آن شهرهای سوخته جان باختند و در نتیجه ژاپن به فاصله چند روز تسلیم شد تا جنگ جهانی دوم  9و  6

به پایان برسد. سازمان ملل متحد بر ویرانی های این داغ بنیان گذارده شد تا مرهمی بر این درد باشد و مانع شود 

در تاریخ به وقوع پیوندد. از همان زمان، این سرروال نیز در اذهان جهانیان شررکل گرفت که دگربار چنین جنایتی 

 در که یطریق بر مختصر است گذاری نوشتار، این  که آیا توسل به سالحی چنین مرگبار و مخرب مجاز است؟

 .است شده پیموده پرسش این به پاسخ برای الملل بین حقوق

سال  سازمان ملل متحد که از  سخ منفی  1961مجمع عمومی  سش، پا صویب قطعنامه های متعددی به این پر با ت

ماده  1مبنای بند ( این پرسررش را بر K)بخش  75/49در قالب قطعنامه  1995ژانویه  9باالخره در تاریخ  بود،  داده

رخصرروص د 1996نظر مشررورتی سررال  پیش روی دیوان بین المللی دادگسررتری نهاد. دیوان اما در منشررور 96

سخ دهی گریخت. دیوان در بند  سته ای با عباراتی مبهم از پا سالح های ه شروعیت کاربرد  این نظریه مهم  96م

سته ای در مقام دفاع  سالح های ه شروعیت کاربرد  شروعیت یا عدم م صوص م شت که نمی تواند درخ بیان دا

کند. این گفته دیوان، دولت های  مشررروع در شرررایط حاد، وقتی موجودیت یک دولت در میان باشررد، اظهارنظر

دارای سالح هسته ای را مجهز به استداللی جدید نمود و از سوی دیگر، دولت ها و حامیان منع سالح های هسته 

ساخت و در نتیجه، تئوری بازدارندگی به عنوان تنها چاره، به قوت خود باقی ماند. در قالب این  سرخورده  ای را 

نیز محسوب می شود، اینکه تعدادی از دولت ها  معاهده عدم اشاعه سالح های هسته ایدکترین که الهام بخش 

به سالح هسته ای مجهز باشند، خود عامل بازدارنده ای است که آنها را از توسل به آن برحذر می دارد. البته، در 

http://simap.atu.ac.ir/cv/6225766/
https://www.un.org/en/observances/un-day
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/25/treaty-banning-nuclear-weapons-made-official-with-50th-un-signatory
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/25/treaty-banning-nuclear-weapons-made-official-with-50th-un-signatory
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.477.2020-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.477.2020-Eng.pdf
http://undocs.org/A/CONF.229/2017/8
http://undocs.org/A/CONF.229/2017/8
https://www.icanw.org/historic_milestone_un_treaty_on_the_prohibition_of_nuclear_weapons_reaches_50_ratifications_needed_for_entry_into_force
https://news.un.org/en/story/2020/10/1076082
https://news.un.org/en/story/2020/10/1076082
https://www.icrc.org/en/document/we-must-not-forget-prohibiting-nuclear-weapons-beginning-not-end-our-efforts-0
https://www.icrc.org/en/document/we-must-not-forget-prohibiting-nuclear-weapons-beginning-not-end-our-efforts-0
https://www.euronews.com/2020/08/06/japan-marks-75-years-since-hiroshima-and-nagasaki-atomic-bomb-attacks
https://www.euronews.com/2020/08/06/japan-marks-75-years-since-hiroshima-and-nagasaki-atomic-bomb-attacks
https://undocs.org/A/res/49/75
https://legal.un.org/repertory/art96.shtml
https://legal.un.org/repertory/art96.shtml
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96429
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96429
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شاعه م 6ماده  سلیحاتی و معاهده عدم ا سابقه ت شیدن به م سن نیت برای پایان بخ ست که مذاکراتی با ح شده ا قرر 

نیز انعقاد پیمانی برای خلع سالح عمومی انجام شود؛ تعهدی که تا امروز ره به جایی نبرده و هنوز در جهان قریب 

 که آینده بشر را تهدید می کنند.است به چهارده هزار سالح هسته ای موجود 

ستناد به ماده 2014 سال در  شال با ا شاعه و نیز حقوق بین المللی عرفی، نزد دیوان بین  6، جزایر مار پیمان عدم ا

تاسررفانه دیوان بین المللی دادگسررتری این بار با و مکرد المللی دادگسررتری علیه نه دولت هسررته ای طرح دعوی 

استداللی آیینی درخصوص احراز وجود اختالف از پرداختن به این دادخواست شانه خالی کرد. عملکرد دیوان، 

سیاری دیوان را به باد انتقاد گیرند ) شد تا ب ضایی بیناینجاو اینجا ، اینجاموجب  المللی  ( و این عالی ترین رکن ق

زخواسررت تمدن بشررری، بارا به بی عملی در قبال مهمترین تهدید علیه صررلح و امنیت که نه، علیه کلیت حیات و 

ستعانت از ادبیات، تاریخ، فلسفه و حقوق نظر مخالف  کنند. از جمله، قاضی ترینداد در مفصل و عالمانه خود با ا

ان بین المللی دادگستری را به چالش کشید و بیان داشت که به زعم وی در بین الملل، تصمیم محافظه کارانه دیو

حقوق بین الملل عرفی که از رویه دولت ها و نیز قطعنامه های صررادره توسررط ارکان مختلف سررازمان ملل متحد 

شردوستانه و منشور ملل متحد، کاربرد سال شر، حقوق ب ستنباط می شود و همچنین بر مبنای مقررات حقوق ب ح ا

ست )بند  سته ای ممنوع ا ستی در نقد نظریه بازدارندگی بیان نمود که جهانی مانند جهان (. 320های ه وی به در

ساخته و  شته خود را ویران کرده، امروز خود را با تهدید مواجه  ست، گذ سته ای ا ما که مملو از زرادخانه های ه

 (.327آینده ای ندارد )بند 

کاربرد سالح های هسته ای در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد؛ چراکه نمی  گفته قاضی ترینداد درست است.

 ( و اصرررول حقوق بین المللاینجاتوان تصرررور کرد که این سرررالح به گونه ای به کار رود که ناقض حق حیات )

انه و از جمله انسرررانیت، تفکیک و تناسرررب میان مزیت نظامی و تلفات تصرررادفی غیرنظامیان و اموال بشرررردوسرررت

نظر مشورتی مربوط به سالح  95(. دیوان بین المللی دادگستری نیز خود به این امر در بند نجاایغیرنظامی نباشد )

 jus adهای هسررته ای معترف اسررت. اما دیوان در این نظریه با خلط مباحث مربوط به حقوق توسررل به زور )

bellum( با حقوق بشررردوسررتانه)jus in belloشرری که در چارچوب ( به بیراهه رفته و در مقام پاسررخ به پرسرر

سب در  صل تنا ست به ا ستناد نادر شده و با ا شروع و الزامات آن وارد  ستانه مطرح بوده به دفاع م شردو حقوق ب

 دفاع مشروع، بر ابهامات حقوق بین الملل در این زمینه افزوده است.

https://www.sipri.org/yearbook/2019/06
https://www.sipri.org/yearbook/2019/06
https://www.icj-cij.org/en/case/160
https://www.icj-cij.org/en/case/160
https://jplsq.ut.ac.ir/article_76028.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_76028.html
http://www.cilamag.ir/article_35542.html
http://www.cilamag.ir/article_35542.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_85156.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_85156.html
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/160/160-20161005-JUD-01-06-EN.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irc97_10.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irc97_10.pdf
https://international-review.icrc.org/articles/human-costs-and-legal-consequences-nuclear-weapons-under-international-humanitarian-law
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 مدنی و از جمله به هر روی، با ناکام ماندن کارزارهای حقوقی نزد دیوان بین المللی دادگسرررتری، کنشرررگران

سته ای  سالح های ه سازمان های غیردولتی خواهان منع مطلق کاربرد  سرخو ائتالف  صلیب   کمیته بین المللی 

ن می و خوشرره ای، بیولوژیک، شرریمیاییجزم کردند تا معاهده ای مانند معاهدات مربوط به منع سررالح های  عزم

مجمع عمومی، سرانجام در تاریخ  258/71به تصویب دولت ها برسد. این مهم، پیرو قطعنامه شماره  های ضدنفر

 122ماده با رای مثبت  20و معاهده منع سررالح های هسررته ای در قالب یک مقدمه و  محقق شررد 2017ژوییه  7

 .به تصویب رسیددولت )از جمله دولت ایران( 

ست با عنوان  1ماده  ضو تحت هیچ « ممنوعیت ها»که در واقع قلب معاهده ا مقرر می کند که نباید دولت های ع

کنند یا  لید کنند، تحصیلشرایطی سالح هسته ای یا وسایل انفجاری هسته ای را توسعه دهند، آزمایش کنند، تو

انباشت نمایند. دول عضو همچنین نباید تحت هیچ شرایطی، ارسال کننده یا دریافت کننده سالح های هسته ای 

یا سررایر وسررایل انفجاری هسررته ای باشررند یا اینکه این سررالح ها یا وسررایل را مورد اسررتفاده قرار داده یا تهدید به 

ستفاده از آن کنند. شویق از همچنین، ضوع های دولت  ا شکل به همکاری یا ترغیب یا ت  که اییه فعالیت در هر

ست، ممنوع معاهده وفق ضو های دولت. اند شده منع ا  رد دهند اجازه شرایطی هیچ تحت نباید اینها، بر عالوه ع

ستفاده از سالح های هسته ای و وسایل اماک یا آنها سرزمینی حوزه شان ابزارهای ا ن تحت کنترل یا صالحیت ای

معاهده که عنوانی نامتعارف هم دارد )پیش به سرروی امحاء کلی  4انفجاری هسررته ای، نصررب یا تعبیه شررود. ماده 

این ماده درخصوص دولت های هسته ای است.  1سالح های هسته ای(، تکمیل کننده تعهدات برگرفته از ماده 

سته ای از پیش موجود که در اختیار  سایل انفجاری ه سالح ها و و شده که  به طور خاص، به این منظور طراحی 

سازوکارهای نظارتی مختلفی از جمله انعقاد موافقتنامه پادمان با آژانس  شود.  ضو قرار دارد، امحاء  دولت های ع

معاهده هم، انعقاد این موافقتنامه ها  3اسرررت. البته در ماده  شرررده بینی پیش ماده این در  بین المللی انرژی اتمی،

 می ها دولت از معاهده  برآنها اعمال نمی شررود، پیش بینی شررده اسررت. 4برای دولت های غیرهسررته ای که ماده 

 ،7 ماده وفق حال درعین و  دهند قرار بازنگری مورد معاهده اجرای برای را خود ملی مقررات و قوانین تا خواهد

، عبارت پردازی قابل توجهی 7دولت ها باید در راسررتای تسررهیل اجرای معاهده با یکدیگر همکاری کنند. ماده 

می دهد تا به منظور اجرای تعهدات برآمده از معاهده کمک دریافت « حق»دارد؛ از یک سو به دولت های عضو 

نهادهای ملی و منطقه ای، سررازمان های  و ها سررازمان متحد، ملل نظام که دارد می مقرر دیگر سرروی از و  کنند

غیردولتی، ارکان نهضررت بین المللی صررلیب سرررخ و هالل احمر و دولت ها )بر مبنای توافق های دوجانبه(، می 

همچنین، به مسررئولیت دولتی که سررالح یا وسررایل انفجاری  7 ماده  توانند کمک های اشرراره شررده را ارائه دهند.

https://www.icanw.org/
https://www.icrc.org/en/document/icrc-world-ready-face-nuclear-war-no-so-lets-ban-bomb
https://www.icrc.org/en/document/icrc-world-ready-face-nuclear-war-no-so-lets-ban-bomb
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92923
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92923
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96954
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96954
https://www.clusterconvention.org/
https://www.clusterconvention.org/
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.44_convention%20antipersonnel%20mines.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.44_convention%20antipersonnel%20mines.pdf
https://undocs.org/A/RES/71/258
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 
 

84 
 

آن را آزمایش کرده اشرراره می کند و مقرر می نماید که چنین دولتی باید به منظور  هسررته ای را به کار گرفته یا

ئه  به دولت های آسررریب دیده کمک های کافی ارا یان و جبران خسرررارت زیسرررت محیطی،  به قربان کمک 

از تمامی دولت های عضررروی که ظرفیت اقدام دارند می خواهد تا به منظور  7ماده  2 بند این، بر مضررراف  دهد؛

اجرای معاهده، دولت آسررریب دیده را از حیث فنی، مادی و همچنین مالی یاری دهند. این کنوانسررریون نیز مانند 

صی به قربانیان کاربرد یا آزمایش  ضدنفر، توجه خا سیون منع مین  شه ای و کنوان سالح های خو سیون منع  کنوان

شتر: ضوی که ظرفیت الزم را دارد می خواهد  7ماده  4( و در بند اینجا سالح دارد )برای مطالعه بی از هر دولت ع

معاهده نیز به تعهدات خاص دولتی که این افراد در حوزه صرررالحیتی آن قرار  6 ماده  تا به قربانیان کمک کند.

ل حقوق بشررر و حقوق بشررردوسررتانه، این دولت دارند پرداخته و تصررریح می کند که بر مبنای مقررات قابل اعما

عضررو باید بدون هیچ گونه تبعیض کمک های مادی، معنوی، پزشررکی، اجتماعی و اقتصررادی خود را در اختیار 

، به آلودگی های زیسرررت محیطی که ممکن اسرررت در نتیجه کاربرد یا آزمایش 6ماده  2 بند   ایشررران قرار دهد.

ه ای در محدوده تحت صالحیت یا کنترل یک دولت عضو یافت شود اشاره سالح یا سایر وسایل انفجاری هست

 دارد و مقرر می کند که این دولت باید اقدامات متناسب و ضروری را برای دفع آلودگی بعمل آورد.

دولت های دارای سالح هسته ای به این معاهده روی خوش نشان نداده اند. آنها حتی در جریان مذاکرات مربوط 

. دولت ایاالت متحده در مخالفت با این معاهده تا آنجا پیش رفته که در روزهای نکردند انعقاد معاهده شرکتبه 

تا اشتباه خود را اصالح و اسناد تصویب را مسترد و از معاهده خارج شوند!  خواستهگذشته از دولت های عضو 

شردند و بدین  سیر خود پای ف شگران مدنی و حامیان معاهده بر م سه ماه اما دولت ها، کن سان این معاهده ظرف 

آینده الزم االجرا خواهد شرررد. الزم االجرا شررردن معاهده ای که هیچ یک از دولت های دارای سرررالح در آن 

ینجا اعضویت ندارد، بیشتر جنبه نمادین دارد )برای مطالعه برخی آثار حقوقی برای دولت های عضو و غیرعضو 

را روزی تاریخی بنامیم؛ ولی بهرحال در آن  1399بهمن  3را مالحظه کنید( و شرراید زود باشررد که بخواهیم روز 

ست و می تواند آغازی بر روز، در حقو شریت ا ق بین الملل تحولی رخ خواهد داد که موید یک پیروزی برای ب

 یک پایان شیرین باشد؛ پایان ترس از سالح های هسته ای.

اما سرروال اینجاسررت که دولت ایران که بارها اعالم نموده با کاربرد سررالح های هسررته ای از نظر شرررعی مخالف 

ست  سته ای را ا سالح های ه ستری، اعالم ممنوعیت تهدید یا کاربرد  شدهجویو نیز از دیوان بین المللی دادگ ، ا 

 چه زمانی برای تصویب این معاهده تاریخ ساز اقدام خواهد کرد؟

https://jplsq.ut.ac.ir/article_60525.html
https://www.un.org/disarmament/tpnw/index.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-urges-countries-to-withdraw-from-un-nuke-ban-treaty/2020/10/21/21918918-13ce-11eb-a258-614acf2b906d_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-urges-countries-to-withdraw-from-un-nuke-ban-treaty/2020/10/21/21918918-13ce-11eb-a258-614acf2b906d_story.html
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ican/pages/1718/attachments/original/1601295290/Briefing_Paper_on_the_Significance_of_TPNW_EIF_FINAL_September_2020.pdf?1601295290
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ican/pages/1718/attachments/original/1601295290/Briefing_Paper_on_the_Significance_of_TPNW_EIF_FINAL_September_2020.pdf?1601295290
https://hawzah.net/fa/News/View/92409/استفاده-از-سلاح-هسته-ای-با-هیچ-یک-از-اصول-دینی-و-بین-المللی-جنگ-سازگار-نیست-قدرت-ما-در-جنگ-نامتقارن-است-نه-بمب-اتم
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/8678.pdf
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 باغ، چالشی میان حقوق و سیاستمخاصمه قره

 اطباییطب عالمه دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی –خدایار سعیدوزیری 

 

نوب در شرق ارمنستان و ج یکوهستان یامنطقه جانیآذربا یقره باغ به قول جمهور ایآرتساخ به قول ارمنستان 

ارس  کورا و یهارودخانه نیپست ب یهانیاست که از ارتفاعات قفقاز کوچک تا زم جانیآذربا یجمهور یغرب

ذار شد. تا واگ یتزار هیبه روس لستانبود که پس از عهدنامه گ ایران منطقه از جمله مناطق نیاست؛ اشده دهیکش

در  افت،ینام  رییاما پس از آن به بخش شوشا تغ ؛شدیباغ شناخته مقره التیمنطقه همچنان با عنوان ا نیا 1840

اگذار و یارمنستان شورو یبه جمهورو بخشی  یشورو جانیآذربا یاز آن به جمهور یبخش یشورو ریاتحاد جماه

 باغ و پس از آن. در یکی از تحوالت مهم در این منطقه پیش از فروپاشی شوروی، نمایندگان شورای قرهشد

باغ را جزئی از جمهوری ارمنستان اعالم کردند. این تصمیم ارمنستان در آن ، قره1988پارلمان ارمنستان، در ژوئن 

ها و الحاق اتخاذ شد که حق خودمختاری ملت اتحاد جماهیر شوروی 1977قانون اساسی  70زمان، به استناد ماده 

 یزمان فروپاش ازو ( اینجا) های اتحاد شوروی را مورد شناسایی قرار داده بودداوطلبانه آنها به هرکدام از جمهوری

ارمنستان و  یجمهور انیمنطقه مورد مناقشه م نیسال است که ا یبه س بیاکنون قر ،یشورو ریاتحاد جماه

 نامد.و ارمنستان آن را جمهوری آرتساخ می است جانیآذربا یجمهور

، شورای امنیت چهار قطعنامه پی در پی شامل 1993های ارمنستان و آذربایجان در سال یریدر همان اوایل درگ

ها، محور اصلی تاکید بر توقف را صادر کرد که در تمام این قطعنامه 884و  874، 853، 822های قطعنامه

، اما است ها، آتش بس و عقب نشینی نیروهای ارمنی از مناطقیست که خاک آذربایجان تلقی شدهدرگیری

، 874ها، رضایت دو طرف را به همراه نداشت. حتی به عنوان مثال در قطعنامه هیچکدام از این قطعنامه

باغ و در مقابل مقامات قره مه شورای امنیت را ناعادالنه خواندقطعنااف، رئیس جمهور وقت آذربایجان حیدرعلی

 884غیرقابل قبول خواندند. در قطعنامه « قره باغ کوهستانی آذربایجان»نیز این قطعنامه را به دلیل درج عبارت 

منیت و اهای قبلی با استقبال از اعالمیه گروه مینسک سازمان شورای امنیت ضمن تاکید بر لزوم اجرای قطعنامه

 خواهد از مداخله در درگیری خودداری کنند.یکجانبه، از سایر کشورها می همکاری اروپا در مورد آتش بس

های فراوانی برای برقراری صلحی تا امروز تالش 1992گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 

 ها نیز شاهد آنترین درگیری(، ولی این گروه نیز همواره ناموفق بوده و در تازهاینجا)  پایدار در این منطقه نموده

های های این گروه تاکنون ناکام مانده است؛ چرا که از یک سوی آذربایجان به اتکای قطعنامههستیم که تالش

ای باغ منطقهتقد است بخشی از خاکش تحت اشغال قرار دارد و ارمنستان معتقد است که منطقه قرهشورای امنیت مع

 خودمختار است.

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Soviet_Union_(1977,_Unamended)
https://core.ac.uk/download/pdf/267976724.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/267976724.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/822
http://unscr.com/en/resolutions/853
http://unscr.com/en/resolutions/874
http://unscr.com/en/resolutions/884
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://opiniojuris.org/2020/10/02/the-frozen-conflict-in-nagorno-karabakh/
http://opiniojuris.org/2020/10/02/the-frozen-conflict-in-nagorno-karabakh/
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ها و مخاصمه فعال میان ارمنستان و آذربایجان، مکاتبات نمایندگی دائم در پی دور جدید اقدامات و درگیری

به دبیرکل  جوالی 10در نامه ری آذربایجان آذربایجان و ارمنستان نزد سازمان ملل متحد سرعت گرفت. جمهو

ن باغ از سوی ارمنستان و ضمیمه کردن ایهای جغرافیایی منطقه قرهسازمان ملل متحد، نسبت به آنچه جعل نقشه

ال های چهارگانه سماید و به قطعنامهنخواند اعتراض میهای رسمی ارمنستان به این کشور میمنطقه روی نقشه

کند. پس از این نامه به فاصله یک هفته، که این منطقه را جزیی از خاک آذربایجان دانسته است اشاره می 1993

 کند نیروهایاعالم می به دبیرکل، اینامهجوالی نمایندگی دائم ارمنستان نزد سازمان ملل متحد طی  17در 

اده از و با استف هایی را برای ورود به خاک ارمنستان انجام دادهبس در مرز، تالشآذربایجان با نقض رژیم آتش

اند. در این نامه ارمنستان به شدت حمالت جمهوری آذربایجان به توپخانه، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده

شود. در پاسخ به این ادعای ارمنستان، جمهوری ند و خواستار پایان درگیری میکغیرنظامیان ارمنی را محکوم می

بس را بارها نقض کرده و این نقض را برای پیش از این و در ماه ژوئن، ارمنستان آتش کنداعالم میآذربایجان 

ماید و در نامه دیگری به دبیرکل، ارمنستان را به نقض آتش بس در نایجاد تنش و جلوگیری از مذاکره تلقی می

نامه کند. بعدتر و در اول ماه سپتامبر، نمایندگی جمهوری آذربایجان، با ارایه جوالی متهم می 12تاریخ 

ارمنستان  آفرینبه دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص آنچه اقدامات غیرقانونی و التهاب وزیرخارجه این کشور

شود تا این موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد. نهایتا با خواند، خواستار آن میباغ میدر منطقه قره

ور شد که وری در قفقاز شعلهها بین نیروهای دو کشور، آتش جنگی جدی میان این دو جمهباال گرفتن درگیری

 اند.بس بودهشاید به قطع و یقین نتوان گفت کدام طرف آغازگر این نقض آتش

سپتامبر، با این استدالل که وضعیت فعلی خطر جدی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را  28ارمنستان در  

شر شود، از دادگاه اروپایی حقوق بایجاد کرده و این وضعیت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می

اساسنامه دادگاه  39و دادگاه مزبور نیز تصمیم گرفت با اعمال ماده  شد خواستار صدور قرار اقدامات موقتی

وی (. صدور دستور اقدامات موقتی از ساینجااقدام نماید ) قرار اقدامات موقتیاروپایی حقوق بشر، نسبت به صدور 

و  گرجستان و روسیهدر درگیری میان  2008تر در سال پایی حقوق بشر، امر جدیدی نیست، بلکه پیشدادگاه ارو

هایی را صادر کرده بود. در این قرار نیز دادگاه از طرفین نیز این دادگاه قرار موقت قضیه اوکرایندر  2014در سال 

امات نظامی که ممکن است منجر به نقض حقوق مندرج در کنوانسیون خواست از هرگونه اقدام به ویژه اقد

اروپایی حقوق بشر شود، شامل در معرض خطر قرار دادن زندگی و سالمت جمعیت غیرنظامی خودداری ورزند 

و موارد مذکور در کنوانسیون به ویژه مواردی چون حق حیات و منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و 

نیز  2020اول اکتبر  بیانیهرا رعایت کنند و در اسرع وقت اقدامات خود را به دادگاه اطالع دهند. در  تحقیرآمیز

ها را متوقف کرده و اقدامات موقتی واست که فورا درگیریهای درگیر خدبیرکل شورای اروپا، از همه طرف

https://www.undocs.org/en/A/74/946
https://undocs.org/A/74/956
https://undocs.org/A/74/965
https://un.mfa.gov.az/files/file/letters/Letter%20to%20UNSG%20on%20FM%20letter%20on%20Armenias%20rhetoric%20and%20illegal%20actions%20A-74-1003%20Eng.pdf
https://un.mfa.gov.az/files/file/letters/Letter%20to%20UNSG%20on%20FM%20letter%20on%20Armenias%20rhetoric%20and%20illegal%20actions%20A-74-1003%20Eng.pdf
https://un.mfa.gov.az/files/file/letters/Letter%20to%20UNSG%20on%20FM%20letter%20on%20Armenias%20rhetoric%20and%20illegal%20actions%20A-74-1003%20Eng.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6807941-9105368&filename=Request%20for%20interim%20measures%20lodged%20by%20Armenia%20against%20Azerbaijan.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6809725-9108584&filename=Court%27s%20decision%20on%20the%20request%20for%20interim%20measure%20lodged%20by%20Armenia%20against%20Azerbaijan.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6809725-9108584&filename=Court%27s%20decision%20on%20the%20request%20for%20interim%20measure%20lodged%20by%20Armenia%20against%20Azerbaijan.pdf
https://www.ejiltalk.org/armenia-v-azerbaijan-before-the-european-court-of-human-rights/
https://www.ejiltalk.org/armenia-v-azerbaijan-before-the-european-court-of-human-rights/
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2458412-2647173
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2458412-2647173
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-4699472-5703982&filename=Interim%20measure%20granted%20in%20inter-State%20case%20brought%20by%20Ukraine%20against%20Russia.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-4699472-5703982&filename=Interim%20measure%20granted%20in%20inter-State%20case%20brought%20by%20Ukraine%20against%20Russia.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-warns-of-humanitarian-crisis-in-nagorno-karabakh
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-warns-of-humanitarian-crisis-in-nagorno-karabakh
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ن نسبت رسد هیچکدام از طرفیمقرر شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر را بدون تاخیر اجرا کنند که به نظر می

 به اجرای این اقدامات موقتی اقدام نکرده است.

ها ه آنها، قطعنامهتوجه باریخی و سیاسی هستیم که بیالملل با واقعیات تباغ ما شاهد تقابل حقوق بیندر موضوع قره

المللی در این خصوص راه به جایی نخواهد برد؛ چنانکه تا کنون نیز اینگونه بوده است. هرچند های بینو تالش

باغ سرزمینی متعلق به جمهوری آذربایجان است، اما ادعای ارمنستان در واقع مبتنی الملل، قرهبراساس حقوق بین

ر آن است که با توجه به قومیت ساکنین این منطقه که اکثریت آن ارامنه هستند، این منطقه باید خودمختار اداره ب

در واقع اگر بخواهیم ادعای هریک از طرفین را براساس اصول  شود تا از نقض حقوق این افراد جلوگیری گردد.

ناپذیر مبتنی بر اصل تمامیت ارضی کشورها و خدشهالملل مورد ارزیابی قرار دهیم، ادعای آذربایجان حقوق بین

نوشت باغ مبتنی بر اصل حق تعیین سرطلبان قرهالمللی استوار است و ادعای ارمنستان و جداییبودن مرزهای بین

را  ترین مورد تحقق یافته در این خصوصاست که معتقدند براین اساس حق استقالل از آذربایجان را دارند. شبیه

تری، اخذ شده از دیوان بین المللی دادگس نظریه مشورتیاعالمیه یکجانبه استقالل کوزوو دانست که در  توانمی

ر موارد اشغال خارجی یا حکومت الملل دانسته نشد. اما به هرروی جز دای مغایر با حقوق بینچنین اعالمیه

توان به حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی آن برای جدا شدن بخشی از یک سرزمین استناد کرد آپارتاید، نمی

بقه ساز که با توجه به ساچاره ساز یا جبرانمگر در یک حالت استثنایی و آن عبارت است از دکترین جدایی

تباران که منجر به کشته شدن ارمنی کشتار ماراقابا حوادث ناگواری همچون  تاریخی سه دهه اخیر در این منطقه که

 توان امکان طرح این ادعا را از نظر دور داشت.باغ شد، پیوند خورده است، نمیروستای ماراقا، از روستاهای قره

دامی است. اق حمایت رسمی دولت ترکیه از آذربایجانتر کرده است، اعالم در این میان آنچه شرایط را پیچیده

اساس اعالم دولت ارمنستان، حمایت ترکیه از آذربایجان که تنش را در منطقه بیش از پیش دامن زده است. بر

ها در سوریه تر از آنلت ترکیه که پیشتحت حمایت دو نظامیان و پیکارجویاناعزام شبهشامل ارسال اقالم نظامی، 

ی است که المللدر این مخاصمه بین نیروی هوایی این کشورو لیبی نیز استفاده کرده بود و همینطور مشارکت 

هر »دارد: پایی حقوق بشر که اشعار میکنوانسیون ارو 33براین اساس، ارمنستان حق خواهد داشت براساس ماده 

اه های آن توسط یک طرف متعاهد دیگر را به دادگتواند هرگونه نقض مفاد کنوانسیون و پروتکلطرف متعاهد می

، نسبت به اعالم نقض کنوانسیون از سوی ترکیه اقدام نماید. در طرف مقابل، ترکیه درصورتی که «ارجاع دهد

برای کمک را اثبات نماید و در صورتی که اثبات شود، کشور شروع کننده این  بتواند درخواست آذربایجان

منشور سازمان ملل متحد در خصوص دفاع مشروع جمعی استناد  51تواند به ماده مخاصمه ارمنستان بوده است، می

ده رکیه رد شکند. اما با توجه به اینکه تا امروز، حضور ترکیه در مخاصمه هم از سوی آذربایجان و هم خود ت

https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
https://military.wikia.org/wiki/Maraga_massacre
https://military.wikia.org/wiki/Maraga_massacre
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF/1988670
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF/1988670
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/11/2361203/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bbc.com/persian/world-54349408
https://www.bbc.com/persian/world-54349408
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اند، در ابهام بس بودهکننده آتشاست و از سوی دیگر، اینکه کدام یک از دو کشور ارمنستان و آذربایجان نقض

رسد چنین ادعایی از سوی ترکیه به آسانی قابل قبول باشد و بنابراین، اقدام این دولت را باید قرار دارد، به نظر نمی

 در خصوص منع توسل به زور دانست. منشور سازمان ملل متحد 2ماده  4بند نقض 
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 بررسی رهگیری هواپیمای ماهان از سوی هواپیمای جنگی آمریکایی بر فراز سوریه

 نور واحد تهران جنوبالملل و مدرس دانشگاه پیامدکترای حقوق بین -دکترحسن علیزاده 

ی آمریکایی در آسررمان سرروریه با دادند که دو جنگنده ایرانی خبر هایرسررانه 1399شرربد دوم مرداد شررنبه پنج

ایر، موجب تغییر ناگهانی ارتفاع از سررروی خلبان این آمیز به هواپیمای مسرررافربری ماهاننزدیک شررردن مخاطره

داد، تعدادی از مسررافرین هواپیما مجروح شرردند. در این یادداشررت کوتاه سررعی هواپیما شررده که در پی این رخ

 مختصری از شرح ماجرا، ابعاد حقوقی این حادثه را بررسی نماییم. کنیم با ذکرمی

 شرح ماجرا

صر پنج سانه1399شنبهد دوم مردادماه ع شمار، ر ایر از ماهان 1152ی ههای ایران اعالم کردند در حالی که پرواز 

بان نزدیک شدند. خلآمریکایی در مانوری خطرناک در آسمان سوریه به آن  تهران عازم بیروت بود، دو جنگنده

ها، به طور ناگهانی از ارتفاع هواپیما کم کرد ولی شررردت این هواپیمای ایرانی برای پرهیز از برخورد با جنگنده

هواپیما، جراحات سرررطحی برداشرررته یا بدحال  کاهش ارتفاع به حدی بود که چند مسرررافر در اثر برخورد به بدنه

ست و پس ایر پس از فرماهان 1152شدند. هواپیمای  ش شق، در نهایت در بیروت به زمین ن ضطراری در دم ودی ا

 از ساعاتی، پایتخت لبنان را به مقصد تهران ترک کرد.

 تماسدر پی این حادثه، ابتدا مجید تخت روانچی )سرررفیر جمهوری اسرررالمی ایران در سرررازمان ملل متحد( طی 

سیر بازگنیو گوترش )دبیر کل ملل متحد( تهکید کرد چنانچه هر حادثهتلفنی فوری با آنتو شت برای این ای در م

شوری  سازمان هواپیمایی ک شناخت.  سئول آن خواهد  سالمی ایران، آمریکا را م هواپیما اتفاق افتد، جمهوری ا

ائو( ی هواپیمایی کشوری )ایکالمللای اعالم کرد که ایران رسما به شورای سازمان بینایران نیز با صدور اطالعیه

ست. در اطالعیه شوری، ایران  شکایت کرده ا سوی هواپیمایی ک شده از  شر سیدگی فوری»منت ستار ر به  «خوا

عنوان حافظ منافع آمریکا، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب موضوع شده است. سفیر سوییس در تهران به

ا خود ب یتوییتراد ظریفد وزیر خارجه ایران نیز در حسرراب اعتراض رسررمی ایران به اطالعش رسررید. محمدجو

د و سپس به کنکشور دیگر را تصرف می آمریکا به طور غیرقانونی سرزمین یک»داده نوشت: اشاره به اتفاق رخ

سافربری برنامه شده تعرض مییک پرواز م سافران غیرنظامی بیریزی  اندازد، آن گناه را به خطر میکند و جان م

شغالهم به این بهانه که می شته« گر خود محافظت کند.خواهد از نیروهای ا ها با آمریکایی»ی آقای ظریف به نو

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/02/2313107/تهدید-دو-جنگنده-متخاصم-علیه-هواپیمای-مسافربری-ایرانی-در-آسمان-لبنان-تصاویر
https://rizy.ir/fqofO
https://rizy.ir/fqofO
https://twitter.com/JZarif/status/1286626854712020995
https://twitter.com/JZarif/status/1286626854712020995
https://twitter.com/JZarif/status/1286626854712020995
https://twitter.com/JZarif/status/1286626854712020995
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شررکنان را دهند. باید پیش از وقوع فاجعه، جلوی قانونقانونی دیگر انجام میرا پشررت بی قانونیوقاحت یک بی

 «گرفت.

ف یک هواپیمای ا»اعالم کرد:  ایاطالعیهدر همین راسررتا سررتاد کل نیروهای آمریکایی مسررتقر در خاورمیانه در 

در پایگاه التنف در سررروریه، بررسررری  CJTF-OIRآمریکایی در یک مهموریت معمول هوایی در مجاورت  15

شرکت هواپیمایی ماهان سافربری  ستانداردی از یک هواپیمای م صلهدیداری ا  1000ی ایمن )تقریباً ایر را در فا

اسرررت. این بازرسررری دیداری برای اطمینان از امنیت پرسرررنل ائتالف در  متر( از هواپیمای این هواپیما انجام داده

ه اسرررت. هنگامی که خلبان هواپیمای رهگیر، هواپیما را به عنوان هواپیمای مسرررافربری پادگان التنف انجام شرررد

« ام شد.المللی انجای پیرو استانداردهای بینایر شناسایی کرد، از هواپیمای مربوطه دور شد. رهگیری حرفهماهان

ستقرار نیروهای ائتالف )خودخوان سوریه محل ا ست که پایگاه التنف در  ضد داعش به رهبشایان ذکر ا ری ده( 

 فتهگسرری آمریکا بیی خبری ایآمریکا در نزدیکی مرز عراق و اردن اسررت. یک مقام آمریکایی نیز به شرربکه

ادیویی های رپیام است زمانی که هواپیماهای نظامی به هواپیمای مسافربری نزدیک شدند، هواپیمای ماهان پاسخ

 آنان را نداده است.

 بررسی حقوقی قضیه

یه عملی -ایمنی هوانوردی  .1 یت و ایمنی را در رو حث امن لل هوایی دو مب یک حقوق بین الم اش از هم تفک

کرده، بدین معنا که امنیت وجه خاص از مبحث ایمنی در معنای عامش اسرررت. بر همین اسررراسد در بسررریاری از 

ستقیم بر دوش دولت تهمین امنیت هوانوردی از عهدهموارد، مهموریت  شده و م صدیان فرودگاهی خارج  یی هامت

 کنند، قرار داده شده است.نهادهای خود اعمال حاکمیت می وسیلهکه به

ایی توانیم از تعریف کمیسیون ناوبری هوالملل هوایی میشده است ولی در حقوق بین یبسیار تعاریف ایمنی از 

ه خسارات وارد نبود خطر غیرقابل قبول نسبت بایمنی، »داشته است:  بیانایکائو برای تعریف ایمنی بهره ببریم که 

ست.به افراد و هواپیما و اموال آن ست که وجودش در هر یک از نقش ایمنی در هوانوردی آن« ها سی ا سا قدر ا

سوانح هوایی و ادلههای حقوق هوایی مالحظه میحوزه ی شود از آن جمله است: حقوق بررسی فنی حوادث و 

 اثبات دعاوی هوایی.

 برای ارتقای ایمنی پروازها مقرر داشررته هاییقطعنامهالمللی هواپیمایی کشرروری )ایکائو( مقررات و ان بینسررازم

کنوانسیون  44 شود.( از جمله در مادههای پیشنهادی نیز یاد میانداردها و رویهاست. )از این مقررات با عنوان است

https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/2286567/us-central-command-statement-on-a-visual-inspection-of-a-mahan-air-passenger-ai/
https://www.bbc.com/persian/iran-53524554
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2589&context=jalc
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13688/000-huang-diss-28-01-09.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13688/000-huang-diss-28-01-09.pdf?sequence=1
https://www.icao.int/Newsroom/NewsDoc2014/COUNCIL%20RESOLUTION%20ON%20MALAYSIA%20AIRLINES%20FLIGHT%20MH17.pdf
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ست. مجمع عمومی ایکائو هم به طور مکرر بر  شده ا شمرده  سیون بر ضمین ایمنی از اهداف کنوان شیکاگو که ت

 کرده است. تهکیداش عنوان هدف اصلیالمللی بهتضمین اطمینان از ایمنی هوانوردی کشوری بین

ایمنی هوانوردی همواره مورد توجه شرررورای امنیت سرررازمان ملل نیز بوده اسرررت، از آن جمله اسرررت مشرررروح 

مسررافر که اجرای قواعد  298مالزی با  MH17پیشررنهادی این شررورا پس از سررقوط پرواز  یقطعنامهو  مذاکرات

 ها دانسته است.المللی در خصوص ایمنی هوانوردی کشوری را وظیفه و مسئولیت دولتبین

شرکت هواپیمایی ماهان را به دور زدن تحریمپیش کرده  تهممجانبه علیه ایران های یکتر ایاالت متحده آمریکا 

واز نیز پر ایتالیاو  فرانسرره، آلمانو در فهرسررت سرریاه خود جای داده بود. برخی از کشررورهای اروپایی از جمله 

 پاهسررها را به دالیلی چون سرریاسررت خارجی و امنیتی و نیز اتهام همراهی با هواپیمایی ماهان به مقصررد این دولت

 اهلل لبنان، به حالت تعلیق درآورده بودند.نتقال تسلیحات برای دولت بشار اسد و نیز حزبقدس در ا

فعان نذیایکائو تهمین و تضرررمین ایمنی هوانوردی در راسرررتای نیل به اهدافش را از طریق نهادهای خود و دیگر 

ستاندادهد و نظارت بر رویهمانند یاتا و حتی اتحادیه اروپا انجام می ست. این ردها بر عهدهها و ا  شورای ایکائو ا

کنوانسیون  54های ارسالی دول عضو )ماده شود. شورا با بررسی گزاشنظارت به صورت غیرمستقیم اعمال می

هر گونه نقضی با همراهی مجمع عمومی، تصمیم  شیکاگو( به بررسی وضع موجود پرداخته و در صورت مشاهده

، نظارت ایکائو به صررورت اختیاری تعریف شررده 2001سررپتامبر  11 ان حادثهمقتضرری را اتخاذ خواهد کرد. تا زم

 صورت اجباری درآمد. سپتامبر، این نظارت به 11تروریستی  بود؛ ولی پس از حادثه

هادی بود های پیشنالمللی و رویههای ایکائو در چارچوب تصویب استاندرادهای بینها بود که فعالیتبرای مدت

ضمیمه است  19ائم کنوانسیون شیکاگو به رسمیت شناخته شده بود. کنوانسیون شیکاگو دارای که بر اساس ضم

ده و همواره آوری منعطف بوکه بیشتر آن مربوط به مبحث ایمنی هوانوردی است. این استانداردها با پیشرفت فن

را چنین  های پیشنهادی، دو اصطالح استانداردها و رویهشیکاگوکنوانسیون  الفی شوند. ضمیمهروزرسانی میبه

 کند:تعریف می

ای مواد، اجرا، پرسنل یا آیینی است که اعمال یکسان آن برهای فیزیکی، شکل، استانداردد هرگونه تعیین ویژگی»

سیوشود و دولتالمللی، ضروری تشخیص داده میایمنی یا تنظیم هوانوردی بین ن از های متعاهد، مطابق با کنوان

 «کنند.آن پیروی می

https://www.icao.int/publications/Documents/9848_en.pdf
https://www.icao.int/publications/Documents/9848_en.pdf
https://www.un.org/press/en/2015/sc11990.doc.htm
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/s_res_2166.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20190723_iran_advisory_aviation.pdf
https://www.euronews.com/2019/01/21/germany-bans-iranian-airline-mahan-air-from-its-airports
https://www.euronews.com/2019/01/21/germany-bans-iranian-airline-mahan-air-from-its-airports
https://www.reuters.com/article/us-iran-sanctions-france-airline/france-bans-irans-mahan-air-for-flying-arms-troops-to-syria-elsewhere-idUSKCN1R6103
https://www.reuters.com/article/us-iran-sanctions-france-airline/france-bans-irans-mahan-air-for-flying-arms-troops-to-syria-elsewhere-idUSKCN1R6103
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-italy/italy-to-ban-flights-by-irans-mahan-air-from-mid-december-idUSKBN1XC0FV
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-italy/italy-to-ban-flights-by-irans-mahan-air-from-mid-december-idUSKBN1XC0FV
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm853
https://www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en.pdf
https://www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en.pdf
https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx
https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx
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شنهادی هرگونه تعیین ویژگی» ست رویه پی سنل یا آیینی ا شکل، مواد، اجرا، پر سان که اهای فیزیکی،  عمال یک

کارآیی هوانوردی بین یا  ناخته میآن برای ایمنی تنظیم  هد تالش شرررود و دولتالمللی، مطلوب شررر عا های مت

 «کنند تا مطابق با کنوانسیون از آن تبعیت کنند.می

ادی، شنههای پیتوان به قطع یقین اظهار داشت که رعایت استاندارد، الزامی است ولی رعایت رویهبا این حال نمی

ها نشرران از دو رویکرد متفاوت دارد. در رویکرد ئال را دارد؛ زیرا مشرراهده رویه دولت حکم امر مطلوب و ایده

ست دولت ستانداردها و رویهنخ شنهادی را الزامی تلقی میها رعایت ا های کنند و بر این باورند که دولتهای پی

ستاندار شار ا صویب یا انت صله پس از ت ضو باید بالفا شنهادی، عدم امکان اجرایش را به اطالعدها و رویهع  های پی

 شود.آور میایکائو برسانند و اگر چنین نکنند، اجرای آن برای کشورها الزام

های های پیشنهادی استوار است؛ بدین معنا که دولترویکرد دوم اما بر اختیاری بودن اجرای استانداردها و رویه

ه عدم امکان رعایت مفاد مزبور را دریابند، آن را به اطالع ایکائو برسرانند؛ بنابراین اند در هر زمانی کعضرو ملزم 

 38 آور نخواهد بود. به هر روی، واقعیت این اسرررت که بر اسررراس مادهشررران الزامگاه برایاین مقررات، هیچ

زین و س از نشررر این مواالمللی را بالفاصررله پها باید عدم امکان اجرای موازین بینکنوانسرریون شرریکاگو، دولت

 مقررات، مدنظر داشته باشند.

سال  را « دنالزامی بو»ها، اصطالح و برای نخستین بار، کنفرانس مدیران کل هواپیمایی کشوری دولت 1997در 

ها به صررالحیتی بین المللی )از طریق نهاد ایکائو و ذیل به کار برد و شرراهد چرخشرری از صررالحیت صرررف دولت

 ساس اصل رضایت( در این مورد بودیم.مقررات آن بر ا

نی ها که دارای قدرت عالیه بر قلمرو سرزمیکنوانسیون شیکاگو بر اساس اصل حاکمیت مطلق و انحصاری دولت

سی  ست. از همین روی، انجام بازر سیون تحدید حاکمیت را نپذیرفته ا سید. این کنوان صویب ر ستند، به ت خود ه

ها تلقی گردد. درواقع ایمنی ( یا نقض حاکمیت مسرررتقل دولتIntrusionمداخله )مثابه تواند بهخودسررررانه می

با منافع جامعه بین یه آن میهوایی  ند تهدیدی علالمللی در کلیتش درگیر بوده و هرگونه تهدید عل یه منافع توا

ارت جهانی نظ هالمللی در کلیت آن تلقی گردد. در همین چارچوب مجمع عمومی ایکائو اجرای برنامجامعه بین

ی ی برنامهبه منظور توسرررعه A37-5 قطعنامهبر ایمنی را دسرررتاورد بزرگی در تهمین ایمنی هوایی دانسرررته که در 

رویکرد مستمر بازرسی، برای تجزیه و تحلیل عوامل خطرآفرین برای ایمنی و جهانی بازرسی نظارت بر ایمنی به 

 ها توجه کرده است.جهانی جهت ارزیابی توانایی نظارت دولت اجرایی شدنش بر اساس یک برنامه

https://www.icao.int/Meetings/AMC/Assembly37/Documents/ProvisionalEdition/a37_res_prov_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/AMC/Assembly37/Documents/ProvisionalEdition/a37_res_prov_en.pdf
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های هر روزه در این صررنعت پویا، اصرروال حقوق هوایی حقوقی پر مقرره اسررت. ازدحام مسررایل فنی و پیشرررفت

هایی از جمله و نقل هوایی و حالت ها بر فضررای سرررزمینی خود، تجارت گسررترده و حملمیت دولتاعمال حاک

سلحانه بین صمات م ستی در کنار ذیمخا شابه همچون جنگ داخلی و اعمال تروری نفعان المللی یا دیگر موارد م

تر از دیگر تر و تخصصیسختالملل را همواره دولتی و غیردولتی حقوق هوایی، این جنبه از حقوق بین گسترده

المللی عمدتا به انتظام دهی هوانوردی کشرروری های حقوق نشرران می دهد. قوانین و مقررات هوانوردی بینجنبه

کاگو( و ادبیات حقوق هوایی پیمان شرری 3ی قانون هواپیمایی کشرروری ایران و ماده 2 مادهاند )بنگرید به پرداخته

گذار، از مطالعه و پژوهش پیرامون حقوق هوایی نظامی و دولتی تا قانون نیز به تبعیت از این خواسرررت و اراده

حدودی کنار کشیده است. این در حالی است که هم هواپیمایی کشوری و هم دولتی و نظامی، از یک فضا برای 

یت هر کدام بر دیگری تهثیر مستقیم خواهد گذاشت. پس بر اساس اصل عدم کنند و ایمنی و امنتردد استفاده می

ردی هم های هوانوهایی چون شرریکاگو را به دیگر جنبهتوان مقررات امنیت هوانوردی در کنوانسرریونتبعیض می

 تعمیم داد.

ایت دارد که بدون از اتفاق یا رویدادی حک« حادثه»در زبان عامیانه  -در حقوق بین الملل هوایی « حادثه» .2

 17الملل هوایی تعاریف مختلفی از آن شرررده اسرررت. از جمله پیرو ماده بینی رخ دهد؛ ولی در حقوق بینپیش

رسریدن به هدفی برای جبران خسرارت ناشری از « حادثه»مونترال، مراد از  1999کنوانسریون ورشرو و کنوانسریون 

سیون مرگ یا آسیب بدنی مسافر بیان شده است. شایان ذکر ا سناد مزبورد شامل کنوان ست که ایران سه سند از ا

ست. ماده  صویب کرده ا شو و دو پروتکل آن )الهه و گواتماال( را ت سعِ  18ور صطالح مو شو از ا سیون ور کنوان

که منجر به جبران خسارت ناشی از گم شدن یا آسیب به وسایل یا کاالهاست، یاد کرده است. پروتکل « اتفاق»

برای حوادث منجر به خسررارات مالی اسررتفاده کرده اسررت. معنای « رویداد»ین کنوانسرریون از واژه الهه همانند ا

این امر اسررت که نویسررندگان معاهدات بنا بر مالحظات گوناگون، تفاسرریر  دهندهظاهری این اصررطالحات نشرران

ای هر یهحظات و شرایط هر قضاند. بنا بر مالموسع یا مضیقی نسبت به جبران خسارات بدنی یا مالی در نظر داشته

قابلیت اجرایی داشرررته و این دادگاه اسرررت که باید در هر  مونترال 1999و  ورشرررو 1929های دوی کنوانسررریون

 ای تعیین کند که آیا جبران خسارت بر اساس کدام معاهده قابلیت اجرایی خواهد داشت.قضیه

خاطر مرگ یا جراحت به متصرردی حمل و نقل برای خسررارتی که به »دارد: کنوانسرریون ورشررو مقرر می 17ماده 

د شده یا هر خسارت جانی دیگری که به مسافر وارد آید، مسئول خواهد بود؛ به شرطی که آن حادثه مسافر وار

 «هریک از مراحل سوار شدن یا پیاده شدن رخ دهد. منجر به خسارت، در حین پرواز یا در هنگامه

https://www.cao.ir/civil_aviation_law
https://www.cao.ir/civil_aviation_law
https://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.1929/doc.html
https://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.1929/doc.html
https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/position-paper-mc99-july-2017.pdf
https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/position-paper-mc99-july-2017.pdf
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برای خسارتی که  متصدی حمل و نقل»منجر شد:  17مونترال به تغییرات ناچیزی در سیاق ماده 1999کنوانسیون 

آید مسرروول اسررت؛ به این شرررط که حادثه منجر به مرگ یا وجود میمرگ یا جراحت یک مسررافر به در نتیجه

 «هر یک از مراحل پیاده شدن یا سوار شدن رخ داده باشد. جراحت فقط در حین پرواز یا در هنگامه

مونترال اعمال شررروند، لوازمی که برای جبران  های ورشرررو یایک از کنوانسررریونبنابراین قطع نظر از اینکه کدام

 خسارت نیاز هستند از نظر تاثیر با هم برابرند.

شرط معاهدهی هواپیمایی ماهاندر حادثه شو )مذکور در ماده  ایر، هر چهار  ست. بنابراین از ( 17ور قابل اثبات ا

و نقل  ی که بر خط هوایی متصدی حملای رخ داده است و باید بر اساس مسئولیتدیدگاه حقوقی در اینکه حادثه

 بار می شود، جبران خسارت صورت گیرد، شکی نیست.

المللی ها در قبال اعمال متخلفانه بینمسررئولیت دولت نویسپیشدر فصررل دوم  -های جبران خسررارت شرریوه. 3

ع به وض الملل( اشکال جبران خسارت تشریح شده است. این اشکالد اعادهکمیسیون حقوق بین 2001)مصوب 

شامل می ضایت را  سابق، غرامت و جلب ر سلما نمیرخ  شود. در حادثهحال  ضعیت را به حالت داده م شود و

سارت، معمولداند؛ بنابراین نمیپیش از حادثه بازگر شکال جبران خ شد. از میان ا سل  رین روش تتوان به آن متو

 همان پرداخت غرامت است.

دولت مسررئول فعل متخلفانه ملزم اسررت از بابت . 1دارد: نویس بیان میاین پیش 36درمورد پرداخت غرامت ماده 

ارات با اعاده وضررع به حال سررابق جبران نشررود، خسرراراتی که از ناحیه آن فعل ایجاد شررده، در صررورتی که خسرر

، النفع تا جایی که مسلم استغرامت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم. 2غرامت بپردازد. 

 در برگیرد.

طور توضیح داده است: نقش غرامت را این ( 47)پاراگراف  کورزوفدیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانه 

صورت لزوم » سابق و در  ضع به حال  صورت عدم امکان، پرداخت مبلغ اعاده و سابق یا در  ضع به حال  اعاده و

صل از ضرر و زیانی که با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت ما به ازای آن جبران حکم به پرداخت خسارت حا

خت شود، به کار الملل پردانشود، اصولی هستند که باید برای تعیین میزان غرامتی که بابت فعل مغایر حقوق بین

دیده یا به دولت زیانباید توجه داشررت که غرامت باید مطابق خسررارت قابل ارزیابی مالی وارده « گرفته شرروند.

آموزی ندارد. از وجه مجازات دولت مسرررئول نیسرررت و ویژگی عبرت اتباع وی باشرررد. هدف از غرامت به هیچ

 گیرد.پرداخت مالی صورت می همین رو پرداخت غرامت معموال به شیوه

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf&lang=EF
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
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شیوه  شیوه به نوعی مکمل دیگر  شت که این  ضایت باید بیان دا ه و در مواردی ب ها عمل کردهدر مورد جلب ر

وضررع به حال سررابق یا پرداخت غرامت نتواند تمامی خسررارات وارده را جبران کند. تعیین  آید که اعادهکار می

بی الملل به خوشوند، در حقوق بیننامیده می« های غیرمادیزیان»هایی که گاهی تحت عنوان شیوه در مورد زیان

الف. دولت مسررئول فعل متخلفانه (: 2001ها )یس مسررئولیت دولتنوپیش 37پذیرفته شررده اسررت. بر اسرراس ماده 

ست از باب زیانبین سابق یا پرداخت غرامت جبران المللی ملزم ا ضع به حال  شی از آن فعل که با اعاده و های نا

دیده را جلب کند. ب. ممکن است رضایت، متضمن تهیید نقض، اظهار تهسف، نشود، رضایت خاطر دولت زیان

رای تواند بی رسمی یا هر روش مناسب دیگری باشد. ج. رضایت نباید خارج از میزان زیان بوده و نمیعذرخواه

 کشور مسئول به صورت تحقیرآمیز باشد.

شرررود، اعالم های غیرمادی یا معنوی به کار برده میروش جلب رضرررایت که در موارد زیان ترین شررریوهمعمول

المللی اسررت. گاه این روش از سرروی مسررئولین دولتی مربوط نیز دیوان بینمتخلفانه بودن فعل از سرروی دادگاه یا 

گیرد. شکل دیگر جلب رضایت، عذرخواهی است که به صورت شفاهی یا کتبی از سوی مقام صالح صورت می

ضایت نه یا حتی رئیس دولت انجام می ساخت که جلب ر شان  شود. همچون مورد پرداخت غرامت باید خاطرن

جلب رضایت را  ، شرایط و محدوده37ی دارد و نه دربرگیرندهی چنان خساراتی است. بند دوم ماده ماهیتی تنبیه

 به خوبی بیان داشته است.

سوانح و حوادث هوایی تنها بر دوش مالک یا بهره شی از  سارت نا سئولیت جبران خ ست بلم که بردار هواپیما نی

 .شودمی بار نیز لدخی یا نفعذی اشخاص دیگر بر  تواند حسب مورد،می

در قضیه پیش رو، از آن جایی که خسارات قابل توجهی بر هواپیما یا مسافرینش ایجاد نشده، بنابراین در صورت 

واهی توان به مواردی چون عذرخهای مزاحم، میدولت متبوع جنگنده اثبات مسئولیت از بابت عمل فعل متخلفانه

سارت از بابت ایجاد تو همین سارت معنوی( تکیه داشت که  رس و واهمهطور جبارن خ سافرین )خ بالجهت بر م

 تواند مبنابیی برای استناد ذی نفع قرار گیرد.خود در ایجاد رویه در قضایای بعدی می

 ها ارایه شررده و در رویهالملل از مسررئولیت دولتپیرو تعریف مدرنی که در حقوق بین -ها مسررئولیت دولت .4

ه ها نه از روی قصور یا عمد یا حتی ایراد خسارت، بلکالمللی نیز رسوخ کرده، مبنای مسئولیت دولتقضایی بین

 شررده و چه کیفیاتی داشررته، در بار شرردنقض ن تعهدی چه اینکه. اسررت المللیبین تعهدی نقض اسرراس بر  تنها

ها نقشرری ندارد؛ بنابراین باید در این امر دنبال منشررا تعهدی باشرریم که در آن المللی بر دوش دولتمسررئولیت بین
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تواند مبنای معاهداتی داشرته باشرد و دولت ایاالت متحده نقض عهدی را مرتکب شرده باشرد. نقض تعهد هم می

 نقض قواعد آمره. هم مبناهایی چون عرفی یا

تواند برای مبنا قرار دادن مسررئولیت دولت ایاالت متحده بدان اسررتناد ورزید، ای که میرو، معاهدهدر قضرریه پیش

های متعاهد آن محسرروب معاهده شرریکاگو خواهد بود. هر دو دولت ایران و ایاالت متحده از نظر حقوقی، طرف

سو با توجه به قاعدهشوند. در بخش بعدی به نقض مفادی از این می شاره خواهیم کرد؛ ولی از دیگر  ی معاهده ا

ضایایی چون  شده در ق شاره  سل به زور، ا نفتی  سکوهای، (1996علیه ایاالت متحده آمریکا ) نیکاراگویهمنع تو

و نیز آمره ( 2004حائل ) دیوارو نظر مشررورتی در قضرریه ( 2005، کنگو علیه اوگاندا )(2003)ایران علیه آمریکا 

سیون  53ی بودن این اصل با توجه به ماده و نیز تفسیر مضیقی که دیوان در قضایای مطروحه از  1969 وینکنوان

ستثنای اصل عدم توسل به زور و مجاز نبودن حمله ه تهدید توان نتیجه گرفت که هر گوندستانه داشته، میپیش ا

های تماس به زور علیه هواپیمای غیرنظامی که در مسیر منظم هوایی خود و با ثبت شناسه و باز بودن خط یا توسل

المللی درکلیتش را نشرررانه خواهد ی بینای آمره بوده و منفعت جامعهرادیویی در حال پرواز اسرررت، نقض قاعده

 گرفت.

انونی علیه غیرق ر علیه هواپیمای کشوری و مداخلهتهدید به استفاده یا توسل به زو -چارچوب معاهداتی قضیه . 5

ی سازند. در همین راستا به دو معاهدههای هوایی را با مخاطراتی مواجه میهواپیما از عواملی هستند که مسافرت

 کنیم:مونترال و شیکاگو اشاره می

، «اعمال غیرقانونی بر ضررد امنیت هواپیمایی کشرروری»مونترال تحت عنوان  1971 : معاهدهمونترال معاهدهالف( 

الهه به تصویب رسید که جرایمی از قبیل ایراد خسارت به تاسیسات هوانوردی و  1970یک سال پس از معاهده 

فران و اشناخت. این معاهده تمامی جرایمی را که امنیت مسآمیز علیه سرنشینان هواپیما را جرم میاعمال خشونت

ید می هد ما را ت ند، در بر میهواپی مبک له اسرررت: ب جاد اختالل در گیرد؛ از همین جم ما و ای گذاری در هواپی

 های هوانوردی.سرویس

ضیه پیش ستناد به معاهدهدر ق شده یک آن گنجاند مونترال، با توجه به مواردی که در ماده رو، از نظر نگارندهد ا ه 

شین  ست و همچنین رویه پی سل به دولتا شد؛ مگر با تو سیر عملی از آن، نمی تواند چندان مفید فایده با ها در تف

 قرارداد رد ابهام » که حقوقی اصل  یک و نیز این تفسیر موسع از امنیت و حصری نبودن موارد بیان شده در ماده

 این مفاد وینتد در ریکاآم دولت نفوذ و نقش به توجه با)  «پیش نویس آن تفسرریر شررود. رر نویسررندهضرر به باید

https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/131
https://www.icj-cij.org/en/case/131
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
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و قضرریه ( 1988) الکربی قع تهدید امنیت موردنظر در این معاهده بیشررتر به مواردی همچون حادثهدروا(. معاهده

 ایرانایرتوان به اعتراض صرررالحیتی ایاالت متحده در قضررریه هواپیمایی گردد. میباز می( 1970) مونیخفرودگاه 

A300 شت که معاهده شاره دا سوم ا سایی قرار می بخش  شنا داد تا مونترال را تنها به جرایم مرتبط با افراد مورد 

 ها.اعمال دولت

شیکاگو به دولتب( معاهده سیون  شیکاگو: کنوان سالح علیه هواپیماهای غیرنظامی را ها اجازهی  ستفاده از  ی ا

ساس مادهنمی سیونددهد. بر ا سمان خود، به آنان اجازه ی یک کنوان شورها بر ا سل به زور علیحاکمیت ک ه ی تو

دهد. بر اسررراس مقررات هیوای، کشرررورها باید تالش کنند با هواپیمایی که بدون هواپیماهای غیرنظامی را نمی

ضای آن ست وارد گفتمجوز به ف شده ا شوند. آنها وارد  سیوگو  ش رها باید از خلبان بخواهند یا فرود آید یا م

اربرد خواهد از کی سرره مکرر کنوانسرریون شرریکاگو نیز به صررراحت و با تهکید از کشررورها میرا تغییر دهد. ماده

 سالح علیه هواپیمای مسافربری خودداری نمایند.

 )ها(یردوبدل شرررده میان خلبان هواپیمای ماهان و خلبان جنگنده رو، هنوز از جزییات مکالمهدر قضررریه پیش

صحتد  آمریکایی مطلع صورت  شاره کرده که در  سئول فرودگاه بیروت به عدم هر گونه تماس ا ستیم. ولی م نی

هرگونه  شرررود.المللی تعبیر میها تنها به عنوان تهدید و اخالل در نظم و امنیت هوانوردی منظم بین اقدام جنگنده

شیکاگو باشد. همچنین با توجه به  یمعاهده 44و  3تواند مصداقی از نقض مواد تهدید امنیت و ایمنی پروازی می

اظهارات مقامات مسرررئول ایرانی مبنی بر منظم بودن خط هوایی مربوط و مسررربوق به سرررابقه بودنش، اظهارات 

شده و خالف تعهد دولت صر به فرد بودن این اقدامد، نقض  سنتکام با توجه به منح صل ها مربوط بسخنگوی  ه ا

شررریکاگو بر اعمال  گردد. از سرررویی دیگرد معاهدهاگو نیز تلقی میمعاهده شررریک 9عدم تبعیض بر اسررراس ماده 

حاکمیت دولت ها بر آسمان سرزمینی خودشان اشاره دارد، این در حالی است که حضور نیروهای آمریکایی در 

، مصررداق (1974شررده در قطعنامهی تعریف تجاوز مجمع عمومی ملل متحد )خاک سرروریه برابر با تعریف ارائه 

صریح مادهبارز تج ست و نقض  ستقل دیگر ا سی دولت م سیا ستقالل  ضی و ا  2 ماده 4و بند  1 اوز به تمامیت ار

تواند به واسررطه آثار عمل هیچ کس نمی»ی حقوقی شرردهمنشررور ملل متحد؛ بنابراین و بر اسرراس اصررل شررناخته

هیچ کس »این اصررل که  ( و نیزex turpi causa non oritur action« )غیرقانونی خود، طرح دعوا نماید

 nullus commodum capere (potest) de« )ی خود منتفع شررودعمل متخلفانه تواند به واسررطهنمی 

sua iniuria propria ه تواند در آیندتنها مجاز به بازرسررری هوایی نبوده، بلکه نمی ، دولت ایاالت متحده نه

 پایگاه خود در خاک سوریه استناد کند. نیز به این عمل خود بر اساس شناسایی نظامی و امنیت

https://www.icj-cij.org/en/case/89/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/89/judgments
https://www.history.com/this-day-in-history/massacre-begins-at-munich-olympics
https://www.history.com/this-day-in-history/massacre-begins-at-munich-olympics
https://www.icj-cij.org/files/case-related/79/6639.pdf
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الملل هوایی از داشررتن محاکم ویژه و آیین دادرسرری متهسررفانه حقوق بین -سررازوکار حل اختالف در ایکائو  .6

توانیم با توجه به بخش مربوط به حل و فصرررل اختالفات در مخصررروص به خود محروم اسرررت. این مورد را می

شیکاگو )ماده  سیون  ستری،ه آیین داوری ارجاع داده و در مرحله بعد نیز به دیوان بینکه ب (84کنوان  المللی دادگ

ی اثبات دعوی نیسررت؛ با آنکه قواعد شررکلی و مشرراهده نماییم؛ البته این امر به معنای نبود قواعد دادرسرری یا ادله

ی اسررتناد به ادله منسررجمی در این باره موجود نیسررت ولی رویه عملی حل اختالفات نشرران داده که قواعد ماهو

 1391اثبات دعوی و نیز آیین دادرسی در عمل موجود هست. در همین باره شایان ذکر است که در ایران به سال 

دادگاه عمومی حقوقی  87 طی بخشنامه رئیس کل دادگستری وقت تهران به رییس دادگستری شهر تهران، شعبه

 .تاس شده تعیین( هوایی  ونقل و سوانحعاوی مربوط به حملدعاوی هواپیمایی )د عنوان دادگاه ویژه تهران به

 تواند انجام پذیرد:بررسی و پژوهش در امور هواپیمایی از طریق شورای ایکائو، به دو منظور می

ونقل هوایی و حالت نخسررت؛ شررورا خود رأسررا یا به تقاضررای هر یک از کشررورهای عضررو، به مواردی از حمل

های عضو را از نتایج مطالعاتش با خبر سازد. المللی بوده، رسیدگی کرده و دولتبینهوانوردی که حائز اهمیت 

 این مورد به توسعه و پیشرفت هوانوردی مربوط بوده و از وظایف اختیاری شوراست.

شرریکاگو اسررت، بدان ارجاع دهد،  های عضررو، موضرروعی را که مربوط به معاهدهحالت دوم؛ اگر یکی از دولت

یر ا سررررنگونی هواپیمای ایران دارد تا به آن توجه و رسررریدگی نماید. از همین جمله اسرررت حادثهشرررورا وظیفه 

A300 1367ناو آمریکایی وینسنس به سال  از سوی رزم 655 پرواز شماره. 

در صررورتی که »معاهده شرریکاگو مربوط به تحقیق در خصرروص حوادث هوایی اسررت. پیرو این ماده:  26ماده 

ی یکی از هواپیماهای کشور عضو معاهده در خاک کشور دیگر عضو پیش آید و منجر به مرگ یا ای براسانحه

سازمان  صولی که از طرف  ست، باید پیرو ا سانحه در آن روی داده ا شوری که  شدید گردد، ]...ف ک سارت  خ

یق به سررانحه تحقعلت  دهد، دربارهشررود و قوانین آن کشررور اجازه میالمللی هواپیمایی کشرروری توصرریه میبین

عمل آورد. به کشوری که هواپیما در آن به ثبت رسیده نیز اجازه داده خواهد شد که برای حضور در تحقیقات، 

ناظرانی تعیین کند و کشررروری که تحقیقات را انجام می دهد، گزارش و نتیجه تحقیقات را به آن کشرررور اطالع 

 یان نشده است.در این ماده جزییات مربوط به تحقیق ب« خواهد داد.

آن، به هیچ  13 ضرررمیمهکنوانسررریون و  26 باید توجه داشرررت که انجام تحقیق در حوادث هوایی به موجب ماده

مشابه در  جلوگیری از تکرار حوادث عنوان به قصد تشخیص مسئولیت یا اثبات تقصیر نیست؛ بلکه هدف از آن

https://www.emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/annex_13.pdf
https://www.emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/annex_13.pdf
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شورای مزبور پیرو ماده ست.  شیکاگو باید ) 55 آینده ا سیون  شورهای »بند ه( کنوان ضای هر یک از ک بنا بر تقا

سررراز موانع و اشرررکاالت قابل اجتنابی در راه پیشررررفت هوانوردی عضرررو معاهده، هرگونه وضرررعیتی را که زمینه

، هایی را که در آن مورد مقتضی بداندار داده و پس از تحقیقات الزم، گزارشالمللی باشد مورد رسیدگی قربین

تواند برای حل اختالف بین کشورها، تصمیم و در صورت تقاضای کشورهای عضو معاهده، شورا می« تهیه کند.

ت؛ سمقتضی اتخاذ کند. موردی که باید بدان توجه داشت این است که هدف شورا، حل اختالف بین کشورها نی

بلکه بررسررری موضررروع و سرررعی در ارتقای کیفیت مقررات )معموال ایمنی و امنیت پروازی( اسرررت. هر یک از 

للی المتوانند از تصرررمیم شرررورا به یک محکمه داوری مورد توافق طرفین یا به دیوان بینهای عضرررو میدولت

ست شکایت کند. این قبیل درخوا ستری  ست ظرف ها میدادگ ص 60بای شورا، به این روز پس از  صمیم  دور ت

تری المللی دادگساگر طرفین نسبت به برگزیدن دیوان داوری یا دیوان بین( 84شورا ابالغ گردد. )بر اساس ماده 

عنوان سرداور بایست هر کدام از طرفین یک نفر داور معرفی نماید تا آن داوران شخصی را بهبه توافق نرسند، می

صاحب برگزینند و اگر باز هم طرفی ا شخاص  شورای ایکائو از بین ا ز برگزیدن داور امتناع کند، این بار رییس 

شان در فهرستی در شوار به ثبت رسیده، اقدام به برگزیدن یک نفر به نمایندگی از کشور مربوط صالحیتی که نام

ه کر است ککند. )برای انتخاب سرداور هم در صورت عدم توافق طرفین، همین رویه صادق است.( شایان ذمی

 (86ی االجراست. )مادهالمللی دادگستری و نیز محکمه داوری، قطعی و الزمرأی دیوان بین

به سررال  کرهشرررکت هواپیمایی  007ای دانسررت که برای پرواز توان مشررابه حادثهحادثه هواپیمایی ماهان را می

انگیز، دولت شررروروی با طرح سررراخالین در خاک شررروروی رخ داد. در آن حادثه غم در نزدیکی جزیره 1983

سی بودن هواپیما، اقدام به رهگیری آن نموده و بعد  سو شلیک بدان، منجر از اوجادعای ظن جا گیری هواپیما با 

 15یخ شورا به تار العادهگناه و غیرنظامی آن پرواز شد. در پی آن حادثهد نشست فوقمسافر بی 269به کشته شدن 

اکتبر آن سررال تشررکیل گردید. در آن سررال به دلیل  7سررپتامبر الی  20و نیز مجمع عمومی از  1983سررپتامبر  16و 

شو شوروی،  سب باز ماند. در وتوی  شنهادی کانادا و  قطعنامهرای امنیت از اتخاذ اقدام منا شور دیگر از  16پی ک

استفاده از نیروی مسلح علیه هواپیمای غیرنظامی با قواعد و اصول حاکم »جمله ایاالت متحده چنین آمده بود که: 

 «المللی و اصول اولیه انسانی سازگار نیست.بر رفتار بین

رجع صاحب نها معنوان تحاصل شدن شورای امنیت در اتخاذ تصمیم مقتضی، این سازمان ایکائو بود که به با بی

توانسرت اقدامی درخور انجام دهد. شرورای مزبور دو قطعنامه به تصرویب رسراند که در المللی میصرالحیت بین

قطعنامه نخست تنها به اظهار تهسف بسنده کرده بود و با تکرار بیان شورای امنیت، استفاده از نیروهای مسلح علیه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Air_Lines_Flight_007#:~:text=Korean Air Lines Flight 007 (also known as KAL007 and,a Soviet Su-15 interceptor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Air_Lines_Flight_007#:~:text=Korean Air Lines Flight 007 (also known as KAL007 and,a Soviet Su-15 interceptor.
https://www.jstor.org/stable/20692645?seq=1
https://www.jstor.org/stable/20692645?seq=1
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ت حاکم بر رف عد  با قوا ظامی را  مای غیرن های حقوقی ار بینهواپی مد یا غایرت اعالم نمود و برایش پ المللی در م

م آن، های فنی پرواز و انهداخواسرررت که برای یافتن حقایق مربوط به جنبهمتذکر شرررد. قطعنامه، از دبیرکل می

ی دوم هها نیز خواسته بود تا به این تحقیقات بپیوندند. در قطعنامتحقیقات الزم را به عمل آورده و از دیگر دولت

خواست تا کار بررسی مقررات مربوط به امور فنی و امکان توسعه و ( میANCنیز شورا از کمیسیون هوانوردی )

ست  صالح این مقررات برای افزایش ایمنی و امنیت هواپیماهای غیرنظامی را برعهده گیرد. مجمع عمومی در بی ا

د کرد. کمیسیون در گزارشش بیان داشت که هیچ و چهارمین نشست خود این تصمیمات شورای ایکائو را تهیی

شانه سبت به دو بار تالش جهت رهگیری وجود نداشت؛ بنابراین پروازی هواپیمای کره ای از آگاهی خدمهن ای ن

نادا و بسررریاری از اطالع بودند. در پی آن حادثه، دولتها از رهگیری بیآن های گوناگونی از جمله ژاپن، کا

شورهای اروپایی  شرکتک شوروی و محدودیت برای برخی از  سمان  شور به تحریم آ های خطوط هوایی این ک

سیون شیکاگو، بر ممنوعیت  مبادرت کردند. همچنین در طرح پیشنهادی دولت ایاالت متحده برای اصالح کنوان

ران و مسررراف اسرررتفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی و ممنوعیت ایجاد مخاطره نسررربت به ایمنی یا جان خدمه

های طرف معاهده شریکاگو تهکید شرده بود. در نهایت، متن نهایی اصرالحی تحت عنوان وظیفه دولتهواپیما، به

سه 3ماده  شیکاگو در جل سید که بیان  1984العاده مجمع عمومی در دهم می ی فوقمکرر معاهده  صویب ر به ت

ی باید از به کار بردن سررالح علیه هواپیمای کنند که هر کشررورداشررت: الف( کشررورهای متعاهد تصرردیق میمی

غیرنظامی در حال پرواز خودداری کند. در صررورت رهگیری این نوع هواپیما، جان سرررنشررینان و امنیت هواپیما 

شور ملل متحد  شورها را که در من شود که حقوق و تعهدات ک سیر  نباید به مخاطره افتد. این ماده نباید طوری تف

پذیرند که هر کشررروری در جهت اعمال حق حاکمیت خود، . ب( کشرررورهای متعاهد میبیان شرررده، تغییر دهد

کند، بخواهد که در فرودگاه معینی فرود تواند از هواپیمای غیرنظامی که بدون اجازه بر آسررمان آن پرواز میمی

اهده ارض با معآید یا اگر دالیل قابل قبولی وجود داشررته باشررد که نشرران دهد هواپیمای مزبور برای مقاصررد مع

شود، به آن هواپیما دستور دهد که به نقض مقررات خاتمه دهد. برای این منظور کشورهای شیکاگو استفاده می

 الملل است، متوسل شده و باید مقرراتای که موافق مقررات مربوط در حقوق بینتوانند به هر وسیلهمتعاهد می

 خود را در زمینه رهگیری منتشر نمایند.

ضی سالمی ایران به مانند اقداماتی که در حادثه برای هواپیمایی ایران ه پیشدر ق  300ی ایر ارو، دولت جمهوری ا

بایست خواهان توجه شورا به حادثه اخیر شود. در درخواست انجام داده بود، نخست می 1365به سال  655پرواز 

ان تشرکیل کارگروه تحقیقی شرود. در این فنی و حقوقی محکمی گنجانده شرده و خواه بایسرت ادلهمی مربوط،
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زمینه، از دولت محل وقوع حادثه )سرروریه( کمک گرفته شررود. در صررورت پذیرش درخواسررت دولت ایران، 

ایسررت در مدتی بشررورای ایکائو دسررتوری به دبیرخانه مبنی بر تشررکیل گروه تحقیقی داده که این گروه نیز می

شررورا، گزارش را به کمیسرریون هوانوردی داده تا از نظر فنی بررسرری  محدود، گزارشررش را به شررورا ارائه نماید.

تواند ون میکند. کمیسیمقتضی را صادر می ای شورا قطعنامهکند. پس از دریافت نظر فنی کمیسیون، طی جلسه

 ههای خاصی از آسمان، مقررات جدیدی اعمال شود تا احتمال تکرار حوادث مشابه بپیشنهاد دهد تا بر محدوده

 هایی در معاهده مربوط گردد.تواند منجر به اصالحیهحداقل برسد. این پیشنهادها در مجمع بررسی شده و می

صه .7 صمات در جنگ هوایی عر ستم ژوئن  -ی مخا سه در رأی 1945در بی شهر مون پلیه فران ستیناف  ، دادگاه ا

رزمینی وان ناحیه نبرد را به این یا آن منطقه سبرای تسلیحات هوایی، بعید است بت»خود چنین اظهار نظر کرده بود: 

سمان را در بر میمحدود کرد؛ زیرا ناحیه سر پهنه آ سرا صه 1« گیرد.ی نبرد  صمات  با این حال می توان عر مخا

مسرررلحانه را در جنگ هوایی نیز چون جنگ زمینی و دریایی به دو منطقه داخل و خارج از جبهه جنگ تفکیک 

مخاصررمات در جنگ هوایی افقی، پهنای آسررمان اسررت و هدف،  در جبهه جنگ، عرصرره کرد؛ در مناطق داخل

گونه محدودیتی برای کشرررورهای متخاصرررم وجود ندارد. از انهدام هواناوهای دشرررمن. بنابراین در این باره هیچ

های همین رو اسررت که به محض آغاز مخاصررمه، ترافیک هوایی غیرنظامی کشررورها بر فراز قلمرو زمینی و آب

صورت هواناوهای غیرنظامی نیز ممکن است هدف حمله قرار شود؛ زیرا در غیر اینسرزمینی متخاصمان قطع می

 گیرند.

 طور رسررمیگاه بهرغم چند حمله به مواضررع ارتش سرروریه، هیچرو، دولت ایاالت متحده علیی پیشدر قضرریه

طور رفتار عملی دولت بشار اسد هم حاکی از اعالم نکرده که طرف جنگ با دولت مستقر در دمشق است؛ همین

روازی طرفه منطقه پشناسد؛ بنابراین ایجاد یکآن است که این دولت، خود را طرف جنگ با ایاالت متحده نمی

شدار )ESTRICTED AREASمحدود ) سوریه، Warning AERAS( یا منطقه پروازی ه شور  سمان ک ( در آ

ترتب بر حقوق مخاصمات مسلحانه تلقی گردد. شایان ذکر است که مجوز تواند حاکی از ایجاد اثر حقوقی منمی

 سنتکام هاینیرو کنون تا و شود می داده منطقه کننده کنترل مسئولین وسیله به محدود،  پرواز در مناطق پروازی

ازی بر فراز آن منطقه صادر نکرده پرو مجوز کسب جهت کشورها دیگر پروازی خطوط برای رسمی درخواست

اسررت. کمااینکه آسررمان سرروریه به روی خطوط پروازی دیگر کشررورها و به مقاصررد مختلف )هر چند با کاهش 

ا ای شررورای امنیت رقطعنامه گیری( همچنان باز مانده اسررت. از سررویی دیگر، ائتالف ضرردداعش، پشررتوانهچشررم

هم شده الملل متروسیه به نقض صریح حاکمیت سوریه و حقوق بین نداشته و بارها از سوی دولت های سوریه و
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ست.  سالمی )داعش( خود می مقامات بلندپایه اظهاراتا ست نهایی دولت ا شک ویای تواند گآمریکایی مبنی بر 

 Failedخورده )دسررتاویز حضررور مداوم نیروهای ائتالف در خاک سرروریه که دیگر دولت شررکسررتحذف 

Stateگردد، باشد.( تلقی نمی 

رها از طریق ایجاد و عمل به هنجارها در راستای افزایش اعتماد و کاهش خطرات ناشی از تهدید منافع حیاتی،  .8

ها هیچ ای شود. در مورد بازرسی هوایی تاکنون رویه دولتویژهالمللی امنیتی ی رژیم بیندهنده تواند تشکیلمی

و نقل دریایی و کنترل بر انتقال تجهیزات ممنوعه، حمل  نشررانی از ایجاد چنین رژیمی نداشررته، گو آنکه در زمینه

 شرتارهای کرژیم ابتکار امنیت در برابر گسرترش سرالح»دولت ایاالت متحده مدعی ایجاد چنین رژیمی همچون 

های مختلف از جمله ایران های بسرریاری از سرروی دولتشررده بود؛ ولی این رژیم با مخالفت« آی(اسجمعی )پی

المللی های امنیتی بینهمراه بوده است. پس استناد به رژیم امنیتی در این مورد محلی از اعراب نخواهد داشت.ژیم

بدان نیز اشررراره کنم مبحث رژیمموردی که عالقه - تهثیر آن بر حقوق بینبین هایمندم  الملل المللی امنیت و 

 توان گفت که رویه دولتطور مختصر میاست. به

 برآیند سخن

ایر مؤثر بوده، پرداختیم. مسلما اظهارنظر طور مختصر به مواردی که در قضیه هواپیمای ماهاندر این یادداشت به

پروازها در خط هوایی مربوط و نیز مکالمات ردوبدل  قطعی، جز با انتشررار تمامی جزییات قضرریه از جمله سررابقه

سب به  سوی مقامات منت ست، هر اظهار نظری از  سلم ا سر نخواهد بود. با این حال آنچه م شده میان هواپیماها، می

تواند بخشی از رویه دولتی جمهوری اسالمی ایران در قضیه حاضر تلقی گردیده و در دولت )در کلیت نظام( می

 برداری شود.و حتی قضایای بعدی، علیه دولت ایران بهره قضیه حاضر

اندازی در پذیرش شورای ایکائو برای اقدام اصالحی در کنوانسیون، نگارنده با توجه به مستندات موجود، چشم

ها و نیز وضرررعیت ضرررعیف دولت محل وقوع حادثه )از جهت اعمال کنترل با توجه به عدم همراهی دیگر دولت

مانت عنوان ض های هر کشوری بهیت بر سرزمین خود(، متصور نیست. اقدام به عمل متقابل از اهرممؤثر در حاکم

الملل اسررت؛ ولی این اقدام اوال نباید شررامل تهدید یا توسررل به زور باشررد و ثانیا نباید تهدیدی اجرا در حقوق بین

 د است، تلقی گردد.المللی که خالف اهداف و مقاصد منشور ملل متحعلیه صلح و امنیت بین

یز ها و ناقدامات جمهوری اسررالمی ایران در شررکایت به شررورای امنیت، شررورای ایکائو و رایزنی با دیگر دولت

اند نشانی از توگیری از دیپلماسی عمومی، میسازمان ملل و همچنین بهره فرستادن نامه به جهت ثبت در دبیرخانه

https://www.voanews.com/usa/us-politics/trumps-numerous-declarations-victory-over
https://www.voanews.com/usa/us-politics/trumps-numerous-declarations-victory-over
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ای به نفع ایران در د ورای مرزهای سررررزمینی بوده و در ایجاد رویهجدیت ایران در حمایت از منافع اتباع خو

 قضایای آتی کمک شایانی کند.
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 عراق-تحلیل گزارش دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت بریتانیا

 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی -مهرناز هاشمی

صرردها عراقی که در جریان جنگ عراق و حضررور نیروهای ائتالف در این کشررور در مراکز تحت کنترل بریتانیا 

شبودند، گزارش هایی حاکی از آزار و اذیت توسط نیروهای بریتانیایی را ثبت کردهزندانی شده  هادت آنها اند. 

آمیز از جمله ضرررب و جرح، محرومیت از خواب، محرومیت حسرری، الگویی از رفتارهای خشررونت دهنده نشرران

مذهبی، و در مواردی  های فیزیکی دشررروار، محرومیت از آب و غذا، تحقیر جنسررری وقراردادن فرد در موقعیت

ستفاده جنسی می سال  شد.سوءا المللی کیفری، آقای لوییس مورنو اکامپو، به دادستان وقت دیوان بین 2006در 

،  2006دنبال دریافت مکاتباتی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی توسرررط نیروهای نظامی بریتانیا در عراق در سرررال 

د و در نهایت چنین نتیجه گرفت که به علت عدم احراز شررردت تحقیقات مقدماتی را در این خصررروص آغاز کر

کافی در خصررروص جرایم اتهامی، پرونده از شررررایط کافی برای آنکه نزد دیوان قابل طرح و رسررریدگی باشرررد 

شعبه مقدماتی مطرح شروع تحقیقات را در  ست  صمیم گرفت که درخوا . اما در ایدننم برخوردار نبوده و چنین ت

ستانی دیوان بین 2014سال  شتر به داد سال اطالعات بی ستان کنونی دیوانو به دنبال ار خانم  ،المللی کیفری، داد

سودا،  صمیم گرفتفاتو بن ضیه بریتانیا ت صوص ق ساس ماده-تحقیقات مقدماتی در خ سنامه  15 عراق را بر ا سا ا

سر گیرد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، و پیش از تقد شعبه پیشدیوان مجددا از  ست به  سیم درخوا ی برای دادر

ضوع ماده  ساله قابلیت طرح پرونده نزد دیوان )مو صالحیت دیوان، م ساله  ستان باید به م  17آغاز تحقیقات، داد

المللی کیفری( و مسرراله منافع عدالت بپردازد. دادسررتان دیوان با این اسررتدالل که بر اسرراس اسرراسررنامه دیوان بین

سال  مکاتباتی شر و وکالی  2014که در  سی و حقوق ب سا سوی مرکز اروپایی برای حقوق ا شترک از  به طور م

ست، شدت کافی برای آنکه نزد دیوان قابل می منافع عمومی دریافت کرده ا شان داد که جرایم اتهامی از  توان ن

ستند، تحقیقات مقدماتی را به جریان انداخت. اما در نهایت پس از تحقیقاتی که  شند برخوردار ه سال  5طرح با

منتشررر کرد، چنین نتیجه گرفت که این وضررعیت  2020دسررامبر  9که در تاریخ  گزارشرریبه طول انجامید، طی 

، علیرغم اینکه دادستان قانع 2006برای طرح نزد دیوان را ندارد. برخالف سال  17همچنان شرایط مطرح در ماده 

سترده رخ داد ستماتیک و گ سی ست که جرایم جنگی به طور  ست )پاراگراف شده ا (، چنین نتیجه گرفته 113ه ا

اسررت که اقدامات داخلی در خصرروص انجام تحقیقات و رسرریدگی به این جرایم توسررط دولت بریتانیا صررورت 

ی ایی در مرحله دادستانسال این تحقیقات منجر به بازگشایی هیچ پرونده 7گرفته است. هرچند با گذشت بیش از 

شی ستان دیوان در گزار شد. داد سی تمامی این موارد نهایتا چنین نتیجه گرفته  ن ضمن برر ست،  شر کرده ا که منت

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/04D143C8-19FB-466C-AB77-4CDB2FDEBEF7/143682/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-iraq-13-05-2014
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-iraq-13-05-2014
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Juristische_Dokumente/January_2014_Communication_by_ECCHR_and_PIL_to_ICC_OTP_re_Iraq_UK__public_version_.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/201209-otp-final-report-iraq-uk-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/201209-otp-final-report-iraq-uk-eng.pdf
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اسرررت که هیچ یک از این موارد بیانگر عدم تمایل یا ناتوانی دولت بریتانیا در رسررریدگی به جرایم ارتکاب یافته 

 نیست و این کشور سعی در محافظت از فرد یا افرادی در برابر محاکمه کیفری ندارد.

صوص و شده در خ صلی ارتکاب جرایم مطرح  ساله ا ضعیت عراق و اقدامات نیروهای نظامی بریتانیا در عراق م

و تمامی شرررایط الزم برای  (139)پاراگراف نیسررت؛ این اطمینان وجود دارد که این جرایم ارتکاب یافته اسررت 

یک ل گزارش خود به تفکآنکه در قلمرو صالحیت دیوان قرار بگیرند نیز احراز شده است. دادستان در بخش او

به هر یک از عناوین مجرمانه پرداخته است و ادله موجود را از نظر گذرانده است. بخش عمده گزارش دادستان 

اسررراسرررنامه دیوان  17بریتانیا به مسررراله قابلیت طرح پرونده نزد دیوان مطابق ماده -در خصررروص وضرررعیت عراق

 پردازد. المللی کیفری میبین

اسررراسرررنامه رم، چنانچه دولتی که  17المللی کیفری و مفاد ماده دیوان بین اصرررل صرررالحیت تکمیلیبر اسررراس 

باشد،  به پرونده انجام داده صالحیت رسیدگی به پرونده را دارد اقدامی در راستای انجام تحقیقات و یا رسیدگی

پرونده نزد دیوان قابل طرح نخواهد بود، مگر آنکه دولت مذکور تمایلی به رسیدگی به نحو صحیح نداشته باشد 

شد. در بند  شریح نحوه احراز ناتوانی و یا عدم تمایل دولت  17ماده  2یا از انجام آن ناتوان با سنامه دیوان به ت سا ا

ست. در ماده  صحبت می 17پرداخته ا صا از یک پرونده  شخ سنامه رم م سا شخص دارد. این در ا شود که متهم م

یتی که کند، وضعحالیست که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادستان درخصوص یک وضعیت خاص تحقیق می

 ،گی. این تفاوت در مرحله رسیدگردد تواند منجر به طرح چندین پرونده با متهمین متعدد نزد دیواندر نهایت می

شررعبه تجدیدنظر دیوان در نماید. احراز مفاد این ماده را برای دادسررتان در مرحله تحقیقات مقدماتی دشرروار می

را در مرحله  17نیز بررسررری قابل طرح بودن یک پرونده نزد دیوان به موجب ماده  پرونده وضرررعیت افغانسرررتان 

کند که احراز مفاد این ماده در مراحل اولیه کند و چنین استدالل میدادرسی از سوی شعبه مقدماتی رد میپیش

مبنای همین استدالل، دادستان نیز قادر به بررسی و احراز مفاد موضوع پذیر نیست. بر بررسی یک وضعیت امکان

ساس قاعده  شعبه تجدیدنظر، بر ا سوی  صادره از  شاره به رای  ضمن ا ستان  این ماده نخواهد بود. با این حال داد

ماره  ماده آیین دادرسررری دیوان بین 48شررر یابی  به ارز مه می 17المللی کیفری، خود را ملزم  نا نداسرررراسررر . دا

 (153)پاراگراف

به ارزیابی اقدامات دولت بریتانیا بپردازد. نخست آیا  دو مرحلهاساسنامه باید در  17در بررسی مفاد ماده  دادستان

یرد؟ و اگر ست که رسیدگی صورت نگتحقیقاتی صورت گرفته است که نهایتا منجر به اتخاذ این تصمیم شده ا

https://cilrap-lexsitus.org/clicc/1/1-complementary-to-national-criminal-jurisdictions
https://cilrap-lexsitus.org/clicc/1/1-complementary-to-national-criminal-jurisdictions
http://opiniojuris.org/2020/12/11/the-icc-british-war-crimes-in-iraq-and-a-very-british-tradition/
https://www.legal-tools.org/doc/x7kl12/pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_06998.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_06998.PDF


کیفری بین المللی حقوق    

 
 

107 
 

صمیم ست، آیا این تحقیقات و ت شده ا شدهچنین تحقیقاتی انجام  ستی انجام  شده به در صرفا  اندهای اتخاذ  و یا 

 اند؟محافظت از افراد و مسئولین واقعی جرایم ارتکاب یافته بودهاقداماتی برای 

ش سط دولت بریتانیا انجام  سبا توجه به اقداماتی که تو صیل مورد برر ستانی نیز به تف ست و در گزارش داد ی ده ا

قرار گرفته است، پاسخ سوال نخست مثبت است.  درخصوص سوال دوم، مرکز اروپایی برای حقوق اساسی و 

شر و وکالی منافع عمومی که گزارش سال حقوق ب سال کردند بر این باورند که  2014هایی در  ستان ار برای داد

عدم تمایل آن کشور به رسیدگی صحیح به جرایم ارتکاب یافته است. آنها استدالل  دهندهنشاناقدامات بریتانیا 

پرونده در دادگاه نظامی مورد  تنها یککنند پس از سرررالها تحقیقات و موارد متعددی از جرایم ارتکابی، می

سیدگی قرار گرفته و تعدادی پرونده سیدگینیز در دادگاه ر  های حقوقی داخلی برای دریافت غرامت مطرح و ر

 کیفری انجام نشده است. ، اما هیچ رسیدگیهشد

های متعددی از این گزارش، دادسرررتان اقدامات متعددی که از سررروی دولت بریتانیا و وزارت دفاع آن در بخش

کشور برای اختالل در روند تحقیقات انجام شده است را از نظر گذرانده و سعی داشته صحت اطالعاتی که در 

ثال، دادستان در گزارش خود بارها بر ضعف مقامات دولتی این خصوص بدست آورده را بررسی کند. به طور م

و نظامی که در زمان وقوع جرایم وظیفه جمع آوری مدارک و ادله و پس از آن نیز نگهداری از آن را برعهده 

است. این ضعف نهایتا منجر به آن شد که این مدارک در طول زمان از بین رفته و در نتیجه  داشتند، تاکید کرده

ها در نتیجه کمبود ادله قابلیت ارجاع به دادسرررتانی را پیدا نکرده و یا توسرررط مقام یان تحقیقات، پروندهدر جر

 دادستانی نیروهای نظامی مورد پذیرش قرار نگیرند. 

صیل به نتیجه  ستان به تف سط بیهمچنین داد صوص اقدامات وزارت دفاع در رد سیبیتحقیقی که تو ستای رخ ا

ست ست می پردازد و در د شده ا سی به ادله و اخالل در روند تحقیقات تهیه  ستر کاری در ادله، ایجاد مانع در د

سط بی شده تو شر  ست. در گزارش منت ستقلی نیز به عمل آورده ا صوص تحقیقات م ایی از دهسی با عبیاین خ

ر جریان اند که دیخی در خصوص عراق مصاحبه شده است و آنها اظهار داشتهبازرسان پیشین تیم تحقیقات تار

سوی وزارت دفاع رو به رو می سی آنها به ادله و مدارک محدود تحقیقات خود دائما با موانعی از  ستر شدند، د

 کردند.تحقیقات در مورد آنها اعمال نفوذ می ها و ادامهبوده، و مقامات وزارت دفاع درخصوص برخی از پرونده

فته است نماید. با این حال دادستان نهایتا چنین نتیجه گرنتیجه تحقیقات مستقل دادستان نیز این موارد را تایید می

https://www.ceasefire.org/official-figures-reveal-only-one-prosecution-of-uk-armed-forces-personnel-for-war-crimes-overseas-since-2001/
https://www.ceasefire.org/official-figures-reveal-only-one-prosecution-of-uk-armed-forces-personnel-for-war-crimes-overseas-since-2001/
https://www.toaep.org/ps-pdf/32-bergsmo-stahn
https://www.toaep.org/ps-pdf/32-bergsmo-stahn
https://www.toaep.org/ps-pdf/32-bergsmo-stahn
https://www.bbc.com/news/uk-50419297
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که در عین اینکه اتهامات وارده بسررریار جدی اسرررت، و در تعیین عدم تمایل و ناتوانی دولت بریتانیا نقش حیاتی 

 (  409اما ادله کافی برای تایید وقوع آن در دسترس نیست. )پاراگراف  دارد،

ساله بی شکال دیگری که به نظام تحقیقاتی داخلی بریتانیا وارد بود م . تیم تحقیقات طرفی نهادهای تحقیقاتی بودا

در  و تاریخی درخصرروص عراق از نیروهایی تشررکیل یافته بود که پیش از آن عضررو پلیس سررلطنتی ارتش بودند

سرررالهای ارتکاب جرایم به نحوی در ارتباط با موارد حبس و تحقیقات در خصررروص متهمین بودند. لذا دادگاه 

غییر شکل تیم طرفی دانسته بود. این منجر به تعالی بریتانیا حضور آنها را در تیم تحقیقاتی منجر به عدم تحقیق بی

در نتیجه  2017(. هرچند نهایتا در سررال 444اراگراف آن شررده بود )پ تحقیقاتی و تغییر اعضررای تشررکیل دهنده

انتقادات پارلمان به این تیم تحقیقاتی و علیرغم صرف هزینه های فراوان، این تیم به کار خود خاتمه داد. همچنین 

پس از آن دو موسسه حقوقی که بیشترین اطالعات را در اختیار تیم تحقیقات تاریخی در خصوص عراق گذاشته 

ه درخواست وزارت دفاع به دیوان رسیدگی به تخلفات وکال ارجاع شده و یکی از آنها منحل شد. انجام بودند، ب

سیاری از ادله سوال بردن قابلیت اتکای ب شده بود منجر باین تحقیقات و زیر  سات ارائه  س سط این مو ه ای که تو

 نها شررد و این خود احتمال به نتیجهارائه شررده از سرروی آ حسرراسرریت بیشررتر نهاد تحقیقات داخلی در بررسرری ادله

در  پرونده در رسرریدگی به این داد. هرچند دادگاه عالی بریتانیاها را بسرریار کاهش میرسرریدن بسرریاری از پرونده

ادله وارد آمده بود را رد کرده و عاملی برای مخدوش دانسررتن نظر،  بسرریاری از ایراداتی که به این مرحله تجدید

 اعتبار ادله ندانسته بود.

منحل شررد چرا که پس از  2017همانطور که گفته شررد تیم تحقیقات تاریخی در خصرروص عراق نهایتا در سررال 

صرف هزینه ستانی نهای فراوان حتی یک پرونده به مرحله آغاز تحقیقات در مرحله داسالها تحقیقات و  سید. د ر

دادسررتان در بررسرری تصررمیمات اتخاذ شررده توسررط این نهاد، و نظر به اینکه اطالعات منتشررر شررده توسررط آن به 

ا هصورت عمومی بسیار محدود است، از دولت بریتانیا درخواست کرد که اطالعات بیشتری در خصوص پرونده

ا مواجه شررد. این دولت چنین اسررتدالل کرد که در اختیارش قرار دهد. این درخواسررت با اعتراض دولت بریتانی

صول دقیقا همان نتیجه صحیح به پرونده، ح سیدگی  ست میمعیار ر ستان دیوان به آن د ست و یافتای که داد ه نی

 (359دادستان صالحیت زیر سوال بردن تصمیمات نهادهای قضایی دولتی را ندارد.)پاراگراف 

پیشررین تیم تحقیقات تاریخی درخصرروص عراق برگزار کرده اسررت  نهایتا دادسررتان طی جلسرراتی که با مقامات

بندی شده بودند و جرایم با درجه اهمیت شان درجهمتوجه شده است که جرایم بر اساس درجه شدت و اهمیت

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2018/2726.html
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ند  نده از رو یک پرو به خروج  که منجر  مل دیگری  عا ند. همچنین  خارج شرررده بود قات  ند تحقی کمتر از رو

ن زمان قابل توجهی از زمان وقوع جرم بوده اسررت. عوامل دادسررتانی این عامل را قابل شررد، گذشررتتحقیقات می

اند، چرا که اسرراسررا این فاصررله زمانی در نتیجه عدم اقدام نیروهای بریتانیا به وجود آمده اسررت و قبول ندانسررته

سی به عدالت محروم کرد. علینمی ستر ستناد آن قربانیان را از حق د ضعفرغم تمتوان به ا وند ها در رامی این 

تحقیقات داخلی بریتانیا، که دادسرررتان در گزارش خود به جزییات به آنها پرداخته اسرررت، دادسرررتان نهایتا نتیجه 

های کیفری در حوزه صالحیت نظام قضایی داخلی است و هیچ بندی رسیدگی به پروندهگرفته است که اولویت

عدم توانایی دولت بریتانیا برای انجام تحقیقات به نحو صررحیح تلقی  دهنده عدم تمایل یایک از این موارد نشرران

 (364شود.)پاراگراف نمی

دادسررتان در گزارش خود صررراحتا بر وجود شررواهدی که بیانگر عدم تمایل دولت بریتانیا و به ویژه وزارت دفاع 

های داخلی این ادگاه(؛ اما در عین حال اشررراره کرده که د480آن کشرررور اسرررت تاکید کرده اسرررت)پاراگراف 

های حقوقی و کیفری، در تالشرند که روند قضرایی را در این خصروص طی کنند. هرچند کشرور، اعم از دادگاه

اساسنامه نخواهد بود، الزم به یادآوری است که بدون همکاری  17 های حقوقی مانع از تحقق مفاد مادهرسیدگی

سی به ادله و جمع ستر صوصآوری ادله برای پیشنهادهای نظامی و دولتی امکان د  بردن تحقیقات کیفری در خ

 المللی کیفری واژه دولت در معنای عام آن بهجرایم ارتکاب یافته وجود ندارد. همچنین در اسرراسررنامه دیوان بین

ستان باید رفتار تمامی ارگان ست، بدین معنا که داد سیکار رفته ا ضو را مورد برر شکیالت یک دولت ع  ها و ت

ضایی بریتانیا تکیه کرده و اقدامات  ستگاه ق ستان در گزارش خود بر اقدامات د ست که داد قرار دهد، این درحالی

 .است کمتری به آنها دادههای خود نادیده گرفته و یا وزن دولت بریتانیا را در ارزیابی

شور، در  ستان در رد وجود ادله کافی برای پذیرش آنکه اقدامات دولت بریتانیا، و به ویژه وزارت دفاع آن ک داد

«  ئه به دادگاهارا»برخی از مرتکبین صررورت گرفته، چنین عنوان داشررته که ادله را کافی برای راسررتای حفاظت از 

(. این معیار پیش از این توسط دادستان مورد استفاده قرار نگرفته است، چرا 409)پاراگراف  ارزیابی نکرده است

قالیی ، مبنای عگیردمیوجه قرار که معیاری که در مرحله تحقیقات مقدماتی برای ارزیابی ادله و مدارک مورد ت

 ترین معیاریست که در اساسنامه رم در نظر گرفته شده است، وبرای باور به ارتکاب جرایم است؛ این معیار پایین

 ک در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین شده است.های دادستان در دسترسی به ادله و مدارمتناسب با محدودیت

http://opiniojuris.org/2020/12/11/the-icc-british-war-crimes-in-iraq-and-a-very-british-tradition/
file:///C:/www.legal-tools.org/doc/246815/pdf/
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سنامه، دادستان باید چنین معیاری را مدنظر قرار  17لذا در بررسی اصل صالحیت تکمیلی و احراز مفاد ماده  سا ا

شد،  صوص اقدامات دولت بریتانیا در جریان تحقیقات داخلی بیان  صار در خ دهد. با توجه به مواردی که به اخت

شواری می سیدگی به جرایم توبه د صور کرد معیار مبنای عقالیی برای باور به آنکه دولت بریتانیا تمایلی به ر ان ت

ستان در این مرحله موظف  شود. داد شته و یا از این طریق به دنبال محافظت از برخی از مرتکبان بوده، احراز ن ندا

ست ادله شک معقول اثبات نی سد معیارنماید؛ با این حال به نظر میای ارائه دهد که این اقدامات را ورای هر  ی ر

ای که علیه دولت بریتانیا در دسرررت اسرررت، به کار برده اسرررت معیاری بسررریار که دادسرررتان در ارزیابی ادله

 .است ترگیرانهسخت

الی از ایرادات گفته ختصرررمیم دادسرررتان مبنی بر خاتمه بخشررریدن به تحقیقات مقدماتی با توجه به مطالب پیش

ست؛ اما نتیجه ستان در عین پذیرش اینکه موارد حقوقی نی شار این گزارش، داد شگرف نیز به دنبال دارد. با انت ای 

رحمانه توسررط نیروهای بریتانیایی رخ داده اسررت، بر متعددی از جنایات جنگی، شررکنجه، رفتار غیرانسررانی و بی

ست. این بدین معنی  شته ا صحه گذا صمیم بریتانیا برای عدم محاکمه حتی یک نفر به اتهام ارتکاب این جرایم  ت

 کیفرمانی جرایم شرردید اسررت، عمال بر رویالمللی کیفری، که هدف اصررلی آن مبارزه با بیاسررت که دیوان بین

 . پذیرفته استم چشم بسته و عدم محاکمه متهمان و برقراری عدالت را ارتکاب این جرای

شماین گزارش، با   سی فراوانی برای دیوان بیناین چ سیا نبال خواهد المللی کیفری به دانداز کلی، آثار و تبعات 

با بی با دولتدهدمیکیفرمانی را داشرررت. نهادی که وعده تحقق عدالت و مبارزه  های ، در عمل در مواجهه 

ی ها و فشرررارهاتهدیدماند. این گزارش و همچنین طرفانه باز میبه نحو کامال بی قدرتمند از انجام وظایف خود

به نحو کامال بیاخیر ایاالت متحده آمریکا نایی دیوان برای انجام وظایف خود  نه ، توا رده را زیر سررروال بطرفا

المللی کیفری تا سرررالهای اخیر، عمده تمرکز دیوان معطوف به کشرررورهای اسرررت. از زمان تاسررریس دیوان بین

. البته، در سررالهای اخیر دادسررتان دیوان انتقاد بوده اسررتآفریقایی بوده اسررت و دیوان از این منظر همواره مورد 

، نزوئالوالمللی کیفری، تحقیقات مقدماتی در خصررروص برخی کشرررورهای غیرآفریقایی از جمله اکراین، بین

ا هر دستورکار خود قرار داده است، لذا انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص این وضعیتافغانستان و عراق را د

المللی ع بینترین مرجهای حقوقی در تثبیت موقعیت دیوان به عنوان عالیطرفانه و منطبق بر اسرررتداللبه نحو بی

 عدالت کیفری بسیار حائز اهمیت است.

 

 

https://opiniojuris.org/2020/12/10/the-nine-words-that-wrongly-doomed-the-iraq-investigation/
https://ilg2.org/2020/12/09/the-icc-prosecutors-final-report-on-the-afghanistan-uk-investigation-concerns-over-complementarity-and-the-courts-future-legitimacy/
https://ilg2.org/2020/12/09/the-icc-prosecutors-final-report-on-the-afghanistan-uk-investigation-concerns-over-complementarity-and-the-courts-future-legitimacy/
https://www.icc-cpi.int/about
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25997&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25997&LangID=E
http://www.washingtonpost.com/world/europe/african-leaders-complain-of-bias-at-icc-as-kenya-trials-are-underway/2013/12/05/0c52fc7a-56cb-11e3-bdbf-097ab2a3dc2b_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/african-leaders-complain-of-bias-at-icc-as-kenya-trials-are-underway/2013/12/05/0c52fc7a-56cb-11e3-bdbf-097ab2a3dc2b_story.html
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 المللی کیفری در ارتباط با وضعیت اوکراینشرح اعالمیۀ نهایی دادستان دیوان بین 

 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی -کتایون اشرفی

                      

المللی کیفری نتایج بازرسی های خود را در ارتباط با وضعیت  ، دفتر دادستانی دیوان بین2020دسامبر 11در تاریخ 

. دادستان کل دیوان، خانم فاتو بن سودا در این اعالمیه پایان رسیدگی مربوط به اوکراین را اعالم کرداوکراین 

اعالم کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن شرح مختصر آنچه در شبه جزیره کریمه و شرق اوکراین 

رتباط در این ا آخرین گزارش دادستانیرخ داده است و ارائۀ تاریخچۀ این رسیدگی در دیوان مذکور، به بررسی 

 پرداخته شود.

 :تاریخچۀ رسیدگی در دیوان 

 دیوان2015نوامبر12گزارشالمللی کیفری به این صورت آغاز شد که در  رسیدگی به این وضعیت در دیوان بین

تا  2013نوامبر21، شروع بازرسی مربوط به اتهامات از تاریخ ای عالمیهذکر شد که دولت اوکراین طی صدور ا

آپریل، دادستانی، رسیدگی اولیه در ارتباط با وضعیت اوکراین  25را درخواست کرده است. در 2014فوریه  22

ای دیگر از سوی اوکراین صادر شد و صالحیت دیوان را نسبت  اعالمیه 2015سپتامبر 8را آغاز کرد. همچنین در 

فوریه گسترش داد و انتهایی برای آن مشخص نکرد. الزم به ذکر است که کشور اوکراین 20به اتفاقات بعد از 

صالحیت دیوان را پذیرفته است.  نامۀ رماساس 12مادة 3عضو دیوان نبوده ولی از طریق صدور اعالمیه طبق بند

توانند با صدور اعالمیه ای دیوان را نسبت به رسیدگی به اتهامات مربوطه، طبق این ماده، کشورهای غیرعضو می 

امه رم محسوب ساس نصالح قلمداد کنند. روسیه که یکی از طرفین درگیر در این وضعیت است، از امضا کنندگان ا

 امضا خود را پس گرفت. 2016شد که در نوامبرمی

، 2017، 2016هایدر این راستا، دفتر دادستانی بازرسی های خود را در ارتباط با اوکراین آغاز کرد و نتایج در سال

، همانطور که ذکر شد، دفتر دادستانی نتایج پایان رسیدگی های 2020منتشر شد و در نهایت در سال 2019و2018

 اولیه را اعالم کرد.

 

 

 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otp-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otp-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf
file:///C:/Users/UNS/Downloads/22%20Declaration%20by%20Ukraine%20lodged%20under%20Article%2012(3)%20of%20the%20Statute,%209%20April%202014;%20Note%20Verbale%20of%20the
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-Ukraine_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf
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 :شرح وقایع

ای در میدان استقالل  اعتراضات گسترده 2013نوامبر 21یاکوویچ اداره میشد. در کتوریوحکومت اوکراین توسط 

کی اف شکل گرفت که علت اعتراض، تصمیم دولت برای امضا نکردن توافقنامه با اتحادیه اروپا بود. در این 

 20تا 18اعتراضات نیروهای امنیتی و معترضین دچار جراحات شدیدی شده و تعدادی از معترضین کشته شدند. از

تیجۀ آن، صدها نفر از معترضین زخمی و کشته شدند. سپس، با ، خشونت ها افزایش پیدا کرد و در ن2014فوریه

وساطت اتحادیۀ اروپا، معترضین و رئیس جمهور وقت، بر رای گیری مجدد برای انتخاب رئیس جمهور توافق 

 ، پارلمان اوکراین رای به کناره گیری ویکتور یاکوویچ داد. 2014فوریه 22کردند. در

)پایتخت جمهوری خود مختار کریمه( شکل گرفت.  ق اوکراین و سیمفروپولدر اواخر فوریه اعتراضاتی در شر

فوریه افرادی مسلح وارد خاک کریمه شده و کنترل این شبه جزیره را در دست گرفتند. سپس، روسیه 27الی 26از 

روسیه 2014مارس 18اند. دراذعان کرد که این افراد، متشکل از پرسنل نظامی خود و شبه نظامیان محلی بوده 

رسما ادغام خاک کریمه به سرزمین خود را اعالم کرد و از آن زمان به بعد، کنترل موثر بر آن سرزمین اعمال 

کرد. همزمان با این اتفاقات، در شرق اوکراین، افرادی مسلح، کنترل ساختمانهای مهم دولتی را در دست گرفتند. 

روریسم را جهت مبارزه با معترضین، اعالم کرد. همچنین در آوریل، دولت اوکراین آغاز عملیات ضد ت 15در

نفر از افراد  40، 2014می 2اواخر آپریل، رئیس جمهور وقت، اعالم وضعیت آماده باش کرد. در شهر اودسا، در

ن ای مسلحانه بیدر ساختمانی که در اشغال معترضین بود، کشته شدند. در واقع، در شرق اوکراین مخاصمه 

غیرنظامی  3000عترضین رخ داد که در آن از سالحهای گرم استفاده شد و در نتیجۀ آن، بیش ازحکومت و م

کشته و هزاران نفر دچار جراحت شدند. بیشترین تعداد تلفات در سال اول درگیری ثبت شده است که پس از ان 

 بین طرفین منعقد شد.  2015درفوریه 2آتش بس مینسک

شواهدی اشاره کرده است که نشان از درگیری مستقیم بین نیروهای اوکراین  دادستانی به 2018در گزارش سال

 2014جوالی 14المللی، از تاریخو فدراسیون روسیه دارد که این امر، اثبات کنندة وجود مخاصمۀ مسلحانۀ بین 

نترل ز کدر کنار، مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی است. همچنین در این گزارش به شواهدی اشاره شده است که حاکی ا

 پروندة تادیچر د سابق یوگسالوی یفریک یالملل نیدادگاه بکلی روسیه بر نیروهای مسلح شرق اوکراین است. 

(، معیار کنترل کلی را برای اینکه نیروهای مسلح مذکور، تحت هدایت کشور مقابل قلمداد شده 117)پاراگراف

نوع موقعیت  3و در نتیجه، مخاصمه به مخاصمه ای بین المللی تبدیل شود، کافی قلمداد کرده است. در واقع

https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
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درگیری مستقیم  -مللی)اشغال کریمهال.مخاصمۀ مسلحانۀ بین 1مخاصمه ای در این وضعیت قابل بررسی است: 

. مخاصمۀ مسلحانۀ داخلی)شرق اوکراین بین معترضین و 2در شرق اوکراین بین نیروهای اوکراین و روسیه(

. مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی شده )شرق اوکراین بین نیروهای کنترل شده توسط روسیه و حکومت(. 3حکومت( 

المللی، انین و عرفهای بین المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانۀ بیناین نکته قابل ذکر است که از لحاا قو

 تفاوتی میان مورد اول و سوم وجود نداشته و دادستانی نیز در گزارش خود به این امر اشاره کرده است.

 :اتهامات

ت: سیم کرده اسدادستان دیوان، در اعالمیۀ پایانی خود، جرائم محقق شده در این سرزمین ها را به سه قسمت تق

اند )حمله علیه غیرنظامیان در درگیریهای اوکراین شرقی(؛ . جرائمی که حین مخاصمه و درگیری رخ داده 1

 2018اند )مانند شکنجه در اوکراین شرقی که در گزارش.جرائمی که در زمان حبس و توقیف اتفاق افتاده 2

یمه اتفاق افتاده است )مانند قتل، به عنوان جنایت علیه . جرائمی که در کر3دادستانی به آن اشاره شده است(؛ و 

 بشریت و تجاوز به عنوان جنایت جنگی(.

دادستانی دالیلی را مبنی بر تحقق برخی جنایت جنگی در زمان اشغال کریمه یافته است که مشتمل بر نقض قواعد  

 در مخاصمات مسلحانۀ بین تصریح شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض قواعد و عرف های جنگی

نامه )مرتبط با تعریف و شناسایی  رفتارهای ذیل جنایات اساس  8مادة 2بند 2و1هایالمللی اشاره شده در پاراگراف 

نامه )مرتبط با تعریف و  اساس 7جنگی( است. همچنین شواهدی مبنی بر وقوع جنایت علیه بشریت، مطابق با مادة

شناسایی رفتارهای ذیل جنایات علیه بشریت( در این سرزمین وجود دارد که تیم دادستانی آنها را تایید و گزارش 

 باز می گردد. 2014فوریه26کرده است. تاریخ شروع این جنایات به

اساس نامه  8گی مبنی بر مادةآپریل به بعد، جنایات جن 30همزمان در شرق اوکراین، دالیلی وجود دارد که از

ر بین المللی ای غیالمللی و برخی در مخاصمه اتفاق افتاده است که برخی از آنها در موقعیت مخاصمۀ مسلحانۀ بین 

اند. علت تغییر این موقعیت دخالت نیروهای نظامی روسیه و کنترل موثر بر نیروهای درگیر در این قسمت رخ داده 

 است.
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 :قابلیت استماعصالحیت و 

ذکر شد، مبنای صالحیت دیوان در رسیدگی به این وضعیت، اعالمیۀ اوکراین براساس همانطور که 

ای دیگر، از نظر زمانی گسترش پیدا کرد. جرائمی که در اساس نامۀ دیوان است که به وسیلۀ اعالمیه 12مادة3بند

نامۀ دیوان تحت شمول صالحیت موضوعی دیوان قرار اساس  5ها اتفاق افتاده است، با توجه به مادة این سرزمین 

نامه به مفهوم قابلیت استماع نزد دیوان شاره دارد. در راستای اساس   17می گیرند. در کنار مفهوم صالحیت، مادة

عریف ان و اهمیت جرائم اتفاق افتاده. در تقابلیت استماع دو مورد قابلیت طرح دارد: تکمیلی بودن صالحیت دیو

این وظیفۀ هر یک از دولتها »ه ک است ( این نکته یادآوری شده6نامه )بند  اساس ۀدر مقدمصالحیت تکمیلی ، 

 15بند«. نندک المللی هستند، اعمالن که صالحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بیاست 

ور مناسب ی ملی به طئپس اگر سیستم قضاکمل محاکم کیفری داخلی معرفی کرده است. مقدمه نیز دیوان را م

در اعمال صالحیت بر جنایات برای اعمال صالحیت دیوان وجود ندارد. از سوی دیگر، دولتها عمل کند، دلیلی 

یزه کافی یل و انگهایی که تماتهمچنین دول. به نحوی در آن مشارکت دارند تمایلی ندارند المللی  که اغلب بین

 مات و، ممکن است به دلیل مخاصرا دارند المللی کیفری به جنایات مشمول صالحیت دیوان بین برای رسیدگی

های تولتوسط د مواردی که یک موضوع در در نتیجه جز. یا عوامل دیگر از انجام تحقیق و تعقیب ناتوان باشند

دم فقط در صورت عدم تمایل یا ع، یا نظام قضایی غیرفعال است ،شودعضو به طور داوطلبانه به دیوان ارجاع می

رتی یک شکایت تنها در صولذا اعمال می کند.  توانایی حقیقی یک دولت در رسیدگی، دیوان صالحیت خود را

هاله  ) .دیوان احراز کند محاکم ملی حقیقتاً مایل یا قادر به انجام رسیدگی نیستند در دیوان قابل پذیرش است که

مقابله با  در یمل ییقضا یهانظام ییای: پویفریک یالمللنیب وانید یلیتکم تیصالح، اکبرنژاد ینیحس

 (3، 1388ی،فریکیب

المللی کیفری در وضعیت مورد بحث، دفتر دادستانی در گزارش در ارتباط با صالحیت تکمیلی دیوان بین 

های افراد موردنظر دادستانی در اعالم کرده است که مقامات ذی صالح برای رسیدگی به پرونده  2020سال

های داخلی اوکراین و یا روسیه، غیرفعال بوده و در دسترس  ارتباط با جرائم تحت صالحیت دیوان، در دادگاه

های بالقوه قابلیت استماع نزد دیوان را دارد. اساس نامه رم( نیستند. لذا این جرائم و پرونده  17مادة 3ی بند)در معنا

همچنین از سوی دادستانی اعالم شد که جرائم مد نظر، از لحاا مقیاس، ماهیت، نحوة انجام و تاثیر، از کمیت و 

 ن مطرح کرد.کیفیت کافی برخوردار هستند تا بتوان آنها را نزد دیوا
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یکی از  ،2014و2013هایدر سال طلبان طرفدار روسیه جنایات ارتکابی میان نیروهای دولتی اوکراین و تجزیه

ا در هایی ر گزارش« هیهت نظارت ملل متحد بر حقوق بشر در اوکراین»اخیر است.  ۀمرگبارترین مخاصمات ده

کراین های شرق او ارائه و مشارکت در درگیری« کریمه» ها و تصرفمورد افزایش آمار تلفات در اثر این درگیری

ت رفتاری، خشونت، بازداش الملل شامل قتل عام، اذیت و آزار، بد حقوق بین هعنوان نقض شدید قواعد آمر را به

عنوان جنایت جنگی بوده را مطرح نموده  غیرقانونی و انواع دیگر آنچه اغلب نقض حقوق بشر فردی و جمعی به

 .سازمان ملل متحد  نیز به آن اشاره شده است گزارش کمیساریای عالی حقوق بشردر  و است

اشته و د در نهایت، طی این گزارش ها دادستانی نتیجه گرفته است که وضعیت اوکراین، نزد دیوان قابلیت استماع

جرائم تحقق یافته در حیطۀ صالحیت دیوان قرار می گیرند. طبق اعالمیه دادستان کل، قدم بعد اخد مجوز از شعبۀ 

مقدماتی دیوان جهت آغاز تحقیقات است. نکتۀ قابل توجه در این اظهارات، عدم همکاری روسیه با دیوان است 

دولت اشاره شده است. استقالل دیوان، نقش فعال دادستانی، و در گزارش ها نیز به عدم اهتمام الزم و کافی این 

نحوة جمع آوری اطالعات میدانی از جمله مواردی است که در گزارش های مربوط به این وضعیت و اعالمیۀ 

دادستانی قابل مشاهده است. همچنین در راستای جمع آوری اطالعات، به نقش یونیسف و سایر سازمان های 

 شاره کرد.حقوق بشری باید ا

امید آن است که این وضعیت در رسیدگی های بعدی نیز راه عدالت را پیموده و نمونه ای مثال زدنی باشد از 

 هدف اصلی دیوان که همانا، مبارزه با بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی است.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/12thOHCHRreportUkraine.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/12thOHCHRreportUkraine.pdf
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 یفریالمللی کچالش های رسیدگی به وضعیت جمهوری اسالمی افغانستان در دیوان بین 

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -انوشیروان نادری

رسررریدگی به وضرررعیت جمهوری اسرررالمی افغانسرررتان در دیوان بین المللی کیفری یکی از بحث برانگیزترین 

های تنهادها و شخصیها، موضوعاتی است که دامنه آن از میان حقوقدانان فراتر رفته و سبب موضع گیری دولت

بین المللی شررده اسررت. علت این امر، یکی وجود پیچیدگی خاص حقوقی مطرح در این وضررعیت در چارچوب 

خود دیوان و همچنین واکنش هایی اسررت که از سرروی برخی دولت های قدرتمند، نظیر ایاالت متحده، در قبال 

نظیر  ین المللی کیفری را تهدید به اعمال تدابیریاین رسیدگی مشاهده می شود. ایاالت متحده که پیشتر دیوان ب

های اخیر آن را عملی کرده و  مات کرده بود، در طی روز قا کان و م کار یه  های مسررررافرتی عل یت  حدود م

دستورالعملی در این خصوص صادر کرده است. در نوشتار پیشرو که در دو بخش تهیه شده، تالش خواهد شد 

یدگی به وضررعیت افغانسررتان در دیوان بین المللی کیفری بیان گردد و در که ابتدا )در بخش نخسررت( روند رسرر

مرتبه دیگر)بخش دوم(، واکنش ایاالت متحده و توانایی های حقوقی و غیرحقوقی این دولت برای جلوگیری از 

 پیشبرد رسیدگی به وضعیت افغانستان در دیوان مورد بحث قرار گیرد.

ه آنک تواند، راسا، تحقیقاتی را در خصوص یک وضعیت آغاز کند، بی، دادستان میاساسنامه رم 15مطابق ماده 

با این حال، در چنین  ارجاعی از سوی یک کشور عضو اساسنامه یا شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته باشد.

شع سیدگیحالتی، یکی از  صادر نماید. کننده بدوی، می ب ر ست مجوز انجام تحقیقات را  های سیآغاز برربای

سال  مقدماتی ستان به  سالمی افغان ضعیت جمهوری ا سنامه، در  15گردد. مطابق ماده باز می 2007وقایع در و سا ا

ستان، ضعیت افغان سال  رابطه با و ستانی، تا  شواهد مبتنی بر  125، بالغ بر 2017دفتر داد مکاتبه حاوی اطالعات و 

صالحیت دیوان شمول  ستان، با ارائه  احتمال ارتکاب برخی جرایم م ست. داد شت دریافت کرده ا اکتبر  30یاددا

صد خود مبنی بر نامه دیوانآیین 45مطابق با ماده  2017 ست دیوان را از ق ست مجوز آغاز تحقیق در ، ریا درخوا

ستان به موجب بند  ساسنامه باخبر ساخت. در  15ماده  3وضعیت جمهوری اسالمی افغان ، 2017نوامبر  3تصمیم ا

 های بدوی محول داشت. در تاریخگیریاست دیوان، وضعیت جمهوری اسالمی افغانستان را به شعبه سوم رسید

ان را افغانست درخواست صدور مجوز برای تحقیق در وضعیت جمهوری اسالمی، دفتر دادستانی 2017نوامبر  20

سیدگی2002ژوئیه  1از تاریخ  شعبه ر شت. ، به  سلیم دا سب های بدوی ت ستانی به دنبال ک بطور خاص، دفتر داد

اند در سرررزمین افغانسررتان رخ داده 2003مه  1رود از تاریخ مجوز تحقیق در مورد جنایاتی اسررت که احتمال می

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/afghanistan
https://www.icc-cpi.int/afghanistan
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2017_06575.PDF
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2017_06575.PDF
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RegulationsCourt_2018Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06574.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
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صوص جرایمی نیز می44)مطابق بند  شامل تحقیق در خ ست فوق،  ژوئیه  1شود که از تاریخ (. همچنین، درخوا

ه رم ارتکاب یافته اند ولیکن با مخاصررمه مسررلحانه اسرراسررنام عضررو هایدولت از دیگر برخی در سرررزمین  2002

 (.55المللی در افغانستان پیوند کافی دارند )مطابق بند غیربین

( 260تا  187و بندهای  71تا  68)بندهای  مجوزدرخواست کسب دفتر دادستانی در اسناد گوناگون، از جمله نامه 

( به بیان برخی 255تا  253)بندهای  2017های تحقیقاتی مقدماتی سررال پیرامون فعالیت سرراالنه گزارشو نیز در 

ند، اود توسط نیروهای مسلح ایاالت متحده و اعضای آژانس مرکزی اطالعات انجام شدهشاقداماتی که گفته می

پرداخته اسررت. بنا بر گزارش منتشررر شررده توسررط دفتر دادسررتانی، اطالعات موجود مبنای معقولی برای این باور 

کنجه و رفتار ، نیروهای مسرررلح ایاالت متحده مرتکب جنایات جنگی شررر2003مه  1کنند که از تاریخ فراهم می

( قسمت 2اساسنامه رم و نیز هتک حرمت به کرامت فردی ذیل جز ) 8ماده  2( قسمت )ج( بند 1ظالمانه ذیل جز )

سی ذیل جز ) 8ماده  2)ج( بند  شونت جن سایر انواع خ سی و  سنامه و همچنین تجاوز جن سا سمت 6ا  2بند )ه( ( ق

، این جنایات در بافتار یک مخاصمه 2017گزارش ساالنه  240بند اند. به گفته دادستانی در اساسنامه شده 8ماده 

د که از کنناند. افزون بر این، شرررواهد موجود مبنای معقولی برای باور فراهم میالمللی رخ دادهمسرررلحانه غیر بین

سیا( ذیل جز )2002ژوئیه  1تاریخ  ضای آژانس مرکزی اطالعات ) سمت )ج( بند 1، اع سنامه رم  8ماده  2( ق سا ا

شکنجه و رفتار ظالمانه و نیز مطابق جز ) سمت )ج( بند 2مرتکب جنایات جنگی  سنامه، مرتکب  8ماده  2( ق سا ا

سمت 6جنایت جنگی هتک حرمت به کرامت فردی و همچنین وفق جز ) سنامه مرتکب  8ماده  2بند )ه( ( ق سا ا

(. این جنایات نیز درخواست کسب مجوز 260تا  191بندهای اند)تجاوز جنسی و سایر انواع خشونت جنسی شده

ز افغانسرررتان و هم در قلمرو برخی دیگر االمللی، هم در قلمرو در بافتار و با پیوند با مخاصرررمه مسرررلحانه غیر بین

سنامه رم ارتکاب یافتهدولت سا (. به ویژه، اطالعات درخواست کسب مجوز 137تا  125بندهای اند )های عضو ا

نفر از بازداشررت شرردگان توسررط اعضرای  54ه دسررتکم کنند کو قرائن موجود مبنای معقولی برای باور فراهم می

رحمانه، هتک حرمت به کرامت فردی، تجاوز و یا نیروهای مسرررلح ایاالت متحده در معرض شرررکنجه، رفتار بی

سی قرار گرفته شونت جن ستان و در دوره زمانی خ سرزمینی افغان رخ  2004تا  2003اند که این جنایات در قلمرو 

نفر از بازداشت شدگان  24کنند که حداقل ندات موجود مبنای معقولی برای باور فراهم میاند. شواهد و مستداده

رحمانه، هتک حرمت به توسرررط اعضرررای آژانس مرکزی اطالعات ایاالت متحده در معرض شرررکنجه، رفتار بی

ن و برخی ااند که این جنایات در قلمرو سرررزمینی افغانسررتکرامت فردی، تجاوز و یا خشررونت جنسرری قرار گرفته

ستان، رومانی و لیتوانی، و در دوره زمانی دیگر از دولت سنامه رم، از جمله له سا ضو ا رخ  2004تا  2003های ع
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ی از آن اسرررت که جنایات ادعایی، در بافتار (. اطالعات موجود حاک2017گزارش سررراالنه  254بند اند )داده

ستان روی داده ضعیت افغان سلحانه در و صمه م شود مخا اند و با آن درگیری پیوند دارند. بطور خاص، گفته می 

شت ضویت در و یا همکاری با طالبان ویا که این جنایات علیه بازدا شکوک به ع ست که م شده ا شدگانی انجام 

ستانی، در القاعده بودند. به گفته د سب مجوز 245و  129، 122، 194بندهای فتر داد ست ک های ، تکنیکدرخوا

رسررد در چارچوب بازجویی بعنوان بخشرری از یک سرریاسررت کسررب اطالعات طراحی و اجرا شررده و به نظر می

های دولت وزارت دفاع ایاالت متحده، آژانس مرکزی اطالعات و سرررایر بخشنیروهای مسرررلح ایاالت متحده، 

ست ) شده ا صادر  سی قرار گرفته و در نهایت مجوز انجام آن  گزارش  255بند ایاالت متحده مورد بحث و برر

 (.2017 ساالنه

در ( و نیز 268تا  187)بندهای  درخواسررت کسررب مجوزدفتر دادسررتانی، البته، در اسررناد گوناگون، از جمله نامه 

شود توسط نیروهای ( جهات حقوقی برخی اقداماتی که گفته می275تا  267خود )بندهای  2017 ساالنه گزارش

شده ضای آژانس مرکزی اطالعات انجام  سلح ایاالت متحده و اع صل م صوص ا ست. در خ شرح داده ا اند را 

شاره می ستانی ا صالحیت دیوان، دفتر داد ست که در این کند که اطالتکمیلی بودن  عات موجود حاکی از آن ا

، در جریان الذکر را دارندمرحله هیچگونه تحقیقات و پیگردی علیه کسررانی که مسررئولیت ارتکاب جنایات فوق

های  دهد که درخصوص بدرفتارینیست. دادستانی دیوان به یکی از ایرادات صالحیتی ایاالت متحده پاسخ می

اشرراره  2017گزارش سرراالنه  268بند قیقاتی انجام داده اسررت. دادسررتانی در انجام شررده نیروهای متبوعش، تح

ستفاده از زندانیان تحقیقات است، می ا تکند که اگرچه ایاالت متحده مدعی انجام تحقیقات پیرامون مسئله سوءا

رسررد که تحقیقات و یا پیگردهای قانونی انجام شررده در خصرروص آنجا که قابل تشررخیص اسررت، اما به نظر می

ند ویا آنکه علیه ااقدامات یاد شده، عمدتا علیه کسانی صورت گرفته که مرتکب مستقیم ویا فیزیکی جرایم بوده

سیدگی شعبه ر ست.  ستقیم این افراد بوده ا ستانی های بدوی، البتهمافوق م سط دفتر داد شده تو را  شواهد ارائه 

رسد هیچکدام از تحقیقات انجام شده توسط مقامات ایاالت متحده، شامل و اشاره داشت که به نظر نمی پذیرفت

صرردور مجوز و نظارت بر اجرای آن دسررته از بررسرری مسررئولیت کیفری کسررانی باشررد که مسررئولیت توسررعه، 

دارند که توسررط نیروهای آمریکایی بکار گرفته شرردند، به نحوی که در نهایت  های بازجویی را برعهدهتکنیک

 (.2019آوریل  12رای  79بند المللی کیفری گردید )منجر به وقوع برخی جرایم مشمول صالحیت دیوان بین
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ست پیدا کند که با درجهعلیرغم تالش ست به اطالعات و مدارکی د سته ا ستانی نتوان سیار، دفتر داد ی از اهای ب

قطعیت نشرران دهند در مورد پرونده سرروءاسررتفاده از بازداشررت شرردگان توسررط نیروهای مسررلح ایاالت متحده 

سیدگی ضائی انجام ر ست )های ق سال  271تا  267بند شده ا ست (. مطابق با آنچه که در 2017گزارش  درخوا

تصمیم های مقدماتی نیز در (، شعبه رسیدگی296تر دادستانی ذکر شده بود )بند دف 2017نوامبر  20کسب مجوز 

کند که اطالعات موجود حاکی از آن هسرررتند که تصرررریح می خود در خصررروص درخواسرررت دفتر دادسرررتانی

مجازات جنایات ارتکابی توسرررط اعضرررای آژانس مرکزی اطالعات ایاالت هیچگونه تحقیقات و پیگردی برای 

های رسررد تحقیقات محدود و یا رسرریدگی(. به نظر می2019آوریل  12رای  78متحده، انجام نشررده اسررت )بند 

ند یا اکیفری انجام شررده نیز، در خصرروص کسررانی صررورت پذیرفته که مرتکب فیزیکی و مسررتقیم جنایات بوده

های قانونی ارائه شررده توسررط دفتر مشرراور حقوقی در خصرروص خود را در چارچوب راهنمایی  آنکه وظایف

شدگان بخوبی انجام نداده شت  سال  268بند اند )بازجویی از بازدا شاره به 2017گزارش  ستانی دیوان، با ا (. داد

در خصررروص رویکرد آژانس اطالعات مرکزی به عدم پیگیری  گزارش کمیته اطالعاتی سرررنای ایاالت متحده

ضائی علیه ماموران خود، ا سیدگی ق سط کند که به نظر نمیشاره میر شده تو سد هیچکدام از تحقیقات انجام  ر

مقامات ایاالت متحده، شامل بررسی مسئولیت کیفری کسانی باشد که مسئولیت توسعه، صدور مجوز و نظارت 

دارند که توسررط نیروهای آژانس اطالعات مرکزی بکار  های بازجویی را برعهدهبر اجرای آن دسررته از تکنیک

یفری المللی کته شررردند، به نحوی که در نهایت منجر به وقوع برخی جرایم مشرررمول صرررالحیت دیوان بینگرف

 (.درخواست کسب مجوز 312بند گردید )

سی شده در دیگر دولتدر رابطه با دادر ستانیهای انجام  شار گزارش خود، بیان ها، دفتر داد ، حداقل در زمان انت

شرررود توسرررط اعضرررای آژانس اطالعات مرکزی انجام کند که تحقیقات درخصررروص جنایاتی که گفته میمی

(. عالوه بر این، در 2017گزارش سررال  270بند اند، در کشررورهای لهسررتان، رومانی و لیتوانی جریان دارد )شررده

ضای نیروهای بینرابطه با جنایاتی که گفته می سط اع ضعیت  وافقنامهاند، مطابق با تالمللی ارتکاب یافتهشود تو و

ستان و دولتنیروها میان  شارکتافغان سافهای م سیدگی 11ماده  1)بند  کننده در ائتالف ای (، هیچ تحقیق و یا ر

 (.2017گزارش سال  271بند قضائی در جریان نیست )

سیدگی«شدت»عیار در ارتباط با م شعبه ر سیار کوتاه به بحث ورود پیدا می،  ند. دیوان در کهای مقدماتی دیوان ب

 خود، تنها به شدید بودن ذاتی اعمالی که مصداق شکنجه قرار گیرند و شرایطی که احتماال 2019آوریل  12رای 
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شاره می ست، ا سمی ا ضمن دخالت برخی مقامات ر ستانی را می85کند )بند مت ستنادات داد (. 86پذیرد )بند ( و ا

صدور مجوز یا  سطه ابداع،  ست که بوا شاره کرده بود تحقیقات پیرامون افرادی ا ستانی ا ستا، دفتر داد در این را

و اعضررای آژانس مرکزی اطالعات، به  های بازجویی توسررط نیروهای مسررلح آمریکانظارت بر اجرای تکنیک

ند بنحوی که سبب ارتکاب جرایم مشمول صالحیت دیوان شده است، دارای بیشترین مسئولیت کیفری هستند )

ند و  2017گزارش سرررال  272 کا، درخواسرررت کسرررب مجوز 353ب های مسرررلح آمری (. در خصررروص نیرو

ستانی ست معتقد  داد اند. این رفتارها، انی رفتارهای غلط نیروهای ایاالت متحده بودهقرب نفر هزار 10 به نزدیک ا

اند، اما هم از نظر تعداد و هم از منظر کیفی، بسیار رخ دادههای رسمی بازجویی، در سطح محلی براساس سیاست

 355بند مراتبی فرماندهی هسررتند )اند و مسررتوجب مسررئولیت فردی در سرراختار سررلسررله شرردید و جدی بوده

 (.درخواست کسب مجوز

تا  80بندهای است که دیوان خود درخصوص شدید بودن جرایم با دادستانی همسو است ) همچنین، الزم به ذکر

بیان شرررده که رفتار آژانس مرکزی اطالعات با  گزارش دفتر دادسرررتانی 274بند (. در 2019آوریل  12رای  86

ا الذکر بشرردگان، از نظر کیفی، کامالً جدی و شرردید بوده اسررت. شررواهد حاکیسررت که جرایم فوقبازداشررت

ی توان به ایراد صرردمات جدی جسررمی و روانی در دوره هااندکه از جمله آن میخشررونت خاصرری انجام شررده 

های جدی به های فرهنگی و مذهبی بوده و آسررریبزمانی طوالنی مدت اشررراره کرد که شرررامل توهین به ارزش

پانوشت شود )ه مینامید« های پیشرفته بازجوییتکنیک»قربانیان وارد کرده است. دفتر دادستانی با اشاره به آنچه 

چار هایی، قربانیان دکند که به سبب کاربرد چنین روش( بیان میدرخواست کسب مجوز 211و بند  266شماره 

عضا به اند که باری شدهخوابی، خودآزمشکالت روحی، مسائل روانشناختی و رفتاری از جمله توهم، پارانویا، بی

 (. 2017گزارش سال  274بند خودکشی منتهی گردیده است )

منافع »برانگیزترین موضرروعی که در خصرروص وضررعیت افغانسررتان، از نظر حقوقی مطرح شررد موضرروع اما بحث

، اینجا، اینجا ،اینجابه دیوان روانه ساخت )بنگرید، از میان آنها، به  انتقادات فراوانیبود که در ابتدای امر « التعد

جنایات جنگی و جنایات علیه بشرررریت  شررردت و گسرررتره»(. از منظر دفتر دادسرررتانی، اینجاو  اینجا، اینجا، اینجا

طیف »و وجود « ی آنها تا دوران حاضرررربی در وضرررعیت افغانسرررتان، انجام آنها در طول زمان و حتی ادامهارتکا

(، الگوهای 2017ال گزارش سررر 275بند « )ای از متهمان که شرررامل تمامی طرفین درگیر در مخاصرررمهگسرررترده

 364بند انداز محدودی که برای پاسررخگویی در سررطوح ملی وجود دارد )تکرارشرروندهی جنایات و نیز چشررم
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نی در گذارند. از این رو، دادسرررتا(، همگی بر ضررررورت آغاز تحقیقات صرررحه میدرخواسرررت کسرررب مجوز

در پرتو دسرررتورکار »کند که ، اشررراره می2017گزارش سرررال  275بند گیری مربوط به منافع عدالت، در نتیجه

ته نی هیچ دلیلی که بر اساس آن پذیرفدادستانی و هدف و مقصود اساسنامه و براساس شواهد موجود، دفتر دادستا

 «شود آغاز به تحقیق ]در وضعیت افغانستانف در راستای منافع عدالت نخواهد بود، شناسایی نکرده است.

درخواست کسب مجوز تحقیقات در مورد ، دادستانی دیوان 2017نوامبر  20بر مبنای موارد گفته شده، در تاریخ 

ستان سالمی افغان شده در جمهوری ا و همچنین جنایات مرتبط با آنها که  2003را که از اول ماه مه  جنایات ادعا 

ضو ارتکاب یافته 2002ژوئیه  1از  شورهای ع سایر ک شریت و در  شامل: جنایت علیه ب ست  اند، ارائه داد. درخوا

بی از سرروی طالبان و گروه های وابسررته به آن؛ نیروهای امنیت ملی افغانسررتان برای ارتکاب جنایات جنگی ارتکا

برخی جنایات جنگی؛ و نیروهای مسرررلح ایاالت متحده آمریکا و آژانس اطالعات مرکزی آن در مورد ارتکاب 

، شرررعبه 2019آوریل سرررال  12احتمالی برخی جنایات جنگی مشرررمول صرررالحیت دیوان بود. ولیکن، در تاریخ 

صادر نکرد ستان را  ضعیت افغان ستانی را رد کرد و اجازه انجام تحقیقات در و ست داد )بند  مقدماتی دوم درخوا

ید که درخصرروص های مقدماتی موظف بود تعیین نمااسرراسررنامه، شررعبه رسرریدگی 15(. مطابق بند چهار ماده 96

ستان وجود دارد یا خیر،  ضعیت افغان صدور مجوز آغاز تحقیقات، آیا مبنای معقولی برای پیگیری تحقیقات در و

سد پروندهو اینکه آیا به نظر می سیدگیر شعبه ر شند یا خیر. از این رو،  صالحیت دیوان با ای ههای احتمالی در 

نیازهای مربوط به صرررالحیت و با وجود اینکه تمامی پیش»، بیان داشرررت 2019آوریل  12رای  96بند بدوی، در 

 «د.تواند در راستای تامین منافع عدالت باشقابلیت استماع قابل احراز هستند، بررسی وضعیت افغانستان نمی

نای نمود. مب درخواسرت تجدیدنظراد، دادسرتانی با مطرح کردن دو دلیل، با رد درخواسرت و در پاسرخ به این ایر

ستیناف دادستانی این بود که شعبه رسیدگی شتباه حکا می های بدوی، با تعیین مثبت و عینی منافع عدالت دچار ا

فزون بر آن و بعنوان استدالل جایگزین، از صالحدید خود جهت ارزیابی شده است )مبنای نخست استیناف( و ا

ستیناف(.  ست )مبنای دوم ا شته ا ستفاده دا سوءا صمیم منافع عدالت  سیدگی2019سپتامبر  17در ت شعبه ر های ، 

بانیان برای تجدید نظر را رد کرد؛ ولیکن بخشررری از درخواسرررت مقدماتی، درخواسرررت نمایندگان قانونی قر

ستانی را ذیل جز  شعبه  82ماده  1، بند 4تجدیدنظر داد ستانی،  ست تجدید نظر داد سنامه پذیرفت. با درخوا سا ا

سی کلیه لوایح کتبی ثبت ستیناف، عالوه بر برر شرکت ا سایر  ستانی، قربانیان و  سط دفتر داد نندگان، با کشده تو

 پرداخت. 2019آوریل  12بررسی مبنای اعتراض دادستانی و رای رپایی جلسات دادرسی شفاهی، به ب
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رای تجدیدنظر در خصرروص اسررتیناف در برابر تصررمیم در مورد »های انجام شررده، دیوان علی ایحال، با بررسرری

صررادر کرد. گفته  2020مارس  5را در تاریخ « کسررب مجوز تحقیقات در وضررعیت جمهوری اسررالمی افغانسررتان

یدنظر نمود. مبنای نخست استیناف دادستانی این بود که شد، دادستانی با مطرح کردن دو دلیل، درخواست تجد

(. با توجه به 19های بدوی، با تعیین مثبت و عینی منافع عدالت دچار اشتباه حکمی شده است )بند شعبه رسیدگی

رای  37های جدید مطرح شررده از سرروی دفتر دادسررتانی، در بند رای صررادره از سرروی شررعبه بدوی و اسررتدالل

شعب ستیناف بیان میتجدیدنظر،  شده  53ماده  1در جز )ج( بند « منافع عدالت»کند که معیار ه ا سنامه رم درج  سا ا

ستانی به موجب بند  شی ازمالحظات داد ست که بخ ست، و این در حالی ا سنامه رم، وفق ماده  15ماده  3ا سا  48ا

شررود. شررعبه اسرراسررنامه نمی 15ماده  4کننده بدوی ذیل بند نامه دیوان، مشررمول تصررمیم شررعبه رسرریدگیآیین

 گیرد که:، نتیجه می45های خود، در خصوص مبنای نخست استیناف، در بند تجدیدنظر در جریان بررسی

شان می قانونی مقررات به ساده نگاهی »  سیدگیمربوط، در زمینه متعلق به آنها، ن شعبه ر ننده کدهد که 

ست که اطالعات و شواهد موجود در درخواست اساسنامه تنها موظف ا 15ماده  4بدوی، به موجب بند 

دادسرررتانی ]برای آغاز تحقیقاتف را ارزیابی کند تا تعیین کند آیا مبنای معقولی برای پیشررربرد تحقیقات 

جام هایی که از اناند و ]نیزف آیا پروندهوجود دارد یا خیر؛ در این معنا که آیا جرایمی که ارتکاب یافته

شرروند یا خیر. در همین رابطه، شررعبه ند شررد، مشررمول صررالحیت دیوان میچنین تحقیقاتی مطرح خواه

ستیناف دیوان متذکر می سنامه رم، بازبینی  15ماده  5و  4، 3شود که فرآیندهای مندرج در بندهای ا سا ا

ای ادامه های بدوی برتصمیم دادستانی نیست. در عوض، دادستان به دنبال کسب مجوز شعبه رسیدگی

ای های باشد که توسط شعبه رسیدگیاین مجوز باید براساس اعمال معیارهای جداگانهفعالیت است و 

شده 4بدوی در بند  صریح  سیدگیت شعبه ر ست که مطابق بند اند. بنابراین،  ماده  4های بدوی موظف ا

 زاسرراسررنامه رم، در مورد اینکه آیا مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات وجود دارد، تصررمیم بگیرد. ا 15

سیدگی ست که به بازبینی ارزیابیشعبه ر شده ا سته ن ستانی درکننده بدوی خوا صوص  های دفتر داد خ

 «اساسنامه رم، بپردازد. 53ماده  1معیارهای مندرج در جزهای )الف( و )ج(، بند 

شعبه تجدید نظر در  شت که  رای 46بند به همین ترتیب،  سیدگی»تجدیدنظر خود بیان دا ر بدوی د کنندهشعبه ر

تصمیم خود مبنی بر اینکه بررسی وضعیت افغانستان در این مرحله به منافع عدالت نمی انجامد، دچار اشتباه شده 

 «است.
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سیدگی شعبه ر ستفاده  سوءا ستانی،  ستیناف داد صوص دومین مبنای ا هت صالحدید خود جهای بدوی از در خ

ستانی بیان می ستان ارزیابی منافع عدالت، دفتر داد ضعیت افغان شد آغاز تحقیقات در و شخص  کند هنگامی که م

های مقدماتی، با عدم درخواسررت اطالعات اضررافی از در راسررتای تعیین منافع عدالت نیسررت، شررعبه رسرریدگی

ستفاده کرده  سوءا صالحدید خود  ستانی، از اختیارات و  صمیم خود در داد شتباه از عواملی که در ت و با درک ا

کافی به  داد و با عدم اعتباربخشیبایست مورد توجه قرار مینظر گرفته است، و با در نظر گرفتن عواملی که نمی

(. البته شعبه استیناف، در رای تجدیدنظر خود درخصوص 46سایر عوامل مرتبط، نادرست عمل کرده است )بند 

ی را آورد و به دلیل آنکه اشتباه رای شعبه مقدماتواست تجدیدنظر دادستانی، صحبتی به میان نمیمبنای دوم درخ

احراز کرده اسررت و نیز بر اسرراس این واقعیت که دادسررتانی مبنای دوم را بعنوان اسررتدالل جایگزین مطرح کرده 

 (.48بود، اشاره کرد که نیازی به رسیدگی به درخواست دوم نیست )بند 

که دفتر  تای صرادر و اعالم داشرالمللی کیفری بیانیهدیوان بینین سربب، با توجه به رای شرعبه تجدیدنظر، به هم

مشخص گردیده است در مورد  2017نوامبر  20مورخ  درخواستای که در دادستانی اجازه دارد تا در محدوده

اند و همچنین سررایر جرایم سررو در قلمرو افغانسررتان ارتکاب یافتهبدین 2003می  1جرایم ادعا شررده که از تاریخ 

ستان پیوند دارند و از تاریخ  سلحانه در افغان صمه م شده که با مخا سو در قلمرو دولت  2002جوالی  1ادعا  بدین 

 اند، تحقیق نماید.های عضو اساسنامه رم ارتکاب یافته

با بررسرری اجمالی اسررتنادات دفتر دادسررتانی، علت رد اولیه درخواسررت صرردور مجوز برای تحقیق در وضررعیت 

ساندی شتار را به پایان ر ست نو ستان و رای تجدیدنظر دیوان، بخش نخ سالمی افغان کنون، م. بهرحال، اجمهوری ا

ستانی دیوان بین صوصمی مقررات داخلیالمللی کیفری، بر مبنای دفتر داد سی و تحقیق درخ جرایم  تواند به برر

سی به برر ،معیارهایی که پیشتر نیز به کار برده استپرداخته و بر اساس  المللی مشمول صالحیت اساسنامه رمبین

با واکنش  ته،  قدام الب یدا کند. این ا یاالت متحده ورود پ مسرررئولیت فردی کیفری نیروهای نظامی و اطالعاتی ا

دسررتورالعمل اجرایی در مورد مسرردود کردن »، با صرردور 2020ژوئن  11ایاالت متحده روبرو شررد و در تاریخ 

با دیوان بین که قصررررد دارد تحریم« المللی کیفریدارایی برخی از افراد مرتبط  و  های اقتصررررادیاعالم کرد 

ضع نماید. در بخش بعدی این نمحدودیت سافرتی علیه کارکنان دیوان و ضمن های م شد،  شتار، تالش خواهد  و

های حقوقی و غیرحقوقی در دسررترس بررسرری دسررتورالعمل اجرایی یاد شررده و انتقادات وارد به آن، از ظرفیت
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سیدگیایاالت متحده که از آنها می شبرد ر ستان در دیوان بین تواند برای جلوگیری از پی ضعیت افغان المللی به و

 د.کیفری استفاده کند، صحبت به عمل آی

ست.  صور یافته ا ستان در دیوان بین المللی کیفری ابعادی فراتر از ت سالمی افغان ضعیت جمهوری ا سیدگی به و ر

فارغ از مسرریری که دادسررتانی دیوان طی نمود تا بتواند مجوز آغاز فرآیند تحقیقات را از شررعبه های رسرریدگی 

سش های جد سبب گردید تا پر سب کند، واکنش ایاالت متحده  صوص توانایی دیوان به گذکننده ک ار ی در خ

ز ا درخواسرت صردور مجوز برای تحقیق در وضرعیت افغانسرتان، به بخش نخسرتاز این بحران مطرح شرود. در 

ستانی دیوان و  ستسوی داد سی رد اولیه درخوا شعبه برر سوی قضات  شد. در پایان نیز، از  شاره  های مقدماتی ا

ته،  یدنظر الب جد فت. در بخش  2020مارس  15رای ت کاش قرار گر قات مورد کن ند تحقی غاز فرآی پیرامون آ

د که دفتر کرای اعالم المللی کیفری طی بیانیهدیوان بیننخسرررت، اشررراره گردید که با صررردور رای تجدید نظر، 

درخواست صدور مجوز برای تحقیق در وضعیت مشخص شده در  دادستانی اجازه خواهد داشت تا در محدوده

سالمی ستان ، پیرامون ج جمهوری ا سط افغان سلحرایمی که تو ضای آژانس ( و یا 71تا  68)بندهای  نیروهای م اع

شتار ( ایاالت متحده ارتکاب 260تا  187)بندهای  مرکزی اطالعات یافته اند، تحقیقات خود را آغاز نماید. در نو

پیشررررو اما، تالش خواهد شرررد اقدام ایاالت متحده در اعمال تدابیر تحریمی علیه کارکنان و مقامات و واکنش 

 هایی که این تصمیم بر انگیخته است، بررسی شود.

دسررتورالعمل اجرایی در مورد مسرردود کردن دارایی برخی از افراد مرتبط با دیوان بین »البته، پیش از پرداختن به 

ر به کرده اسررت، بی فایده نخواهد بود اگو واکنش هایی که تدابیر تحریمی ایاالت متحده ایجاد « المللی کیفری

این واقعیت پرداخته شررود که تا پیش از این نیز، رویکرد ایاالت متحده در قبال دیوان به گونه ای بوده اسررت که 

سال « تحریم منفعل»می توان از آن به عنوان  سنامه رم، پیش از آنکه 2000یاد کرد. در  سا خود  126مطابق ماده  ا

ع آن برگزار کرد که موضو جلسه ای به مدیریت کمیته روابط خارجیالزم االجرا گردد، کنگره ایاالت متحده، 

ص شی از جلوگیری از اعمال  الحیت دیوان بین المللی کیفری بر اتباع و نیروهای ایاالت متحده بود که البته گزار

این تصمیمات این جلسه از سوی کنگره اعالم نشده است. از زمان آغاز به کار دیوان نیز، کنگره ایاالت متحده، 

شور، مانع از انجام هرگونه حمایت م صویبی به بودجه این ک شدر چندین الحاقیه ت ده ادی از این نهاد بین المللی 

را ذیل الیحه تخصررریص اعتبارات « حمایت از خدمتگزاران آمریکایی»، قانون 2001نوامبر  1اسرررت.کنگره، در 

به امضررا  2002آگوسررت  2ور وقت، در تکمیلی تصررویب کرد که سررپس توسررط جرج دابلیو بوش، رئیس جمه
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، 2002جزء رسررید. به موجب این قانون، ایاالت متحده از همکاری با دیوان بین المللی کیفری منع شررده اسررت )

 (.2002، الیحه تخصیص اعتبارات تکمیلی سال 899صفحه 

سال  صیص اعتبارات تلفیقیاز  574، کنگره در جزء 2005همچنین در  ست، ماده ای پقانون تخ  یش بینی کرده ا

اسررتفاده از بودجه ]صررندوق حمایت اقتصررادیف برای آن دسررته از دولت های عضررو دیوان بین »که به سرربب آن 

اسررراسرررنامه رمف منعقد نکرده اند، تا مانع از اعمال  98المللی کیفری که با ایاالت متحده موافقتنامه ای ]ذیل ماده 

اصالحیه »نیز  2006در سال « ها شود، ممنوع می باشد.کشور این  صالحیت دیوان بر نیروهای ایاالت متحده در

. مجلس نمایندگان ر قابل اعمال این قانون را مشررخص سرراختحدود و ثغوبر مقرره فوق اعمال شررد و  «نترکات

را به « عملیات خارجی، تامین مالی صرررادرات و تخصررریصرررات مرتبط»، قانون 2006ایاالت متحده نیز در سرررال 

ساند که به موجب آن اعطای ک صویب ر ضو دیوان بین المللی کیفری ت صادی به دولت های خارجی ع مک اقت

 (.119، صفحه 574دچار محدودیت می شود )بخش 

شتری به خود پرداخت، شدت بی افغانستانیا  وضعیت فلسطیناین اقدامات از زمانی که دفتر دادستانی به بررسی 

نه »ه )جان بولتون( اعالم کردند ک یت ملیمشاور سابق امنگرفت. تا جایی که مقامات رسمی ایاالت متحده، نظیر 

همچنین، . «تنها با دیوان بین المللی کیفری همکاری نخواهند کرد بلکه آن را به حال خود رها می کنند تا بمیرد

 )مایک پومپئو( نیز طی یکسال گذشته بارها از اعمال تدابیر مسافرتی علیه کارکنان دیوان سخن وزیر امورخارجه

ستا  شد گفت و در همین را سودا باطل  نامه جمعی از ، 2020مه  12. همچنین اندکی پیش، در ویزای خانم فاتو بن

منتشررر گردید که نسرربت به فعالیت های تحقیقاتی دیوان ابراز نگرانی  اعضررای مجلس نمایندگان ایاالت متحده

شار نامه  سناتورهای آمریکایی، با انت شدند. افزون بر آن، دو تن از  ستار اتخاذ تدابیری  ، 2020مه  13کرده و خوا

مخدوش شدن »نامیدند و با ابراز نگرانی از « کاریسیاسی»رسیدگی به وضعیت فلسطین توسط دفتر دادستانی را 

 به دیوان رسررریدگی برابر در قوا تمام با» که خواسرررتند کشرررور این امورخارجه وزیر از « هدف وجودی دیوان

 «مقابله کند.ضعیت فلسطین و

 درخواست دفتر دادستانی برای آغاز فرآیند تحقیقاتصادر شد و با  2020مارس  15رای تجدیدنظر در این فضا، 

یقات در مورد آغاز تحقالمللی کیفری مبنی بر  ت کرد. دولت ایاالت متحده، در پاسخ به تصمیم دیوان بینموافق

سوی نیروهای  ارتکاب جنایات جنگی ستان، از جمله از  سلحانه افغان صمه م سوی تمامی طرفین درگیر در مخا از 

المللی کیفری خبر داد. در یازدهم ن علیه دیوان بی مواجهه اقتصرادی و حقوقیایاالت متحده، از قصرد خود برای 
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https://www.reuters.com/article/us-usa-icc-prosecutor/u-s-revokes-icc-prosecutors-entry-visa-over-afghanistan-investigation-idUSKCN1RG2NP
https://www.reuters.com/article/us-usa-icc-prosecutor/u-s-revokes-icc-prosecutors-entry-visa-over-afghanistan-investigation-idUSKCN1RG2NP
https://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-politics/legislative-action/2020/luria-gallagher-final.pdf
https://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-politics/legislative-action/2020/luria-gallagher-final.pdf
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https://www.portman.senate.gov/sites/default/files/2020-05/20200513%20Senate%20Letter%20to%20Pompeo%20re%20ICC%20lsrael.pdf
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ای خبری اعالم داشت که رئیس جمهور ایاالت متحده، دونالد ترامپ، با ، کاخ سفید با صدور بیانیه 2020ژوئن 

دستورالعمل اجرایی در مورد مسدود کردن دارایی برخی از افراد مرتبط با دیوان »امضای یک فرمان تحت عنوان 

 های مسافرتی علیه آن دسته از کارکنان دیوان های اقتصادی و محدودیت قصد دارد تحریم« المللی کیفریبین 

 یق در خصوص جنایات جنگی ادعایی در وضعیت افغانستان هستند.اعمال کند که در حال تحق

متحده دولت عضررو اسرراسررنامه رم نبوده و به دفعات ادعای  ایاالت»خاطر نشرران کرده اسررت که  بیانیه کاخ سررفید

تن ممطابق « المللی کیفری بر نیروهای ایاالت متحده را رد کرده اسرررت.اعمال صرررالحیت از سررروی دیوان بین 

ستورالعمل اجرایی یازدهم ژوئن ست د لمللی ا ادعای غیرقانونی دیوان بین»، رئیس جمهور ایاالت متحده معتقد ا

کیفری مبنی بر اعمال صررالحیت بر نیروهای ایاالت متحده و برخی از متحدان آن، از جمله تحقیقات دادسررتانی 

للی کیفری در مورد ]برخیف اقدامات ادعایی ارتکابی توسرررط نیروهای ارتش، اطالعاتی و سرررایر الم دیوان بین

کارمندان ایاالت متحده در ارتباط با ]وضعیتف افغانستان، مقامات دولت فعلی و سابق ایاالت متحده و نیز مقامات 

شت  ستفاده و بازدا سوءا سمی نیروهای ائتالف را در معرض خطر آزار و اذیت،  ق مطاب« دهد. احتمالی قرار میر

المللی کیفری به انجام تحقیقات در خصرروص جنایات جنگی  رویکرد ایاالت متحده، اقدام دادسررتانی دیوان بین

به نوبه خود، سرربب تهدید به نقض حاکمیت ایاالت متحده بوده و مانعی در برابر »نیروهای ائتالف در افغانسررتان 

سیاست خا رجی دولت ایاالت متحده و مقامات ائتالف است و به همین ترتیب امنیت ملی اقدامات مهم امنیتی و 

 «و خارجی ایاالت متحده را تهدید می کند.

عمل دسررتورالای دیوان اسررت. های اسرراسررنامه  نکته قابل توجه، تاکید موکد دولت ایاالت متحده بر محدودیت

ایاالت متحده عضررو اسرراسررنامه رم نیسررت، هیچگاه صررالحیت »کند که  اشرراره می اجرایی رئیس جمهور آمریکا

یفری راجع به المللی که ادعاهای دیوان بین المللی کیفری بر نیروهای خود را نپذیرفته اسررت و پیوسررتدیوان بین 

افزون بر این، رئیس جمهور « ]اعمالف صرررالحیت قضرررایی بر نیروهای ایاالت متحده آمریکا را رد کرده اسرررت.

توسررط کنگره به  2002اشرراره می کند که در سررال « آمریکایی قانون حمایت از خدمتگزاران»ایاالت متحده به 

 ادعای کلی و بدون رضررایتِ اعمال صررالحیت از سرروی دیوان بین»تصررویب رسرریده اسررت و مطابق آن هرگونه 

را رد کرده اسرررت. در ادامه دسرررتورالعمل اجرایی، رئیس جمهور ایاالت متحده ضرررمن متعهد « المللی کیفری

صمیم به ت»خواهد که  های عضو آن می المللی کیفری و دولتسخگویی، از دیوان بین خواندن دولت خود به پا
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ها، وفق حقوق حاکمه آنان، برای عدم واگذاری نیروهای خود در ید صرررالحیتی ایاالت متحده و دیگر دولت 

 «المللی کیفری، احترام بگذارند.دیوان بین 

ستورالعمل رئیس جمهوری ایاالت متحده شاره مید س تحمیل پیامدهای ملمو»کند که دولت متبوعش بدنبال ، ا

سئول تخلفات دیوان  ست که م شامل تبین و قابل توجه برای افرادی ا ست  ستند که ممکن ا علیق المللی کیفری ه

ی آنها ]به این کشررورف  المللی کیفری و همچنین اعضررای خانوادهورود مقامات، کارمندان و ماموران دیوان بین 

از دید دونالد ترامپ، ورود کارکنان دیوان به ایاالت متحده به منافع ملی این کشور آسیب زده و ممانعت « باشد.

المللی کیفری برای اعمال  ی عزم جدی ایاالت متحده در مقابله با تالش دیوان بین نشررران دهنده»ود آنها از ور

ه ک رئیس جمهور ایاالت متحده بیان می کنددر ادامه، « صالحیت بر نیروهای ایاالت متحده و متحدان آن است.

شت و یا محاکمه نیروهای ایاالت هرگونه اقدام دیوان بین » ستگیری، بازدا المللی کیفری برای انجام تحقیقات، د

ساسنامه رم ن نبوده و یا به طریقی صالحیت دیوان بی متحده، یا پرسنل کشورهای متحد ایاالت متحده که عضو ا

برای امنیت  العادهاند، بدون کسررب رضررایت ایاالت متحده، تهدیدی غیرمعمول و فوق المللی کیفری را نپذیرفته 

ملی و سرریاسررت خارجی ایاالت متحده اسررت، و ... بدینوسرریله برای مقابله با آن تهدید، وضررعیت اضررطراری ملی 

 «شود. اعالم می

که با حضرررور وزیر امور خارجه )مایک پومپئو(، مشررراور امنیت ملی )رابرت  سرررخنرانیین مناسررربت، در به هم

)ویلیام بار( ترتیب داده شررده بود، مقامات آمریکایی اذعان اسررپر( و دادسررتان کل  اوبراین(، وزیر دفاع )مارک

را که در روند تحقیقات مربوط به  المللی کیفریداشررتند که نه تنها قصررد دارند، آن دسررته از مقامات دیوان بین

های مسرررافرتی مجازات های اقتصرررادی و محدودیتجنایات جنگی آمریکا و متحدانش نقش دارند، با تحریم

 .تحقیقاتی را علیه دیوان به انجام خواهند رسررراند، یاد کردند« فسررراد»بعنوان برای آنچه که از آن  کنند، بلکه

این آغاز یک کارزار پایدار »خود اظهار داشت که  ژوئن 11سخنرانی دادستان کل ایاالت متحده، ویلیام بار، در 

اسررت و اقدامات پنجشررنبه ]اشرراره به روز سررخنرانیف، تنها نخسررتین گام مهم برای  دیوان بین المللی کیفری علیه

یام بار در ویل« تن از دسررتورکار خود و نقض حاکمیت ایاالت متحد اسررت.پاسررخگو کردن دیوان، برای فراتر رف

وزارت  کیفری دارد. ابراز تردید در صررداقت دیوان بین المللیدولت آمریکا دالیلی برای »ادامه بیان داشررت که 

دادگستری، اطالعات موثق و قابل توجهی بدست آورده است که سبب بروز نگرانی در مورد سابقه طوالنی فساد 

سررتان کل، در ادامه از دیوان بین المللی داد« شررود.مالی و سرروءاسررتفاده در باالترین سررطوح دفتر دادسررتانی، می
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سیچیزی بیش از »کیفری بعنوان  سیا ستفاده می یک ابزار  سط نخبگان بین المللی غیرقابل ارزیابی ا  «شود که تو

 یاد کرد.

های متعددی، در سررطوح مختلف، در پی داشررته فری واکنشالمللی کیهای دیوان بین دارایی  تصررمیم به تحریم

اقدامات زورگویانه و اسرررت. در درجه نخسرررت، واکنش دیوان بین المللی کیفری، با ابراز تاسرررف بسررریار از 

بطور کامل در کنار کارکنان و مقامات خود »تحده، اعالم داشرررت که توسرررط دولت ایاالت م تهدیدهای بیشرررتر

سنامه رم و دولت های عضو آن، بدان اعطا شده است، همچنان  سا سطه ا ستاده و برای انجام وظیفه ای که به وا ای

نوان عدیوان در بیانیه خود، افزون بر اینکه از خود ب« بطور تزلزل ناپذیری، متعهد به بی طرفی و اسرررتقالل اسرررت.

مداخله غیرقابل قبول در حکومت قانون و رسرریدگی های »نام برد، تدابیر اتخاذ شررده را  نماینده همه مناطق جهان

یوان بین المللی کیفری در زمینه تاثیرگذاری بر اقدامات مقامات د»دانسرررت و هدف از آنها را « قضرررائی دیوان

ذکر کرد. در پایان، دیوان ضرررمن تاکید بر حمایت و « تحقیقات مسرررتقل و هدفمند دیوان و دادرسررری عادالنه

شده را  ضو، تدابیر یاد  حمله به قربانیان جنایاتی می داند که دیوان آخرین امید آنها »همکاری قاطع دولت های ع

با صدور « اوگون که اون»، رئیس مجمع دولت های عضو اساسنامه رم، آقای همچنین« برای احقاق عدالت است.

دانست و آن را  «تضعیف کننده ی تالش ها برای مبارزه با بی کیفرمانی»بیانیه ای تدابیر اتخاذ شده علیه دیوان را 

د. رئیس کره ای مجمع دولت های عضررو، ضررمن تاکید بر نظام صررالحیت تکمیلی دیوان، از به شرردت تقبیح نمو

 طی هفته آینده خبر داد. تشکیل جلسه فوق العاده دفتر مجمع

یانیه مشررترک ب»پیش از انتشررار تدابیر تحریمی از سرروی ایاالت متحده،  البته الزم به ذکر اسررت که دقیقا یک روز

سنامه رم سا ضو ا شورای امنیت ع ضو  شر « دولت های ع سوی نمایندگی دائم آلمان در ملل متحد منت صادرو از 

سنت و  سنت وین سه، آلمان، نیجر،  ستونی، فران شد. مطابق این بیانیه، دولت های بلژیک، جمهوری دومینیکن، ا

لیه دسرررتگیری یکی از متهمان جنایات جنگی و جنایت عگرنادینز، آفریقای جنوبی، تونس و بریتانیا، به واسرررطه 

د کردند. تاکی« قضررایی مسررتقل و بی طرف حمایت بی بدیل از دیوان به عنوان یک نهاد»، بر بشررریت در سررودان

تعهد خود برای حفظ و دفاع از اصررول و ارزش های مندرج در »نکته قابل تامل در این بیانیه، اشرراره ده دولت به 

اساسنامه رم و حفظ تمامیت آن در برابر هرگونه تهدیدی است که علیه دیوان، مقامات آن و آنهایی که با دیوان 

نیز مورد اسرررتناد  ژوئن دیوان بین المللی کیفری 11بیانیه این موضررروع حتی در « ود دارد.همکاری می کنند، وج

 قرار گرفته است.

https://news.un.org/en/story/2020/06/1066292
https://news.un.org/en/story/2020/06/1066292
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200611-icc-statement
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200611-icc-statement
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200611-icc-statement
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200611-icc-statement
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1527
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1527
http://www.diplomatmagazine.eu/2020/06/14/icc-rejects-coercive-actions/
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200610-unsc-icc/2351876
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200610-unsc-icc/2351876
file:///G:/ICC-Pouria/Joint%20Statement%20by%20UN%20Security%20Council%20Members%20that%20are%20States%20Parties%20to%20the%20Rome%20Statute%20of%20the%20International%20Criminal%20Court
file:///G:/ICC-Pouria/Joint%20Statement%20by%20UN%20Security%20Council%20Members%20that%20are%20States%20Parties%20to%20the%20Rome%20Statute%20of%20the%20International%20Criminal%20Court
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200611-icc-statement
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سایر نهادها و نیز دولت سبت به تدابیر واکنش ها البته به دیوان بین المللی کیفری محدود نماند و  شده  ها ن اتخاذ 

موضررع گیری داشررتند. یکی از نخسررتین موضررع گیری ها، از سرروی نخسررت وزیر اسرررائیل، آقای بنیامین نتانیاهو، 

، یک کدیوان مضررحاین »منتشررر شررد که با ادبیاتی تند به حمایت از این تدابیر پرداخت. نتانیاهو اشرراره داشررت 

سرائیل، آمریکا و دیگر کشورهای دموکراتیکی است  دادگاه سیاسی است که بطور وسواس آمیزی در تعقیب ا

شر احترام می گذارند. ، دفتر دادستانی اعالم 2019امبر دس 20شایان ذکر است، پس از آنکه، در « که به حقوق ب

 ده بود.ش اسرائیل خواستار تحریم دیوانخواهد پرداخت،  جنایات جنگی ارتکابی در وضعیت فلسطینکرد به 

سرائیل دارد. جوزپ بورل فونتلز، نماینده عالی  سایر دولت ها تفاوت های جدی با واکنش دولت ا البته، واکنش 

لقی ت« یک نگرانی جدی»آقای ترامپ را  اتحادیه اروپا در سریاسرت خارجی و امور امنیتی، دسرتورالعمل اجرایی

ماینده هسررتند. ن دیوان بین المللی کیفری« حامیان ثابت»اتحادیه اروپا کرد و اذعان داشررت که دولت های عضررو 

سی در برقراری عدالت»اتحادیه اروپا، دیوان بین المللی کیفری را  سا صلح عامل ا صریح کرد ک« و  ه خواند و ت

سط همه ملت ها مورد احترام و حمایت قرار گیرددیوانف »] صدور بیانیه ای  دولت.« باید تو ستار خوسوئیس با  ا

دور نیز با ص وزارت امورخارجه فرانسه، وزیرامورخارجه آلمانشده است. افزون بر  تدابیر اعمال شده علیه دیوان

ی و استقالل چالش جندجانبه گرای»لمللی کیفری، بیانیه ای اشاره داشت که تدابیر ایاالت متحده علیه دیوان بین ا

ضائی سه به « ق ست و فران سنامه رم»ا سا ستقل و بی طرفانه دیوان در چارچوب ا ضمین عملکرد م ند خواهد پایب« ت

، فلسررطین ،ایرلند، بلژیک، لیختن اشررتاین، اسررلواکی، نروژ، اسررلونی، اوکراین، سرروئدماند. سررایر دولت ها نظیر 

ما، ردند. نکته قابل توجه در این خصرروص انیز حمایت خود را از دیوان اعالم ک نیوزیلند، نیجریه، اسررپانیا، اتریش

از دیوان بین المللی کیفری اسرت در حالی که نیروهای نظامی این کشرور، خود  بریتانیاحمایت وزیر امورخارجه 

 هستند. وضعیت عراقموضوع تحقیقات دفتر دادستانی در 

، به شردیده بان حقوق بو  عفو بین المللسمن ها و نهادهای غیردولتی نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. 

ضعیت های  شاره به اقدامات دیوان در و ضمن ا شترک،  صدور بیانیه ای م همراه چندین نهاد غیردولتی دیگر، با 

نقش اساسی دیوان در پر کردن خالهای موجود در نظام »اوگاندا، جمهوری آفریقای مرکزی و دارفور، بر ایفای 

 «ه برای حمله به دیوان را بسرریار نگران کنندهآخرین گام های دولت ایاالت متحد»تاکید نموده و « های قضررائی

صیف کردند.  ستری نیویورکتو ستو کانون وکالی دادگ سمی د صدور ر جرایی رالعمل انیز یک روز پیش از 

ی که نقش اسررراسررری در مبارزه با ب»تحریمی، با انتشرررار بیانیه ای، حمایت خود را از دیوان بین المللی کیفری 

https://www.haaretz.com/us-news/.premium-u-s-sanctions-on-icc-were-coordinated-with-israel-source-says-1.8914868
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/netanyahu-calls-for-sanctions-over-icc-war-crimes-investigation-israel
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/netanyahu-calls-for-sanctions-over-icc-war-crimes-investigation-israel
https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/trump-oks-sanctions-against-international-tribunal-employees/2020/06/11/3ecdd8b8-abe8-11ea-a43b-be9f6494a87d_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/trump-oks-sanctions-against-international-tribunal-employees/2020/06/11/3ecdd8b8-abe8-11ea-a43b-be9f6494a87d_story.html
https://www.politico.eu/article/josep-borrell-serious-concern-us-sanctions-international-criminal-court/
https://nypost.com/2020/06/12/trump-sanctions-against-icc-very-bad-news-eu-official/
https://nypost.com/2020/06/12/trump-sanctions-against-icc-very-bad-news-eu-official/
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79444.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79444.html
https://twitter.com/GermanyinAFG/status/1271496486208122887
https://twitter.com/GermanyinAFG/status/1271496486208122887
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-annonce-de-sanctions-par-les-etats-unis-a-l
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-annonce-de-sanctions-par-les-etats-unis-a-l
https://twitter.com/AnnLinde/status/1271407557178003456
https://twitter.com/AnnLinde/status/1271407557178003456
https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1271421191664910340
https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1271421191664910340
https://twitter.com/MZZRS/status/1271411632636297225
https://twitter.com/MZZRS/status/1271411632636297225
https://twitter.com/NorwayMFA/status/1271438878373748736
https://twitter.com/NorwayMFA/status/1271438878373748736
https://twitter.com/SlovakiaUNNY/status/1271420859710922752
https://twitter.com/SlovakiaUNNY/status/1271420859710922752
https://twitter.com/MFA_LI/status/1271459038929268737
https://twitter.com/MFA_LI/status/1271459038929268737
https://twitter.com/BelgiumMFA/status/1271462624014860289
https://twitter.com/BelgiumMFA/status/1271462624014860289
https://twitter.com/dfatirl/status/1271513245082411008
https://twitter.com/dfatirl/status/1271513245082411008
https://twitter.com/PalMissionNL/status/1271542631168987140
https://twitter.com/PalMissionNL/status/1271542631168987140
https://twitter.com/MFA_Austria/status/1271756806612815879
https://twitter.com/SpainMFA/status/1272972445125873665
https://twitter.com/SpainMFA/status/1272972445125873665
https://twitter.com/NigeriaMFA/status/1273199353218334723
https://twitter.com/NigeriaMFA/status/1273199353218334723
https://twitter.com/MFATNZ/status/1273005882725392384
https://twitter.com/MFATNZ/status/1273005882725392384
https://twitter.com/PeterWilson/status/1271843739842097152
https://twitter.com/PeterWilson/status/1271843739842097152
https://www.icc-cpi.int/iraq
https://www.icc-cpi.int/iraq
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20200323/civil-society-condemns-us-governments-attack-against-icc-officials-and-their-families
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20200323/civil-society-condemns-us-governments-attack-against-icc-officials-and-their-families
https://www.hrw.org/news/2020/06/11/oppose-trump-administration-measures-against-international-criminal-court
https://www.nycbar.org/member-and-career-services/committees/reports-listing/reports/detail/rebutting-recent-icc-criticism
https://www.nycbar.org/member-and-career-services/committees/reports-listing/reports/detail/rebutting-recent-icc-criticism
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اعالم کرده بود. کانون وکالی نیویورک، در بیانیه خود « کیفرمانی در قبال ارتکاب جنایات وحشرررتناک دارد

شاره می کند که در اغلب موارد، به انتقاداتی که ا سنا و مجلس ا ضای  سمی ایاالت متحده، اع سوی مقامات ر ز 

نمایندگان نسبت به روند تحقیقات و رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری می شود پاسخ داده است. همچنین، 

در بخش پنجم بیانیه کانون وکال اشرراره شررده اسررت که انتقادات و خواسررته هایی که اعضررای سررنا و مجلس 

سبب شکل جدی روبرو  نمایندگان دارند،  ستورکار خود با م شبرد د می گردد که دیوان بین المللی کیفری در پی

ه، اظهار داشت راز تاسف نسبت به تدابیر اتخاذ شدنیز با انتشار بیانیه ای، افزون بر اب کانون بین المللی وکالشود. 

ضعیف کار دیوان بین »که  ستانی، به منظور انحراف و ت ضات و داد ضایی ق ستقالل ق اتهامات وارده مبنی بر عدم ا

ست. اجرای مجازات بی شده ا ض المللی کیفری در تحقق عدالت برای قربانیان مطرح  ایی سابقه علیه یک نهاد ق

 «شرم آور برای تضعیف اختیارات دیوان و جلوگیری از تحقیقات آن است.مشروع، اقدامی 

صیت ستانی کل دادگاه ویژه شخ شتند. دیوید کرین، بنیانگذار داد شرایط ابراز نظر دا سبت به این  ضا، ن ها نیز بع

رفتن در گ ای، ضمن توصیف وضعیت مابین ایاالت متحده و دیوان بین المللی کیفری به قرار سیرالئون، در مقاله

دیوان بین المللی کیفری بی نقص نیسررت و چالش های جدی دارد، اما »، اشرراره داشررت که «جهت غلط تاریخ»

ست برای ایجاد یک نهاد قوی تر تالش کنید ساختن آن، بهتر ا سیس دیوانبجای نابود  سال پیش، تا سی  بین  . 

المللی رویاگونه می نمود، یک ایده غیرقابل دسرررتیابی در دنیای شرررکسرررت و بدبینی؛ لیکن طی بیسرررت سرررال 

 «انگیز ]از آغاز بکار آنف، جهان بر آن شررد که زورگویان می باید در قبال اقدامات خود پاسررخگو باشررند.حیرت

شر ملل متحدروپرت کلویل،  ساریای عالی حقوق ب شت که  سخنگوی کمی ستقالل دیوان»نیز بیان دا بین المللی  ا

ادرسررت، القا، ن کیفری و توانایی عملکرد بدون دخالت آن باید تضررمین شررود تا بتواند بدون هیچگونه اثرپذیری

این  «فشرررار، تهدید یا مداخله ای، چه مسرررتقیم یا غیرمسرررتقیم، از هر سرررو ویا به هر دلیلی، تصرررمیم گیری کند.

ذعان به ، با اسناتور پاتریک لیاهیگیری ها حتی در داخل ایاالت متحده هم مشاهده می شود. بعنوان مثال، موضع

سازنده ایاالت متحده در مذاکراتِ کنفرانس رم را یادآوری نموده  سفید، نقش  تعجب برانگیز نبودن اقدام کاخ 

 «موفق در پیگرد برخی از شنیع ترین جنایتکاران جنگی دانست. دیوان بین المللی کیفری را نهادی»و البته 

بهرحال، ورای واکنش هایی که در حمایت از دیوان بین المللی کیفری برانگیخته شررده اسررت، مبانی اسررتداللی 

ضعیت . واعالم وضعیت اضطراری ملی علیه دیوان کامال قابل نقد استمطرح شده در دستورالعمل اجرایی، برای 

ست که مطابق  شده ا ضطراری ملی، تنها ازین رو اعالم  ضعیتی پیقوانین داخلی ایاالت متحدها ش ، احراز چنین و

https://www.ibanet.org/Article/NewDetailPreview.aspx?ArticleUid=91b435ac-2ab3-4dad-b8b2-2f6c18d8aecd
https://www.ibanet.org/Article/NewDetailPreview.aspx?ArticleUid=91b435ac-2ab3-4dad-b8b2-2f6c18d8aecd
https://www.jurist.org/commentary/2020/06/david-crane-wrong-history-icc/
https://www.jurist.org/commentary/2020/06/david-crane-wrong-history-icc/
https://www.france24.com/en/20200612-france-calls-on-us-to-withdraw-sanctions-targeting-icc-staff
https://www.france24.com/en/20200612-france-calls-on-us-to-withdraw-sanctions-targeting-icc-staff
https://www.leahy.senate.gov/press/reaction-to-the-white-house-announcement-of-sanctions-against-employees-of-the-international-criminal-court
https://www.leahy.senate.gov/press/reaction-to-the-white-house-announcement-of-sanctions-against-employees-of-the-international-criminal-court
http://opiniojuris.org/2020/06/15/the-international-criminal-court-is-hardly-a-threat-to-us-national-security/
http://opiniojuris.org/2020/06/15/the-international-criminal-court-is-hardly-a-threat-to-us-national-security/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/ieepa.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/ieepa.pdf
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ست. برخی، از جمله   ، با نقد اقدام ایاالت متحده در تحریم دیوان،ویلیام یورک وایتنیاز اعالم تدابیر تحریمی ا

گامی خطرناک برای تضعیف یکی از قدرتمندترین و مهمترین ابزارهای سیاست خارجی ایاالت »این حرکت را 

 دانسته اند. «المللی بین های تحریم –متحده 

مامی موارد پیش فارغ از ت ما  چه  ا با دیوان بین المللی کیفری  له عملی  قاب به م حده  یاالت مت ته، تصرررمیم ا گف

ست.  صوص قابل پیش بینی دان صار در این خ شد؟ به نظر بتوان چند مورد را به اخت شته با پیامدهایی می تواند دا

قان و گروه مواف ( همانطور که هم اکنون نیز اتفاق افتاده اسرررت، جامعه بین المللی و حقوقدانان، بعضرررا، به دو1)

ست  شت که عملکرد بی شد. هر یک تالش خواهند دا سیم خواهند  مخالفان عملکرد دیوان بین المللی کیفری تق

یب قر ، ساالنهالمللی کیفریبودجه دیوان بین( افزون براین، 2ساله دیوان را بصورت مثبت یا منفی توجیه کنند. )

میلیون دالر است که با توجه به جایگاه آن، رقمی بسیار ناچیز محسوب می شود. حال، اگر برخی قدرت  150به 

شود، چالش های این نهاد بیش از پیش نیز  شکل روبرو  های تاثیرگذار تالش کنند که دیوان از نظر مالی هم با م

( موقعیت بین المللی دیوان بین المللی کیفری قطعا متزلزل خواهد شد. دیوان در سال های گذشته 3خواهند شد. )

ر قبال اتحادیه آفریقایی، چندان رویکرد مثبتی دنیز روبرو بوده است. نه تنها کشورهای عضو  بحران مشروعیتبا 

شورهای متعددی همچون  دیوان ندارند سال اخیر ک ضدآفریقایی نامیده اند، طی چند  سیهو آن را   و مالزی، رو

ند. تدابیر ار اساسنامه رم را پس گرفته اند یا آنکه بطور کلی از عضویت دیوان خارج شدهیا امضای خود ب فیلیپین

( عملکرد آتی دیوان بین 4جدید ایاالت متحده می تواند، بیش از پیش، به روندهای اینچنینی سررررعت بخشرررد. )

ن دارد. نگاه جامعه جهانی به دیوان، پس از پایان ای گذار از این بحران بسرررتگیالمللی کیفری تا حد بسررریاری به 

شان خواهد که نهادی است کامال مستقل، بی طرف و مستحک ر است م که قادبحران، تغییر خواهد کرد. دیوان ن

فارغ از اینکه دولت دخیل در یک وضعیت، ریزقدرت یا ابرقدرت باشد، دستورکار خود بر مبنای اساسنامه رم را 

سات بین المللی در مواجه با قدرت های  س سیاری از دیگر مو ست که مانند ب ساند یا آنکه نهادی ا سرانجام بر به 

الت متحده در تحریم یک نهاد چندجانبه بین المللی برای فرار ( رویه ایا5بزرگ توان عملیاتی چندانی ندارد. )

سران  صواب برای  شدیدترین جرایم بین المللی مورد توجه جامعه بین المللی، رویه ای نا سخگویی در قبال  از پا

کشورهای غیردموکراتیک خواهد بود. مجموع شرایط فوق، دیوان را در فشار بی سابقه ای قرار خواهد داد. این 

ایست بعیت، به گونه ای نیست که کشورهای غیرعضو را تشویق به پیوستن به اساسنامه رم نماید. بهرحال، میوض

 حوالت آتی چگونه عمل خواهد کرد.دید که دیوان در مواجهه با این شرایط و ت

 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/11/the-danger-of-trumps-new-sanctions-on-the-international-criminal-court-and-human-rights-defenders/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/11/the-danger-of-trumps-new-sanctions-on-the-international-criminal-court-and-human-rights-defenders/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Res1-ENG.pdf
https://www.un.org/africarenewal/magazine/october-2009/pursuit-justice-or-western-plot
https://www.un.org/africarenewal/magazine/october-2009/pursuit-justice-or-western-plot
https://www.ejiltalk.org/african-union-v-international-criminal-court-episode-mlxiii/
https://www.ejiltalk.org/african-union-v-international-criminal-court-episode-mlxiii/
http://www.rferl.org/a/russia-withdraws-icc-international-criminal-court/28120789.html
http://www.rferl.org/a/russia-withdraws-icc-international-criminal-court/28120789.html
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.185.2019-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.185.2019-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1371
https://www.ejiltalk.org/not-just-another-crisis-could-the-blocking-of-the-afghanistan-investigation-spell-the-end-of-the-icc-part-i/
https://www.ejiltalk.org/not-just-another-crisis-could-the-blocking-of-the-afghanistan-investigation-spell-the-end-of-the-icc-part-i/
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 احراز صالحیت دیوان کیفری بین المللی درخصوص ارجاع وضعیت فلسطین توسط دادستان

 تهران دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی –مرسده مظلومی 

(، شعبه بدوی دیوان کیفری بین المللی با رأی اکثریت قضات، صالحیت 1399بهمن  17) 2021فوریه  5در      

کی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان، نسبت به مناطق نوار سرزمینی خود را در مورد وضعیت فلسطین به عنوان ی

به این  .اشغال شده، احراز کرد 1967غزه و کرانه باختری از جمله بیت  المقدس شرقی که توسط اسرائیل از سال 

در  سرائیلاترتیب، دیوان فقط محدوده اعمال صالحیت سرزمینی خود را در خصوص وضعیت فلسطین نسبت به 

حوزه سرزمین های اشغالی احراز کرد؛ اما دیوان در مورد اختالفات مرزی زمان حاضر و یا آینده طبق این تصمیم 

صالحیتی ندارد. اسرائیل در مخالفت با این رأی دیوان استدالل می کند که حتی اگر اساسنامه رم مورد سوء تفسیر 

تا تحت صالحیت دیوان قرار گیرند، دیوان هنوز با قرارگیرد تا به موجودیت های فاقد حاکمیت مجوز دهد 

محدودیت های تفویض اختیار مواجه خواهد بود و در جایی که به میزان الزم برای اعمال صالحیت دست نیافته، 

 1995موافقتنامه موقت میان فلسطین و اسرائیل مصوب نمی تواند صالحیت خود را اعمال نماید. بنابراین، طبق 

 فلسطین از صالحیت کیفری الزم بر شهروندان اسرائیلی برخوردار نخواهد بود و نمی تواند به دیوان به لحاا

 صالحیتی را واگذار کند.    انونیق

اساسنامه رم صادر کرد که طبق آن، صالحیت  12ماده  3دولت فلسطین اعالمیه ای طبق بند  2015ژانویه  1در      

 2014ژوئن  13ای اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی از دیوان را برای جرایم ارتکاب یافته در سرزمین ه

را نزد دبیر کل سازمان ملل طبق بند  سند الحاق به اساسنامه رم فلسطین 2015ژانویه  2مورد پذیرش قرار داد. در 

فلسطین وضعیت عینی را که در آن قرار داشت، به دادستان  2018مه  22تودیع نمود. در  اساسنامه رم 152ماده  2

فلسطین به  2015ل اساسنامه ارجاع داد. اگر چه هنگامی که در سا 14و ماده  13دیوان طبق قسمت الف ماده 

نمود،  یرا کسب کرده، کمی دشوار م دولتاساسنامه رم ملحق شد، باور این موضوع که این کشور موقعیت یک 

اما نمی توان موجودیت فلسطین را به عنوان یک دولت انکار کرد؛ چراکه این امر از ماهیت و آثار سیاسی و 

ت. در نیز به خوبی بیان شده اس صحرای غربیحقوقی برخوردار است. ماهیت مختلط سیاسی و حقوقی در قضیه 

پرونده صحرای غربی بر وقایع سیاسی که از آثار حقوقی برخوردارند، تهکید شده است و وقایع سیاسی مذکور با 

حق تعیین سرنوشت مردم رابطه تنگاتنگی داشت؛ به گونه ای که تصمیم حقوقی دیوان می توانست بر وقایع سیاسی 

گذار باشد. در پرونده ارجاع وضعیت فلسطین توسط دادستان به دیوان نیز  تصمیم حقوقی دیوان می بعدی تهثیر

 تواند مانعی برای گسترش توافق های سیاسی آتی فلسطین و اسرائیل شود.

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566
https://www.hrw.org/news/2021/02/06/israel/palestine-icc-judges-open-door-formal-probe
https://www.jewishvirtuallibrary.org/israeli-palestinian-interim-agreement
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143پ
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143پ
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143پ
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/18-143
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx
https://www.state.gov/opposing-international-criminal-court-attempts-to-affirm-territorial-jurisdiction-over-the-palestinian-situation/
https://www.state.gov/opposing-international-criminal-court-attempts-to-affirm-territorial-jurisdiction-over-the-palestinian-situation/
https://www.mei.edu/publications/western-sahara-self-determination-and-international-law
https://www.mei.edu/publications/western-sahara-self-determination-and-international-law
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رای مستقل می داند و در نتیجه در این پرونده مبنایی ب حاکمیتدر مقابل این اظهارات، اسرائیل فلسطین را فاقد      

توسط دیوان قائل نیست و اقدامات دبیر کل سازمان ملل را مؤثر در اثبات تلقی فلسطین  الحیت سرزمینیصاعمال 

را نیز فاقد قدرت کافی برای تصمیم گیری در این خصوص  19/67به عنوان دولت عضو دیوان نمی داند و قطعنامه 

به ادعای  هینی قائل نیست؛ در حالیکتلقی می کند. در نتیجه قدرتی برای این کشور برای اعمال صالحیت سرزم

 آن تهثیر نداشته و ناتوانی یک دولت در اعمال کامل میزان انسجام و یکپارچگیفلسطین اشغال این سرزمین بر 

دن حاکمیت بر منطقه نمی شود و صالحیت دیوان صالحیت خود بر بخش هایی از قلمرو آن، منجر به از دست دا

را نیز در این حوزه مخدوش نمی کند و توافق های خاص میان کشور مورد اشغال و قوای اشغالگر، حقوق افراد 

 کشور تحت اشغال را مخدوش نمی کند و هرگونه توافق خالف این موضوع فاقد اعتبار است. 

 را در مورد وضعیت فلسطین به صالحیت دیوان اوگاندا و مجارستان، آلمان ،جمهوری چک، اتریش، استرالیا     

 درصدد هستند تا از بررسی جنایات وچالش کشیده اند. آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه دیوان نیستند و هر د

ارتکابی توسط دیوان جلوگیری نمایند. در مقابل، عفو بین الملل از مجمع کشورهای عضو دیوان خواسته تا از 

 هرگونه تالش برای خنثی کردن تحقیقات جلوگیری نمایند. 

های الزم را در خصوص وضعیت فلسطین انجام  دیوان کیفری بین المللی بررسی دادستان 2019دسامبر  20در      

 بنسودا خانمداد و اعالم کرد که تمامی معیارهای قانونی الزم طبق اساسنامه دیوان برای آغاز تحقیقات وجود دارد. 

وجود داشت تا تحقیقاتی در مناطق نوار غزه، کرانه باختری و بیت  « مبنایی منطقی» 2019بیان می کند که از سال 

دادستان از دیوان برای صدور حکم  2020ژانویه  22یم جنگی انجام گیرد. بنابراین، در المقدس شرقی درباره جرا

 19ماده  3طبق بند  دولت فلسطیندر خصوص امکان اعمال صالحیت سرزمینی توسط دیوان در مورد وضعیت 

به عنوان دولت عضو  فلسطین اساسنامه 12ماده  2درخواست کرد. مطابق با اظهارات دادستان طبق بند  اساسنامه رم

نزد دبیر  2015ژانویه  2اساسنامه در تاریخ  25ماده  3اساسنامه رم تلقی می شود و اسناد الحاق این کشور طبق بند 

اساسنامه رم  125ماده  3کل سازمان ملل تودیع شده و از روند صحیحی پیروی کرده است و دولتی که طبق بند 

، به عنوان یکی از اعضای سند مذکور محسوب می شود. بنابراین، فلسطین در تمامی امور به آن پیوسته باشد

 مشمول رفتاری مشابه سایر دولت های عضو اساسنامه قرار می گیرد. 

شعبه بدوی دستور داد تا فلسطین و اسرائیل و قربانیان، نتیجه مشاهدات کتبی خود را  2020ژانویه  28در      

شعبه بدوی مالحظات دیگری را  2020مارس  25تا  12ارائه نمایند. عالوه بر این، از  2020رس ما 16حداکثر تا 

؛ حمرقربانیان خان االدر مورد درخواست دادستان از گروه های مختلف قربانیان مانند گروه های زیر دریافت نمود: 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/understanding-the-application-of-israeli-sovereignty-to-the-west-bank
https://www.jewishvirtuallibrary.org/understanding-the-application-of-israeli-sovereignty-to-the-west-bank
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01165.PDF
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607647/index.pdf
https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607647/index.pdf
https://www.crikey.com.au/2021/02/08/palestine-war-crimes-probe-australia/
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://gpil.jura.uni-bonn.de/2021/02/germany-publicly-objects-to-the-international-criminal-courts-ruling-on-jurisdiction-in-palestine/
https://gpil.jura.uni-bonn.de/2021/02/germany-publicly-objects-to-the-international-criminal-courts-ruling-on-jurisdiction-in-palestine/
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.jpost.com/international/germany-hungary-join-states-opposing-icc-probe-of-israel-658416
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/israel-opt-historic-icc-ruling-brings-hope-for-victims-of-crimes-under-international-law/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/israel-opt-historic-icc-ruling-brings-hope-for-victims-of-crimes-under-international-law/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20191220-otp-statement-palestine
https://www.smh.com.au/world/middle-east/icc-clears-way-for-war-crimes-probe-of-israeli-actions-in-palestinian-territories-20210206-p5704w.html
https://www.icc-cpi.int/palestine
https://www.icc-cpi.int/palestine
https://www.toaep.org/ps-pdf/29-klamberg
https://www.reuters.com/article/us-icc-palestinians-israel/international-criminal-court-says-it-has-jurisdiction-in-palestinian-territories-idUSKBN2A52CW
https://www.jpost.com/jerusalem-report/the-khan-al-ahmar-saga-574673
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اکن بوده س نوار غزهو قربانیان فلسطین که در  ؛قربانیان آزار و شکنجهاساسنامه؛  19ماده  3طبق بند  کودکان قربانی

 اند.  

اساسنامه از شعبه بدوی درخواست رسیدگی به مسئله مربوط  19ماده  3دادستان اظهار می دارد که به استناد بند      

بسیار موسع  19ماده  3را می نماید و شعبه را به رسیدگی در این خصوص الزام می کند. بند  به صالحیت سرزمینی

دف هاست و برای دادستان در اعمال این ماده محدودیتی وارد نیست. در حقیقت این بند از ماده مذکور در جهت 

است و محدود کردن توانایی دادستان در خصوص درخواست چنین حکمی مانع از تحقق  و موضوع اساسنامه

 (اینجاکارآمد حکم دیوان می شود. )برای مطالعه بیشتر: 

های اشغالی شامل  سرزمینی دیوان را در خصوص وضعیت فلسطین، به سرزمین صالحیتبنابراین، اکثریت قضات  

اشغال شده، گسترش دادند.  1967ل نوار غزه و کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی که توسط اسرائیل از سا

مجمع  19/67قطعنامه از جمله مستندات شعبه بدوی برای احراز صالحیت سرزمینی در مورد وضعیت فلسطین 

بوده که در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و استقالل  2012دسامبر  4عمومی سازمان ملل  مصوب 

منشور ملل اشغال شده، قابل اعمال است. حق تعیین سرنوشت در  1967دولت فلسطین در این سرزمین که از سال 

ه و همکاری مرتبط با روابط دوستان بین الملل اعالمیه اصول حقوقو  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، متحد

میان دولت ها طبق منشور ملل متحد تفسیر می شود. دیوان بین المللی دادگستری نیز حق تعیین سرنوشت را قاعده 

 سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را از کمیته حقوق بشرو حقوق بشری تلقی می کند. همچنین،  ارگاامنسای 

نیز در این جهت، از دولت ها خواسته تا اقدامات خالف حقوق  شورای امنیتاهمیت خاصی برخوردار می داند. 

هیچ محدودیتی را در  توافقنامه اسلو، 19/67بین الملل اسرائیل را در فلسطین به رسمیت نشناسند. مطابق با قطعنامه 

الحاق فلسطین به اساسنامه رم ایجاد نمی کند. به اعتقاد دادستان، توافقنامه اسلو به عنوان یک توافق ویژه در تکمیل 

است که نمی تواند حقوق قطعی را نقض کند و حقوق سرزمین های تحت اشغال را  کنوانسیون چهارم ژنومفاد 

 انکار نماید. 

و ماده  125ماده  3، بند 12ماده  2و  1دیوان پیش شرط های اعمال صالحیت دیوان را طبق بندهای  شعبه بدوی 

اسنامه قابل تحقق و در نتیجه دیوان را مجاز به اعمال صالحیت تلقی می کند و مرزهای مورد اختالف را اس 126

 12ماده  2مانع از شناسایی دولت و تلقی آن به عنوان دولت عضو اساسنامه نمی داند و طبق قسمت الف از بند 

 ین را عضو اساسنامه لحاا می کند.اساسنامه رم، فلسط

این اقدام دیوان را سیاسی تلقی نمود. در واقع به نظر اسرائیل دیوان متهم به بررسی موضوع با رویکرد  نتانیاهو    

م جنگی لیه بشریت و جرای، جرایم عداست. این در حالی است که دیوان صالحیت دارد تا مرتکبان ژنوسای سیاسی

https://www.humanium.org/en/palestine/
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel/palestine
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel/palestine
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/07/justice-victims-war-crimes-gaza-conflict/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/07/justice-victims-war-crimes-gaza-conflict/
https://www.un.org/en/chronicle/article/role-international-criminal-court-ending-impunity-and-establishing-rule-law
https://www.un.org/en/chronicle/article/role-international-criminal-court-ending-impunity-and-establishing-rule-law
https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/decision-on-the-prosecutions-request-for-a-ruling-on-jurisdiction-under-article-193-of-the-statute-intl-crim-ct/42C01321904F125A39CE9F0A6DD9A7E0
https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/decision-on-the-prosecutions-request-for-a-ruling-on-jurisdiction-under-article-193-of-the-statute-intl-crim-ct/42C01321904F125A39CE9F0A6DD9A7E0
https://www.france24.com/en/middle-east/20210205-icc-rules-it-has-jurisdiction-over-palestinian-territories-clears-way-for-probe-of-israeli-actions
https://www.france24.com/en/middle-east/20210205-icc-rules-it-has-jurisdiction-over-palestinian-territories-clears-way-for-probe-of-israeli-actions
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2165236/b03d8c5c0c74fc7c9947bee51cd27163/un-gv-res-freundschaftliche-beziehungen-data.pdf
https://www.ejiltalk.org/clarification-and-conflation-obligations-erga-omnes-in-the-chagos-opinion/
https://www.ejiltalk.org/clarification-and-conflation-obligations-erga-omnes-in-the-chagos-opinion/
https://unpo.org/article/4957
https://unpo.org/article/4957
https://tssq.atu.ac.ir/article_6777_adba39932b3110d9d17ebee3608b5fd5.pdf
https://tssq.atu.ac.ir/article_6777_adba39932b3110d9d17ebee3608b5fd5.pdf
http://www.acpr.org.il/publications/books/44-zero-isr-pal-interim-agreement.pdf
http://www.acpr.org.il/publications/books/44-zero-isr-pal-interim-agreement.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566
https://www.theguardian.com/law/2021/feb/05/icc-rules-it-can-investigate-war-crimes-in-palestine-despite-israeli-objections
https://www.theguardian.com/law/2021/feb/05/icc-rules-it-can-investigate-war-crimes-in-palestine-despite-israeli-objections
https://apnews.com/article/israel-war-crimes-west-bank-crime-international-law-1cbc01575805c375bb1a2989bc064c75?utm_source=Twitter&utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=APMiddleEast
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را مورد تعقیب قرار دهد. علیرغم عدم تصویب اساسنامه رم توسط اسرائیل، دبیر کل سازمان ملل الحاق فلسطین 

شگر ویژه، آقای میکائیل لینک، با تصویب مورد پذیرش قرار داد. به اعتقاد گزار 2015به این اساسنامه را در سال 

اساسنامه رم  و تهسیس دیوان کیفری بین المللی برای مرتکبان جرایم جنگی مصونیت باید برداشته شود. گزارشی 

منتشر شد که  2009-2008توسط همین گزارشگر در خصوص جریان درگیری های واقع در غزه بین سال های 

اظهار داشت عدالت و رعایت قاعده حقوقی مبنایی ضروری برای تحقق صلح به شمار می روند. گزارشی دیگر 

نیز درصدد بیان این مطلب بود که دیوان کیفری بین المللی به منظور پاسخ گویی کامل به همه  2013در سال 

در خصوص  2014موارد نقض و پایان دادن به سیاست مصونیت از مجازات تهسیس شده است. گزارشی در سال 

درگیری های واقع در غزه بیان کرد که مجازات مصونیت از مجازات اقتضا می کند که در مورد نقض حقوق 

بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر که توسط نیروهای اسرائیلی ارتکاب یافته، باید اقدام مناسبی صورت بگیرد. 

کمیسیون حقوق  2/1993 قطعنامهرزمین اشغالی فلسطین منشعب از  نظر گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت س

 بشر این است که مقرر می کند این سرزمین تحت اعمال غیرانسانی  قرار داشته است. 

یکی از وجوه مهم این رأی، احراز صالحیت توسط مرجعی حقوقی درباره یک وضعیت سیاسی و واقعی ناشی   

از اشغال توسط یک دولت بر سرزمین متعلق به دولتی دیگر است که از آثار سیاسی و حقوقی برخوردار می باشد. 

 شود که بر اساس ارجاع وضعیتاین امر موجب تهیید شناسایی فلسطین به عنوان دولت عضو اساسنامه رم می 

مذکور توسط فلسطین به دیوان، دادستان درخواست احراز صالحیت توسط دیوان را داشته است. بنا به ادعای 

به اساسنامه رم ملحق شده و بنابراین می تواند در خصوص اقدامات ناقض  2015ژانویه  2فلسطین، این دولت در 

ن اساسنامه بهره مند گردد. به این ترتیب، دیوان در مورد چهار جنایت حقوق بین الملل از ظرفیت موجود در ای

مقرر در اساسنامه رم شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و تجاوز که در سرزمین فلسطین 

 ارتکاب یافته، می تواند رسیدگی کند و از بی کیفرمانی مرتکبان این جنایات پیشگیری نماید. 

اجرای بهتر عدالت و پیشگیری از تجاوز ارضی دولت ها به سرزمین سایر تابعان می شود تا مرزها  این امر موجب

به عنوان عرصه ای برای رقابت بیشتر دولت ها با یکدیگر برای کسب سرزمین و قدرت بیشتر قرار نگیرند و اصول 

گردد. صدور آرائی از این دست برابری دولت ها، عدالت و انصاف در نحوه برخورد با دولت های مذکور لحاا 

موجب می شود که دولتی نتواند عدم عضویت در دیوان به عنوان مرجع مهم تظلم خواهی را دستاویزی برای 

نقض قواعد مسلم حقوق بین الملل قرار دهد و اشخاص حقیقی نتوانند به اصل مصونیت سران سیاسی دولت ها 

 نقض نمایند.  متمسک شوند و قواعد مسلم حقوق بین الملل را

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55956771
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26732&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26732&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26732&LangID=E
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/EF7E1F52C06A9CB885256AD2004B1194
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/EF7E1F52C06A9CB885256AD2004B1194
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 استرالیا و کشتار غیرنظامیان در افغانستان از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی-پویا برلیان

 1368قطعنامه شماره میالدی، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی  2001سپتامبر  11پس از حمالت تروریستی 

، تروریسررم را محکوم و از دولت های عضررو ( 2001سررپتامبر  28)  1373قطعنامه شررماره و (  2001سررپتامبر  12)

متعاقبا جورج  .سررازمان خواسررت کلیه اقدامات الزم را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریسررتی انجام دهند

بوش رئیس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا دستورنبرد با تروریسم را صادر کرد و در این میان، دولت استرالیا 

، نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده، افغانسررتان را 2001در اکتبر . ملحق شررد تروریسررم ضررد ائتالف به  نیز

مراقبت، تعقیب و  اشرررغال و حکومت طالبان را سررررنگون کردند. نیروهای نظامی اسرررترالیا در اجرای عملیات

شناسایی نیروهای طالبان و القاعده ومخفیگاه های آن ها، در مناطق کوهستانی جنوب کابل مشارکت داشتند. از 

شررماری از نیروهای نظامی اسررترالیایی برای کمک به نیروهای امریکایی و ائتالف در برقراری نظم و  2002سررال 

در این کشرررور باقی ماندند. در سرررال های اخیر حدود همچنین مشرررارکت در اجرای پروژه های بازسرررازی، 

در افغانسررتان  (Australian Defense Force (ADF))هزاروپانصررد نفر از پرسررنل نیروی دفاعی اسررترالیا

این نیروها بخشررری از ارتش اسرررترالیا هسرررتند که در اجرای عملیات ضرررد تروریسرررتی برون . حضرررور دارند

 .یی در خاورمیانه و مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن مشارکت دارنددریا امنیت برقراری  مرزی،

شان می ست که ن ست آمده ا شواهدی به د سترالیا،   دهد نیروهای دفاعیطبق گزارش اخیر و تکان دهنده ارتش ا

میالدی  2013تا  2005طور غیرقانونی و بین سررال های زندانی، کشرراورز و غیرنظامی افغان را به 39این کشررور، 

«  آورشررررم»این پرونده را  2020نوامبر  19اند. ژنرال آنگس کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی اسرررترالیا، روز کشرررته

شلیک به یک  شور اقدام به  شاره کرد که در آن نیروهای ویژه این ک صیف کرد و به نمونه ای از این موارد ا تو

دادند تا سرریم قرار کنند و سررپس برای عدم افشررای این جنایت، در کنار فرد کشررته شررده اسررلحه و بییزندانی م

حادثه  23وانمود کنند دشرررمن مسرررلحی را در عملیات نظامی از بین برده اند. گزارش موصررروف، درخصررروص 

شامل  ست که  سط  39جداگانه ای ا شد 25قتل تو سترالیایی گزارش  ست. هیچ یک از نفر از نیروهای نظامی ا ه ا

ها در جریان جنگ و درگیری صررورت نگرفته و همه متخلفان می بایسررت از قوانین و هنجارهای بین این جنایت

هایی از این گزارش به اطالع عموم المللی مربوط به مخاصرررمات مسرررلحانه آگاه و مطلع بوده باشرررند. تنها بخش

 .استمنتشر نشده  رسیده و بسیاری از جزییات از جمله نام جنایتکاران

https://digitallibrary.un.org/record/448051?ln=en
https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf
https://military.wikia.org/wiki/Military_history_of_Australia_during_the_War_in_Afghanistan#cite_ref-GlobalOps_12-0
https://military.wikia.org/wiki/Military_history_of_Australia_during_the_War_in_Afghanistan#cite_ref-GlobalOps_12-0
https://military.wikia.org/wiki/Military_history_of_Australia_during_the_War_in_Afghanistan#cite_ref-GlobalOps_12-0
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7623329/upload_binary/7623329.pdf
https://www.ejiltalk.org/australian-war-crimes-in-afghanistan-the-brereton-report/
https://www.ejiltalk.org/australian-war-crimes-in-afghanistan-the-brereton-report/
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سال تحقیق و مصاحبه با یافته سند به   423های این پرونده طی چهار  دست آمده شاهد و بررسی هزاران صفحه 

ست ست که .  ا صیه کرده ا ضی این پرونده تو های احتمالی از جمله قتل، مورد سرباز برای اتهام 19پل بریتون قا

ا ارائه ر تحقیق قرار گیرند. گزارش منتشر شده دارای سه بخش است: بخش اول روند تحقیقات و اطالعات اولیه

بررسررری اتهامات مربوط به تخلفات نیروهای ویژه می پردازد و بخش سررروم مسرررائل  به  می دهد. قسرررمت دوم

 .راهبردی، عملیاتی، سازمانی و فرهنگی را در نیروهای دفاعی استرالیا مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد

ژنرال کمپبل به نمایندگی از نیروی دفاعی اسررترالیا از ملت افغانسررتان برای هر عمل متخلفانه سررربازان اسررترالیایی 

ده ای را در جهان رقم زد، تا آنجا که بسرریاری)برای انتشررار گزارش فوق واکنش های گسررتر .عذرخواهی نمود

شتار (اینجاو  اینجامثال  سیدگی در دیوان  39، ک سته و از لزوم ر صداقی از جنایات جنگی دان شهروند افغان را م

 .کیفری بین المللی سخن به میان آورده اند

دالت کیفری د نظام عبا درنظر گرفتن این شرررایط چه نقشرری می توان برای دیوان کیفری بین المللی به عنوان نما

 بین المللی در ارتباط با این پرونده، متصور بود؟

 به تصویب رسانید 2002میالدی اساسنامه دیوان را امضا نموده و در اول جوالی  1998دولت استرالیا در دسامبر 

 و اصررول به متعهد  افزون بر این دولت اسررترالیا .پیوسررتبه این اسرراسررنامه  2003و دولت افغانسررتان نیز در فوریه 

مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر دوستانه است. دولت های عضو اساسنامه دیوان، به طور  الملل بین حقوق قواعد

صمات  صول و قواعد بین المللی حاکم بر مخا ستان دیوان در مورد ادعای نقض ا بالقوه در معرض تحقیقات داد

صالحیت دیوان طبق ماده  سلحانه )در چارچوب جنایات ذیل  سنامه( قرار دارند. دیوان کی 5م سا فری بین المللی ا

آغاز کرد. تحقیقات، امروز نیز ادامه دارد و دامنه آن  2017تحقیق خود را در مورد وضررعیت افغانسررتان در نوامبر 

شامل تمام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که در خاک افغانستان انجام شده اند، چه از سوی طالبان 

های معارض، نیروهای دولتی و ه کا. این و دیگر گروه  یاالت متحده امری ظامی و اطالعاتی ا مچنین نیروهای ن

 .رار گیردقبدان معناست که رفتار نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان نیز می تواند در حوزه تحقیقات دیوان 

سنامه، دیو 1با وجود این، طبق دیباچه و ماده  سا صالحیت کیفری محاکم ا سبت به  صالحیت تکمیلی ن ان دارای 

 «مایل»یا « قادر»اساسنامه تنها در صورتی که محاکم ملی صالحیت دار،  17ملی است. به عبارت دیگر طبق ماده 

به اجرای تحقیق یا تعقیب جنایات ذیل اساسنامه نباشند، دیوان کیفری بین المللی صالحیت رسیدگی به جنایات 

ا خواهد داشررت. اظهارات و اعالم تاسررف اسررکات موریسررون، نخسررت وزیر اسررترالیا و ژنرال آنگس مذکور ر

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7623329/upload_binary/7623329.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7623329/upload_binary/7623329.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7623329/upload_binary/7623329.pdf
https://news.defence.gov.au/media/transcripts/press-conference-igadf-afghanistan-inquiry
https://www.lawfareblog.com/understanding-australian-inquiry-adf-war-crimes-afghanistan
https://www.lawfareblog.com/understanding-australian-inquiry-adf-war-crimes-afghanistan
https://www.canberratimes.com.au/story/7021372/australia-must-act-on-war-crimes-or-australians-could-end-up-in-the-hague/
https://www.canberratimes.com.au/story/7021372/australia-must-act-on-war-crimes-or-australians-could-end-up-in-the-hague/
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
https://www.icc-cpi.int/afghanistan
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کمپبل، فرمانده نیروی دفاعی این کشور، حکایت گر تمایل استرالیا برای رسیدگی به این پرونده است و از سوی 

ترالیا، قادر نظام حقوقی اسصالحیت دار این کشور با توجه به اصل استقالل و بی طرفی قضایی در  محاکم  دیگر

سیدگی خواهند بود سترالیا .به ر صالحیت دیوان، ایررررن امکرررران را به قانون جزای ا ستای تکمیلی بودن  ، در را

جنایات علیه بشریت، نسل زدایی و جنایات جنگری، مطابق تعاریف مندرج در محاکم ملی می دهد که به تعقیب 

سترالیا  شت که حاکمیت دولت ا صویب قانون مزبور این مالحظه وجود دا سنامه دیوان بپردازند. در جریان ت سا ا

انجام  تمحترم شمرده شود و به همین منظور، راهکارهایی پرررریش بینرررری شده که اولویت قانون استرالیا و اقداما

قانون در ) 268ازجمله بخش  .گرفته توسط ایرن دولرت را در رابطره برا جنایرات ذیل صالحیت دیوان تهیید کند

روع آن( باید بر اساس قوانین داخلی استرالیا تفسیر شود. البته تفاوت مهم قانون استرالیا با  رات موض را جنای رابطه ب

رریک صالحیت گستره مشابه، المللی قوانین بین رت؛ آن در یف ررا اس رابق زی رسمت  مط رالحیت کیفری 121ق ، ص

قانون جزا،  268بخش .  اسرررتقابل تسرررری مقرر در آن، افزون بر اشرررخاص حقیقی به اشرررخاص حقوقی نیز 

دربرگیرنده آن دسررته از جنایات جنگی اسررت که در فضررای مخاصررمات مسررلحانه غیر بین المللی ارتکاب می 

قانون جزا به ثمره تعمیم و گسرررترش صرررالحیت  268افغانسرررتان رخ داد( همچنین بخش   یابند.)مانند آن چه در

سیدگی به هر گونه جنا سترالیا در ر شده نیز می سرزمینی دولت ا سط نیروهای دفاعی آن انجام  یت جنگی که تو

پردازد، به این معنا که مکان ارتکاب جرم، اعم از این که داخل یا خارج از خاک اسرررترالیا باشرررد، تاثیری در 

 .داردصالحیت رسیدگی دولت مذکور بدان جرم ندارد و این دولت صالحیت رسیدگی به آن جنایت را 

زندانی، کشرراورز و غیرنظامی افغان توسررط نیروهای ویژه اسررترالیا، حکایت گر تخلف از  39اعتراف به کشررتار 

با مفه 1949تعهدات بین المللی این دولت وفق کنوانسررریون های چهارگانه ژنو  وم جنایت جنگی در و مطابق 

ان ات جنگی صرفنظر از شرط ارتکاب در جریجنای تحقق  بین الملل عرفی حقوق مطابق  حقوق بین الملل است.

ست ستلزم هیچ قرینه ای نی سلحانه )اعم از بین المللی و غیربین المللی( م صمات م یک قتل،  (اینجاو  اینجا).مخا

تجاوز به عنف و غارت در جریان مخاصررمات مسررلحانه می تواند یک جنایت جنگی تلقی شررود. جنایات جنگی 

رخ مررری دهنرررد، و با وجود تشرررابه در ماهیرررت، برخررری از در دو بستر مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی 

جنایات جنگی صرفاً در مخاصمات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آن ها در مخاصمات غیر بین المللی 

، نقض فاحش قوانین و عرف های 1949جنایررررت جنگرررری به شمار نمی آید. نقض فاحش کنوانسیون های ژنو 

 مشررترک در کنوانسرریون 3مسررلحانه )بین المللی و غیر بین المللی( و نقض فاحش ماده  قابل اجرا در مخاصررمات

بر مخاصمات  8ماده  2تحقق بخش عناصر مادی جنایات جنگی است. قسمت های الف و ب بند  1949های ژنو 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00235/cd06a563-e3a7-4c46-9ab8-614f67b92215
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00235/cd06a563-e3a7-4c46-9ab8-614f67b92215
http://ensani.ir/fa/article/123419/صلاحیت-تکمیلی-دیوان-بین-المللی-کیفری-پویایی-نظام-های-قضایی-ملی-در-مقابله-با-بی-کیفری
https://www.lawfareblog.com/understanding-australian-inquiry-adf-war-crimes-afghanistan
https://www.lawfareblog.com/understanding-australian-inquiry-adf-war-crimes-afghanistan
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56210.html
http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56210.html
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اساسنامه بر مخاصمات غیر بین المللی قابل اجراست. جنایات جنگی  8ماده  2بین المللی و قسمت های ج و ه بند 

سمت ج بند  شده در ق صریح  سیون های ژنو و برخی از جنایات  3برگرفته از ماده   8ماده  2ت شترک در کنوان م

برگرفته از پروتکل الحاقی دوم به کنوانسرریون های ژنو و دیگر   8ماده  2جنگی تصررریح شررده در قسررمت ه بند 

طبق  (اینجاو  اینجا).المللی محسوب می شود بین کیفری دیوان اساسنامه نوآوری  یات ذکر شده در قسمت هجنا

 :اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 8ماده  1  بند

دیوان نسررربت به جنایات جنگی صرررالحیت دارد به ویژه هنگامی که این جنایات در قالب یک برنامه یا یک »

 «.ستاسیاست صورت پذیرفته یا جزئی از یک زنجیره جنایات مشابه باشد که در سطح گسترده ارتکاب یافته 

ستر یک مخاصمه غیر بین المللی اتفاق افتاده  39در وهله نخست باید توجه داشت که کشتار  شهروند افغان در ب

سمت های الف و ب بند  شامل ق ست و لذا  سمت ج بند   8ماده  2ا شت که ق ست. باید در نظر دا بر   8ماده  2نی

، شعبه پژوهشی اظهار قضیه تادیچکید دارد. در تا 1949های ژنو  مشترک در کنوانسیون 3های فاحش ماده نقض

نمود که نقض در صررورتی فاحش و جدی اسررت که اوال منجر به تخلف از قاعده ای شررود که حمایت از ارزش 

با مالحظه  (اینجا).عواقب فاحش برای قربانی عمل مورد نظر باشررد های انسررانی را به همراه دارد و ثانیا مسررتلزم

ستی  سیا صوف در قالب  سترالیا، این که جنایات مو سی و نظامی ا سیا سف باالترین مقامات  واکنش ها و اظهار تا

پیش طراحی شده و یا به طور کلی نظام مند، صورت گرفته باشد، مورد تردید است. عالوه بر این،  مشخص و از

اسرراسررنامه  8ماده  1جنایت، اختالف نظر وجود دارد که آیا قید گسررتردگی در بند « گسررتردگی»در مورد معیار 

نفر  39است. به عبارت دیگر آیا کشته شدن  معیار ارشادیشامل جمع کثیری از قربانیان می شود و یا صرفا یک 

می تواند از نظر کمی معیار گسرررتردگی در سرررطح جنایات بین المللی را فراهم می آورد یا خیر. بنا بر یک نظر، 

جنایات جنگی برخالف جنایات علیه بشررریت که باید در چارچوب یک تهاجم گسررترده یا سررازمان یافته تحقق 

اسنامه وجود دارد، شرط تحقق صالحیت دیوان اس 8ماده  1 بند در که تقییدی و است صالحیتی فاقدآستانه  یابد،

در مقابل   (اینجاو  اینجا)کندنیست بلکه دادستانی دیوان را به سمت تمرکز بر تعقیب جرائم شدید راهنمایی می

این نظر نیز مطرح می شررود که معیار گسررتردگی در هر صررورت حکایت از یک عامل کمی دارد و گسررتردگی 

در واقع شمار کثیر قربانیان می تواند ابعاد یک جنایت بین  .یک حمله ممکن است از شمار قربانیان مشخص شود

حمله گسرررترده به معنی  پرونده تادیچرای  648المللی و از جمله بند المللی را رقم زند. طبق رویه قضرررایی بین 

تعرض علیه جمع کثیری از قربانیان اسررت. الزم به ذکر اسررت که مطابق نظر شررعبه پژوهشرری دیوان کیفری بین 

یسررت و با مطلق ن« ارتکاب در قالب برنامه یا یک سرریاسررت»ی، معیار گسررتردگی یا معیارالمللی برای یوگسررالو

https://www.jicl.ir/article_111498_35e7665ef624f2edc0dc8a9aa6f21d14.pdf?lang=fa
https://www.jicl.ir/article_111498_35e7665ef624f2edc0dc8a9aa6f21d14.pdf?lang=fa
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1680429/Willmott.pdf
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1680429/Willmott.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
http://www.icicl.org/details.asp?id=71
http://www.icicl.org/details.asp?id=71
http://www.icicl.org/details.asp?id=71
http://www.icicl.org/details.asp?id=71
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf
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این  ناظر بر« به ویژه»مقید و محدود می شود. شعبه دوم دادگاه بدوی اعالم نمود که اصطالح « به ویژه»اصطالح 

جنایات  دادگاه بر امر است که وجود برنامه و سیاست قبلی و معیار گستردگی شرط الزم برای اعمال صالحیت

لذا با وجود   (اینجاو اینجا )بلکه این اصطالح اصول راهنمای عملی را برای دادگاه تامین می سازد .جنگی نیست

و ذیل « جنایت جنگی»شرررهروند افغان، می تواند به عنوان  39اختالف دیدگاه ها، به نظر می رسرررد که کشرررتار 

صررالحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. البته، دولت اسررترالیا تاکنون خود را مصررر به پیگیری قضررایی این 

ست. روز  شان داده ا سکات مو 2020نوامبر  12پرونده ن سترالیا باا ست وزیر ا سون، نخ درباره  ایصدور بیانیه ری

صمیم شور اعالم کرد که ت شده علیه نیروهای ویژه این ک شایش یک پرونده کیفری برای   اتهامات مطرح  به گ

سط ن سیدگی به ادعاهای ارتکاب جنایات جنگی تو شگیری از ارجاع پرونده ر سترالیا، به منظور پی یروهای ویژه ا

 .المللی اتخاذ شده استبه دیوان کیفری بین

سیاری از مخاصمات مسلحانه در دهه های اخیر، مخاصمات غیربین المللی هستند  به عنوان نتیجه باید گفت که ب

مشررترک  3 ادهم در  دارند. با توجه به اینکهکه گاه از نظر وقوع فجایع انسررانی تفاوتی با مخاصررمات بین المللی ن

به مخاصرررمات غیر بین المللی را  نه ژنو و پروتکل الحاقی دوم که مقررات مربوط  های چهارگا کنوانسررریون 

دربردارند، مقرراتی در مورد ضررمانت اجرای نقض فاحش و جدی این قواعد وجود ندارد، همواره این دغدغه و 

ایات جنگی در مخاصرررمات غیر بین المللی، در عمل، مصرررون از پیگیری بین نگرانی مطرح بود که عامالن جن

میالدی امکان  2002دیوان کیفری بین المللی در سررال  اسرراسررنامه اجرای و تدوین با سرررانجام اما  المللی هسررتند.

مجازات مرتکبان جنایات جنگی فراهم شد. کشتار غیر نظامیان افغانی توسط نیروهای ویژه استرالیا فاجعه انسانی 

صلح و امنیت بین المللی به  شود، پیامدهای منفی برای  سبی همراه ن ضایی منا ست که اگر با واکنش و پیگیری ق ا

تضررا می کند که پیگیری قضررایی پرونده فوق را به طور جدی در اسررترالیا اق کشررور منافع  همراه خواهد داشررت.

ستان را به عهده  سئولیت اقدامات متخلفانه و جنایات جنگی نیروهای ویژه خود در افغان ستور کار قرار دهد و م د

  .بگیرد

  

https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
https://cld.razavi.ac.ir/article_419_fd88e55a6a511af000d4d44b2d2a8b53.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/12/2/1520.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/12/2/1520.pdf
https://www.pm.gov.au/media/statement-igadf-inquiry
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 عفو جنایتکاران جنگی شرکت بلک واتر؛ توهین به عدالت

 طباطبائی عالمه دانشگاه الملل بین حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی –هومن هروی 

حضور پررنگ شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی در صحنه مخاصمات مسلحانه همواره به مثابه چالشی 

. این شرکت ها که همزمان با اتمام جنگ سرد، تاسنوظهور در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح شده 

، به صنعت غول آسای چند میلیارد دالری مبدل رشد چشمگیری داشته انداز نظر تعداد و طیف خدمات ارائه شده 

قدرت و ثروت خود را از راه ارائه خدمات به دولت ها بدست می آورند. شرکت بلک واتر ورلدواید شده اند که 

ه هر کاری بوده ک( مصداق بارز یکی از قدرتمندترین پیمانکاران نظامی تغییر یافته Academiنامش به  2011از )

اعم از حمل و نقل مواد غذایی و دارویی و تامین امنیت گرفته تا ارائه خدمات لجستیک و آموزشی و همچنین 

سپتامبر و در جریان اشغال نظامی  11شرکت مستقیم در عملیات مسلحانه را انجام می دهد. آنها پس از حادثه 

ند. جرمی ساهیل، روزنامه نگار برجسته مجله نیشن در کتاب آمریکا در عراق به ارائه چنین خدماتی مشغول بود

که مراحل تکوین و گسترش یکی از « بلک واتر؛ ظهور قدرمندترین ارتش مزدور جهان»پرفروش خود یعنی 

بزرگترین شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی را توضیح می دهد، اشاره کرده که تاکنون حتی یک نفر از 

لک واتر به دلیل رفتارهای غیرقانونی و متناقض با قواعد حقوق بشردوستانه محاکمه پرسنل شرکت هایی چون ب

 Blackwater: The Rise of the)نشده اند و این شرکت ها در یک سیاه چاله حقوقی به سر می برند 

World’s Most Powerful Mercenary Army, p.14.)  ،خالء موجود که به سیاه چاله تشبیه شده

باعث افزایش نگرانی ها و توجه جامعه جهانی به این شرکت ها شده است. حساسیت افکار عمومی جهانی که در 

اکنون  ،برانگیخته شده بودبا رسوایی شرکت مذکور در ماجرای معروف کشتار میدان نسور در بغداد  2007سال 

، 2020دسامبر  22عامالن این تراژدی توسط دونالد ترامپ به اوج خود رسیده است. در تاریخ  با عفو دقیقه نودی

. این ردکبودند را عفو رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا، چهار تن از پرسنل این شرکت که محکوم شده 

( یک کاروان Raven 23که تیم امنیتی بلک واتر )با نام کد رمزی  و هنگامی رخ داد 2007کشتار در سال 

متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا را در حال عبور از میدان نسور بغداد اسکورت می کرد. افراد تیم  زرهی

محافظتی بلک واتر که تصور می کردند مورد حمله شورشیان عراقی قرار می گیرند، با شلیک مسلسل های سنگین 

تن از شهروندان غیرنظامی  17عام،  و نارنجک به افرادی که غیرنظامی بودند حمله کردند. در جریان این قتل

. عوامل این کشتار نمی توانستند در عراق تحت شدندنفر دیگر شدیدا زخمی  20غیرمسلح عراق کشته و بیش از 

پیگرد قانونی قرار گیرند چرا که دولت آمریکا با کمک حکومت ائتالف موقت عراق، به پرسنل نظامی خود و 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_863_cameron.pdf
https://www.e-ir.info/2013/03/21/private-military-companies-and-international-security/
https://www.e-ir.info/2013/03/21/private-military-companies-and-international-security/
https://abcnews.go.com/Blotter/blackwater-renames/story?id=15140210
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/a-18380131
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87/a-18380131
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/23/trump-pardons-blackwater-contractors-jailed-for-massacre-of-iraq-civilians
https://time.com/2938966/blackwater-iraq-shooting/
https://time.com/2938966/blackwater-iraq-shooting/
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همچنین پیمانکاران دولتی مصونیت از پیگرد در نظام حقوقی عراق را اعطا کرده بود. این موضوع بعنوان سمبلی 

ریکا در عراق جلب توجه کرد اما با این حال، دادستان های فدرال آمریکا تالش کردند تا از مصونیت آشکار آم

و پس از کش و قوس های  2014سرانجام در سال  .کننداین افراد را در دادگاه های فدرال آمریکا محاکمه 

فراوان، سه تن از افراد شرکت مزبور یعنی پل اسلو، ایوان لیبرتی و داستین هرد، هرکدام به جرم قتل عمد و تالش 

کوم شدند و نیکوالس اسالتن به جرم قتل درجه یک به حبس ابد محکوم سال زندان مح 30برای ارتکاب قتل به 

که  گاالگرریایی ادوارد ، رئیس عملیات ویژه نیروی د2019. پیش از عفو کارکنان این شرکت، یعنی در سال شد

ده بود، سرگرد نبر بسیاری از غیرنظامیان در عراق آتش گشوده و یک زندانی را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسا

در افغانستان محکوم شده بود، و گروهی از تک  2010که به قتل افراد غیرمسلح در سال  گلستینمتئو ال 

ندازهای نیروی دریایی که بر جسد افراد طالبان ادرار می کردند هم به ترتیب مورد بخشش و عفو رئیس تیرا

. در حقیقت، اعمال ارتکابی همه این افراد، جنایت جنگی مرتبط با نقض یکی از اصول گرفتندجمهور آمریکا قرار 

نظامی  اصل با تمایز میان اهداف است می باشد؛ این اصل تفکیکبنیادین قواعد حقوق بشردوستانه و جنگ که 

)البته تا زمانیکه بطور مستقیم  و غیرنظامی در طول جریان مخاصمات مسلحانه در هر زمان، حمله به غیرنظامیان را

در مخاصمه شرکت نکنند( ممنوع تلقی می کند. در نتیجه، رئیس جمهور آمریکا یک فرمان عفو معمولی و عادی 

را مورد عفو و بخشش قرار داده که با حمله و کشتار افراد غیرنظامی، حقوق جنگ  صادر نکرده است. او افرادی

را نقض کرده اند. تمایل رئیس جمهور آمریکا به اعطای عفو به بسیاری از اعضای ارتش و پرسنل پیمانکاری که 

حقوق و  نقضبه ارتکاب جنایات جنگی متهم یا محکوم شده اند اگر خود جنایت جنگی تلقی نشود، می تواند 

قواعد جنگ باشد. بخشش و عفو همه این مردان، بخصوص آنهایی که هنوز محاکمه نشده بودند، توهین به 

معیارهای اخالقی و قانونی است که ارتش ایاالت متحده آمریکا موظف است از آن حمایت کند. این عمل رئیس 

تب خود را تضعیف می کند و بعد از رسوایی جمهور، توانایی ارتش برای اعمال نظم و انضباط میان سلسله مرا

سپتامبر، اعتبار آمریکا برای پایبندی به تعهدات حقوق بشر و حقوق و قواعد جنگ را خدشه  11شکنجه های پسا 

دارتر می کند. این مسئله توسط متخصصان و کارشناسان حقوقی و نظامی بطور مفصل تری بیان شده است. در 

، گروهی از فرماندهان بازنشسته تا آنجا پیش می روند که خاطرنشان می کنند که بعنوان فرمانده کل ای مقاله

ت در نبایس»رالعمل های قواعد و حقوق جنگ این کشور، نیروهای مسلح آمریکا، رئیس جمهور با رعایت دستو

انجام وظایف فرماندهان خود، هنگامی که آنها با مدارک و شواهد قوی مبنی بر تخلف مادون خود روبرو می 

صدور این عفو و بخشش ها نتیجه ای دارد که ممکن است رئیس جمهور و مشاوران نزدیک « شوند، دخالت کند.

https://ijrcenter.org/2014/10/29/as-blackwater-security-guards-are-convicted-for-nisour-square-killings-un-working-group-pushes-for-enhanced-regulation-of-private-security-companies/
https://ijrcenter.org/2014/10/29/as-blackwater-security-guards-are-convicted-for-nisour-square-killings-un-working-group-pushes-for-enhanced-regulation-of-private-security-companies/
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/6A43E282E3DC9FFE852581720053CBB5/$file/15-3078.pdf
https://www.sandiegouniontribune.com/news/military/story/2019-12-27/seals-described-alleged-gallagher-war-crimes-to-investigators
https://www.sandiegouniontribune.com/news/military/story/2019-12-27/seals-described-alleged-gallagher-war-crimes-to-investigators
https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/12/13/former-green-beret-major-faces-murder-charge-for-2010-afghanistan-incident/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/12/13/former-green-beret-major-faces-murder-charge-for-2010-afghanistan-incident/
https://www.justsecurity.org/64185/sticking-it-to-yourself-preemptive-pardons-for-battlefield-crimes-undercut-military-justice-and-military-effectiveness/
https://www.justsecurity.org/64185/sticking-it-to-yourself-preemptive-pardons-for-battlefield-crimes-undercut-military-justice-and-military-effectiveness/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
https://www.justsecurity.org/64260/the-american-way-of-war-includes-fidelity-to-law-preemptive-pardons-break-that-code/
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اشند. این اقدام به خودی خود یک جنایت جنگی است و به نقش رئیس جمهور در قانون وی در نظر نگرفته ب

اساسی بعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح مربوط است. رئیس جمهور، بعنوان فرمانده این سربازها و احتماال 

ن خود را بدلیل مادوپیمانکاران بلک واتر، حتی اگر نتواند از وقوع تخلف جلوگیری بعمل آورد، مسئولیت دارد تا 

( یکی «استاندارد یاماشیتا»)یا  مسئولیت فرماندهاینکه مقررات و حقوق جنگ را نقض کرده، مجازات نماید. اصل 

همیت نظم و انضباط برای اجرای عملیات نظامی از اصول شناخته شده در حقوق مخاصمات مسلحانه است که ا

را منعکس می کند. پس از جنگ جهانی دوم، یک دادگاه نظامی ایاالت متحده، ژنرال ژاپنی تومویوکی یاماشیتا 

ه یاماشیتا . هیچ مدرکی وجود نداشت کمحکوم کردرا به علت شکنجه نیروهایش و قتل عام غیرنظامیان در فیلیپین 

دستور داده یا مستقیما در وقوع جنایات شرکت داشته است. برای مجرم شناختنش کافی بود که او می دانست یا 

کند. او اعدام  جلوگیری باید می دانست و نتوانست از به وقوع پیوستن قتل عام غیرنظامیان یا شکنجه نیروهایش

. در طول جنگ ویتنام، سروان ارتش ایاالت متحده، ارنست مدینا تحت دکترین مسئولیت فرمانده، به دلیل شد

ی قرار مورد پیگرد قانونکردند، اینکه نیروهای تحت فرماندهی او افراد غیرنظامی را در روستای مای الی قتل عام 

 . تبرئه شد. البته، وی در نهایت گرفت

بطور معمول بعید است که مقام ریاست جمهوری، تحت دکترین مسئولیت فرمانده و به دلیل ارتکاب جنایات 

جنگی مجازات شود. ترامپ احتماال از وقوع این جنایت در زمان رخداد آن بی اطالع بوده و احتماال هم نمی 

 ری کند. او در زمانی که این اتفاقات رختوانسته از این اقدامات اطالع داشته باشد یا از وقوع آن جنایات جلوگی

داده بود، رئیس جمهور نبود اما روسای جمهور معموال جنایتکاران جنگی را عفو نمی کنند. قاعده مسئولیت 

فرمانده نه تنها به جنایاتی که به دستور فرمانده یا زیردستان او صادر شده و یا حتی به دلیل اینکه نتوانسته از وقوع 

کند می پردازد، بلکه فرمانده را ملزم می کند که نتایجی را بر تخلف های مادون خود تحمیل کند آن جلوگیری 

قاعده عرفی بطور »خ این نکته را به خوبی گوشزد می کند که: کمیته بین المللی صلیب سر بیانیهتا مجازات شوند. 

صریح و بدون ابهام مبین این است که دولتها بایستی جنایات جنگی ارتکابی توسط اتباع خود یا نیروهای مسلح، 

یا جنایاتی که در سرزمین خودی ارتکاب می یابد را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند و پیگیری قانونی کنند. در 

ارتباط با عفو، هدف نبایستی آن باشد که جنایتکاران جنگی یا کسانی که بطور شدیدی حقوق جنگ را نقض 

فو رئیس در قدرت ع آمریکا محدودیتی اساسیگفته می شود که قانون «. کرده اند بتوانند از مجازات فرار کنند

جمهور ایجاد نمی کند. این ممکن است درست باشد؛ اما به عنوان فرمانده کل، رئیس جمهور ترامپ طبق قوانین 

داخلی و حقوق بین الملل موظف بود حداقل مانع از پیگیری های قضایی جنایاتی که این افراد مرتکب شده اند 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule153
https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1798&context=ils
https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1798&context=ils
http://lawofwar.org/Yamashita%20Commission.htm
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/my-lai-selected-men-involved-my-lai/
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/my-lai-selected-men-involved-my-lai/
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/Myl_intro.html
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/Myl_intro.html
https://www.icrc.org/en/document/icrc-explainer-what-does-international-law-say-about-pardons-war-crimes
https://www.icrc.org/en/document/icrc-explainer-what-does-international-law-say-about-pardons-war-crimes
https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII_S2_C1_3_1_1/
https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII_S2_C1_3_1_1/
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ی در قبال پیگیری باشد. در همین راستا و در واکنش به عفو نشود و قدرت عفو وی نباید برتر از مسئولیت و

کارکنان شرکت بلک واتر، جامعه جهانی بصورت یک صدا در حال محکوم نمودن عمل ترامپ است. عفوی 

که به گفته گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، تعهدات آمریکا طبق حقوق بین الملل را نقض کرده است. 

لک عفو کارکنان ب»می گوید:  کارگروه سازمان ملل درباره استفاده از مزدورانگزارشگر  یس وجیلینا آپاراک، رئ

تها های آنهاست. کنوانسیون های ژنو، دولواتر توهین به عدالت و قربانیان قتل عام میدان نیسور و همچنین خانواده 

را موظف می کند که جنایتکاران جنگی را در قبال جنایت خود مسئول بدانند، حتی اگر بعنوان پیمانکاران امنیتی 

عمل کنند. این عفو ها تعهدات آمریکا را در حقوق بین الملل نقض می کند و بطور گسترده ای حقوق بشردوستانه 

 (. اینجا)« سطح جهانی تضعیف می کند و حقوق بشر را در

بنظر می آید که این عفو پیامی برای جهانیان دارد و این است که آمریکایی ها می توانند در خارج از خاک خود 

 بشوند و با این حال عملشان بی کیفر باقی بماند. مرتکب فجیع ترین جنایات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/en/issues/mercenaries/wgmercenaries/pages/wgmercenariesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/mercenaries/wgmercenaries/pages/wgmercenariesindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26633&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26633&LangID=E
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 1955ت معاهده مودرای صالحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض های ادعایی 

 پژوهشگر حقوق بین الملل -دکتر علی اکبر سیاپوش 

ایرادات  خود را درخصوص حکم (1399بهمن  15) 2021  دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه

ده نقض های ادعایی معاه» قضیه در کشور این علیه ایران دعوای به متحده ایاالت دولت توسط واردشده مقدماتی

 . صادر نمود «1955مودت 

و پاراگراف  اساسنامه دیوان 36ماده  1 بند براساس که را دادخواستی 2018جوالی  16جمهوری اسالمی ایران در 

ود. مارائه گشته بود، با موضوع نقض های ادعایی معاهده مودت، نزد دیوان ثبت ن 1955معاهده مودت  21ماده  2

را نزد دیوان ثبت نمود که این درخواست  درخواست صدور قرار موقت شایان ذکر است که ایران در همین تاریخ

توسط دیوان منجر گشت. ایران در دادخواست خود مدعی شده  2018اکتبر  3در تاریخ  قرار موقت به صدور

موجب نقض  (برجام) از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک  2018ماه می  8خروج آمریکا در مورخ  است که

  گشته است. 1955تعهدات مندرج در معاهده مودت 

 در مندرج اطالعات استناد نموده است که براساس دیوان رسیدگی آئین مکرر از79در مقابل، آمریکا به ماده 

 هس ماده این  بار برای طرح ایرادات مقدماتی مورد استناد قرار گرفته است. در 49 تاکنون دیوان، اینترنتی پایگاه

 موضوعاتی هب نسبت ایراد و استماع قابلیت عدم ایراد صالحیتی، ایراد: اند شده تعریف مقدماتی ایرادات از دسته

در  متحده ایاالت  .است شده درخواست دیوان از ماهوی رسیدگی انجام از پیش آنها مورد در گیری تصمیم که

ایراد مقدماتی خود به صالحیت دیوان به هر سه این موارد استناد نموده و مدعی است ادعای مطرح شده توسط 

  ایران تماما خارج از حوزه صالحیت دیوان قرار دارد، و این ادعا ها غیرقابل استماع هستند.

 rationeصالحیت موضوعی ) ایاالت متحده پنج ایراد مقدماتی را مطرح کرده است. دو مورد اول مربوط به

materiae معاهده مودت است. سومین مورد قابلیت 2، بند 21( دادگاه برای پذیرش پرونده بر اساس ماده ،

استماع دادخواست ایران به دلیل سوء استفاده از فرایند قضایی است. دو مورد آخر براساس بندهای )ب( و )د( 

، طبق گفته خوانده، این موارد نه مربوط به صالحیت دیوان و نه ، معاهده مودت است. اگرچه 1، بند 20ماده 

قابلیت استماع دادخواست هستند، اما خوانده درخواست دارد تصمیم گیری در مورد آنها قبل از هرگونه رسیدگی 

 اساسی در مورد محتوای اختالف انجام شود.

https://icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20210203-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20190823-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20190823-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20190823-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20180716-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20180716-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280142196
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20180716-REQ-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20180716-REQ-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.nytimes.com/2018/05/08/us/politics/trump-speech-iran-deal.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2018/05/08/us/politics/trump-speech-iran-deal.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2018/05/08/us/politics/trump-speech-iran-deal.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2018/05/08/us/politics/trump-speech-iran-deal.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2018/05/08/us/politics/trump-speech-iran-deal.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2018/05/08/us/politics/trump-speech-iran-deal.html?action=click&module=Intentional&pgtype=Article
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/cases-by-phase
https://www.icj-cij.org/en/cases-by-phase
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قد است بر دو اساس دیوان بین المللی دادگستری ، معت1955معاهده مودت  21ایاالت متحده با استناد به متن ماده 

فاقد صالحیت موضوعی برای رسیدگی به این دعوی است. نخست آنکه، متن این ماده مقرر می دارد اختالفات 

مربوط به تفسیر و اجرای این معاهده باید به دیوان ارجاع شوند. با این حال، موضوع اصلی دعوای حاضر به اجرای 

شود که یک سند کامال مجزا از معاهده مودت بوده و هیچ پیوندی میان این دو سند برقرار برجام مربوط می 

نیست. دوم آنکه، اکثریت قاطبه اقدامات مورد اعتراض توسط ایران خارج از صالحیت موضوعی معاهده مودت 

آن ها  ت ها و تابعانهستند چراکه این اقدامات اساسا به تجارت و تبادالت میان ایران و کشورهای ثالث یا شرک

  مربوط می شود نه میان ایران و ایاالت متحده یا شرکت ها و تابعان آن ها.

« اختالف موضوع»دیوان در بررسی ادعاهای ایاالت متحده با استناد به رویه پیشین خود عنوان می دارد که تعیین 

یر ز طریق توجه به اظهارات طرفها و تفساین دیوان، باید توسط خود دیوان ا« کارکرد قضایی»به عنوان بخشی از 

انجام می دهد و در عین حال به « اساس عینی»آن انجام شود. دیوان تعیین موضوع اختالف را بر یک 

 رای( 53تا  51 بندهای. )داشت خواهد معطوف خاص توجهی «خواهان توسط اختالف بندی¬صورت»

و « حکم نتیجه»یا « سیاق سیاسی»ده، با کنار نهادن دیوان در بررسی خود درخصوص نخستین ایراد ایاالت متح

را از میان اظهارات دولت های طرف « موضوع اختالف»دادخواست، « عبارات روشن و دقیق»همچنین با تکیه بر 

دعوی استنباط نموده است. برای این منظور دیوان ابتدا به این مسهله اشاره نموده است که در ارتباط با معاهده 

و این موضوع که آیا اقدامات ایاالت متحده در عدم اجرای توافق برجام موجب نقض این معاهده  1955مودت 

وجود دارد که به معنی وجود یک اختالف در « اختالف نظر»می گردد یا خیر، میان دو دولت ایران و آمریکا 

ا در ین اختالف با اقدامات آمریکرابطه با این معاهده است. دیوان همچنین به این نکته اشاره می کند که ارتباط ا

عدم اجرای توافق برجام فی نفسه نمی تواند مانعی باشد برای ارتباط اختالف با تفسیر و اجرای معاهده مودت 

چراکه هر اقدامی می تواند در عین حال به چندین سند و اجرا و تفسیر آن ها مرتبط باشد. بنابراین دیوان عنوان 

کم احتمالی این دیوان در تایید ادعاهای ایران موجب شود وضعیت به حالتی اعاده می دارد حتی اگر نتیجه ح

گردد که کشور ایاالت متحده توافق برجام را اجرا نماید، این مساله نمی تواند به معنی آن باشد که این اختالف 

د در جایی که دادخواست رای(. همچنین دیوان تاکید دار 56به توافق برجام مرتبط است نه به معاهده مودت )بند 

موضوع »دیوان نمی تواند « موضوع اختالف»ارائه گشته است، در تعیین دقیق « صورت بندی روشن و دقیق»با 

خواهان را تغییر دهد یا آنکه با تکیه بر سیاق سیاسی که اختالف در آن مطرح گشته، موضوع اختالف « اظهارات

  رای(. 59را به صورت ضمنی استنباط کند)بند 
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دیوان در بررسی خود درخصوص دومین ایراد ایاالت متحده، یعنی ارتباط موضوع اقدامات مرتبط با کشور سوم 

و آثار احتمالی که از اجرای چنین قاعده ای ممکن است به وجود آید، ابتدا به وجود اختالف نظر میان دو کشور 

اهده مودت و رابطه آن با اقدامات صورت گرفته اشاره نموده و عنوان می دارد مساله دامنه سرزمینی مقررات مع

توسط ایاالت متحده در عدم اجرای توافق برجام، بیانگر وجود اختالف نظر میان طرف ها در اجرا و تفسیر این 

اقدامات آمریکا در عدم اجرای برجام که بنابر اظهارات « قصد واقعی»معاهده است. مضافا آنکه دیوان با توجه به 

« هدف»است، عنوان می دارد تابعان و شرکت های ایرانی « تضعیف اقتصاد ایران»این کشور  مقامات رسمی

می نامد. با این حال، دیوان تصریح دارد که « اقدامات کشور ثالث»اقداماتی هستند که خوانده آنها را به عنوان 

چه از نظر تلقی شوند. آن« ه مودتنقض معاهد»این مساله به آن معنی نیست که چنینی اقداماتی می توانند به معنی 

 که حقوق ایران طبق مفاد« دارای چنان ماهیتی هستند»دیوان حائز اهمیت است آن است که آیا چنین اقداماتی 

رای( . بنابراین صرف این حقیقت که برخی از این  80مختلف معاهده مودت را با خدشه مواجه سازند یا خیر )بند 

آنها، اشخاص و اتباع کشورهای ثالث را هدف گرفته « اکثریت قاطبه»کا مدعی است، اقدامات، یا آنچنان که آمری

بررسی دقیق »رای(. بنابراین تنها با  81 بند) نیست کافی مودت معاهده  است، برای خروج این اقدامات از حوزه

بر تعهدات دولت آمریکا  می توان فهمید آیا این اقدامات« هر یک از اقدامات موردنظر و دامنه و آثار واقعی آنها

طبق معاهده مودت تاثیرگذار بوده اند یا خیر. از این رو، دومین ایراد مقدماتی ایاالت متحده موجب طرح مسائلی 

می گردد که به ماهیت دعوای میان طرفین اختالف مرتبط می شوند که در مرحله رسیدگی ماهوی توسط این 

  دیوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ا بر این دالیل، دیوان دو ایراد مقدماتی آمریکا درمورد صالحیت موضوعی خود در رسیدگی به این پرونده را بن

قابل پذیرش نمی داند. اما به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری در بررسی دو ایراد مقدماتی آمریکا 

در بررسی نخستین ایراد مقدماتی، درخصوص صالحیت موضوعی ، دو رویکرد متفاوت را اتخاذ نموده است. 

را در پیش گرفته است که در آن بدون وجود دلیلی متقن از معنای عباراتی که در « متن محور»دیوان رویکردی 

متن دادخواست قید شده عدول نمی کند. به نظر می رسد این رویکرد دیوان راهبردی برای تمایز مسائل سیاسی 

رها در آراء مختلف من جمله حکم حاضر، بر لزوم این تمایز در دعاوی مطروحه از مسائل حقوقی است که دیوان با

موده اتخاذ ن« غایت محور»نزد خود اشاره کرده است. اما دیوان در بررسی دومین ایراد مقدماتی آمریکا رویکردی 

مندرج در معاهده اقدامات انجام شده در ارتباط با تعهدات « آثار واقعی»طرف ها و « قصد اصلی»است که در آن 

مودت مورد توجه قرار گرفته است؛ به این مساله کمتر در آراء دیوان به صورت مستقیم اشاره شده است. دیوان 
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بین المللی دادگستری در آراء پیشین خود اغلب معانی ملهم از رویه دولت ها را در جایی مورد بررسی قرار داده 

رفی( یا تفسیر آن نزد دیوان مطرح بوده است )برای مطالعه مفصل که مساله وجود یک قاعده )به ویژه قاعده ع

 فهم اب ارتباط در ها دولت رویه که برد نام دیوان این آراء در توان می نیز را مواردی حال، این با  ،اینجا( ر.ک. به

 به رقیتیمور ش ورد اشاره و استناد دیوان قرار گرفته است. برای مثال دیوان در قضیهم وضعیت، یک از ها دولت

در رابطه با فهم آنها از قطعنامه های شورای امنیت اشاره می کند؛ یا در قضیه اجرای کنوانسیون منع  ها دولت رویه

به رویه دولت ها در ارتباط با فهم آن ها از  (1996 یوگسالوی، علیه گوین هرزه و بوسنی دعوای) نسل کشی

   .جایگاه رئیس دولت اشاره نموده است

م قابلیت استماع دعوی را مطرح نموده است؛ با این استدالل که اقدام ایران به ایاالت متحده همچنین مساله عد

معنی سوء استفاده از فرآیند قضایی است که می تواند به نقض نزاکت قضایی منجر شود. در این مورد نیز دیوان 

تصمیم »ن یک در طرح یک دعوی نزد این دیوان به عنوا« انگیزه های سیاسی»تالش می کند با نادیده گرفتن 

 «روشن دلیل» یک وجود بدون است معتقد دیوان  ، موضوع عدم قابلیت استماع را مورد بررسی قرار دهد.«سیاسی

 خواهد اییقض فرآیند از استفاده سوء معنی به ،«معتبر صالحیت» یک وجود رغم علی خواهان اقدام آنکه بر مبنی

ی تی اگر دیوان در رای نهایی خود به این نتیجه برسد که برخح آنکه، مضافا پذیرفت؛ را مساله این توان نمی بود،

ا در ارتباط ب« مزیت نامشروع»از تعهدات مندرج در معاهده مودت نقض گشته است، این امر به معنی وجود یک 

 شوند می وطمرب اقداماتی به ایران ادعاهای اکثر که حقیقت این بنابراین،. شود نمی محسوب ایران ای¬برنامه هسته

که با اجرای توافق برجام مرتبط هستند، بدان معنی نیست که طرح دادخواست نزد این دیوان به معنی سوء استفاده 

  رای(. 95از فرآیند قضایی است )بند 

سومین گروه از ایرادات مقدماتی به مسائلی مربوط می شوند که اگرچه ممکن است با صالحیت دادگاه یا قابلیت 

 عواید) رتباطی نداشته باشند، اما همانطور که دیوان در قضیه اختالف سرزمینی و دریاییاستماع پرونده ا

ز ورود به رسیدگی ماهوی دارای ماهیتی هستند که پیش ا»عنوان داشته است،  (2007 کلمبیا، علیه نیکاراگوئه

نیز به این نکته اشاره می کند  قضیه الکربی این دیوان در رای صالحیتی خود در« بررسی آن ها را الزم می دارد.

ایراد مطرح شده آن است که چنین موضوعی فراتر از مسائل شکلی، ممکن است به مسائل « ماهیت»که منظور از 

  رای صالحیتی الکربی(. 47بند )ماهوی نیز تسری یابد 

https://unstudies.ir/static/fckimages/files/1.pdf
https://unstudies.ir/static/fckimages/files/1.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/84/084-19950630-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/84/084-19950630-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/84/084-19950630-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/124/124-20071213-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/124/124-20071213-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/88/088-19980227-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/88/088-19980227-JUD-01-00-EN.pdf
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مودت استناد می کند که  ماده بیستم معاهده (1) پاراگراف از( د) و( ب) بندهای به متحده ایاالت  در این رابطه،

« یمنافع حیاتی امنیت»و موضوعاتی که به « مواد شکاف پذیر»مقرر می دارند این معاهده مانع اقدامات مربوط به 

دولت های طرف معاهده مربوط می شود، نخواهد بود. دیوان بین المللی دادگستری با استناد به رویه پیشین خود 

ماده بیستم معاهده  (1، عنوان می دارد که بند )د( از پاراگراف )قضیه سکوهای نفتی به مربوط رای صالحیتی در

ت بلکه تنها محدود به آن است که در رسیدگی ماهوی فرصت دفاع مودت مانع اجرای صالحیت این دیوان نیس

را به طرفین اختالف بدهد. همچنین دیوان می افزاید همین مساله در مورد بند )ب( از این پاراگراف نیز صادق 

 ، معتقد است این موضوع موجبقضیه نیکاراگوئه ی خود دررا به اشاره با دیوان  بنابراین  رای(. 109است )بند 

طرح مسائلی می گردد که به ماهیت دعوای میان طرفین اختالف مرتبط می شوند که در مرحله رسیدگی ماهوی 

  سی قرار خواهند گرفت.توسط این دیوان مورد برر

یکی از وجوه مهم آراء صالحیتی دیوان بین المللی دادگستری آن است که هدف اصلی از طرح ایرادات مقدماتی 

نه تنها جلوگیری از صدور رای در ارتباط با ماهیت یک اختالف است، بلکه آنها می توانند حتی مانع بحث بر سر 

 نظر آنکه اب بنابراین،. است شده قید قضیه بارسلونا تراکشن دیوان درموضوع اختالف شوند. این موضوع در رای 

ر س صرف بحث بر اما نیست، روشن هنوز پرونده این در اختالف مورد موضوعات درمورد قضایی نهاد این نهایی

این مسائل می تواند آثاری سیاسی در پی داشته باشد و دولت ایاالت متحده در ایرادات مقدماتی خود بر همین 

مساله تاکید دارد؛ اما دیوان نظر این کشور را نپذیرفت. این نکته را نیز باید افزود که همانطور که هر مساله سیاسی 

 نیز ضاییق رای هر  یوان بین المللی مد نظر قرار می گیرند،می تواند دارای وجوهی حقوقی باشد که توسط یک د

 و رای رصدو زمان با رابطه در احتمالی آثار این. باشد سیاسی آثار دارای المللی بین روابط عرصه در تواند می

ا تغییر در ب که است گشته منتشر زمانی در اخیر صالحیتی رای. سازند نمایان را خود توانند می اختالف موضوع

دستگاه اجرایی دولت ایاالت متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری، دو دولت ایران و آمریکا در آستانه 

مذاکره ای احتمالی در مورد مسائلی هستند که موضوع اصلی این اختالف بوده است. در این صورت می توان 

رار ین موضوع در یک نهاد قضایی مورد بحث قگفت صدور این رای قضایی حتی با این معنای بسیار مضیق که ا

خواهد گرفت و صرف نظر از حکم نهایی دیوان در ماهیت اختالف، می تواند بیانگر این مساله باشد که دولت ها 

 .در وضع تحریم های یک جانبه دیگر نمی توانند با فراغ بال و تنها بر اساس منافع خود اقدام کنند

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/090-19961212-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/090-19961212-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/50/050-19640724-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/50/050-19640724-JUD-01-00-EN.pdf
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ین المللی دادگستری در اختالف میان گینه استوایی و فرانسه گزارشی از رای اخیر دیوان ب

 «مصونیت ها و رسیدگی کیفری»در قضیه 

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی -زهرا مشرف جوادی 

 21که از  2012تا  1997وزیر کشاورزی گینه استوایی در خالل سال های -آقای تئودور نگیما  2008   در سال

و به دنبال برخی تغییرات ساختاری از جمله در قانون اساسی به مقام معاون دوم رییس جمهوری منصوب  2012مه 

در فرانسه به سوء استفاده از بودجه عمومی در گینه استوائی متهم شد. در خالل تحقیقات قضایی اموال  -شد

واقع در خیابان فوش توقیف شد. در پی این مساله علیرغم این  42 شماره ساختمان جمله از فرانسه در  نگیما  آقای

گینه استوایی اعالمیه ای مبنی بر این که این ساختمان برای ماموریت دیپلماتیک کاربرد  2011اکتبر  11که در 

 دارد ارسال کرد، وزارت امور خارجه فرانسه از به رسمیت شناختن مصونیت این ملک امتناع ورزید به این دلیل

، سفارت 2012که این ملک در حوزه خصوصی است و بنابراین مشمول قوانین عادی است. به عالوه در جوالی 

خیابان فوش مطلع کرد، اما وزارت خارجه  42گینه استوایی مقامات فرانسه را از انتقال دفاترش به ساختمان شماره 

محل »یف بود و لذا آن را به عنوان ساختمان فرانسه این موضوع را رد کرد چرا که ملک مزبور، موضوع حکم توف

  .نپذیرفت« ماموریت

، دادستان مالی در فرانسه اظهارات نهایی خود را 2016می  23  در نتیجه تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در

ه ، قضات دادگا2016سپتامبر  5بطور خاص به منظور محاکمه آقای تئودور نگیما به جرم پولشویی ارائه کرد. در 

عالی پاریس دستور ارجاع آقای نگیما را برای محاکمه نزد دادگاه تادیبی پاریس به اتهام جرایم ارتکابی از سال 

 تئودور  دادگاه به جرم پولشویی رایی علیه آقای 2017اکتبر   27در فرانسه، صادر کرد. در  2011تا اکتبر  1997

منقول و ساختمان مذکور را صادر کرد. پیرو کلیه وقایع همچنین دستور توقیف تمامی اموال  و کرد صادر نگیما

گینه استوایی درخواستی را به منظور رسیدگی نزد دیوان بین  2016ژوئن  13 در فرانسه، های ¬رخ داده در دادگاه

 ستواییدادخواست گینه االمللی دادگستری )از این پس دیوان( علیه فرانسه ارائه داد. موضوع اختالف باتوجه به 

وضعیت حقوقی ساختمان . 2مصونیت معاون رییس جمهور )آقای تئودور نگیما(؛ و . 1در رابطه با موارد ذیل بود: 

  .دیپلماتیک و هم به عنوان امالک دولتیمحل سفارت گینه استوایی در فرانسه هم به عنوان محل ماموریت 

وین در روابط  1961کنوانسیون  گینه استوایی در دادخواست خود بر این نظر بود که دادرسی ها در فرانسه

از این پس کنوانسیون پالرمو( ) 2000 کنوانسیون سازمان ملل متحد در جرایم سازمان یافته بین المللی، دیپلماتیک

 .و حقوق بین الملل عمومی را نقض کرده است

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20160613-APP-01-00-EN.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
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   صالحیت و دستور موقت دیوان -

پروتکل  1کنوانسیون پالرمو و در گام بعد به ماده  35به منظور احراز صالحیت دیوان، گینه استوایی ابتدا به ماده 

)از این ( 1963 )وین در روابط دیپلماتیک در مورد حل و فصل اجباری اختالفات 1961 کنوانسیون به  اختیاری

کرد؛ دیوان نیز در  صدور دستور موقتپس پروتکل اختیاری( استناد کرد. همچنین، این دولت از دیوان تقاضای 

به اتفاق آرا با صدور دستور موقت از دولت فرانسه خواست که با اتخاذ کلیه تدابیر الزم  2016دسامبر  7تاریخ 

مارس  31اص و اموال دیپلماتیک گینه استوایی در خاک فرانسه اقدام نماید. در نسبت به حفظ مصونیت اشخ

فرانسه با طرح ایرادات مقدماتی نسبت به صالحیت دیوان اعتراض کرد. دیوان با برگزاری جلسه استماع   2017

  .به مساله صالحیت دیوان و طرح ایرادات مقدماتی رسیدگی نمود 2018فوریه  23در 

کنوانسیون  35رای مخالف، صالحیت خود براساس ماده  4رای موافق در برابر  11با  2018ژوئن  6رای دیوان در 

را رد  صالحیت بر مبنای پروتکل اختیاری پالرمو را احراز ننمود ولی به اتفاق آرا اعتراض فرانسه در رابطه با عدم

رای موافق در برابر یک رای مخالف اعالم داشت که مطابق با پروتکل اختیاری صالحیت  14کرد. لذا دیوان با 

رسیدگی به درخواست جمهوری گینه استوایی تا آنجایی که مربوط به وضعیت ساختمان واقع در پاریس به عنوان 

خود سیر تفاستماع است. بدین ترتیب دیوان با  قابل درخواست از قسمت این و داراست را باشد  محل ماموریت

 . کردمحدود صالحیت خود را 

 و  SEBUTINDEو قضات XUE  در نظر مخالف مشترک نایب رئیس دیوان قاضیدر رابطه با این موضوع 

ROBINSON و قاضی اختصاصیKATEKA   قضات بر این نظر بودند که موضوع اختالف که باتوجه به آن ،

است این است که آیا   کرده استناد  ه استوایی، به کنوانسیون پالرمو به عنوان مبنای صالحیت دیوانخواهان، گین

فرانسه با تعقیب کیفری معاون رئیس جمهور گینه استوایی به جرم پولشویی و اعمال محدودیت/توقیف برای 

گر خله در امور داخلی کشور دیساختمان، به روشی منطبق بر اصول برابری حاکمیت ها، تمامیت ارضی و عدم مدا

عمل کرده است؟ از نظر قضات مخالف، این اختالف ناگزیر مربوط به تفسیر و اعمال کنوانسیون پالرمو در معنای 

  .آن است و لذا دیوان باید در این رابطه صالحیت خود را احراز می کرد 35ماده 

  رای دیوان در ماهیت دعوا -

وین در روابط دیپلماتیک کرد، دو  1961صالحیت خود را محدود به کنوانسیون  در ادامه از آنجایی که دیوان

محل »وضعیت شرایطی که در آن یک ملک . 1خود مورد ارزیابی قرارداد:   2020دسامبر  11مساله را در رای 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963_disputes.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963_disputes.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963_disputes.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963_disputes.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963_disputes.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20161207-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20180606-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/immunities-and-criminal-jurisdiction-equatorial-guinea-v-france-preliminary-objections-icj/6BC10A08CE3F0D0C7FDB2B6D40704F42
https://www.ejiltalk.org/equatorial-guinea-v-france-what-are-the-limits-on-prosecution-of-corruption-related-money-laundering-by-foreign-officials/
https://www.ejiltalk.org/equatorial-guinea-v-france-what-are-the-limits-on-prosecution-of-corruption-related-money-laundering-by-foreign-officials/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20180606-JUD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20180606-JUD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-SUM-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-SUM-01-00-EN.pdf


المللی بین اختالفات فصل و حل   

 
 

153 
 

وضعیت ساختمان  .2تحت کنوانسیون وین را به دست می آورد؛ و  (premises of the mission) «ماموریت

  .مورد اختالف

 ملک  شرایطی که در آن یک. 1را بدین ترتیب آغاز کرد:  رسیدگی به ماهیت اختالفدر این راستا دیوان 

خیابان  42وضعیت ساختمان شماره   .2را ذیل کنوانسیون وین بدست می آورد؛ و  «ماموریت محل» وضعیت

اکتبر  4فوش در پاریس. در این رابطه، دیوان بررسی موضوع را از طریق بررسی مکاتبات دو کشور در بازه زمانی 

 ماموریت لمح از بخشی دهنده تشکیل»  که گینه استوایی ابتدا فرانسه را در رابطه با ملکی که، زمانی 2011

سپس  .، آغاز کرد2012جوالی  19پس از توقیف ساختمان در  2012آگوست  6مطلع کرد، و  است «دیپلماتیک

ه عنوان محل تمان مذکور بدر گام بعدی دیوان بررسی کرد که آیا فرانسه به موقع اعتراض خود را برای تعیین ساخ

 اعتراض ینا که پرداخت مساله این به دیوان آخر  ماموریت دیپلماتیک گینه استوایی اعالم کرده است؛ و در گام

  .فرانسه خودسرانه و تبعیض آمیز بوده است یا خیر

 هایی ¬ساختمانرا به عنوان « محل ماموریت»دیوان در رای خود بیان داشت که اگرچه ماده یک کنوانسیون وین 

مان این ماده به تنهایی برای تعیین این که یک ساخت اما ،«شوند می استفاده ماموریت اهداف برای» که کرده تعریف

چگونه ممکن است برای اهداف یک مهموریت دیپلماتیک استفاده شود، آیا پیش نیازهایی برای چنین استفاده ای 

  .وجود دارد و چگونه باید در صورت وجود، چنین کاربری را تشخیص داد بی فایده است

ان استقرار روابط دیپلماتیک می»ون وین اشاره می کند که در آن بیان می گردد: کنوانسی 2دیوان در ادامه به ماده 

 لذا در نگاه دیوان این مساله دشوار«. گیرددولت ها و ماموریت های دائم دیپلماتیک با رضایت متقابل انجام می

ده کسب کند ستنرا بر اساس تعیین یکجانبه دولت فر« وضعیت محل ماموریت»به نظر می رسد که یک ساختمان 

در حالی که اعتراض صریح دولت پذیرنده وجود دارد. در ادامه دیوان نتیجه می گیرد که جایی که دولت پذیرنده 

نسبت به تعیین امالک خاص توسط کشور فرستنده به عنوان بخشی از محل ماموریت دیپلماتیک اعتراض دارد، 

 ضعیتو ملک این  ز نه خودسرانه و نه تبعیض آمیز باشد،و این اعتراض به موقع ابالغ شود و از نظر ماهیت نی

 22 ماده ذیل ¬مفهوم ماده یک کنوانسیون وین را نخواهد یافت. در نتیجه از حمایت مطابق «ماموریت محل»

  .کنوانسیون وین برخوردار نخواهد شد

فوش به عنوان محل ماموریت خیابان  42دیوان خاطر نشان می کند که فرانسه بالفاصله به تعیین ساختمان شماره 

دیپلماتیک گینه استوایی اعتراض کرده و همواره نیز به هر ادعایی در این رابطه اعتراض کرده است. همچنین 

https://www.asil.org/ILIB/icj-issues-judgment-equatorial-guinea-v-france
https://www.asil.org/ILIB/icj-issues-judgment-equatorial-guinea-v-france
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دیوان بیان داشت که فرانسه با دولت دیگر در وضعیتی مشابه رفتار متفاوت نداشته و اقدامات فرانسه تبعیض آمیز 

  .توایی از محل دیپلماتیک خود در فرانسه محروم نشده استو خودسرانه نیست چرا که گینه اس

رای مخالف، برای ساختمان مورد بحث وضعیت  7رای موافق در برابر  9در نتیجه استدالل های فوق، دیوان با 

رای مخالف اعالم داشت که فرانسه تعهدات  4رای موافق در برابر  12شناسایی نکرد؛ همچنین با « محل ماموریت»

رای موافق تمام خواسته های جمهوری گینه  12 با دیوان  یل کنوانسیون وین را نقض نکرده است. در پایانخود ذ

  .استوایی را رد کرد

 نظر قضات دیوان  -

از آنجایی که تصمیم نهایی دیوان بسیار بحث بر انگیز بود و بسیاری از قضات دیوان از جمله رئیس دیوان با بند 

اجرایی نخست دیوان مخالف بودند، نظرات مخالف و جداگانه ای از جانب قضات صادر شد. اما در کنار این 

الف این تصمیم دیوان بودند که ساختمان قاضی مخ 7موضوع این مساله نیز بسیار جالب توجه است که اگر چه 

قاضی  4اما در بند اجرایی دوم تنها  نیست دارا را «ماموریت محل» وضعیت پاریس در فوش  خیابان 42شماره 

مخالف این موضوع بودند که فرانسه کنوانسیون وین را نقض نکرده است. این نگرش قضات در بررسی رای باید 

 .مورد توجه قرار گیرد

در اعالمیه و نظر جداگانه Sebutinde  و Gaja  در نظر جداگانه خود و قضات   Yusufرئیس دیوان قاضی

خود اگرچه مخالف با بند اجرایی نخست رای بودند، اما در مقابل در بند اجرایی دوم جزء موافقین بودند. این 

تبدیل به محل ماموریت دیپلماتیک  2012جوالی  27افق داشتند که ملک از تاریخ قضات هرسه بر این موضوع تو

« اختیار اعتراض»یا « تایید اولیه»در نظر جداگانه خود بیان داشت که اشاره به معیار   Yusuf شده است. قاضی

مساله تاکید می کند که مقامات اما در مقابل بر این (. 33و  4 بند)  برای فرانسه هیچ مبنایی در متن کنوانسیون ندارد

فرانسوی کنوانسیون وین را نقض نکرده اند چرا که این ملک مورد حمایت قرار گرفته است و توسط مقامات 

از نظر ایشان دستور توقیف توسط دادگاه های (. 59 بند)  فرانسه با آن به عنوان محل سفارت رفتار شده است

قداماتی اتخاذ نکنند که تاثیر سویی بر استفاده واقعی از ساختمان به عنوان فرانسه تا زمانی که مقامات فرانسوی ا

 ن قاضی(. 58کنوانسیون وین نیست )بند  22ماده  3محل ماموریت سفارت گینه استوایی داشته باشد، نقض بند 

Bhandari اعتراض »خود با بیان اینکه معیار پذیرفته شده توسط اکثریت )به این معنا که  نظر مخالف نیز در

دولت پذیرنده، به موقع و نه خودسرانه و نه تبعیض آمیز، می تواند مانع از دستیابی برخی از امالک به وضعیت 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-05-EN.pdf
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به این نتیجه می شود که یک ملک هرگز بدون رضایت دولت شود(، بیان داشت که این امر منجر « محل مهموریت

  .(71و  1پذیرنده، وضعیت دیپلماتیک کسب نکند )بند 

 پینوشت -

کیک داشت که به نظر می رسد تف بیان  در رابطه با نقطه نظرات دیوان و همچنین قضات دیوان در این قضیه باید

سه به منظور ارزیابی نقض کنوانسیون وین و تعیین معیارهایی میان صدور و اجرای رای توسط دادگاه و مقامات فران

از جانب قضات دیوان امری است که ممکن است در رویه آتی دیوان مسائل گوناگونی را « محل ماموریت»برای 

تعهدات بین المللی و غیره. چرا که دیوان  نقض چگونگی ،«ماموریت محل» شناسایی نحوه جمله از کند؛  ایجاد

تفسیری داشته است که بنا به نظر قضات دیوان جزء اهداف کنوانسیون « رضایت متقابل»در رویکرد خود از مفهوم 

وین نبوده است. در مقابل، ارزیابی قضات دیوان مبنی بر این که اقدامات دادگاه فرانسه هنوز بالفعل نشده است، 

گوناگون  فاسیرتقض کنوانسیون وین نیست، تفسیری مضیق از رویه سابق دیوان است. اگرچه در پس در نتیجه ن

 یه الگراندقض در اندیو که همانطور اما نیست، المللی بین تعهدات نقض گذاری¬نظر بر این است که صرف قانون

با توجه به اوضاع و احوال قضیه بیان کرد که قواعد دادرسی نظام آمریکا مانع تحقق کامل اهدافی شده است که 

یون وین در روابط کنسولی شکل گرفته است و لذا نقض تعهد است به دلیل آن حقوقی و تعهداتی ذیل کنوانس

، به نظر می رسد در پرونده حاضر صدور رای در دادگاه های فرانسه می توانست مانع از تحقق حمایت (91)بند 

 .دیپلماتیک و نقض مصونیت آن باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-EN.pdf
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لیه امارات پرونده قطر عبررسی عدم صالحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به 

 متحده عربی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس -گلناز حضرتی

 

 (CERD) 1965دسامبر  21انواع تبعیض نژادی  منعکنوانسیون بین المللی قطر با ادعای نقض  2018ژوئن  11در 

کرد. درخواست طرح دعوا از سوی قطر نزد دیوان بین المللی  دعویی عربی اقدام به طرح علیه امارات متحده

کشور  4روابط دیپلماتیک با قطر از سوی  2017ژوئن  5گردد. در باز می 2017ای سال دادگستری به رخداده

تروریست  هایعربستان سعودی، بحرین و مصر با این استدالل قطع شد که قطر به مهمنی برای گروه عربی امارات،

ی اج کلیهخاکی، اخرهای قطر، بستن مرزهای آبی، هوایی و های گوناگون تبدیل شده است. بستن سفارتو فرقه

کشورها، منع پروازهای هوایی به قطر، عدم این ی ورود اتباع قطری به اتباع قطری از کشورهای خود، عدم اجازه

نهایتا  ،کشورها، اخراج قطر از ائتالف نظامی به رهبری عربستان و... روی این ی پرواز هواپیماهای قطری از اجازه

در خصوص دعوی  2018ژوئن   11خود در  دادخواستقطر در  قطر گردید. منجر به قطع روابط دیپلماتیک با

 5طرح شده نزد دیوان در مورد ادعای نقض کنوانسیون بین المللی حذف انواع تبعیض نژادی ادعا کرد که در 

 National) ها بر اساس نسب ملی )ای از اقدامات تبعیض آمیز را علیه قطریامارات مجموعه 2017ژوئن 

originدادخواست( لذا به منظور جلوگیری از تعرض جبران ناپذیر به حقوق  6)بند  .آنها وضع و اجرا کرده است

را تا  یمقتضاقدامات موقت  صدور درخواستهمچنین، از دادگاه  ها تحت کنوانسیون تبعیض نژادیقطر و قطری

 .نمودزمان تعیین صالحیت ماهوی در خصوص این پرونده 

صالحیت  کنوانسیون تبعیض نژادی 22نتیجه گرفت که مطابق ماده  2018ژوئیه  23در  قراریدیوان ضمن صدور 

 28ست. )بند ااولیه رسیدگی به پرونده را دارد و اختالف بین طرفین مربوط به تفسیر یا کاربرد کنوانسیون بوده

موقت مقتضی را صادر کرد و همچنین به هر دو طرف دستور داد از هرگونه  قرار( دیوان دستور اجرای اقدامات

 قرار(  79اقدامی که موجب تشدید یا گسترش یا دشوارتر شدن حل و فصل اختالف شود، خودداری کنند. )بند 

نمود و ادعا کرد قطر بر خالف  درخواست صدور دستور اقدام موقتاز دیوان  2019مارچ  22در تاریخ نیز امارات 

ایی که جوامع هها و افراط گرایان و گروهتعهدات خود تحت مقررات بین المللی به طور سیستماتیک از تروریست

درخواست اقدام موقت امارات(.  31کند. )بند تبلیغ میدهند حمایت و و افراد آسیب پذیر را مورد هدف قرار می

 ادیهای مشابه نزد کمیته کنوانسیون تبعیض نژهمچنین ادعا شد که قطر با آغاز دو دادرسی موازی براساس واقعیت

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180611-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180611-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180611-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180611-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180611-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180723-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20180723-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190322-REQ-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190322-REQ-01-00-EN.pdf
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درخواست اقدام موقت  34سوءاستفاده کرده است. )بند  و دیوان از حقوق خود تحت کنوانسیون تبعیض نژادی

است که منجر به دشوارتر شدن روند حل  کنوانسیون تبعیض نژادی 22اقدام این دولت مغایر ماده امارات( و 

( به همین دالیل امارات از دیوان درخواست کرد تا قطر بالفاصله مکاتبات 73تا  36اختالف گردیده است. )بند 

ارسال  ی تبعیض نژادیبه کمیته علیه امارات 2018مارس  8در  کنوانسیون تبعیض نژادی 11خود را که طبق ماده 

را انجام  ادیی تبعیض نژی رسیدگی به آن توسط کمیتهگیرد و تمام اقدامات الزم برای خاتمهبپس را کرده بود 

 (قرار 32رد کرد. )بند را خواست امارات این  قراریدیوان ضمن صدور  2019ژوئن  14در . دهد

را به صالحیت دیوان و قابلیت استماع دعوی مطرح کرد. دیوان  مقدماتیاعتراض امارات  2019آوریل  29در 

طی  2021ی سال فوریه 4در تاریخ  2020از برگزاری جلسات دادرسی عمومی در آگوست و سپتامبر سال  پس

را تایید و در نتیجه دادخواست قطر را  دادخواست قطرعلیه  ی عربیامارات متحده ات مقدماتیاعتراض ی، حکم

ذیال به بررسی آنچه در این پرونده دیوان را به این نتیجه ی اختیارات خود خارج دانست و آن را رد کرد. از حوزه

 رسانده و آثار این تصمیم از نظر قضات دیوان می پردازیم.

ر قطر ی مذکودر ابتدای امر در خصوص صالحیت دیوان بین المللی دادگستری به جهت رسیدگی به پرونده

کنوانسیون تبعیض نژادی از این حیث که اختالف  22خود ادعا کرد که دیوان مطابق ماده  دادخواستضمن 

ی به ت رسیدگباشد واجد صالحیمی موجود میان دو کشور عضو در رابطه با تفسیر و کاربرد کنوانسیون

طرفین قادر به حل  ،های قطر برای مذاکرهدادخواست این کشور بوده و همچنین ادعا کرد که علیرغم تالش

امارات از سوی دیگر از دیوان خواست تا قضاوت و اعالم کند که صالحیت رسیدگی به  اختالف موجود نشدند.

دارد. در اولین اعتراض مقدماتی، امارات معتقد ادعاهای مطرح شده توسط قطر را بر اساس دو ایراد مقدماتی ن

نسیون ی کنوای اختالف طرفین است زیرا اقدامات ادعایی در حوزهاست که دیوان فاقد صالحیت قانونی درباره

در ضمن دومین اعتراض مقدماتی خود ادعا کرد که قطر نتوانسته پیش  امارات .گیرندقرار نمی تبعیض نژادی

را برآورده کند. دیوان برای بررسی اینکه آیا صالحیت  کنوانسیون تبعیض نژادی 22ماده های مورد نیاز شرط

کرد که آیا هر یک کنوانسیون بررسی می 22موضوعی را در مورد اختالف مذکور دارد یا خیر باید مطابق ماده 

 شود یا خیر. ی آن سند واقع میاز ادعاهای مطرح شده در محدوده

. اولین مورد ادعای آن مربوط ه بودود علیه امارات سه ادعای تبعیض نژادی را مطرح کردقطر ضمن دادخواست خ

به ممنوعیت سفر و دستور اخراج اتباع قطر است. قطر بر این عقیده است که اصطالح نسب ملی در تعریف تبعیض 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190614-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190614-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190429-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190429-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190425-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190425-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190425-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190425-WRI-01-00-EN.pdf
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کرد که اصطالح نسب ملی گیرد. اما امارات ادعا ملیت کنونی را در بر می ،کنوانسیون 1ماده  1نژادی در بند 

ند. بنابراین کشامل تابعیت فعلی نیست و کنوانسیون، تبعیض بر اساس تابعیت فعلی شهروندان قطری را منع نمی

ی اصطالح نسب ملی اختالف نظر دارند. برای تعیین صالحیت در این مورد، دیوان طرفین در مورد مفهوم و دامنه

ی عرف بین که منعکس کننده 1969ن کنوانسیون وی 32و  31ندرج در مواد تفسیر معاهده م قواعدبا استفاده از 

رعایت  کنوانسیون وین 31ماده  1المللی است به این نتیجه رسید که در تفسیر دیوان باید تمام عناصر مندرج در بند 

هدف آن وضوع و ممعنای عادی از مفاد پیمان و با توجه به با مطابق  ،شود. بنابراین تفسیر باید توام با حسن نیت

مطابق با معنای عادی آن که در متن  کنوانسیون تبعیض نژادی 1ماده  1باشد. در نتیجه، اصطالح نسب ملی در بند 

مورد شکایت  اقدامات بنابراینشود و د، تابعیت فعلی را شامل نمیشوو با توجه به هدف کنوانسیون خوانده میسند 

ی فعلی به عنوان بخشی از اولین ادعای خود که براساس تابعیت فعلی شهروندان این کشور است قطر در پرونده

 رای( 105تا   74گیرد. )بند ی کنوانسیون قرار نمیدر محدوده

ای قطری است. دیوان فقط بررسی کرد که آیا اقدامات رسانه هایهای شرکتمربوط به محدودیت ،مورد دوم

در  رخورد شدهبا آنها بای تبعیض آمیز ی قطر به گونهای قطر که طبق گفتههای رسانهمربوط به برخی از شرکت

د که این دیوان متذکر ش 14و ماده  4، بند الف ماده 1ماده  1ی کنوانسیون قرار دارد یا خیر. با استناد به بند حوزه

به ارگان ها یا  (Institutions)هایی از افراد است و اصطالح موسسات کنوانسیون فقط مربوط به افراد یا گروه

هایی از افراد هستند. بنابراین، دیوان نتیجه گرفت که ی افراد یا گروهشود که نمایندههای جمعی اطالق میانجمن

 108تا  106گیرد. )بند ی کنوانسیون قرار نمیای قطر در حوزهنههای رسادومین ادعای قطر نیز در مورد شرکت

 رای(

که اقدامات انجام شده توسط امارات منجر به تبعیض غیر مستقیم بر اساس نسب  بودنهایتا سومین ادعای قطر این 

ن به برخی واتاست. قطر اظهار داشت که بعنوان حمایت بیشتر از ادعای تبعیض غیرمستقیم میشده ی هاملی قطر

اقدامات تحمیل شده توسط امارات و تشویق تبلیغات ضد قطری و سرکوب سخنان حمایتی از قطر اشاره کرد. 

ه تبع آن و ب اقدامات صورت گرفته از سوی امارات را نقض تعهدات امارات تحت کنوانسیون تبعیض نژادی ،قطر

ور موضوع اختالف شامل این ادعا است که دستتبعیض نژادی تلقی کرد. در خصوص این ادعا قطر معتقد است که 

یادآوری کرد  ،. دیوانشده استاخراج و ممنوعیت سفر باعث تبعیض غیرمستقیم علیه اشخاص با نسب ملی قطر 

 زیرا این اقدامات .گیردقرار نمی ی کنوانسیون تبعیض نژادیدر محدوده که دستور اخراج و ممنوعیت سفر

کنوانسیون  1ماده  1قطری است و اینکه چنین تمایزی با اصطالح نسب ملی در بند  براساس ملیت کنونی شهروندان

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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پوشش داده نشده است. دیوان سپس به این سوال پرداخت که آیا این اقدامات و اقدامات دیگری که قطر ادعا 

یف تبعیض تعرگیرد یا خیر. دیوان ابتدا بررسی کرد که با توجه به  است در محدوده کنوانسیون قرار میکرده

ی لغو یا خدشه دار کردن استفاده از حقوق بشر کنوانسیون محدودیت اگر هدف یا نتیجه 1ماده  1نژادی در بند 

 ی دیگر از زندگی عمومی راهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینهو آزادی

کند نع میی اشکال و مظاهر تبعیض نژادی را مین کنوانسیون همهدر بر گیرد ممکن است تبعیض نژادی باشد. بنابرا

خواه ناشی از هدف یک محدودیت معین باشد یا اثر آن. از نظر دیوان اقدامات مختلفی که قطر از آنها شکایت 

اعی ها به عنوان یک گروه اجتمکرده نه به دلیل هدف و نه به دلیل تهثیر آنها موجب تبعیض نژادی علیه قطری

بنابراین دیوان نتیجه گرفت که حتی اگر معیارهایی که قطر از آن در حمایت از ادعای خود مبنی  شود.متمایز نمی

بر تبعیض غیرمستقیم شکایت کرده بر اساس حقایق اثبات شود آنها قادر به ایجاد تبعیض نژادی به معنای کنوانسیون 

صالحیت موضوعی را برای پذیرش ادعای سوم قطر ندارد شود که دیوان نیستند. از موارد فوق نتیجه گرفته می

کنوانسیون  1ماده 1زیرا اقدامات شکایت شده توسط آن کشور به دلیل هدف یا اثر آنها تبعیض نژادی به معنای بند 

 رای( 113تا  109آیند. )بند به شمار نمی

هیید شده توسط امارات باید مورد ت با توجه به موارد فوق دیوان نتیجه گرفت که اولین اعتراض مقدماتی مطرح

کنوانسیون صالحیت قضایی رسیدگی به این پرونده را ندارد  22قرار گیرد. دیوان با توجه به اینکه طبق ماده 

 بررسی دومین ایراد مقدماتی مطرح شده توسط امارات را ضروری ندانست.

رات قضات دیوان دست به صدور نظرات ی قطر علیه امادیوان بین المللی دادگستری در قضیه رایدر خصوص 

اند که حاوی نکات حائز اهمیتی در خصوص رای و نقد و بررسی آن است. عبدالقاوی  هایی زدهمخالف و اعالمیه

یری دیوان گاظهار داشت که با نتیجه ی خوداعالمیهضمن  ،دیوان بین المللی دادگستریوقت رئیس  ،احمد یوسف

 ؛و استدالل اکثریت در مورد دو موضوع مخالف است. این دو موضوع عبارتند از: )الف( تعیین موضوع اختالف

نظر قاضی یوسف  ( به1شود. )بند )ب( صالحیت قضایی دیوان با توجه به آنچه که تبعیض غیر مستقیم نامیده میو 

کند که اقدامات مورد شکایت متقاضی، تبعیض نژادی  قانعی مقدماتی خود را که دیوان در این مرحله بودنیازی ن

 که آیا اقدامات مورد شکایت قطر توانایی تهثیر می شدکنوانسیون است. بلکه باید ثابت  1ماده  1به معنای بند 

این ر را داشته است یا خیر. از نظ حمایت کنوانسیون تبعیض نژادینامطلوب در برخورداری از برخی حقوق تحت 

تواند تاثیرات نامطلوبی را بر روی افراد با اصالت ملی قطر میاقداماتی که از طرف قطر شکایت شده  ،قاضی

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-01-EN.pdf


المللی بین اختالفات فصل و حل   

 
 

160 
 

 17د. )بنمی گذاشتی رسیدگی ماهوی باقی بگذارد و دیوان باید بررسی تاثیر واقعی این اقدامات را برای مرحله

 اعالمیه( 18و 

موافق  رای 114و  113خود اظهار داشته که با نتیجه گیری دیوان در بندهای  نظر مخالف قاضی جولیا سبوتیند در

ی فعلی منحصراً دارای ویژگی مقدماتی نبوده امارات در شرایط پروندهنیست. از نظر وی اولین اعتراض مقدماتی 

س دادگاه پ. این ماده مقرر می کند که دیوان رسیدگی صورت گیرد دادرسیآیین  79ماده  4و باید طبق مفاد بند 

ند. با این ککند و یا اعتراض مقدماتی را تهیید یا رد میاز استماع طرفین در مورد سوال مقدماتی تصمیم گیری می

تواند اعالم کند که در شرایط پرونده یک سوال یا اعتراض صرفاً دارای ویژگی مقدماتی نیست. حال دیوان می

،  2017ژوئن  5ها در ( به نظر وی این سوال که آیا اقدامات انجام شده توسط امارات علیه قطر و قطری1)بند 

بسیار ظریف و یک مورد  بوده یا نه، کنوانسیون تبعیض نژادی 1، ماده 1هدف یا اثر تبعیض نژادی به معنای بند 

. )بند ی ماهوی قابل تعیین استهای طرفین در مرحلهپیچیده است که فقط پس از بررسی دقیق شواهد و استدالل

 (36تا  2

ی حکم مبنی بر اعتراض اولیه 115های بند خود اذعان داشته است که با یافته نظر مخالفقاضی جولی رابینسون در 

خالف را ندارد م مقدماتی امارات و این نتیجه که دیوان صالحیت رسیدگی به درخواست ثبت شده توسط قطر

کند که جهت واجد صالحیت رسیدگی بودن دیوان، باید نظر مخالف( وی به این نکته اشاره می 1است. )بند 

ه ادعاهای باشد. وی معتقد است ک کنوانسیون تبعیض نژادی چارچوبتخلفاتی که قطر از آنها شکایت کرده در 

 نظر مخالف( 2مشمول مفاد کنوانسیون است. )بند  قطر

 1، ماده 1خود موافقت خود را با این موضوع که اصطالح نسب ملی در بند  مستقلنظر ضی یوجی ایواساوا در قا

با تحلیل دیوان و نتیجه گیری آن در مورد شود اظهار و مخالفت خود را تابعیت فعلی را شامل نمی کنوانسیون

ادعای تبعیض غیرمستقیم قطر اعالم کرده است. وی ابتدا موقعیت غیر شهروندان را طبق قوانین بین المللی بررسی 

کند که حقوق بشر از حقوق مسلم همه است و افراد غیر شهروند نیز طبق قوانین بین المللی از کند و اشاره میمی

معتقد است که دیوان موظف به اعالم اینکه اولین اعتراض مقدماتی ایشان وردار هستند. نهایتا حقوق بشر برخ

 نظر مستقل( 1. )بند است امارات دارای ویژگی منحصراً مقدماتی نیست بوده

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-05-EN.pdf
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اند. ددو ایراد مقدماتی وارد شده توسط امارات را مستقل از یکدیگر می ی خوداعالمیهدر  ودهقاضی ویژه ایو د

چون مذاکرات قطر وامارات شکست  کنوانسیون تبعیض نژادی 22اعالمیه( از نظر قاضی ویژه مطابق ماده  3)بند 

 تلقی گردد. خورده بود بنابراین صالحیت دیوان باید بر این اساس ایجاد شده

که اولین ایراد مقدماتی مطرح شده توسط امارات  یوانهای دخود با یافته نظر مخالفقاضی دالور بهندری ضمن 

به نظر وی اقدامات تبعیض آمیز ادعا شده توسط امارات علیه  نظر مخالف( 1کند مخالف است. ) بند را تهیید می

 22قرار گیرد. وی اذعان داشت که دیوان را طبق ماده  تواند در محدوده کنوانسیون تبعیض نژادیاتباع قطر می

 نظر مخالف( 32و  4داند. )بند کنوانسیون صالح به رسیدگی می

وانسیون دست به تفسیر کن اینکه دیوان تامل و حائز اهمیت است. نخست قابلحکم دیوان دراین باره از چند جهت 

استفاده  یکاربرد و دامنه ،. دومو تفسسری سخت گیرانه ارائه داده است استرفع تمام اشکال تبعیض نژادی زده

نده ودر خصوص این پر ،است. سوم کرده حدوداز این کنوانسیون را در برخورد با هرگونه از اشکال تبعیض م

ی ی رسیدگصدور حکم از سوی دیوان در خصوص سوال یا سواالت حقوقی حساسی است که تعلق به مرحله

ی رسیدگی مقدماتی همانطور که قاضی سبوتیند نیز در نظر مخالف خود به این ماهوی به پرونده دارند نه مرحله

که دیوان بدون دلیل قاطعی  می کنداشاره  ف خودنظر مخال 28. قاضی سبوتیند در بند است موضوع اشاره کرده

ت بازگشعدول کرده و این در خصوص ادعاهای قطر علی الظاهری مبنی بر صالحیت خود از تصمیم پیشین 

ها در سطح بین المللی در خصوص کاربرد کنوانسیون منع تبعیض انسان تواند منجر به دگرگونی در زندگیمی

ذاتی  هایای که با ویژگی های تولد یا ویژگیهای دیوان فقط به تبعیض نژادینژادی و محدود کردن حمایت

 گردد.  ،مرتبط است

 ها ازتمام انسانآمده است،  ی رفع تمام اشکال تبعض نژادیکمیته 30ی تفسیری شماره نظریهدر  همان طور که

نه گوهای محصور شده بدون هیچاند و مستحق حقوق و آزادیحیث کرامت و حقوق، آزاد و برابر به دنیا آمده

قطر علیه  گستری، صالحیت خود را در دعویکمیته بر همین مبنا و برعکس دیوان بین المللی دادتبعیضی هستند. 

این نگاه دیوان در تفسیر مضیق کنوانسیون  ( و حال باید دیداینجاو  اینجاامارات مورد پذیرش قرار داده است )

 منع تبعیض نژادی چه تاثیری بر فرآیند رسیدگی به این پرونده نزد کمیته مزبور خواهد داشت.

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-06-FR.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-02-EN.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/cerd-gc30.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-4.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-4.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-3.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CERD-C-99-3.pdf
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 نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس در آینه حق بر تعیین سرنوشت

 الملل دانشگاه شهید بهشتیپژوهشگر دوره دکترای حقوق بین  -محمد حسین لطیفیان 

 65ماده و با استناد به  292/71قطعنامه شماره ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب 2017ژوئن سال  22در 

از دیوان در قضیه آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس  تقاضای نظر  دیوان بین المللی دادگستریاساسنامه 

 900ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود توضیح آنکه، موریس کشوری جزیره مشورتی کرد.

ت بریتانیا قرار داشت تا ، این کشور تحت قیموم1968کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده است. تا قبل از سال 

های سازمان ملل با موضوع اعطای استقالل به کشورهای تحت استعمار، اینکه در آن سال با استناد به قطعنامه

ف الجزایر چاگوس کماکان تحتِ تصراعالمیه استقالل صادر کرد و از بریتانیا مستقل شد. با وجود این، مجمع

 70ایاالت متحده آمریکا از دهه  .به تحویل و تسلیم آن به دولت موریس نبودبریتانیا باقی ماند و بریتانیا حاضر 

گوس الجزایر چاترین جزیره مجمعمیالدی یک پایگاه نظامی مهم و استراتژیک را در جزیره سن دیگو، بزرگ

  )اینجا( .تن از ساکنان آن مجمع الجزایر را اخراج کرد 2000نمود و بدین منظور، بیش از تاسیس 

 درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری در قالب دو پرسش ذیل صورت بندی شده بود: 

سوال نخست: با عنایت به جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس و با توجه به تعهدات مندرج در قطعنامه های 

،  آیا فرآیند استعمار (1967) 2357و  (1966) 2232، (1965) 2066، (1960) 1514مجمع عمومی به شمارگان 

 به صورت کامل صورت پذیرفته است؟  1968زدایی در موریس از زمان استقالل آن کشور در سال  

حقوق بین الملل خصوصاً قطعنامه های مذکور در بند فوق، آثار حقوقی حضور مستمر بریتانیا در سوال دوم: طبق 

مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ خاصه آنکه در شرایط حاضر، جمهوری موریس در استقرار مجدد اتباع خود 

 )خصوصاً اشخاص دارای اصالت چاگوسی( در مجمع الجزایر چاگوس ناتوان است. 

المللی دادگستری به درخواست مجمع عمومی رسیدگی کرد. در مرحله تبادل لوایح کتبی، مجموعاً  دیوان بین   

دولت عضو سازمان ملل متحد به همراه اتحادیه آفریقا نظرات خود را در قالب لوایج کتبی به دیوان تقدیم  31

در فرآیند استماع شرکت  دولت به همراه اتحادیه آفریقا 32نمودند و در مرحله رسیدگی شفاهی، مجموعاً 

چنین  2019وریه ف 25نظریه ای مشورتی در تاریخ  ( در نهایت، دیوان بین المللی دادگستری با صدور اینجاکردند.)

https://undocs.org/en/A/RES/71/292
https://www.icj-cij.org/fr/statut#Chapitre_IV
https://www.icj-cij.org/fr/statut#Chapitre_IV
https://per.euronews.com/2019/02/25/icj-uk-rules-on-chagos-archipelago-not-conforme-on-maurice-decolonisation-us-military-base
https://per.euronews.com/2019/02/25/icj-uk-rules-on-chagos-archipelago-not-conforme-on-maurice-decolonisation-us-military-base
https://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html
https://undocs.org/en/A/RES/2066(XX)
https://undocs.org/en/A/RES/2232(XXI)
https://undocs.org/en/A/RES/2357(XXII)
https://www.icj-cij.org/en/case/169
https://www.icj-cij.org/en/case/169
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN.pdf
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فرآیند استعمار زدایی موریس از زمان استقالل آن کشور به صورتی قانونمند به اتمام نرسیده »نتیجه گیری کرد: 

 . «بریتانیا مکلف است تا به اداره مجمع الجزایر چاگوس به سرعت خاتمه دهد». دیوان همچنین اعالم کرد: «است

تری به مقوله صالحیت دیوان جهت صدور نظر مشورتی پرداخته است. در گام نخست، دیوان بین المللی دادگس   

در همین جهت، دیوان بین المللی دادگستری اعالم نموده است که هیچ دلیل معقولی برای صرف نظر کردن از 

صالحیت مشورتی خود در پاسخ به سواالت مجمع عمومی وجود ندارد و در نتیجه، برای صدور نظر مشورتی در 

ع الجزایر چاگوس صالحیت دارد.  در وهله دوم، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیل وقایع موضوعی قضیه مجم

مربوط به جدایی مجمع الجزایر چاگوس، سواالت مجمع عمومی را بررسی نموده است. دیوان بین المللی 

ا توجه به سرنوشت را ب دادگستری به منظور پاسخ به نخستین سوال مجمع عمومی، ماهیت و قلمرو حق بر تعیین

  لل متحدمنشور مفرآیند استعمارزدایی تحلیل نموده است. دیوان یادآوری نموده که حق بر تعیین سرنوشت در 

در زمره اهداف ملل متحد قلمداد گردیده است.  افزون براین، به اعتقاد دیوان، حق بر تعیین سرنوشت از اصول 

مجمع عمومی ملل متحد را  1514حقوق بین الملل عرفی به شمار می آید. دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه 

از نظر دیوان، هم عنصر مادی عرف بین حاکی از خصیصه عرفی حق بر تعیین سرنوشت به حساب آورده است. 

تجمیع شده است و چنین قطعنامه ای داللت بر  1514قطعنامه ( در opinio jurisالمللی و هم عزم راسخ دولتها )

از نظر شکلی  1514در واقع، هرچند قطعنامه  آن دارد که سرزمینهای در بند استعمار، حق بر تعیین سرنوشت دارند.

قطعنامه ای غیر الزام آور است، اما تحلیل ماهیت، مضمون و شرایط تصویب این قطعنامه نشان میدهد که قواعد 

نظر مشورتی( عالوه براین، از نظر دیوان بین المللی دادگستری،  153مندرج در آن قواعدی الزام آور است.)بند 

کامالً در قلمرو صالحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد؛ چراکه فرآیند استعمار سواالت طرح شده 

زدایی در چارچوب منشور ملل متحد و صالحیتهای اعطاء شده به مجمع عمومی قرار دارد و مجمع عمومی با 

 پافشاری بر فرآیند استعمار زدایی در جهت اهداف سازمان ملل متحد حرکت نموده است. 

دیوان بین المللی دادگستری اعالم نموده است که رضایت موریس در جدایی مجمع الجزایر چاگوس بر        

نظر مشورتی( در نتیجه، طبق موازین  172اساس اراده آزاد و اصیل مردمان آن سرزمین صورت نگرفته است.)بند 

ا به ره کننده چاگوس مکلف است تحقوق بین الملل، جدایی چاگوس معتبر نیست و بریتانیا در مقام دولت ادا

تمامت سرزمینی موریس احترام گذاشته و فرآیند استعمارزدایی را تکمیل نماید. افزون براین، دیوان بین المللی 

دادگستری حضور مستمر بریتانیا در مجمع الجزایر چاگوس را به عنوان فعل متخلفانه بین المللی توصیف کرده و 

که ارتکاب چنین عمل متخلفانه ای مسئولیت بین المللی بریتانیا را در پی دارد.)بند  به تصریح اعالم نموده است

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://legal.un.org/avl/ha/dicc/dicc.html
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نظر مشورتی( مهم تر آنکه، دیوان بین المللی دادگستری از کلیه دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده  177

د، چراکه کاری نمایناست که به منظور تکمیل فرآیند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد هم

 180حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمیتوان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.)بند 

نظر مشورتی(  مهم ترآنکه، به اعتقاد دیوان بین المللی دادگستری، مساله بازگشت و استقرار مجدد مردمان 

ست؛ زیرا حق بر اسکان در سرزمین خود حقی بنیادین و انسانی چاگوس در سرزمین خود مساله ای حقوق بشری ا

 نظر مشورتی(  181است. )بند 

پس از صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس، برخی از قضات دیوان با صدور اعالمیه 

نفر از قضات با نتیجه  13کلی، هایی نظر خود را درباره جنبه های گوناگون این نظر مشورتی ابراز نمودند. به طور

نظر مشورتی دیوان در قضیه چاگوس موافق بودند و تنها یک قاضی )خانم دونوقه( با نتیجه نظر مشورتی دیوان 

قاضی با صدور اعالمیه هایی نظر خود را درباره جوانب  6قاضی شرکت کننده،  13مخالفت نمود. عالوه براین، از 

اعالمیه  ،اعالمیه قاضی تومکا، اعالمیه نائب رئیس دیوان : قاضی شونمودند. )حقوقی نظر مشورتی دیوان بیان 

قاضی شرکت کننده در  4(. اعالمیه قاضی ایواساناو  اعالمیه قاضی سالم، اعالمیه قاضی گورگیان، قاضی آبراهام

نظر ، نظر انفرادی قاضی تریندادنیز نظرات انفرادی صادر کردند. )نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری 

 (. نظر انفرادی قاضی روبنسونو  نظر انفرادی قاضی سبوتینده، قاضی گایاانفرادی 

قاضی ترینداد در اعالمیه خود بیان کرده است که دیوان بین المللی دادگستری در این نظر مشورتی به طور کامل    

جنبه های حق بر تعیین سرنوشت را تحلیل و رمزگشایی ننموده است. به اعتقاد وی، دیوان بین المللی دادگستری 

اه قواعد آمره تحلیل کند و منزلت آن را در جایگ میتوانست با تفصیل بیشتری جنبه های حق بر تعیین سرنوشت را

ای بارسلونا رحقوق بین الملل قرار دهد. به اعتقاد قاضی ترینداد، دیوان بین المللی دادگستری هنوز سایه سنگین 

را بر دوش خود احساس میکند. در واقع، هرچند در قضیه بارسلونا تراکشن دیوان بین المللی  (1970تراکشن )

دادگستری از قواعد عام الشمول سخن به میان آورده است، اما هنوز آن جسارت را ندارد که مصادیق قواعد آمره 

یستی و چارچوب نگاهی پوزیتیو را بازگو نماید. به اعتقاد قاضی ترینداد، دیوان بین المللی دادگستری هنوز در

حاکمیت گرا گرفتار مانده است. حال آنکه، هم اکنون هنگام آن فرارسیده که دیوان نگاه دولت محور حاکم بر 

 حقوق بین الملل را بشکند و حق بر تعیین سرنوشت را در چارچوبی انسانی تحلیل نماید. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-10-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-10-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-11-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-11-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-12-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-12-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-07-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-07-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-07-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-08-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-08-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-09-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-09-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
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را با نظر مشورتی دیوان بین المللی چاگوس اعالم کرد. خانم قاضی دونوقه با صدور اعالمیه ای مخالفت خود    

(. خانم دونوقه در نظر مخالف خود اعالم نموده است که اساساً اختالف میان موریس )نظر مخالف قاضی دونوقه

سر مجمع الجزایر چاگوس اختالفی سرزمینی است و دیوان بین المللی دادگستری بدون رضایت و بریتانیا بر 

اصحاب دعوا حق رسیدگی به چنین اختالف دوجانبه ای را ندارد. به اعتقاد قاضی دونوقه، بریتانیا در قضیه چاگوس 

وقه است. در نتیجه، خانم دونهرگز رضایت خود را در قبال صالحیت دیوان بین المللی دادگستری اعالم ننموده 

بر این باور است که دیوان بین المللی دادگستری با صدور نظر مشورتی خود سازواره اساسی صالحیت قضایی 

 دیوان یعنی اصل رضایت را نادیده گرفته است. )بند اول نظر مخالف قاضی دونوقه( 

 وس دستاوردهای نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگ

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس هم پیروزی ارزشمندی برای جمهوری موریس بود 

و  هم دوستداران حقوق بشر و آرمانهای ملل متحد را شادمان کرد. عالوه براین، نظر مشورتی دیوان بین المللی 

ار مراه داشته باشد. زیرا دیوان برای نخستین بدادگستری میتواند دستاوردهای مهمی برای جامعه بین المللی به ه

)قطعنامه موسوم به استعمارزدایی( مجمع عمومی ملل متحد  1514اعالم کرده است که اصول مندرج در قطعنامه 

( نتیجه عملی نظر مشورتی دیوان میتواند شگرف و تاثیر گذار باشد اینجادر زمره حقوق بین لملل عرفی است. )

زیرا سایر ملل تحت انقیاد استعمار خواهند توانست با استناد به چنین نظری، از طریق مجمع عمومی ملل متحد از 

ت زدایی در سرزمینهای خود را تکمیل و تقویدیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند و بدین طریق، فرآیند استعمار

کنند. عالوه براین، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری فصل جدیدی را در تاریخ مبارزات ضد استعماری 

لمللی برای ریشه کن سازی سومین دهه بین ارا  2011-2020رقم زده است. چراکه سازمان ملل متحد دهه 

نام گذاری نموده بود. امروز، علی رغم گذشت چند دهه از فرآیند استعمار زدایی،  (119/65استعمارگری )قطعنامه 

کماکان تعداد قابل توجهی از دعاوی مرتبط با استعمارزدایی وجود دارد. چنین به نظر میرسد که نظر مشورتی 

ه چاگوس بتواند سرلوحه و سرمشقی برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی دیوان بین المللی دادگستری در قضی

 مربوط با استعمار زدایی باشد و راه را برای تحقق آرمانهای ملل متحد هموارتر سازد.  

البته، باید دانست که دیوان بین المللی دادگستری به صراحت این نکته را روشن ساخته که مساله مطرح نزد    

به اختالفات سرزمینی نیست. در واقع، حل و فصل اختالفات سرزمینی در حوزه صالحیت ترافعی دیوان مربوط 

دیوان بین المللی دادگستری قرار دارد. حال آنکه، سواالت مجمع عمومی در مورد قضیه چاگوس در قلمرو 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-06-EN.pdf
https://www.academia.edu/40864593/The_Chagos_Advisory_Opinion_and_the_Law_of_Self_Determination
https://www.academia.edu/40864593/The_Chagos_Advisory_Opinion_and_the_Law_of_Self_Determination
https://undocs.org/en/A/RES/65/119
https://undocs.org/en/A/RES/65/119
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وده است: ت اعالم نمصالحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قرار میگیرد. در این رابطه، دیوان به صراح

از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا نشده است که اختالفات سرزمینی میان دو دولت را حل و فصل نماید. در »

عوض، هدف از درخواست مجمع عمومی دریافت نظر دیوان در جهت ادای وظایفی است که آن مجمع در رابطه 

 نظر مشورتی(  68.)بند «با استعمارزدایی در سرزمین موریس بر عهده دارد

 نتیجه  

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری میتواند نتایج حقوقی مهمی را  به دنبال داشته باشد. از یک سو، نظر 

مشورتی دیوان سرنوشت سیاسی بریتانیا و حضور آن کشور را در اقیانوس هند تحت تاثیر قرار خواهد داد. از 

د فراموش کرد که تعداد قابل توجهی از کشورها هنوز با مساله استعمارزدایی دست سوی دیگر، این واقعیت را نبای

و پنجه نرم میکنند و برای تحقق حق بر تعیین سرنوشت مردمان خود میکوشند. برای نمونه، به رسمیت شناخته 

طین موثر سشدن حق بر تعیین سرنوشت به منزله حقوقی عرفی میتواند در تحقق حق بر تعیین سرنوشت مردم فل

سال( با آگاهی نسبت به آثار احتمالی زیانبار  50واقع شود. بی جهت نیست که اسرائیل  برای نخستین بار )پس از 

تصمیم دیوان بین المللی دادگستری بر وضعیت خود در فرآیند دادرسی قضیه چاگوس شرکت کرد. اسرائیل در 

ه چاگوس صالحیت رسیدگی ندارد. روشن است که جلسه رسیدگی شفاهی دیوان اظهار کرد که دیوان در قضی

موضع اسرائیل در قضیه چاگوس از نگرانیهای آن کشور در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین خاصه در بیت 

با تقدیم دادخواستی به دیوان بین المللی  2018سپتامبر  28المقدس و نوارغزه حکایت میکند. فلسطین در تاریخ 

دعوایی را علیه آمریکا طرح کرد و از دیوان خواست که اعمال غیرقانونی دولت وقت آمریکا را در  دادگستری

 انتقال سفارتخانه آن کشور به بیت المقدس محکوم نماید. خوشبختانه، این امید وجود دارد که نظر مشورتی دیوان

بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس بتواند در اثبات موضع فلسطین و حق بر تعیین سرنوشت مردمان آن سهمی 

 موثر ایفاء کند. 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/en/case/176/institution-proceedings
https://www.icj-cij.org/en/case/176/institution-proceedings
https://www.icj-cij.org/en/case/176/institution-proceedings
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 هلند علیه سوریه: عدالتخواهی یا تغییر دولت؟

 طباطبایی عالمه دانشگاه الملل بین حقوق آموخته دانش –مریم آقایی 

ت دولدر حالی که تنها چند ماه به دهمین سالگرد آغاز درگیری ها در سوریه مانده بود،  1399شهریور  28در روز 

 بشر حقوق فاحش نقض دلیل به سوریه علیه دعوی اقامه جهت را قانونی اقدامات کشور این که کرد اعالم  هلند

 این رب کشورش که کرد اعالم کشور این خارجه امور وزیر. است کرده آغاز سوری اتباع شکنجه خاص طور به و

ولت سوریه مسئولیت کشتار، شکنجه، آوارگی و حمالت شیمیایی به مردم این کشور را برعهده د که است عقیده

رد و به همین دلیل هلند در پی یک نامه دیپلماتیک به دولت سوریه مسئولیت های این دولت ذیل حقوق بین دا

 یب های مجازات یا رفتارها دیگر  کنوانسیون منع شکنجه والملل را متذکر شده و این کشور را به نقض 

به دولت سوریه متذکر شده است که این کشور باید نقض حقوق  دولت هلند نامه این در. است کرده متهم  رحمانه

الملل را متوقف کرده و به قربانیان غرامت پرداخت کند. همچنین به عنوان اولین گام جهت حل و فصل بین 

اختالفات میان دو کشور، هلند از سوریه درخواست کرده است که دو کشور وارد مذاکره شوند و چنانچه 

وان بین یابی به نتیجه، به دیمذاکرات به نتیجه نرسد دولت هلند اختالف را ابتدا به داوری و در صورت عدم دست

 المللی دادگستری ارجاع خواهد داد.

به نقل از این کشور بیان داشت که هلند دست نشانده  دولت سوریهشهریور، یکی از مقامات  29در مقابل در روز 

آمریکا است و در همین راستا از جایگاه خود به عنوان میزبان دادگاه های بین المللی سوء استفاده کرده و در صدد 

است که برنامه های سیاسی آمریکا را دنبال کند. این مقام وزارت امور خارجه سوریه در ادامه بیان داشت 

ز نقض حقوق بشر صحبت میکند که خود از گروه های نظامی تروریستی در سوریه ا حالی در هلند لتدو که 

حمایت می کند و به آن ها کمک مالی می رساند. وی همچنین بیان داشت که دولت سوریه این حق را برای خود 

ظامیان وجب کشته شدن غیرنقائل است که علیه آنان که در حمایت از تروریسم در این کشور دست داشته اند و م

  این کشور و ویرانی سوریه شده اند، اقدامات قانونی انجام دهد.

با وجود آنکه کمتر از دو ماه از آغاز این اقدام توسط هلند میگذرد، اما با توجه به پیشینه اختالفات میان سوریه و 

دیوان بین المللی دادگستری دور از کشورهای غربی و اقدامات صورت گرفته شده، مطرح شدن این پرونده در 

ذهن به نظر نمی آید. در همین راستا پیش از ورود به جزئیات این موضوع، نگاهی گذرا به اقدامات سیاسی و 

 قضایی پیشین ضرورت دارد.

https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
http://www.sana.sy/en/?p=203611
http://www.sana.sy/en/?p=203611


المللی بین اختالفات فصل و حل   

 
 

168 
 

 مروری بر اقدامات سیاسی و قضایی پیشین

در سال  شود، می مطرح لمللیا بین های دادگاه به سوریه وضعیت ارجاع موضوع که نیست اولی بار این 

به پیشنهاد فرانسه قطعنامه ای را مورد بررسی قرارداد که در صدد بود وضعیت سوریه را به  شورای امنیت  2014

دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد اما این قطعنامه توسط روسیه و چین وتو شد. نماینده روسیه بیان داشت که 

ورهای غربی از جمله اشاره ارجاع وضعیت به دیوان موجب بهتر شدن اوضاع نخواهد شد و بعضی از اقدامات کش

نکردن به لیست گروه های تروریستی که در سوریه فعالیت دارند، این تردید را به وجود می آورد که انگار این 

ضعیت وبه زور تغییر دهند. نماینده این کشور با یادآوری ارجاع   کشورها قصد دارند که رژیم حاکم در سوریه را

به دیوان کیفری بین المللی اشاره کرد که این دادگاه در رسیدگی به بمباران غیرنظامیان توسط اعضای ناتو  لیبی

کوتاهی کرده است. نماینده چین نیز بیان داشت که اگرچه این کشور مخالف هرگونه نقض قواعد حقوق بین 

ت اما ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی باید با احترام به حاکمیت الملل بشردوستانه و حقوق بشر اس

دیوان بیان شده است( باشد و بنابراین  اساسنامهدولت ها و اصل تکمیلی بودن صالحیت دیوان )که در مقدمه 

مللی باید برای رسیدن به یک توافق سیاسی از طریق مذاکره صبوری کند. نماینده دولت سوریه نیز جامعه بین ال

 حقوق ساسا بر بیان داشت که متن قطعنامه پیشنهادی سیاسی و تبعیض آمیز است. وی همچنین اعالم کرد که 

 لتدو و دارند را خود رکشو در عدالت برقراری برای انحصاری و ابتدایی مسئولیت خود ها دولت الملل بین

 امر ینا که است کرده آغاز دارند نقش سوریه در بحران این در که اشخاصی علیه را قانونی اقدامات نیز سوریه

ری عدالت در این کشور است بنابراین ارجاع وضعیت به یک برقرا برای دولت این توانمندی و قصد دهنده نشان

ظه مالح اینجامرجع بین المللی، با صالحیت این کشور در تعارض است. )شرح کامل مذاکرات این جلسه را 

  کنید(

وریه به دیوان کیفری بین المللی به وضوح نشان دهنده این شرح مذاکرات پیشین در خصوص ارجاع وضعیت س

 حمایت با ربیغ کشورهای زیرا است ممکن غیر تقریبا مذاکره طریق از سیاسی توافق یک به دستیابی که است 

 رایب اسد بشار دولت که دارند ادعا و هستند سوریه در رژیم تغییر درصدد سوریه، دولت مخالف های گروه از

بشر و حقوق بشردوستانه علیه مردم این کشور مسئول است. در این راستا آلمان با استناد به اصل  حقوق نقض

 و اینجاصالحیت جهانی به محاکمه فرماندهان نظامی دولت سوریه در دادگاه های داخلی خود پرداخته است )

ر این و متحدانش ب سوریهعلیه سران سوریه دستور بازداشت صادر کرده است. در مقابل دولت  فرانسه( و اینجا

عقیده هستند که کشورهای غربی با حمایت از گروه های تروریستی در این کشور نه تنها حاکمیت سوریه را نقض 

https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm
https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011)
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm
https://www.ecchr.eu/en/case/torture-under-the-assad-regime/
https://www.ecchr.eu/en/case/torture-under-the-assad-regime/
https://www.hrw.org/news/2020/04/23/germany-syria-torture-trial-opens
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2018/11/05/France-issues-arrest-warrants-for-three-senior-Syrian-officials.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2018/11/05/France-issues-arrest-warrants-for-three-senior-Syrian-officials.html
https://www.un.org/press/en/2016/ga11871.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/ga11871.doc.htm
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لکه علیه مردم این کشور نیز اقدام می کنند. به عنوان مثال روسیه سالهاست که ایاالت متحده آمریکا کرده اند، ب

( و ایران نیز ااینج و اینجارا به داشتن استانداردهای دو گانه به نفع گروه های تروریستی در سوریه متهم می کند )

بارها اقدامات کشورهای غربی علیه دولت و مردم سوریه را محکوم کرده است. برای مثال، سخنگوی وزارت 

وضع و اجرایی شدن قانون تحریم موسوم به سزار علیه سوریه را محکوم کرده و این اقدامات  ایرانامور خارجه 

 را تروریسم اقتصادی علیه مردم سوریه خوانده است.

ی به نظر می رسد سازمان ملل متحد نیز از برداشتن گامی موثر جهت حل اختالف و با وجود این تنش های سیاس

پایان درگیری ها در سوریه ناتوان است. در همین راستا و با توجه به عدم موفقیت شورای امنیت در برقراری صلح 

ازمان ملل متحد به ابتکار دولت های لیختنشتاین و قطر در مجمع عمومی س 2016و امنیت در سوریه، در سال 

مکانیسم مستقل، بی طرف و بین المللی برای همکاری در تحقیق و »ای تصویب شد که بر اساس آن  قطعنامه

تاسیس « 2011تعقیب افراد مسئول شدیدترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته در جمهوری عربی سوریه از مارس 

این مکانیسم وظیفه دارد تا مدارک و شواهد مرتبط با نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر را جمع  شد.

آوری و ضبط کند تا در محاکم ملی، منطقه ای و بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در سوریه 

عنامه یه، چین و برخی دیگر از کشورها به این قطمورد استفاده قرار بگیرد. الزم به ذکر است که سوریه، ایران، روس

 خالفم وجود با ( اینجارای منفی داده و آن را به منزله نقض صالحیت و دخالت در امور داخلی سوریه دانستند. )

میالدی این مکانیسم تاسیس شد و تا به امروز با نهادهای ملی و بین المللی همکاری  2016 سال اواخر در سوریه،

 (اینجاخود را ادامه داده است. )

 هلند علیه سوریه

اوتی اساسی ت پیش تفقصد هلند برای اقامه دعوی علیه دولت سوریه در دیوان بین المللی دادگستری با تمام اقداما

دارد. تا پیش از این، طرفین از مسئولیت کیفری افراد برای ارتکاب جرایم بین المللی صحبت میکردند، در حالی 

ات کرده اند، به دنبال اثب تصویبدو کشور آن را کنوانسیون منع شکنجه که هر  30( 1)که هلند با استناد به ماده 

برآمده است و این به وضوح قصد این کشور را برای انتساب مسئولیت به دولت بشار « دولت سوریه»مسئولیت 

ا دیوان در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریک رایاسد نشان میدهد. بنابراین در فرض اقامه دعوی در دیوان، در راستای 

، بار اثبات نقض تعهدات کنوانسیون مذکور توسط دولت سوریه با هلند خواهد بود و این کشور باید (101)بند 

مقررات کنوانسیون منع شکنجه را نقض کرده است که این امر کامال با اثبات مسئولیت  اثبات کند که دولت سوریه

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-russia-idUKBRE91L0BH20130222
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-russia-idUKBRE91L0BH20130222
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/russia-urges-west-against-double-standards-in-syria/1522537
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/599378/سخنگوی-وزارت-امور-خارجه-با-محکوم-کردن-تح
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/599378/سخنگوی-وزارت-امور-خارجه-با-محکوم-کردن-تح
http://undocs.org/A/RES/71/248
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/71/PV.66
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/71/PV.66
https://undocs.org/en/A/75/311
https://undocs.org/en/A/75/311
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf
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کیفری برای اشخاص حقیقی متفاوت است و بنابراین مسیر اثباتی متفاوتی را از دادگاه هایی که تا به حال هم در 

عه هد کرد. )برای مطالسوریه و هم در سایر کشورها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی انجام شده است، طی خوا

 رجوع کنید( اینجابیشتر به 

 کرده طی یانمارم علیه گامبیا تازگی به که است گرفته پیش در دعوی ی اقامه برای را مسیری هلند دولت بعالوه، 

ست. با وجود اینکه دولت هلند به صورت مستقیم از نقض ادعایی تعهدات کنوانسیون منع شکنجه متضرر نشده، ا

اما این دولت با استناد به اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون مذکور نسبت به طرفین کنوانسیون عام الشمول 

دیوان در دعوی بلژیک علیه سنگال  رایئل شده است. همانطور که در هستند، برای خود حق اقامه دعوی قا

تش اآمده است، هر کدام از طرفین معاهده مذکور می توانند علیه دیگری برای نقض تعهد( 70و  69، 68)بندهای 

ذیل این کنوانسیون اقامه دعوی کنند بدون اینکه نفع مستقیمی در این خصوص داشته باشند. زیرا تعهدات مندرج 

برای اقامه دعوی  یاگامبدر این کنوانسیون نسبت به طرفین عام الشمول هستند. این دقیقا مشابه استداللی است که 

علیه میانمار برای نقض کنوانسیون منع نسل زدایی به کار برده است. بنابراین، به نظر می رسد در صورت طرح 

 دعوی احتمالی در دیوان، دیوان صالحیت خود را برای رسیدگی به اختالف احراز خواهد کرد.

ی دادگستری مسیر ساده ای را پیش رو ندارد. مطابق ماده الملل بین دیوان در دعوی اقامه برای هلند حال، این با 

کنوانسیون منع شکنجه، که در این پرونده مبنای صالحیت دیوان محسوب میشود، طرفین ابتدا موظف  30( 1)

هستند که برای حل اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون با یکدیگر مذاکره کرده و تالش کنند تا اختالف 

یق مذاکره امکان پذیر نباشد، را به صورت مسالمت آمیز حل کنند. در مرحله بعد چنانچه حل اختالف از طر

ماه از تاریخ درخواست داوری نتوانند در خصوص  6طرفین باید اختالف را به داوری ارجاع داده و چنانچه ظرف 

تشکیل نهاد داوری توافق کنند، هریک از طرفین میتواند اختالف را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. 

اید مسیر مذاکره و داوری را طی کند. در رابطه با معنای مذاکره و روندی که باید طی مطابق این ماده، هلند ابتدا ب

رجستان علیه گ پروندهشود تا بتوان گفت که این الزام محقق شده است و طرفین به نتیجه نرسیده اند، دیوان در 

به تفصیل توضیح داده است. با ( 116اوکراین علیه روسیه )بند  پروندهو همچنین در ( 161-157روسیه )بندهای 

که طرفین باید بپذیرند که اختالفی وجود داشته و با حسن نیت برای حل و  توجه به این دو پرونده می توان گفت

فصل آن تالش کنند. فرایند مذاکره باید با اعتراض به اقدامات طرف مقابل متفاوت باشد و طرفین باید تالشی 

کاتبات تیک و مواقعی برای حل اختالف انجام داده و با یکدیگر وارد مذاکره شوند. برای مثال ارسال نامه دیپلما

کتبی و همچنین جلسات حضوری همه به عنوان تالش برای مذاکره تلقی شده اند. بنابراین برای اقامه دعوی در 

http://opiniojuris.org/2020/10/02/well-see-you-in-court-how-the-netherlands-may-finally-bring-syria-to-the-hague/
http://opiniojuris.org/2020/10/02/well-see-you-in-court-how-the-netherlands-may-finally-bring-syria-to-the-hague/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/144/144-20120720-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/144/144-20120720-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/140/140-20110401-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/140/140-20110401-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/166-20191108-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/166-20191108-JUD-01-00-EN.pdf
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دیوان، هلند باید شواهدی برای اقدام به مذاکره و به نتیجه نرسیدن آن به دادگاه ارائه دهد. )برای مطالعه بیشتر به 

 30ماده  1رجوع کنید( همچنین فرایند داوری نیز فرایندی زمان بر و مستلزم هزینه است که بر اساس بند  اینجا

 ا صالحیت دیوان احراز شود.کنوانسیون منع شکنجه باید طی شده و به نتیجه نرسد ت

چنانچه هلند مسیر مورد نظر را طی کند و در نهایت دعوی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود، یک مسیر 

حقوقی برای حل اختالفات در سوریه باز خواهد شد اما موفقیت این مسیر در پایان دادن به درگیری ها در سوریه 

. بسته به تصمیم و استراتژی دولت سوریه برای اقدام به مذاکره و یا ارجاع پرونده به در هاله ای از ابهام قرار دارد

، دولت بشار اسد را متهم به نقض گسترده هلندداوری، نتیجه اقدام هلند متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه 

هلند را حامی تروریسم در سوریه می داند، به  سوریهحقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سوریه میکند و دولت 

ر نمیرسد که مذاکرات و یا حتی داوری به نتیجه برسد. بنابراین دور از ذهن نیست که در آینده این موضوع به نظ

 دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opiniojuris.org/2020/09/29/on-the-anvil-the-netherlands-v-syrian-arab-republic-at-the-international-court-of-justice/
https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations
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 ورود دولتهای کانادا و هلند به پرونده گامبیا علیه میانمار در پرتو اساسنامه 

 دیوان بین المللی دادگستری

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم -میثمی فاطمه 

در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود مبنی بر اینکه اعمالی  پرونده ایدولت گامبیا  2019نوامبر  11در تاریخ 

الت راخین در ای که گروه متمایز قومی، نژادی و مذهبییک )که توسط دولت میانمار علیه اعضای گروه روهینگیا 

شامل قتل، صدمه جدی جسمی و روحی، اعمال شرایطی که تخریب جسمی اند( ارتکاب یافته و  میانمار ساکن

شکار نقض آ و ژنوسید معادلهای اجباری است، اقداماتی برای جلوگیری از تولد و جابجایی و محسوب می شود

ین . براساس ااست( نسل زداییکنوانسیون ) زداییمورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل در  1948کنوانسیون 

ولت بر مبنای نظر داست.  زداییمیانمار است که در نتیجه مسئول نسل دولت ادعا، این اقدامات همه منتسب به 

ه اقدام به از جمل ؛را نقض کرده است زداییمیانمار همچنین سایر تعهدات اساسی تحت کنوانسیون نسل گامبیا، 

لوگیری و عدم ج زدایی،همدستی در نسل  زدایی،تحریک به نسل  زدایی،توطئه برای ارتکاب نسل  زدایی،نسل 

کانادا  که نمود طی یک اعالمیه رسمی بیانوزارت خارجه کانادا  2020سپتامبر  2در تاریخ  .زداییمجازات نسل و 

 پاراگراف اول( (مداخله در پرونده گامبیا علیه میانمارو پادشاهی هلند تمایل دارند که قصد مشترک خود برای 

 را اعالم نمایند. 

ز ا این اختیار را می دهد کههرکدام از اعضا است که به  زدایی ماده هشتم معاهده نسلبراساس این ورود به دعوا 

بین را کدرخواست رسیدگی، جلوگیری و مجازات مرتبین المللی دادگستری ارکان سازمان ملل و ازجمله دیوان 

ه خود وظیفاین دو دولت که ، اعالم شده کانادا و هلندهای دولت  ی صادره توسط، در اعالمیهد. بر همین مبناننمای

ی دولت گامبیا که در راستای جلوگیری و مبارزه با نسل کشی مسلمانان روهینگیا صورت می دانند که از تالشها

ه عنوان بخشی از این مداخله، کانادا و هلند به مسائل حقوقی د. بنهمه بشریت است حمایت نمای دغدغه و گرفته

مربوط  نایاتجکمک خواهند کرد و توجه ویژه ای به  آیدپیچیده ای که انتظار می رود در فرایند دادرسی پیش 

دولت مالدیو نیز  ، از جمله تجاوز جنسی اعمال خواهند نمود.(3پاراگراف  (به خشونت جنسی و جرائم جنسیتی

در نظر دارد از اقدامات مستمر برای تهمین پاسخگویی در برابر که بیان کرده بود  اعالمیه ای با صدورپیش تر 

ته طی اجالس سال گذش ازمان همکاری اسالمیسعلیه مردم روهینگیا، مطابق با تصمیمی که  زداییعامالن نسل 

نکته قابل تامل در اعالمیه کانادا و هلند این است که حمایت از تالشها و اما  در مکه گرفته است، پشتیبانی نماید.

حمایت  ،رراتاین مقعام الشمول و وظیفه دانسته و با در نظر گرفتن طبیعت  «تعهد»اقدامات صورت گرفته را یک 

https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crimeofgenocide.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crimeofgenocide.aspx
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/09/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-intention-to-intervene-in-the-gambia-v-myanmar-case-at-the-international-cou.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/09/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-intention-to-intervene-in-the-gambia-v-myanmar-case-at-the-international-cou.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crimeofgenocide.aspx
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/09/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-intention-to-intervene-in-the-gambia-v-myanmar-case-at-the-international-cou.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/09/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-intention-to-intervene-in-the-gambia-v-myanmar-case-at-the-international-cou.html
https://www.dhakatribune.com/world/2020/02/26/maldives-to-intervene-at-icj-in-support-of-rohingya
http://opiniojuris.org/2020/09/03/canada-and-the-netherlands-new-intervention-in-the-gambia-v-myanmar-at-the-international-court-of-justice/
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این رویکرد و درنظرگرفتن ساختار عام الشمول برای این دسته از حقوق  بشریت را ضروری قلمداد کرده است.

ینه را برای ورود همه کشورها باز می نماید و از این رو ورود ثالث در پرونده بر اساس اساسنامه تضییع شده، زم

ر هرگاه در دعوای ترافعی مطرح شده د دیوان بین المللی دادگستری به راحتی قابل استناد و اثبات خواهد بود.

 62مواد  ر بگیرد آن دولت ها براساسدیوان بین الملل دادگستری، منافع کشور یا کشورهای ثالثی تحت شعاع قرا

اساسنامه دیوان به عنوان دولت ثالث امکان ورود به پرونده را خواهند داشت. در اینجا نیز کانادا و هلند بر  63و 

مبنای طبیعت عام الشمول این تعهدات، قصد ورود به پرونده گامبیا علیه میانمار را دارند که برای شناخت و بحث 

 .بپردازیمو اصول دادرسی دیوان بین المللی دادگستری اساسنامه دیوان  بیشتر باید به

در  وا وین دعطرففقط نسبت به احکام دیوان  ،اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 59اگرچه با توجه به ماده 

ر اگ کهه شده ته داشاثالث محفوا نگدولت د، این حق همچنان برای نقدرت الزام آوری دار همان موضوع خاص

تشخیص دهد که منافع حقوقی اش ممکن است تحت تاثیر یک حکم دیوان قرار گیرد، از دیوان تقاضای ورود 

به تنهایی برای حفظ منافع ثالث  59ماده  دیوان بین المللی دادگستری، از نظر طراحان اساسنامه نماید.به دعوا را 

هرگاه دولتی تشخیص  -1»  62ماده . به موجب ه استه شداندیشیدنیز  62و لذا تمهید مندرج در ماده  نبودهکافی 

نیز داخل در موضوع است، آن دولت ثالث  دولت حقوقی آن منافعقضاوت به عمل آمده یکی از  در دهد که

 ورود یا عدم ورود ثالث به این دعوا یتقاضا در مورد -2 د.ده درخواستبرای دخالت در قضیه به دیوان  دتوانمی

آن قرارداد هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در  -1»نیز بیان میدارد:  63ماده « رای دیوان قاطع است.

ها باید بدون درنگ مراتب را به اطالع آن دولت دبیرخانه ،انددولتهای دیگر غیر از طرفین اختالف شرکت داشته

تفسیری که به  ،هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق -2 برساند.

 «آور خواهد بود.آید درباره او نیز الزامموجب حکم دیوان به عمل می

 به توجه در مواردی قابل استناد است که با ،63 مادهباید بیان کنیم که  63و  62در خصوص جمع بین دو ماده  

سیون آن کنوان در دعوا طرفین از غیر کشورهایی کنوانسیون مورد استناد در دعوای مطروحه نزد دیوان، ساختار

 این هب دبیرخانه وسیله به سریعاً شرایط، این در ( معتقد است که6)پاراگراف  قاضی ابراهام .هستند دخیل عضو و

وی  .«دارند را دادرسی در مداخله حق اند شده مطلع طریق این از که کشورهایی» که شود می اعالم کشورها

را برای  اساس این بر مداخله اساسنامه، و شده مشخص وضوح به 63 ماده اساس بر مداخله معتقد است که شرایط

کند، به  می استناد اساسنامه 63 ماده به که ثالثی به دیگر سخن، کشور .درنظر گرفته است حق یک ثالث به عنوان

https://www.icj-cij.org/en/statute#CHAPTER_III
http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=174&lang=fa
https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20171027-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/press-releases/0/000-20171027-PRE-01-00-EN.pdf
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 گاهداد و شده صادر مداخله اعالمیه بلکه از سمت دیوان برای او نکرده است را مداخله اجازه تقاضای نوبه خود،

دارد؛ به عبارت دیگر تنها کشور ثالثی حق  قرار 63 ماده شرایط در واقعاً کشور آن که گیرد می نتیجه سادگی به

اما اگر  .در شده باشدی دیوان برای او اعالمیه صارا دارا می باشد که از سوی دبیرخانه 63 مداخله از طریق ماده

شخصا درخواست ورود به  62فراهم نباشد، کشورها می توانند با رعایت مفاد ماده  63شرایط برای اجرای ماده 

ثی کشور ثالاوالً،  اساس این مادهبر  .بسیار انعطاف پذیر تدوین شده است 62ماده پرونده را اعالم نمایند. در واقع 

زم نیست اثبات کند که منفعت حقوقی اش لزوماً به موجب تصمیم دیوان متاثر ال که قصد ورود به دعوا را دارد

ن است تحت تاثیر تصمیم دیوان قرار گیرد. ای ممکنبلکه کافی است نشان دهد که چنین منفعتی  ؛خواهد شد

د که جود دارو« احتمال»باشد و صرفا این تصمیم دیوان  متاثر ازشرط که منفعت حقوقی دولت ثالث ممکن است 

 ، خواهان ورود به دعوا را ملزم نمیبا صدور رای از سوی دیوان منفعت یکی از کشورها تحت تاثیر قرار بگیرد

یوان بر و مطمئن باشد که تصمیم د بینی کند کند تا تصمیم نهایی دیوان در مورد ماهیت پرونده مطروحه را پیش

یق ممکن صرفاً باید نشان دهد که به چه طر ،ثالثدولت  بلکه .منفعت حقوقی او تاثیر منفی یا مثبت خواهد داشت

رف به عنوان یک دولت غیر ط ثالثاست منفعتش از تصمیم دیوان متاثر شود. ثانیاً، حتی از نظر دیوان دولت 

اختالف نباید اثبات کند که یکی از حقوقش ممکن است متاثر شود، بلکه کافی است اثبات کند که صرفاً منفعتی 

ثالثا، دولت خواهان ورود به دعوا الزم نیست اثبات کند که ممکن است  .قوقی ممکن است متاثر شودبا ماهیت ح

منافع با ماهیت حقوقی اش لزوماً به موجب بخش اجرایی رأی متاثر شود، بلکه کافی است که نشان دهد این 

رابعاً، این ماده  .نیز تحت تاثیر قرار گیرد (76)پاراگراف  استداللی رأیمنفعت ممکن است به موجب بخش 

 یابزار حمایت از منفعت حقوقخواهان ورود را ملزم نمی کند تا اثبات نماید که مداخله و استناد به این ماده تنها 

 او است. (675)ص 

 هیعل ایدر پرونده گامب ،درخصوص ورود ثالث با توجه به تفاوتهای موجود در نحوه اجرای این دو ماده

فقط الزم است  63در ماده ، نامهساسا 63و  62در جمع بین مواد باید بیان کنیم که  )مداخله کانادا و هلند(انماریم

ر در پرونده حاضمعاهده هستند. آن این کشورها طرف ، اعالم دارد که که دادگاه در مقام تفسیر کنوانسیونی

این اگر است. بنابر زداییصالحیت دادرسی صرفاً بر مبنای بند سازش مندرج در ماده نهم کنوانسیون منع نسل 

اده همان ورود ثالث بر مبنای محق مداخله یا ، احراز نمایددادگاه صالحیت رسیدگی به پرونده فعلی را برای خود 

 با مداخله کشور ثالث برای مثال های نهادینه شده دیوان مرتبطاین در حالی است که رویه باید اعمال گردد. 63

دایر بوده است و در  62، بر ماده کامرون علیه نیجریهپرونده  و یا، هندوراس -رالسالوادوهایی همچون در پرونده

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/124/124-20110504-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/124/124-20110504-JUD-01-00-EN.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1541406103-10163-31.pdf
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
https://www.icj-cij.org/en/case/75
https://www.icj-cij.org/en/case/94
https://www.icj-cij.org/en/case/94
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اگر کانادا و هلند با توجه به اهداف برشمرده خورد. درنتیجه به چشم نمی 63توسل به ماده  ای دراین خصوص رویه

یژه به جرایم توجه و»و  «کمک به مسائل پیچیده حقوقی که پیش بینی می شود»در بیانیه مشترک خود، که همان 

از  د،را ارائه نماین 62 درخواست اجرای مادهاست، « ، از جمله تجاوز جنسییمربوط به خشونت جنسی و جنسیت

 روندهپ . حتی در موردپرونده های مذکور فاصله بگیرد های قبلی خود درخواهند که به شدت از رویهدادگاه می

به چشم  تفاوت است نیز این 62ورود ثالث پذیرفته شده تحت ماده آخرین مورد که  مصونیت های قضایی

  .خوردمی

رای مقابله با جرائم مندرج در کنوانسیون منع نسل کانادا و هلند در اعالمیه خود اظهار داشتند که این تعهدات ب

احراز ماهیت عام  ساختار و نحوهاما  زدایی، ماهیت عام الشمول دارند و برای تمام بشریت الزم االجرا هستند،

 یوانداحراز شده بود بسیار متفاوت و متمایز است.  بارسلوناتراکشن الشمول این حقوق با آنچه پیشتر در پرونده 

 قضیۀ یک در تعهدی چنین وقتی یدگومی عامی تعهدات چنین خصوص در (1970) تراکشن بارسلونا قضیۀ در

 دارند.  (32)پاراگراف  حقوقی منفعت آن رعایت در کشورها همۀ است، بحث مورد خاص

 درواقع این نوع احراز ماهیت عام الشمول بودن برای تعهدات مندرج در کنواسیون منع نسل زدایی نوعی توسعه

در نتیجه، این احتمال وجود دارد که علیرغم عدم وجود رویه مشابه در رویه حقوق بین الملل تلقی می گردد و 

انادا و هلند برای طرح درخواست ورود به پرونده قضایی دیوان در زمینه ورود ثالث، دادگاه همان منافعی را که ک

د. بدیلی در خصوص ورود کشور ثالث تبدیل شوو این پرونده به نمونه بی بپذیردرا مطرح کرده اند  62تحت ماده 

ر را تشویق کرده است تا در صورت به خطبه قضیه ورود ثالث در نظریه جداگانه ای  ترینداد قاضی در این زمینه

وعات مربوط به منافع جمعی یا مشترک و تضمین جمعی، به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک افتادن موض

به عام الشمول ، مداخله بر اساس تعهدات هاشاره کرد (19)پاراگراف  قاضی گاجاهمانطور که در مقابل اما  شود.

 معنای شکل جدیدی از مشارکت است، و این بدان معناست که هنوز چنین امکانی در دادگاه وجود ندارد.

توسط کانادا، هلند، که  62طبق ماده  erga omnes partesبر مبنای وجود تعهدات از جنس پذیرفتن مداخله 

وازنه م، این تصور را ایجاد می کند که زدایی مطرح می شودیا هر طرف دیگر در کنوانسیون منع نسل  مالدیو،

گر، اگر به بیان دی .روداز دست می هستند، ده ها کشور شرکت کننده اختالفات با پرونده هایی که در قضایی

ه هایی کپروندهشود که در اختالفات و اعالم نمایند این شائبه ایجاد می 62کانادا و هلند مبنای ورود خود را ماده 

وجود احتمال  ن وبه دلیل از بین رفتن تدریجی استقالل طرفیبر اساس توافق دوجانبه به دادگاه ارجاع می شوند 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/50/050-19640724-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/50/050-19640724-JUD-01-00-EN.pdf
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
http://opiniojuris.org/2020/09/11/third-state-intervention-in-the-rohingya-genocide-case-how-when-and-why-part-i/
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همچنین این  و رفتاز بین خواهند ها به مرور زمان ورود ثالث در هر زمان و در هر پرونده، این دسته از پرونده

 در دادگاه حاضر مدعی علیه در پرونده هایی که تحت معاهدات چندجانبه ایجاد شده است احتمال وجود دارد که

براساس استناد به  63یا  62هنوز بستری برای اعمال و اجرای ماده  همچنین این نکته قابل توجه است که .نشوند

تعهدات عام الشمول وجود ندارد و این امر مستلزم تغییرات آیین نامه ای می باشد چراکه در رویه دیوان در پرونده 

ی بین المللی بارسلوناتراکشن شاهد بودیم که دیوان بیان نمود یک کشور نمی تواند در حمایت از منافع کل جامعه

هد ی بین المللی به طور مستقیم نیز از نقض آن تعتقاضای مداخله کند، مگر اینکه خود عالوه بر بخشی از جامعه

 (.675)ص متضرر شده باشدعام الشمول 

در  62اساسنامه، با توجه به عدم وجود رویه قضایی درخصوص پذیرش ماده  63و  62در نتیجه در جمع میان ماده 

پرونده های این چنینی و با در نظر گرفتن این نکته که اصل دعوای مطروحه از سوی گامبیا علیه دولت میانمار با 

و کشور کانادا و هلند کنوانسوین منع نسل زدایی مطرح شده است و با توجه به این امرکه هرد 9استناد به ماده 

رسد که کانادا و هلند درخواست مداخله و ورود خود تر به نظر میعضو کنوانسیون منع نسل زدایی هستند، منطقی

اعالم نموده و وارد فرایند دادرسی شوند چراکه با استناد به تعهدات عام الشمول امکان اثبات  63را برمبنای ماده 

بطور مستقیم از این نقض متضرر شده باشند، اگر نگوییم امری محال است،بسیار اینکه کشورهای کانادا و هلند 

بعید و دور از ذهن خواهد بود و بهتر است این دو کشور با استناد به این امر که مبنای طرح دعوا کنوانسیون منع 

 شده اند درخواست ورود ژنوسید بوده و آنها به عنوان یکی از طرفین این معاهده از عدم اجرای این معاهده متضرر

صرفا بر مبنای صدور اعالمیه از سوی دبیرخانه ممکن  63خود را ارائه نمایند، البته این نکته که رویه اجرای ماده 

است، مسئله ای است که باید مدنظر قرار بگیرد. فلذا این ورود ثالث درصورتی میسر خواهد بود که دیوان پس از 

 اعالمیه را صادر نماید و از کشورها دعوت به ورود نماید.احراز صالحیت ماهوی خود این 

 

 

 

http://ensani.ir/file/download/article/1541406103-10163-31.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1541406103-10163-31.pdf
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 ( آیین دادرسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری4) 74احیاء ماده 

 دکترای حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی -دکتر وحید بذّار

قاضی تشکیل شده  15منشور( از  92دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اُرگان قضایی سازمان ملل متحد )ماده 

است که از میان آن ها، یک نفر برای سه سال با امکان انتخاب مجدد بعنوان رییس دیوان انتخاب می شود )ماده 

ضات دیوان دارد و این تمایز در وظایف 1)21 سایر ق سبت به  سنامه(. رییس، وظایف و امتیازات متمایزی ن سا ( ا

شته )ماده ایجاب می کند که او در محل دیوا سایر 2)22ن اقامت دا سبت به  شتری ن سنامه( و دریافتی مالی بی سا ( ا

رییس در حالت برابری تعداد آراء قضات موافق و  Casting Vote““« رأی قاطع»قضات داشته باشد. عالوه بر 

ست، اختیار دیگری نیز در ماده 2)55مخالف )ماده  سته ترین امتیاز او سنامه( که برج سا سی 4)74( ا ( آیین دادر

برای او پیش بینی شده است که مربوط به ماهیت دعواست. طبق این مقرره، رییس می تواند متعاقب درخواست 

قبل از هرگونه اقدام دیوان در این خصوص، از هر یک از طرف های اختالف یا همۀ آن  صدور دستور موقت و

ها بخواهد تا به گونه ای رفتار کنند تا دسررتور موقت دیوان که احتماالً در آینده صررادر خواهد شررد، بتواند آثار 

ست که یک شد. این تنها نمونه در چارچوب نظام حقوقی دیوان ا شته با سب خود را دا ضات دیوان می منا ی از ق

ست، اظهارنظر و اقدام کند و جز  ضوعی که محل اختالف میان طرف ها صوص ماهیت مو تواند به تنهایی در خ

  این مورد، همۀ تصمیم ها با رأی تمامی قضات دیوان اتخاذ می شود.

مقرره  ین( صرفاً در خصوص رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت قابل تصور است. کارویژة ا4)74ماده 

نسبت به دستور موقت، مشابه کارویژه ای است که دستور موقت نسبت به رأی دیوان دارد. بعبارت دیگر، هدف 

دسرررتور موقت حفظ حقوقی اسرررت که طرف های اختالف یا یکی از آن ها در پی تصررردیق آن در حکم نهایی 

یکی از آن ها در پی تصردیق آن ( حفظ حقوقی اسرت که طرف های اختالف یا 4)74دیوان دارند و هدف ماده 

ستور  سیدگی دیوان به د سریع ر ستور موقت دارند. حفظ این حقوق آن چنان فوریت دارد که حتی فرآیند  در د

ستور موقت الزم  ضییع آن جلوگیری کند. درواقع، اگر فوریتی فراتر از فوریتی که در د موقت نیز نمی تواند از ت

( نیسررت و در این 4)74نیازی به اقدام رییس دیوان بر اسرراس ماده  اسررت، در یک قضرریه وجود نداشررته باشررد،

وضعیت، منتظرماندن برای صدور دستور موقت که در فاصلۀ زمانی کوتاهی انجام می شود، زیانی ایجاد نخواهد 

دستور س از درخواست دولت خواهان )هند( اقدام به صدور روز پ 10، «جاداو»قضیه کرد. برای مثال، دیوان در 

می کند. اما، حتی این فرآیند سرررریع رسررریدگی نیز مانع از این نمی شرررود که رییس دیوان فردای روز  موقت

https://www.icj-cij.org/en/case/168
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
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ست، از دولت خو ستان( که حکم اعدام آقای درخوا شده بود، « جاداو»انده )پاک صادر  تا به گونه  بخواهددر آن 

 ای رفتار کند که دستور موقت صادرة احتمالی دیوان بتواند آثار مناسب خود را داشته باشد.

البته، برخالف دسررتور موقت دیوان که خصرریصررۀ الزام آوری آن در حقوق بین الملل محل تردید نیسررت، اقدام 

( را نمی توان لزوماً واجد چنین خصیصه ای دانست. ادبیات غیرالزامی بکاررفته 4)74رییس دیوان بر اساس ماده 

ی رویۀ بررسررر«. تواند درخواسرررت کند ...  رییس دیوان می»در این ماده نیز تهییدکنندة این نتیجه گیری اسرررت: 

دیوان نیز ما را به نتیجه ای جز این نمی رساند. درواقع، در دستور موقت که هدف، حفظ حقوق طرف ها یا یکی 

از آن ها تا زمان صرردور رأی نهایی اسررت، دیوان نقض ادعایی دسررتور موقت را ضررمن رأی نهایی احراز و اعالم 

ست مبتنی بر ماده می کند. اما، دیوان هرگز  سرپیچی از درخوا ستور موقت 4)74تاکنون رعایت یا  ضمن د ( را 

بطور آشکار مشاهده شد. در قضیه  «نقض های ادعایی عهدنامۀ مودت»اعالم نکرده است. این موضوع در قضیه 

ژوئیه  23در  نامه ایپس از درخواست صدور دستور موقت، با ارسال  نُه روز« یوسف»مزبور، رییس دیوان قاضی 

به وزیر خارجۀ دولت خوانده )ایاالت متحده آمریکا( از آن دولت درخواسرررت می کند که به گونه ای  2018

سال نامه  رفتار کند سخ با ار شد. آمریکا در پا شته با سب خود را دا ستور موقت احتمالی دیوان بتواند آثار منا تا د

صدور  شود و با  صالحیت دیوان می  ستور اجرائی ای از طریق نمایندة رابط خود مدعی عدم  در تاریخ  13846د

که تحریم های جدیدی را قبل از تصمیم گیری دیوان در خصوص درخواست صدور دستور  2018ششم اوت 

موقت مقرر می کنند، در راستای بی اثرکردن همان اهدافی اقدام می کند که ایران در درخواست صدور دستور 

سوم  ستور موقت  ست. دیوان در د سرپیچی از  2018اُکتبر موقت بدنبال آن ا صوص رعایت یا  به هیچ وجه در خ

شارة ایران  ستور موقت بطور مکرر مورد ا صدور د سیدگی به  ستماع مربوط به ر سات ا ست که در جل این درخوا

( را بعنوان یکی از 4)74قرار گرفته بود، اظهارنظر نمی کند و صررررفاً درخواسرررت رییس دیوان بر اسررراس ماده 

). Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economicدرسی ذکر می کند واقعیت های این دا

, para. 6Relations, and Consular Rights, Interim Order)  سبت به اقدام شده عدم پیگیری دیوان ن انجام 

از سررروی رییس آن می تواند اهمیت این اقدام را تا حد یک بیانیۀ سررراده تقلیل دهد و این رویکرد دیوان، مبنای 

پیش بینی چنین اختیاری برای رییس دیوان را زیر سرروال خواهد برد. البته، دیوان در ادامۀ مسرریر فعالیت قضررایی 

( و استفاده مکرر احتمالی روسای دیوان از 4)74ف به ماده خود و متعاقب استناد مکرر احتمالی طرف های اختال

این مقرره ممکن اسررت به این نتیجه برسررد که این ماده که طبق آن، اقدام رییس صرررفاً در موارد بسرریار فوری و 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/19426.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/19426.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20180725-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20180725-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13846.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
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اضطراری امکان پذیر است، اقتضاء دارد تا بار الزام آوری بیشتری برای آن قائل شد. این موضوع حتی می تواند 

 ( را بدنبال داشته باشد.4)74صالح ماده ا

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا هنگامی که نائب رییس دیوان وظایف ریاست را انجام می دهد نیز 

( را دارد؟ بطور کلی تنها تصررمیم خود دیوان که با رأی تمامی قضررات آن اتخاذ می 4)74اختیار اقدام طبق ماده 

ماهوی طرف های اختالف را مورد خطاب قرار دهد و اختیار پیش بینی شرده در  شرود، می تواند در موضروعات

( یک اختیار استثنایی و منحصر به فرد است که در موارد تردید نسبت به وجود آن باید با دنبال کردن 4)74ماده 

نائب رییس را فاقد چنین اختیاری قلمداد نمود. این در حالی اسرررت که ماده  آیین  13یک رویکرد مضررریّق، 

دادرسرری امکان اعمال تمامی اختیارات رییس را از سرروی نائب رییس قابل تصررور می داند. رویۀ دیوان در این 

یدا کرده اسررت نیز به این ابهام دامن زده اسررت. بدین نمود پ« الگراند»و قضرریه « الکِربی»خصرروص که در قضرریه 

که رکورد « الگراند»بعنوان نائب رییس دیوان در قضررریه  Weeramantry““« ویرامانتری»ترتیب که قاضررری 

سال نامۀ مورخ دوم مارچ  ست، با ار صاص داده ا ستور موقت دیوان را به خود اخت به دولت  1999سریع ترین د

امریکا( از آن می خواهد تا طوری رفتار کند که دسرررتور موقت صرررادرة احتمالی دیوان خوانده )ایاالت متحده 

شته باشد «  اُدا»اما، قاضی  ).para. 11)Lagrand Case, Interim Order ,« بتواند آثار مناسب خود را دا

““Oda  ضیه ست دولت خواهان )لیبی( مبنی بر اقدام « الکربی»بعنوان نائب رییس دیوان در ق سخ به درخوا در پا

( بیان می کند که پس از انجام دقیق ترین بررسرری ها به این نتیجه رسرریده اسررت که اعمال 4)74بر اسرراس ماده 

صالحدیدی رییس دیوان در ماده  سوی نائب ر4)74اختیار  سبی نخواهد بود ( از  ). Lockerbieییس اقدام منا

, para. 18)Case, Interim Order  ست نائب رییس وجود شعبۀ دیوان که در آن پ ضایای مطرح در  در ق

ندارد و در صورت معذوریت رییس، وظایف او بر عهدة قاضی ارشد حاضر در شعبه )قدیمی ترین قاضی دیوان 

ست )ماده  ضور دارد( ا شعبه ح شد مطرح می 4)18که در  ضی ار صوص قا سائل در خ سی( نیز این م ( آیین دادر

      شود.

دیوان مورد توجه قرار گرفت تنها در تعداد محدودی از قضایایی که  1978( که در آیین دادرسی سال 4)74 ماده

سابقه به این مقرره در  ست. البته، توجه بی  ستفاده قرار گرفته ا شده، مورد ا ست  ستور موقت درخوا در آن ها د

ست تا این ماده در نظام حقوقی دیوان احیاء شده ا سبب  سال اخیر  شود. بطوری که این مقرره که در طول  چند 

یه و قض «اقدامات مسلحانه در سرزمین کنگو»و قضیه  «آردبِری»بار در قضیه  5سال پس از پیدایش خود تنها  36

https://www.icj-cij.org/en/case/88
https://www.icj-cij.org/en/case/88
https://www.icj-cij.org/en/case/104
https://www.icj-cij.org/en/case/104
https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-19990303-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/88/088-19920414-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/88/088-19920414-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/99/099-19980409-ORD-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/116/116-20000701-ORD-01-00-EN.pdf
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شکال تبعیض نژادی» سیون بین المللی رفع کلیۀ ا ضیه  «اعمال کنوان ضیه  «الکربی»و ق ستفاده  «اندالگر»و ق مورد ا

 مسائل مربوط به توقیف»ه شد )قضیه ، در چهار قضیه بکار گرفت2018تا  2014قرار گرفته بود، تنها در سال های 

نقض های ادعایی عهدنامۀ »و قضرریه  «ها و دادرسرری های کیفریمصررونیت »و قضرریه  «برخی اسررناد و اطالعات

(. فارغ از این واقعیت که فوریت و اضطرار شدید موجود در برخی قضایا رییس دیوان را «جاداو»و قضیه  «مودت

( اقدام کند، برخی تحوالت اخیر در خصرروص اهمیت و جایگاه دسررتور 4)74مجاب می کند تا بر اسرراس ماده 

سیدگی به درخ ست تا ظرفیت های موجود در فرآیند ر شده ا سبب  صموقت در نظام حقوقی دیوان  ست  دور وا

( ازجمله این ظرفیت هاسررت. مهم ترین 4)74دسررتور موقت بیش از پیش مورد اسررتناد و اسررتفاده قرار گیرد. ماده 

است که با پایان دادن به تردیدهای مربوط به  «اندالگر»تحول، اعالم الزام آوربودن دستور موقت دیوان در قضیه 

ستور موقت در نظام حقوقی دیوان تهکید می کند.  ستۀ د سئله در حقوق بین الملل، بر اهمیت و جایگاه برج این م

مورد دیگر به اطالۀ دادرسرری در دیوان مربوط می شررود که مقامات دولت زیان دیده را تحت فشررارهای سررنگین 

د و آن ها را وادار می کند تا به فرآیند درخواسررت صرردور دسررتور موقت بعنوان یک فرآیند داخلی قرار می ده

رسرریدگی سررریع در دیوان متوسررل شرروند. همچنین، دولت زیان دیده می تواند با پیگیری ادعاهای خود از طریق 

سررت، موقت ا دسررتور موقت که نیازمند اثبات غیر قابل جبران بودن خسررارت ها بعنوان یکی از شررروط دسررتور

سته نماید. بعالوه، درنتیجۀ اقدام از طریق  سارت های وارده به خود را در دیوان و نزد افکار عمومی جهان برج خ

این فرآیند سریع، دعوای اصلی پابرجا می ماند و پس از تصمیم گیری دیوان نسبت به درخواست صدور دستور 

 موقت، روند طبیعی دعوای اصلی به جریان می افتد.

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/140/140-20081015-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/88/088-19920414-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/88/088-19920414-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/156/156-20140303-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/156/156-20140303-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/163/163-20161207-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/88/088-19920414-ORD-01-00-EN.pdf
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 حدود و نحوه اعمال صالحدید قضایی در رسیدگی های ترافعی 

 دیوان بین المللی دادگستری

 الملل بین حقوق پژوهشگر –دکتر محمدرضا سبحانی 

حقی است که به قاضی این امکان را می دهد تا در مورد طیف وسیعی از تصمیمات احتمالی،  قضاییصالحدید 

ن تعیین تکلیف یک پرونده تصمیم بگیرد. قابل اعمال، پیرامو خالء حقوقی و یا ابهام در قانوندر وضعیت 

(Christopher A., Ford, Judicial Discretion in International Jurisprudence: Article 

38(1)(C) and “General Principles of Law, 1994,56)   

مشخص نیست، اما از آنجا که حدود، زمان اعمال، نحوه اعمال و همچنین محدودیتهای حاکم بر آن به روشنی 

همواره این نگرانی وجود دارد که صاحب حق، از حق خود سوء استفاده نماید. همچنین قضات باید نسبت به این 

موضوع آگاهی داشته باشند که چه زمانی می توانند اعمال صالحدید نمایند. بنابراین در جایی که قاضی در اعمال 

وسط قانون اقدام نماید، از اختیار خود سوء استفاده کرده حق صالحدیدی، فراتر از محدودیت های تعیین شده ت

 ,Fuad) مورد شناسایی قرار می گیرد. " Judicial activism"« فعالیت قضایی فراقانونی»و عمل او در قالب 

Zarbiyev, Judicial Activism in International Law—A Conceptual Framework for 

Analysis, 2012,15))   

در واقع ما در اعمال صالحدید قضایی از دو محدوده کامال مشخص صحبت می کنیم. یکی محدوده ای که قاضی 

دیگری محدوده ای که کند و  از اختیار صالحدیدی خود در چارچوب قانون و بطور ضابطه مند استفاده می

قاضی، خارج از چارچوب قانون و برمبنای نظرات و باورهای شخصی اعمال صالحدید می کند. بنابراین اعمال 

صالحدید قضایی، هنگامی که قاضی بطور ضابطه مند یعنی بر مبنای اصول، قواعد و دستور العمل ها اقدام به 

سوب نمی گردد. آنچه که صالحدید را ضابطه مند کرده و از اعمال آن نماید سوءاستفاده از قدرت و اختیار مح

حالت اعمال سلیقه خارج می کند، تعیین محدوده اختیارات صالحدیدی است. یعنی شناسایی وضعیت هایی که 

در آن قاضی می تواند اعمال صالحدید نماید. این امر متفاوت از تعیین محدودیت بر اعمال صالحدید قضایی 

دید. صالحدید قضایی پیرامون دو صالحیت مشورتی و ترافعی دیوان بین المللی دادگستری قابل است که بیان گر

اعمال می باشد. صالحدید قضایی در خصوص صالحیت ترافعی دیوان )که موضوع بحث ما است( در سه حوزه: 

 -ال؛ و سوم صالحدید دیوان در باب قانون قابل اعم -صالحدید دیوان در باب احراز صالحیت؛ دوم -نخست

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-2122
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0130.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0130.xml
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/judicial-activism
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صالحدید دیوان پیرامون آیین دادرسی، قابل اعمال می باشد که ذیال با بررسی رویه دیوان به بیان محدوده ها و 

 اصول و ضوابطی که قضات دیوان به هنگام اعمال صالحدید باید مد نظر قرار دهند، خواهیم پرداخت.

حیت که محدوده و نحوه اعمال صالحدید حوزه نخست مر بوط است به صالحدید دیوان در باب احراز صال

که درباره  اساسنامه دیوان( 36ماده  2و  1بند« )وجود و ماهیت یک اختالف» -1دیوان در این خصوص شامل: 

 دارای خصوص این در دیوان لذا و ندارد وجود مشخصی قاعده « وجود و ماهیت یک اختالف»ضوابط تشخیص 

نوب آفریقای ج، مارشال جزایر  س با مطالعه آراء مختلفی چون قضایای اسا این بر. است صالحدیدی اختیارات

دعوای ، لمبیاک علیه نیکاراگوئه دعوای کارائیب دریای در دریایی فضای و حاکمیتی حقوق نقض ادعای   ،غربی

یمور ت، روسیه علیه گرجستان ، پرونده مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه، بلژیک علیه سنگال

کامرون علیه  و یلیمون دسترسی به اقیانوس آرام در اختالف میان بولیوی علیه شپیرا در مذاکره به تعهد ، شرقی

می توان معیارها و ضوابطی که دیوان در اعمال اختیارات صالحدیدی خود در تعیین وجود و ماهیت یک  نیجریه

اختالف مد نظر دارد را اینگونه احصاء نمود: مخالف بودن ادعای طرفین، وجود دیدگاههای مخالف در اجرا یا 

ی ناد و اظهارات طرفین، بررسعدم اجرای تعهدات بین المللی، اعتراض رسمی و دیپلماتیک قبلی، بررسی اس

رفتارها و برخوردهای طرفین در صورت نبود اسناد و اظهارات آنها، وجود شواهد دال بر تضاد دیدگاه، وجود 

شواهد حاکی از آگاهی خوانده از تضاد دیدگاه، رفتار متعاقب خوانده نسبت به دادخواست و طرح دعوا در 

 تقدیم دادخواست و ادامه آن تا زمان صدور رای.دیوان، موجود بودن این اختالف در تاریخ 

موارد دیگری که مربوط به صالحدید دیوان در احراز صالحیت است شامل سایر ایرادات مقدماتی می باشد که 

عدم ارتباط موضوع دعوی با معاهده ای که خواهان مدعی نقض آن است که در این خصوص با  -2عبارتند از: 

دید می توان گفت امری که به هنگام اعمال صالح شرکت نفت ایران و انگلیسو  سکوهای نفتیبررسی قضایای 

و یک  مدنظر قضات می باشد این است که صرف ادعای دولت خواهان بر وجود ارتباط بین دعوای مطروحه

وجود شرط  -3معاهده، دیوان را صالحیتدار نمی کند و باید بین آنها رابطه نزدیک و معقول وجود داشته باشد. 

شمال  فالت قاره دریایحل و فضل دیپلماتیک اختالف در معاهده ای که اساس دعوی است که با مطالعه قضایای 

کارمندان  فالت قاره دریای اژه )دعوی یونان علیه ترکیه(،(، ختالف میان آلمان و دانمارک و آلمان و هلند)ا

وئه قضیه مربوط به فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگ ، دیپلماتیک و کنسولی )دعوی آمریکا علیه ایران(

ده عاین نتیجه حاصل می گردد که هیچ قا قضیه مربوط به مرز زمینی و دریایی )کامرون علیه نیجریه(، و علیه آن

عامی دائر بر اینکه توسل به مذاکرات دیپلماتیک پیش شرط ارجاع یک قضیه به دیوان محسوب می شود وجود 

https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/en/case/160/summaries
https://www.icj-cij.org/en/case/47/preliminary-objections
https://www.icj-cij.org/en/case/47/preliminary-objections
https://www.icj-cij.org/en/case/155
https://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments
file:///C:/Users/pazdara/Downloads/Land%20and%20Maritime%20Boundary%20between%20Cameroon%20and%20Nigeria%20(Cameroon%20v.%20Nigeria:%20Equatorial%20Guinea%20intervening)
file:///C:/Users/pazdara/Downloads/Land%20and%20Maritime%20Boundary%20between%20Cameroon%20and%20Nigeria%20(Cameroon%20v.%20Nigeria:%20Equatorial%20Guinea%20intervening)
https://www.icj-cij.org/en/case/140
https://www.icj-cij.org/en/case/84/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/84/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/153
https://www.icj-cij.org/en/case/94/preliminary-objections
https://www.icj-cij.org/en/case/94/preliminary-objections
https://www.icj-cij.org/en/case/94/preliminary-objections
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/16
https://www.icj-cij.org/en/case/16
https://www.icj-cij.org/en/case/52
https://www.icj-cij.org/en/case/52
https://www.icj-cij.org/en/case/62
https://www.icj-cij.org/en/case/62
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/94
https://www.icj-cij.org/en/case/94
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ظامی نقضایای مربوط به فعالیت های نظامی و شبه  مطالعه با نیز  امنیت شورای موازی اقدام در مورد  -4ندارد. 

این  کربیقضیه الو  کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده آمریکا در تهران، در نیکاراگوئه و علیه آن

نتیجه حاصل می گردد که چنانچه موضوعی نزد شورای امنیت مطرح باشد، الگوی حاکم بر ذهن قضات مبتنی 

دعوی می تواند هم عرض هم دنبال شود. زیرا  دو هر و شود دیوان رسیدگی مانع نباید امر این اینکه است بر 

ا ماهیت ست در حالیکه دیوان وظایفی صرفا بشورای امنیت وظایفی با ماهیت سیاسی دارد که برای آن تعیین شده ا

 حقوقی دارد.

دومین حوزه ای که دیوان در رسیدگی های ترافعی پیرامون آن دارای اختیارات صالحدیدی می باشد در باب 

تشخیص دیوان واگذار کرده است. در این  آن را به ( قواعد دادرسی دیوان19ماده )قانون قابل اعمال است که 

 و  ناظر بر قیمومت کودکان )اختالف میان هلند و سوئد( 1902اجرای کنوانسیون راستا با بررسی قضایای مربوط به 

 مدنظر را وایدع طرفهای خواسته صرفا دیوان دعوی، بر حاکم قانون تعیین در که گفت  می توان ای نفتیسکوه

 اید.نم می اقدام حاکم قانون تشخیص در راسا نیز خود بلکه دهد نمی قرار

سومین حوزه ای که دیوان دارای اختیارات صالحدیدی است مربوط به صالحدید دیوان در باب آیین دادرسی 

صالحدید قضایی دیوان پیرامون ادله ارائه شده است که در پذیرش و ارزش گذاری  -1می باشد. این موارد شامل: 

در پذیرش  -1-1باشد. بر این اساس دالیل، قواعد مشخصی وجود ندارد و در حوزه صالحدید قضایی دیوان می 

ختالف میان ا اختالفات مرزی میان بورکینافاسو و مالی،، نیکاراگوئهو ارزش گذاری نقشه، با بررسی قضایای 

اختالف دریایی و سرزمینی میان هندوراس و ، اختالف میان اندونزی و مالزی، معبد پره ویهار، کنگو علیه اوگاندا

ضوابطی که دیوان در پذیرش و ارزش اثباتی نقشه در نظر می گیرد را می توان شامل این موارد دانست  نیکاراگوئه

نقشه در صورتی که در قالب یک معاهده یا در جریان  -نقشه ها به خودی خود موجد حق نیستند؛ دوم -: نخست

ی و چه در بررسی نقشه چه قدیم -به معنای پذیرش مفاهیم آنها از سوی طرفین هستند؛ سوم مذاکرات تایید شوند

مدرن دقت جغرافیایی در تنظیم سند نیز باید رعایت شده باشد. در غیر اینصورت بعنوان اماره و در کنار سایر قرائن 

ات ادعای خود به گزارش سازمانهای در مواردی نیز دولتها در مقام اثب -2-1و امارات مد نظر دادگاه می باشد. 

ازات جنایات نسل کنوانسیون پیشگیری و مج، کنگو علیه اوگاندابین المللی استناد می نمایند که با بررسی قضایای 

ارائه  ، این نتیجه حاصل می گردد که اسناداختالف میان بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگروکشی 

 دیوان و نیست برخوردار دلیل ارزش از خود خودی به -المللی بین سازمانهای سایر یا –شده توسط سازمان ملل 

رش تهیه شده است، کیفیت و ماهیت زاگ آن قالب در که فرآیندی دلیل، منبع چون مواردی به گذاری ارزش در

https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://www.icj-cij.org/en/case/88
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/case/33
https://www.icj-cij.org/en/case/90/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/69
https://www.icj-cij.org/en/case/69
https://www.icj-cij.org/en/case/116
https://www.icj-cij.org/en/case/116
https://www.icj-cij.org/en/case/116
https://www.icj-cij.org/en/case/45
https://www.icj-cij.org/en/case/45
https://www.icj-cij.org/en/case/102
https://www.icj-cij.org/en/case/102
https://www.icj-cij.org/en/case/120
https://www.icj-cij.org/en/case/120
https://www.icj-cij.org/en/case/120
https://www.icj-cij.org/en/case/116
https://www.icj-cij.org/en/case/116
https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments
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الکترونیکا سیکوال   در مورد شهادت شهود و شاهد کارشناس با بررسی قضایای  -3-1گزارش توجه خواهد نمود.

ه و هندوراس اختالف مرزی بین نیکاراگوئ،  نیکاراگوئه، فالت قاره)تونس علیه لیبی(، )اختالف آمریکا و ایتالیا(

روژ اختالف میان دانمارک و ن و  اختالفات مرزی میان بورکینافاسو و مالی، کانال کورفو ، در دریای کارائیب

می توان گفت شهادت شهود در حد اماره بوده و صرفا به  پیرامون تعیین مرز دریایی بین گرینلند و جان ماین

دیوان کمک می کند تا امری را در کنار سایر قرائن و شواهد احراز کند و به خودی خود نمی تواند ارزشی در 

شد. همچنین در خصوص شاهدِ کارشناس، دیوان نسبت به گزارش کارشناسانی که از طرف حد دلیل داشته با

اصحاب دعوی نصب می شوند ارزش اثباتی کمتری قائل است زیرا بیطرفی آنها در ارائه گزارش محل تردید 

اکنون تاست. اما در مورد گزارش کارشناسانی که خود نصب می کند ارزش بیشتری قائل است. اما بطور مستقل 

این گزارش ها اساس رای دیوان نبوده اند. همچنین دیوان معموال زمانی اقدام به نصب کارشناس کرده است که 

 در رشناسانکا با همکاری به طرفین الزام امکان چون بنابراین طرفین حاضر به همکاری با کارشناسان باشند. 

در خصوص  -4-1اقدام به نصب کارشناس نمی کند.  دیوان وضعیتی چنین در نیست رسیدگی قواعد و اساسنامه

 آزمایشهای هسته ای )اختالف میان قضایای بررسی با ارزش اظهارات مقامات رسمی دولتها چه کتبی یا شفاهی 

(، اادعای نقض عهدنامه مودت ) اختالف میان ایران و آمریک قضیه و  سکوهای نفتی(، استرالیا و نیوزلند علیه فرانسه

می توان گفت ضمن تعهد آور بودن اظهارات برخی مقامات مانند رئیس دولت و وزیر امور خارجه، این اظهارات 

دقیقا حاکی از نیت و قصد دولت دانست. اما در واقع دیوان اگر رابطه ای میان اظهارات و اثبات   توان نمی  را

گابچی  قضیه در خصوص معاینه محل با بررسی  -5-1یک واقعیت تشخیص دهد آن را بعنوان دلیل می پذیرد.

( و بررسی مفاد اساسنامه و قواعد دادرسی دیوان در این ان اسلواکی و مجارستانکو ناگی ماروس )اختالف می

رابطه این نتیجه حاصل می گردد که با آنکه محل، مورد بازدید قضات دیوان قرار گرفت، اما دیوان از آن با 

رش بازدید از یخصیصه تبعی و کمکی یاد نمود. در این قضیه نیز دیوان عنصر همکاری را بعنوان دلیلی برای پذ

 محل عنوان نمود و این امر عنصر اساسی در تصمیم دیوان برای اقدام به معاینه محل در نظر گرفته شده است.

، آزمایشهای هسته ای( که با بررسی قضایای اساسنامه دیوان 62ماده صالحدید دیوان پیرامون ورود ثالث ) -2

ه مربوط به قضی مالت(،فالت قاره )اختالف میان لیبی و   فالت قاره )اختالف میان تونس و جماهیر عربی لیبی(،

ی قضیه مربوط به اختالف مرز زمینی، جزیره ای و دریای، فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن

قضیه راجع به مرز زمینی و دریایی) اختالف میان  ، رم از  انتقال مسکوکات طال،  السالوادور و هندوراس( )دعوای

ایی حاکم بر اعمال صالحدید قض ضوابط برای ورود ثالث،  با فرض مخالفت طرفین اختالف کامرون و نیجریه(

https://www.icj-cij.org/en/case/76
https://www.icj-cij.org/en/case/76
https://www.icj-cij.org/en/case/63
https://www.icj-cij.org/en/case/63
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/74
https://www.icj-cij.org/en/case/74
https://www.icj-cij.org/en/case/1
https://www.icj-cij.org/en/case/1
file:///C:/Users/pazdara/Downloads/Frontier%20Dispute%20(Burkina%20Faso/Republic%20of%20Mali),%20Judgment,%20I.C.J.%20Rep,%201986,%20para%20176
file:///C:/Users/pazdara/Downloads/Frontier%20Dispute%20(Burkina%20Faso/Republic%20of%20Mali),%20Judgment,%20I.C.J.%20Rep,%201986,%20para%20176
https://www.icj-cij.org/en/case/78
https://www.icj-cij.org/en/case/78
https://www.icj-cij.org/en/case/59
https://www.icj-cij.org/en/case/59
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/en/case/92
https://www.icj-cij.org/en/case/92
https://www.icj-cij.org/en/case/92
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/en/case/58
https://www.icj-cij.org/en/case/58
https://www.icj-cij.org/en/case/63/intervention
https://www.icj-cij.org/en/case/68
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/75/intervention
https://www.icj-cij.org/en/case/75/intervention
https://www.icj-cij.org/en/case/19
https://www.icj-cij.org/en/case/94/intervention
https://www.icj-cij.org/en/case/94/intervention
https://www.icj-cij.org/en/case/94/intervention
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دیوان این است که دولت ثالث به این دلیل در پرونده مداخله نمی کند که بر ضد اصحاب دعوی، دعوایی اقامه 

کند، بلکه هدف این مداخله اطالع رسانی به دیوان برای اجتناب از این امر است که دیوان با تصمیم خود به مصالح 

دی، مستقیم و ملموس این دولت آسیب وارد کند. بنابراین باید هویت کاملی از منافع حقوقی که ممکن است فر

در تصمیم گیری تحت تهثیر قرار گیرد، مشخص شود و یک نگرانی کلی کافی نیست. دیگر اینکه وجود ارتباط 

ین نمی داند؛ بلکه برعکس آی معتبر صالحیتی میان دو طرف و دولت مداخله کننده را شرط پذیرش دادخواست

مداخله تضمین می نماید که دولتی با منافع حقوقی که ممکن است از تصمیم دیوان متاثر گردد می تواند مجاز به 

قواعد  80ماده) متقابل دعوای در دیوان صالحدید -3 مداخله باشد حتی اگر ارتباط صالحیتی وجود نداشته باشد. 

 قضیه مربوط به اجرای عهدنامه پیشگیری و مجازات جنایتو  نفتی سکوهای ( که با بررسی قضیه دادرسی دیوان

، این نتیجه حاصل می گردد که دیوان برای احراز این امر باید با اتکاء به صالحدید قضایی خود زدایینسل 

مشخص نماید که ادعا به اندازه کافی با ادعای اصلی مرتبط است یا خیر. به عنوان یک قاعده کلی، درجه ارتباط 

زیابی شود. بدین نحو که ادعاهای آنها به بین ادعاها باید هم در مورد حقایق پرونده و هم در مورد قانون، ار

حقایقی با ماهیت مشابه وابسته باشد و همچنین ارتباط مستقیم با موضوع دادرسی اولیه داشته باشد) یعنی پیوند میان 

صالحدید دیوان در صدور  -4حقایق و قواعد(؛ بعالوه به لحاا شکلی نیز در قالب الیحه متقابل تنظیم شده باشد. 

 ،ادعای نقض معاهده مودت اختالف ایران و آمریکا( که با بررسی قضیه اساسنامه دیوان 41ماده موقتی )اقدامات 

مفاد  و قضیه مصونیت و اقدامات کیفری ) اختالف میان گینه استوایی و فرانسه(، الف بین هند و پاکستانقضیه اخت

قواعد دادرسی دیوان و اساسنامه، این نتیجه حاصل می گرددکه دیوان در اعمال صالحدید قضایی در این خصوص 

هدف از دستور موقت یا اقدامات موقت حفظ حقوق طرفین تا صدور رای نهایی  -توجه دارد: نخست به موارد زیر

دور صصالحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته باشد این امر برای  علی الظاهراگر دیوان بطور  -است؛ دوم

باید پیوندی بین حقوقی که از آنها حمایت می شود و اقدامات موقتی که  -اقدامات موقتی کافی است؛ سوم

 اثبات -مپنج  تعیین حقوقی که باید تحت حفاظت قرار گیرد؛ -درخواست می گردد وجود داشته باشد. چهارم

ی تواند ضمن تعیین م دیوان -ششم و موقت؛ دستور صدور عدم صورت در ناپذیر جبران خسارت و فوریت

 اقدامات موقتی خواسته شده، اقدامات ضروری دیگری را نیز برای ممانعت از تشدید اختالفات طرفین تعیین نماید.

بر این اساس می توان گفت دیوان در رسیدگی های ترافعی که نیازمند اعمال صالحدید قضایی است در سه  

قابل اعمال و آیین دادرسی امکان اعمال صالحدید را دارد و در این حوزه مربوط به احراز صالحیت، قانون 

https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/case/90/counter-claims
https://www.icj-cij.org/en/case/91/counter-claims
https://www.icj-cij.org/en/case/91/counter-claims
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.icj-cij.org/en/case/168
https://www.icj-cij.org/en/case/163
https://www.icj-cij.org/en/case/163
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prima-facie
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prima-facie
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خصوص مطابق رویه خود باید اصول و ضوابط بیان شده را در حوزه های مذکور، مد نظر قرار دهد. شناخت این 

 ضوابط به معنای شناخت الگوی حاکم بر ذهن قضات است که این امر در موفقیت یک دعوی موثر خواهد بود.
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 مکانیزم جدید دیوان بین المللی دادگستری برای نظارت بر اجرای دستورهای موقت

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی -نیلوفر سعیدی 

، این مرجع می تواند در صورتی که اوضاع و احوال ایجاب دادگستریاساسنامه دیوان بین المللی  41بر اساس ماده 

نماید دستور موقتی برای حفظ حقوق هر یک از طرفین دعوا، صادر نماید. دستورات موقت اهمیت زیادی برای 

ضیه قپیشگیری از تشدید اختالف میان طرفین و بروز خسارات غیرقابل جبران دارند. دیوان، نخستین بار در 

)آلمان علیه ایاالت متحده( و پس از آن در دیگر دستورهای موقت تهکید نمود که این دستورات الزم  الگراند

 .ه همراه خواهد داشتاالجرا بوده و نقض آن، مسئولیت بین المللی دولت ناقض را ب

دستورهای موقت تنها در زمانی که فوریت و خطر بروز خسارت غیرقابل جبران از سوی دیوان احراز گردد، صادر 

همچنین ممکن است صدور رأی نهایی در قضیه ای که پیشتر در آن دستور موقت صادر شده است،  .می شوند

مکانیزمی برای نظارت بر اجرای این دستور اهمیت می یابد.  چندین ماه یا سال به طول انجامد. از این رو، وجود

در برخی موارد، این نظارت با الزام دولت مربوط به ارائه گزارش درخصوص اجرای دستور ممکن می شود. در 

)گامبیا علیه میانمار(، برای نمونه، دستور موقت  جرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زداییقضیه ا

 ظرف را دستور اجرای برای اتخاذی اقدامات از  صادر شده دولت میانمار را ملزم می نماید گزارش اولیه ای

رخی موارد، مانند دستورهای صادره در چهارماه ارائه و سپس هر شش ماه یک گزارش به دیوان ارائه نماید. در ب

اجرای کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض  یا  )مکزیک علیه ایاالت متحده( اَونا و دیگر اتباع مکزیکی قضایای

)گرجستان علیه روسیه(، از خوانده یا هر دو طرف اختالف خواسته می شود دیوان را از اقدامات خود برای  نژادی

)هند علیه پاکستان( نیز دیوان با ذکر این نکته که تا زمان صدور  Jadhav قضیهپیروی از دستور مطلع سازند. در 

رأی نهایی، اقدامات مربوط به دستور صادره را مد نظر قرار خواهد داد، بر نظارت خود صحه گذاشت. با این 

)ایران علیه ایاالت متحده(  نقض های ادعایی عهدنامه موّدتجمله قضیه وجود، بسیاری از دستورهای موقت از 

آیین  78فاقد چنین عباراتی هستند. طبیعتاً این امر به معنای فقدان نظارت بر اجرای این دستورها نیست. طبق ماده 

از طرفین اختالف ، این مرجع می تواند درخصوص اجرای هر دستور موقتی که صادر نموده، دادرسی دیوان

 در  ، دیوان می تواند رأساً یا بنا بر درخواست یکی از طرفین76ماده درخواست اطالعات نماید. همچنین طبق 

ورهای تهرگونه تغییر در وضعیت، دستور صادره را لغو یا اصالح نماید. در نهایت، هرگونه نقض دس احراز صورت

https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/104/104-19990303-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/104/104-19990303-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/128/128-20030205-ORD-02-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/140/140-20081015-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/140/140-20081015-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/140/140-20081015-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://www.icj-cij.org/en/rules
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اقدامات مسلحانه در موقت در رسیدگی ماهوی مورد توجه دیوان قرار گرفته و حتی در مواردی مانند قضیه 

 .ردد)کنگو علیه اوگاندا( در رأی نهایی اعالم می گ سرزمین کنگو

در مجموع، تاکنون نظارت دیوان بر اجرای دستورهای موقت با کسب گزارش یا درخواست اطالعات از دولت 

مربوطه محقق می گردید. هرچند، سابقه نقض این دستورها در قضایای متعدد از جمله قضیه الگراند و افزایش 

از سوی دیوان صادر  شش دستور موقت گذشته سال پنج  در–موقت صادره در سال های اخیر   تعداد دستورهای

 لمشمو دستورهای این آیا اینکه جمله از–و ابهامات موجود درخصوص ضمانت اجرای این دستورها  -شده است

لزوم ایجاد مکانیزمی  -در خصوص رجوع به شورای امنیت می گردد یا خیر؟ منشور ملل متحد 94بند دوم ماده 

 .منسجم برای نظارت بر این دستورها را آشکار ساخت

اجرای دستورهای موقت  بر نظارت  ، فرآیندی برای2020مبر دسا 21طبق بیانیه صادر شده از سوی دیوان در 

اضافه  «قطعنامه عملکرد قضایی داخلی دیوان»صادره ایجاد شده است. این فرآیند در قالب یک ماده تصویب و به 

شد. طبق این فرآیند، هرگاه دیوان دستور موقتی صادر نماید، سه قاضی را برای ایجاد یک کمیته موقتی انتخاب 

هد نمود تا به دیوان در نظارت بر اجرای دستور کمک کنند. اعضای دیوان که تبعه طرفین اختالف باشند یا خوا

قضات اختصاصی، نمی توانند برای عضویت در این کمیته انتخاب شوند. این کمیته، اطالعات ارائه شده از سوی 

ای به دیوان گزارش می دهد. کمیته طی  طرفین در رابطه با اجرای دستور را بررسی می نماید و به صورت دوره

این گزارش ها همچنین، گزینه های احتمالی را به دیوان توصیه می کند. هر گونه تصمیم در این خصوص از سوی 

 .دیوان اتخاذ خواهد شد

 ایجاد این مکانیزم می تواند پیشرفت مهمی برای بهبود و ارتقای فرآیند نظارت بر اجرای دستورهای موقت باشد.

)گامبیا  قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی در حال حاضر قضایای بسیار مهمی مانند

 ارائه به مملز میانمار قضیه، این  دستور موقت صادره درعلیه میانمار(، در دستور کار دیوان قرار دارد. اگرچه طبق 

 .دو گزارش ارائه گردیده اما گزارش های دولت ها در این خصوص محرمانه است تاکنون و  است شده گزارش

 این زیرا  محرمانه بودن گزارش های دولت ها درخصوص اجرای دستورهای موقت همواره مورد انتقاد بوده است

 دیوان سوی از دهش بینی پیش جدید فرآیند که نیست مشخص  هنوز البته. است الزم شفافیت و اریاثرگذ مانع امر

مشابهی محرمانه خواهد بود یا خیر. هرچند، تالش ها برای تضمین انتشار این گزارش ها ادامه دارد.  نحو به نیز

مراجعه نمایید.( اگرچه در حال حاضر نمی توان نسبت به کارایی  اینجاو  اینجا)برای مطالعه در این خصوص به 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/charter-of-the-united-nations
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
http://opiniojuris.org/2020/08/25/rohingya-symposium-why-so-secret-the-case-for-public-access-to-myanmars-reports-on-implementation-of-the-icjs-provisional-measures-order/
http://opiniojuris.org/2020/08/25/rohingya-symposium-why-so-secret-the-case-for-public-access-to-myanmars-reports-on-implementation-of-the-icjs-provisional-measures-order/
http://opiniojuris.org/2020/08/24/symposium-on-the-impact-and-implications-of-international-law-myanmar-and-the-rohingya-an-introduction/
http://opiniojuris.org/2020/08/24/symposium-on-the-impact-and-implications-of-international-law-myanmar-and-the-rohingya-an-introduction/
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 این مکانیزم جدید اظهارنظر نمود اما صرف ایجاد آن از توجه دیوان به لزوم مشارکت بیشتر در نظارت بر اجرای

 .دستورهای موقت حکایت دارد

این مکانیزم همچنین ظرفیت خوبی برای کشورهای ذینفع دستورهای موقت که با تخلف طرف دیگر اختالف 

ایران علیه ایاالت متحده(، دستور موقت )های ادعایی عهدنامه موّدت نقض  مواجه هستند، ایجاد می کند. در قضیه

صادره ایاالت متحده را ملزم نمود محدودیت های وضع شده در صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، غذا و 

اقالم کشاورزی و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافربری را برطرف نماید، صدور مجوزهای مربوطه را تضمین و 

چ محدودیتی برای پرداخت ها و دیگر نقل و انتقاالت پول در رابطه با این کاالها و خدمات وضع نکند. وجود هی

کمیته می تواند پیگیری تخلفات دولت خوانده را برای خواهان تسهیل نماید زیرا هرگونه مستنداتی در این 

و  تیب دیوان بر اساس ارزیابی مستدلخصوص به کمیته ارائه شود، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بدین تر

توصیه های کمیته نسبت به موضوع تصمیم گیری می نماید. این امر موجب افزایش سرعت و دقت در نظارت بر 

اجرای دستورها خواهد شد که به نفع خواهان است. به عالوه، مسهله رسیدگی و اظهارنظر درخصوص نقض دستور 

تهخیر نخواهد افتاد. فوریت ایجاب می نماید عدم اجرای این دستورها در موقت تا مرحله صدور رأی نهایی به 

اسرع وقت مورد توجه دیوان قرار گیرد. وجود کمیته ها چنین انسجام و تصمیم گیری به موقع در خصوص موارد 

 عدم اجرا را ممکن می سازد؛ خصوصاً آن که دیوان برای تضمین بی طرفی کمیته از مشارکت قضات تبعه یکی

 .از طرفین اختالف و یا قضات اختصاصی نیز ممانعت نموده است

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
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 جان دو علیه ایران: 

 پیگیری قضایی سانحۀ هواپیمای مسافربری اوکراین در دادگاه اونتاریو کانادا

   دکترای حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی -دکتر وحید بذّار

صبح  6:12شرکت هواپیمایی اوکراین که در ساعت  752( پرواز شماره 2020هشتم ژانویه ) 1398دی ماه  18در 

از مبدأ فرودگاه امام خمینی )ره( تهران به مقصد اوکراین در حال پرواز بود، شش دقیقه پس از پرواز مورد اصابت 

. باختند جان  -دمهخ 9ازجمله -سرنشین آن  167موشک قرار گرفت و پس از سقوط در حوالی تهران، تمامی 

اعالم می کند که بر اثر بروز خطای انسانی  بیانیه ای صدور طی ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای کل ستاد

و بصورت غیرعمد این هواپیما بوسیلۀ پدافند هوایی ایران مورد اصابت قرار گرفته است. خانوادة برخی جان 

علیه دولت ایران و  دادخواستیروز پس از سانحه  16باختگان این سانحۀ هوایی که تابعیت کانادا را داشتند، 

مقامات ایرانی در در دادگاه اونتاریو کانادا ثبت کردند و یک میلیارد و پانصد میلیون دالر مطالبۀ غرامت کردند. 

اء خانوادة آنها در ایران را در معرض خواهان های این پرونده با این ادعا که آشکار شدن هویتشان می تواند اعض

دادخواست(، نامشان را افشا نکردند و دعوا را با نام خواهان  3مرگ یا آسیب از سوی دولت ایران قرار دهد )بند 

مطرح کرده اند. بنابراین، در خطاب قراردادن خواهان پرونده مسامحتاً از فاعل  (John Doe)« جان دو»فرضی 

 شتار استفاده شده است.و فعل جمع در این نو

در حقوق کانادا، مصونیت دولت های خارجی و اموال آنها مطلق نیست و این دولت به پیروی از ایاالت متحده 

ور کانادا مربوط به در کش قانون مصونیت دولتآمریکا استثناهایی را نسبت به رعایت این مصونیت پذیرفته است. 

. اِعراض 1میالدی است. در این قانون سه استثناء نسبت به مصونیت دولت های خارجی وجود دارد:  1985سال 

(Wave)  اقدامات منجر به مرگ یا 3. عدم مصونیت دولت در فعالیت های تجاری؛ و 2دولت از مصونیت؛ .

قانون عدالت برای با تصویب  2012ک کانادا. اما، در سال آسیب جسمی به افراد و یا خسارت به اموال در خا

 State)« روریسمدولت حامی ت»استثناء دیگری به سه استثناء قبلی افزوده شد. طبق این قانون،  قربانیان تروریسم

Sponsor of Terrorism) ادگاه های کانادا ندارد. کانادا در هفتم سپتامبر همان سال، هیچ مصونیتی در د

ادعایی دولت های حامی تروریسم را منتشر می کند که در آن فقط نام دولت های ایران و سوریه وجود  فهرست

ء تروریسم تفاوت های قابل توجهی با سه استثناء قبلی در حقوق کانادا دارد. بدین ترتیب که سه استثناء دارد. استثنا

قبلی بخصوص فعالیت های تجاری و صدمات جانی و خسارت به اموال باید حتماً در خاک کانادا بوده باشد تا 

http://www.irna.ir/news/83628809
http://www.irna.ir/news/83628809
https://kayhanlife.com/wp-content/uploads/2020/02/Statement-Of-Claim-Final-ISSUED.pdf
https://kayhanlife.com/wp-content/uploads/2020/02/Statement-Of-Claim-Final-ISSUED.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-18.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-18.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-2.5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-2.5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-2.5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-170/FullText.html
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کند. اما استثناء تروریسم، اقدامات دادگاه کانادایی بتواند نسبت به ادعاهای مربوط به آن اعمال صالحیت 

( قانون عدالت برای قربانیان 1)4تروریستی که در هر کجای جهان اتفاق افتاده باشد را شامل می شود )بند 

انادا باشد. دیده باید کانادایی یا مقیم کتروریسم(. البته، در استثناء تروریسم نیز مانند سایر موارد، قربانی یا بزه

جهی که استثناء تروریسم در مقایسه با سایر استثناها دارد این است که در استثناء تروریسم، دادگاه تفاوت قابل تو

های کانادا می توانند آرایی که در دادگاه های ملی سایر کشورها علیه دولت های حامی تروریسم صادر شده 

ربانیان تروریسم(. بنابراین، حوزة اعمال قانون عدالت برای ق 5است را نیز در کانادا، شناسایی و اجرا کنند )بند 

صالحیت دادگاه های کانادا نسبت به دولت های خارجی در موضوع تروریسم بسیار موسّع تعریف شده است. 

ازقضا، دعوای خانوادة جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین بر اساس استثناء تروریسم در قانون عدالت برای 

( مطرح شده است. البته، این مورد تنها گزینۀ موجود برای خواهان های این قضیه 2012قربانیان تروریسم )سال 

و  1985شرط لزوم ورود خسارت یا انجام فعالیت در خاک کانادا، توسل به قانون سال دلیل پیشبود، چراکه به

 ه فراهم کند.استثناهای آن نمی توانست مبنایی برای اعمال صالحیت دادگاه های کانادایی در این قضی

شرکت هواپیمایی اوکراین بوسیلۀ  752، خواهان در دادخواست بیان می کند که پرواز شمارة «جان دو»در قضیه 

دو موشک زمین به هوا از پایگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در ارتفاع هشت هزار پا مورد اصابت قرار گرفته است 

 19و  18هواپیما پس از پرواز اعالم کرده است )بندهای  و ایران نخست علت حادثه را ایجاد مشکل فنی

دادخواست(. خواهان دشواری های زیادی در جهت اثبات تروریستی بودن سانحۀ هواپیمای مسافربری اوکراین 

این قانون برخی اعمال را به عنوان اقدامات تروریستی  1II.( دارد. بخش 1985)سال  قانون جزای کانادابر اساس 

(( است که جرایم ii)aشناسایی می کند که مرتبط ترین آن ها با قضیه سانحۀ هواپیمای مسافربری اوکراین، بند )

سال ) کنوانسیون مونترآل در خصوص جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوریمندرج در 

جرایم ذیل این کنوانسیون  1973( را اقدام تروریستی قلمداد نموده است. نخستین ماده کنوانسیون مونترآل 1973

د بن« ب»افربری در حین پرواز است )شقّ را برشمرده است که ازجملۀ این جرایم، منهدم کردن هواپیمای مس

نخست( که در قضیه هواپیمای مسافربری اوکراین اتفاق افتاده است. اما، نکتۀ قابل توجه این است که مبنای 

جرم است که این امر در صدر ماده  (mens rea)ارتکاب هر جرمی، قصد ارتکاب جرم یا تحقق عنصر معنوی 

ته جرم باید لزوماً به صورت عمدی ارتکاب یاف»نخست کنوانسیون مونترآل نیز مورد تصریح قرار گرفته است: 

به عمدی یا غیرعمدی بودن عمل اشاره ای نکرده، این قانون برای تعیین اقدام  2012با این که قانون سال « باشد.

( ارجاع داده است و قانون جزای کانادا، اقدامات 1985دام در قانون جزای کانادا )سال تروریستی به تعریف این اق

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20974/volume-974-I-14118-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20974/volume-974-I-14118-English.pdf
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این در حالی  ((ii)(b)(2)83).غیرعمدی و از روی بی احتیاطی و بی مباالتی را اقدام تروریستی قلمداد نمی کند 

که این سانحه در نتیجۀ یک خطای انسانی رخ داده است. البته، خواهان پس از  بیان کردهاست که ایران همواره 

دادخواست، این سانحه را بعنوان یک اقدام عمدی و ارادی تروریستی توصیف می کند، در بند  24این که در بند 

ن مدعی می شود که خواندگان در شلیک به هواپیما از روی بی دادخواست بعنوان استدالل جایگزی 31و  30

احتیاطی و بصورت غیرعمد و بدون رعایت استانداردهای مراقبتی متعارف اقدام کرده اند و این رفتار نیز بر اساس 

 ، یک اقدام تروریستی قلمداد می شود.2012قانون سال 

 29است )بند  «تِریسی»دادگاه اونتاریو در قضیه  2017سال نکتۀ قابل تهمل در دادخواست، استناد خواهان به رأی 

 میلیون دالر از اموال ایران در کانادا 30توقیف و فروش حدود موجب  2019دادخواست( که در سیزدهم اُکتبر 

ادگاه ، اقدام د«تِریسی»دارد. در قضیه « جان دو»تمایزهای قابل توجهی با قضیه « تِریسی»شده است. اما، قضیه 

ه به اجرای نادا نبود. بلکه مبلغ مورداشاردیدگان مقیم کادیدگان کانادایی یا زیاناونتاریو برای جبران خسارت زیان

دیدگان آن ها تماماً آمریکایی بودند، اختصاص آرایی که در دادگاه های آمریکا علیه ایران صادر شدند و زیان

«( مارتالِر گروپ»و « هیگینز»و « هوالند»و « بِنِت»و « تِریسی»یافته بود. تعداد این آراء آمریکایی پنج مورد )قضایای 

« جان دو»بود و دادگاه کانادا که در مقام اجرای این آرا بود، بطور کلی وارد ماهیت این قضایا نشد. درواقع، قضیه 

نخستین موردی است که در آن، یک ادعای تروریستی علیه دولتی که در حقوق کانادا، دولت حامی تروریسم 

گردد. رویکرد دولت ایران در دعاوی تروریستی ادعایی که تا پیش قلمداد می شود، در دادگاه کانادا مطرح می 

از این تنها در دادگاه های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران مطرح می شد، عدم شرکت در رسیدگی است. بدین 

ترتیب که ایران در طرح دعوا و رسیدگی متعاقب آن هرگز ورود نمی کند و تنها هنگامی که محکومٌ له رأی 

ه علیه ایران، بدنبال اجرای آن از محل اموال ایران در کشور محل دادگاه صادرکنندة رأی یا سایر صادر

کشورهاست، ایران به دعوا وارد می شود و همواره نخستین دفاع ایران در چنین مواردی، دفاع مصونیت از اجراء 

دامات علیه ایران مطرح شده است، اق است. البته، در دعاوی تروریستی که قبالً -نه مصونیت از صالحیت دادگاه-

تروریستی ادعایی که عمدتاً در لبنان و فلسطین و اسرائیل ارتکاب یافته بود را با ادعای حمایت مادی و لُجستیکی 

دولت ایران از گروه هایی همچون حزب اهلل لبنان به ایران منتسب کرده اند. فارغ از درستی یا نادرستی نحوة 

قضایا، یک اقدام با درجۀ تخریب باال که ایجاد رعب و وحشت می کند، در آن ها اتفاق  انتساب عمل در آن

ود. ب مربوط به یک حادثۀ تروریستی ادعایی «تِریسی»افتاده بود. برای مثال، هر کدام از آراء مورد اشاره در قضیه 

بود.  1984وت در سال در خصوص بمب گذاری سفارت آمریکا در بیر« مارتالِر گروپ»بدین ترتیب که رأی 

https://www.irna.ir/news/83628809/اطلاعیه-ستادکل-نیروهای-مسلح-درباره-سقوط-هو
https://www.irna.ir/news/83628809/اطلاعیه-ستادکل-نیروهای-مسلح-درباره-سقوط-هو
https://www.ontariocourts.ca/decisions/2017/2017ONCA0549.pdf
https://en.mehrnews.com/news/149977/In-an-illegal-move-Canada-sells-Iranian-government-s-assets
https://casetext.com/case/tracy-v-islamic-republic-of-iran-2
https://casetext.com/case/tracy-v-islamic-republic-of-iran-2
https://casetext.com/case/bennett-v-islamic-republic-of-iran-5
https://casetext.com/case/bennett-v-islamic-republic-of-iran-5
https://www.courtlistener.com/opinion/2350094/holland-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.courtlistener.com/opinion/2350094/holland-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.courtlistener.com/opinion/2445997/higgins-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.courtlistener.com/opinion/2445997/higgins-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.courtlistener.com/opinion/2445970/welch-v-islamic-republic-of-iran/;%20https:/www.courtlistener.com/opinion/1504983/brewer-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.courtlistener.com/opinion/2445970/welch-v-islamic-republic-of-iran/;%20https:/www.courtlistener.com/opinion/1504983/brewer-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.ontariocourts.ca/decisions/2017/2017ONCA0549.pdf
https://www.courtlistener.com/opinion/2445970/welch-v-islamic-republic-of-iran/;%20https:/www.courtlistener.com/opinion/1504983/brewer-v-islamic-republic-of-iran/
https://www.courtlistener.com/opinion/2445970/welch-v-islamic-republic-of-iran/;%20https:/www.courtlistener.com/opinion/1504983/brewer-v-islamic-republic-of-iran/
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نفری بود که در حادثۀ بمب گذاری مقرّ تفنگداران نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا  241آقای هوالند یکی از 

 Frank) «کافه تریا فِرانک سیناترا»نیز مربوط به بمب گذاری « بِنِت»کشته شده بود و رأی  1983در بیروت در سال 

Sinatra Cafeteria)  سالۀ آمریکایی  24بود که منجر به مرگ دانشجوی  2013در دانشگاه اسرائیل در سال

 شد. (Marla Bennett)« مارال بِنِت»

ختی می توان این امر را اثبات کرد با قضایای مورد اشاره متفاوت است؛ از آن روی که به س« جان دو»اما، قضیه 

که دولت ایران یک هواپیمای مسافربری که اکثر سرنشینان آن ایرانی یا دوتابعیتی ایرانی بوده اند و از فرودگاه 

بین المللی تهران به هوا برخاسته بود را با یک اقدام تروریستی بر فراز آسمان تهران سرنگون کرده باشد. بنابراین، 

« جان دو»است که دولت ایران موضع خود درخصوص شرکت در دعاوی تروریستی را در قضیه شاید مناسب 

اندکی تغییر دهد و الاقل با ادعای عدم صالحیت دادگاه کانادا بواسطۀ تروریستی نبودن سانحۀ هوایی هشتم ژانویه 

الم یران می تواند با اعصرفاً به مصونیت خود نسبت به صالحیت دادگاه کانادا استناد کند. درواقع، ا 2020

( نسبت 2012)سال  قانون عدالت برای قربانیان تروریسمتروریستی نبودن سانحۀ هوایی هشتم ژانویه و عدم شمول 

ای جلوگیری از ورود دادگاه به آن، مدعی مصونیت خود شود و با اثبات عدم صالحیت دادگاه کانادا، در راست

به رسیدگی ماهوی تالش نماید. بعالوه، با توجه به این که صرف حضور در دادگاه به منظور استناد به مصونیت، 

لزوماً به معنای شرکت در دعوا قلمداد نمی شود، این امر نمی تواند برخالف موضع سابق ایران در خصوص عدم 

ای اعتبار بخشیدن به قوانین مصوب علیه ایران در موضوع تروریسم که ایران شرکت در دعاوی تروریستی یا به معن

 همواره نسبت به مشروعیت آن ها اعتراض نموده است، قلمداد شود.

 

 

 

 

https://casetext.com/case/bennett-v-islamic-republic-of-iran-5
https://casetext.com/case/bennett-v-islamic-republic-of-iran-5
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-2.5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-2.5.pdf
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های اشغالی فلسطین از سوی دیوان دادگستری محکومیت اقدامات اسرائیل در سرزمین

 «های اسرائیلیدر شهرک برچسب محصوالت غذایی تولید شده»اتحادیه اروپا: قضیه 

 الملل بین حقوق پژوهشگر –دکتر وحید بذّار 

کند که بر اساس آن، مکان دقیق تولید صادر می یادداشتی 2016نوامبر  24در « وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه»

اند میالدی بوسیلۀ اسرائیل اشغال شده 1967های فلسطین که پس از ژوئن محصوالت غذایی تولیدی در سرزمین

با  2017ها در سال گیرد و آنها درج شود. این یادداشت مورد اعتراض دو شرکت اسرائیلی قرار میباید روی آن

ه مسئلۀ رسد ککنند. شورا پس از بررسی به این نتیجه میفرانسه شکایت می« شورای دولتی»هدف لغو آن به 

 «حکم مقدماتی»مطروح نزد آن اساساً به حقوق اتحادیه اروپا ارتباط دارد و ضمن درخواست یک 

(Preliminary Ruling) ان وگیری دیاز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، بررسی موضوع را تا زمان تصمیم

 .نمایدمعلق می

شود تصریح که در پاسخ به درخواست مزبور صادر می 2019امبر نو 12 رأیدیوان دادگستری اتحادیه اروپا در 

های اسرائیلی واقع در سرزمین های اشغالی فلسطین که پس کند که محصوالت غذایی تولیدشده در شهرکمی

به اتحادیه  ”Made in Israel“ «تولید اسرائیل» (Label) توانند با برچسباند، نمیاشغال شده 1967از ژوئن 

الت کند که این محصوها درج شود. دیوان بیان میاروپا صادر شوند و باید برچسب مکان دقیق تولید، روی آن

 West) «کرانۀ باختری»بطور مشخص -های اشغالی فلسطین های اسرائیلی واقع در سرزمینغذایی در شهرک

Bank)  بیت المقدس شرقی»و» (East Jerusalem)  جوالن هایبلندی»و» (Golan Heights)-  تولید

قدرت «ها تحت صالحیت محدود اسرائیل بعنوان یک الملل بشردوستانه، این سرزمیناند و طبق حقوق بینشده

و، های اسرائیل دارند. از این رالمللی متمایزی از سرزمینهستند و وضعیت بین -نه یک دولت حاکم-« اشغالگر

اد ها، سبب ایجبر روی این محصوالت بعنوان مکان تولید آن« ای اسرائیلیهشهرک»یا « اسرائیل»درج کلمۀ 

بنظر دیوان، اجازة فروش  .(58و  57شود )بندهای مسئولیت برای تولیدکنندة اسرائیلی بواسطۀ فریب مشتریان می

ها را به زمینربدین معناست که اتحادیه اروپا کنترل اسرائیل بر این س« تولید اسرائیل»این محصوالت با برچسب 

همچنین، به منظور پیشگیری از گمراهی مشتریان نسبت به این واقعیت که اسرائیل در این  .شناسدرسمیت می

ها بعنوان یک قدرت اشغالگر حضور دارد، ضروری است که مشتریان از این امر آگاه باشند که این سرزمین

هایی واقعیت که این محصوالت غذایی از شهرکشود. بعبارت دیگر، این محصوالت در اسرائیل تولید نمی

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033464109&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033464109&categorieLien=id
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
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تصمیم  تواند بر اساس یک ارزیابی اخالقی براند، میالملل بشردوستانه ساخته شدهآیند که با نقض حقوق بینمی

رابطه از  شده در اینمشتریان نسبت به خرید محصول تهثیرگذار باشد، بخصوص این که برخی از قواعد نقض

 ).رأی 56تا  52و  37تا  32بندهای (الملل هستند بین قواعد بنیادین حقوق

ها های مطروح نزد آن فراتر رفته و اظهارنظرهایی درخصوص غیرقانونی بودن شهرکاین قضیه از پرسشدیوان در 

اید که مردم فلسطین می نم« حق تعیین سرنوشت»ها و در این سرزمین« قدرت اشغالگر»و تعهدات اسرائیل بعنوان 

ها تهارات سبب شد تا برخی دولها نبوده است. این اظگیری در این قضیه ضرورتی به گفتن آنبرای تصمیم

دیوان را متهم به اتخاذ رویکرد ضداسرائیلی کنند. دیوان با یادآوری نظریۀ مشورتی ایاالت متحده آمریکا ازجمله 

خاطرنشان  «های اشغالی فلسطینآثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین»قضیه المللی دادگستری در دیوان بین

های اشغالی فلسطین ساخته شده اند، با نقض در سرزمین 1967های اسرائیلی که پس از ژوئن کند شهرکمی

ه درخصوص اند. نکتۀ قابل توجایجاد شده -المللبرخی قواعد بنیادین حقوق بینو -الملل بشردوستانه حقوق بین

شورای امنیت سازمان ملل متحد  2334قطعنامه شمارة این گفتۀ دیوان این است که این تصریح پس از صدور 

خواهد ها میرا به رسمیت نمی شناسد و از تمامی دولت 1967انجام شده که تغییرات پس از ژوئن ( 2016)سال 

را مدنظر داشته باشند.  1967های اشغالی فلسطین پس از که در روابطشان، تمایز میان سرزمین اسرائیل و سرزمین

ه پس های اشغالی فلسطین کزمینشده در سرهای اسرائیلی ساختهگردد که شهرکدر قطعنامۀ مزبور تصریح می

وفصل الملل و مانع اساسی در حلاند، هیچ اعتبار قانونی ندارد و نقض آشکار حقوق بیناشغال شده 1967از ژوئن 

ائیل هاست و از اسرها میان اسرائیل و فلسطین و مانع دسترسی به صلح جامع و عادالنه و نهایی میان آناختالف

ها پایان دهد و همۀ تعهدات حقوقی سازی در این سرزمینهای شهرکمالً به تمامی فعالیتخواهد تا فوراً و کامی

رود و خود را در این رابطه اجرا کند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حتی از قطعنامۀ شورای امنیت نیز فراتر می

سازی را تا ها، شهرکخت شهرکالملل بشردوستانه بواسطۀ ساکند تا با برشمردن موارد نقض حقوق بینسعی می

های ایجادشده بوسیلۀ اسرائیل کند که شهرکرأی بیان می 48حد جنایت جنگی باال ببرد. دیوان در پاراگراف 

های اشغالی، تجلی بارز یک سیاست جابجایی جمعیت است که بعنوان نقض قواعد های سرزمیندر برخی قسمت

المللی در نظریۀ مشورتی دیوان بین(( 1949کنوانسیون چهارم ژنو )سال  (6)49الملل بشردوستانه )ماده حقوق بین

مشی های خود در این قضیه بر اساس خطدادگستری نیز مورد تصریح قرار گرفته است. دیوان در تمامی استدالل

کند که بر اساس آن، در پیش گرفته بود، حرکت می «بِریتا»قضیه کلی خود که در قضایای قبلی ازجمله 

ۀ ای از اسرائیل دارد. البته، این واقعیت حتی بوسیلهای اشغالی فلسطین، موجودیت و شخصیت جداگانهسرزمین

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://undocs.org/S/RES/2334(2016)
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-386/08
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اسرائیل بعنوان قدرت اشغالگر »نیز مورد تصریح قرار گرفته است:  «بِیت سوریک»قضیه دیوان عالی اسرائیل در 

های اشغالی فلسطین به اسرائیل بصورت رسمی نمودن سرزمینحق ندارد با ساخت دیوار حائل در جهت ضمیمه

سازی کند. چراکه اشغال نظامی یک وضعیت اقدام کند یا برای این منظور زمینه  "de  facto " «دِفاکتو»یا 

پذیرش  در راستای« گردد.شود که طی آن حاکمیت هرگز به قدرت اشغالگر منتقل نمیماهیتاً موقتی قلمداد می

تهکید لسطین مردم ف« حق تعیین سرنوشت»شخصیت مستقل برای فلسطین، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بر 

در  آثار حقوقی ساخت دیوار»قضیه المللی دادگستری در کند و در این مسیر از نظریۀ مشورتی دیوان بینمی

ستری در این نظریۀ مشورتی مطابق رویۀ سابقش المللی دادگگیرد. دیوان بینوام می «های اشغالی فلسطینسرزمین

  erga"«اِرگا اُمنِس»مردم فلسطین را بعنوان یک حق دارای ماهیت « حق تعیین سرنوشت» «مور شرقیتی»قضیه  در

omnes" کاب الملل بشردوستانه و ارتالبته، باید توجه داشت که موضوع نقض حقوق بینکند. توصیف می

ا ها یشود و فعالیت تجاری در این شهرکسازی مطرح میاحتمالی جنایت جنگی صرفاً درخصوص شهرک

 های ملیگیری در دادگاهشود. این نتیجههای اشغالی مشمول آن نمیهای فعال در سرزمینتجارت با شرکت

تصریح  «ریچاردسون»قضیه دادگاه عالی بریتانیا در  .های عضو اتحادیه اروپا نیز مورد تهیید قرار گرفته استدولت

الملل ینفروشد، حقوق با میشده در کرانۀ باختری ر دار بریتانیایی که محصوالت تولیدکند که یک مغازهمی

بشردوستانه را نقض نکرده است و فروش این محصوالت، همکاری و مشارکت در جرم جابجایی اجباری یا 

سه مطرح های هلند و فرانشود. همچنین، در دو قضیه دیگر که به ترتیب در دادگاهاخراج مردم فلسطین قلمداد نمی

ورد پذیرش های اسرائیلی ماب جنایت جنگی بواسطۀ تجارت با شرکتشد نیز ادعای ارتکاب یا مشارکت در ارتک

، که خواهان آن دعوی، یک سازمان حقوق بشری فلسطینی )الحق( «الحق علیه لیما هُلدینگز»قرار نگرفت. در قضیه 

بواسطۀ مشارکت تجاری در ساخت  (Lima Holdings) «لیما هُلدینگز»مدعی بود که شرکت هلندی خوانده 

م دادستان تصمیهای اشغالی در جنایت جنگی ارتکابی مشارکت نموده است، دعوا بواسطۀ حائل در سرزمیندیوار 

ای که دو شرکت فرانسوی در امور رد شد. همچنین، دادگاه استیناف فرانسه در قضیه 2013مِه  14در تاریخ  هلند

کند که گیری ادعای خواهان را رد میمربوط به پروژة ریل نوری بیت المقدس مشارکت کرده بودند، با این نتیجه

ر ای ثالث دههای اسرائیلی بمنزلۀ موانعی برای فعالیت اقتصادی شرکتهای مربوط به شهرکممنوعیت

 .شودهای اشغالی قلمداد نمیسرزمین

دیوان درخصوص لزوم درج مکان دقیق تولید محصوالت تولیدشده در  2019نوامبر  12 رأیدر تحلیل 

، الزامات حقوقی قوانین اتحادیه اروپا درخصوص این محصوالت را رأیهای اشغالی باید گفت که این سرزمین

https://www.refworld.org/cases,ISR_SC,4374ac594.html
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/84/084-19950630-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0198-judgment.pdf
http://rightsasusual.com/?p=543
http://rightsasusual.com/?p=543
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
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صادر شد، به  2011اتحادیه اروپا که در سال  1169ة دستورالعمل شماردهد. طبق با شجاعت مورد تهکید قرار می

تریان باید این مش« حق بر اطالعات»های بهداشتی برای مشتریان و تضمین منظور رسیدن به باالترین سطح حمایت

اطمینان حاصل شود که مشتریان بنحو مناسبی درخصوص محصوالت غذایی مصرفی اطالعات داشته باشند و حق 

رد. محیطی و اقتصادی و قومیتی تهثیر پذیتواند از مالحظات بهداشتی و اجتماعی و زیستیانتخاب مشتریان م

این است که فهرست  دستورالعملدرخصوص این قسمت از  2019نوامبر  12 رأیاظهارنظر جالب دیوان در 

حصری نیست و سایر مالحظات ازجمله مالحظات مربوط به رعایت حقوق  دستورالعملمالحظات ارائه شده در 

لی بر یک اصل کدستورالعمل الملل نیز ممکن است در این رابطه مورد توجه قرار گیرد. همچنین، در این بین

ای باید مبنایی بر»ست: اتحادیه مورد تصریح قرار گرفته ا 178دستورالعمل شماره شود که در حقوق غذا تهکید می

و از  های آگاهانه داشته باشندمشتریان فراهم شود تا بتوانند درخصوص محصوالت غذایی مصرفی خود انتخاب

گردد، پیشگیری شود. از این رو، نام کشور مبدأ یا مکان تولید هایی که سبب گمراهی مشتریان میایجاد رویه

الزاماتی  قانون بعدی اتحادیه اروپا که« بب فریب مشتریان نشود.محصول باید بنحوی روی محصول درج شود که س

این قانون، محصوالتی که فرآیند تولید  60است. طبق ماده  «قانون گمرک اتحادیه اروپا»در این خصوص دارد، 

که  شودشود، مکان تولیدشان آن سرزمین یا کشوری قلمداد میها در دو یا چند کشور یا سرزمین انجام میآن

ترین فرآیند منجر به تولید، در آن انجام شده باشد. آخرین ترین و بلحاا اقتصادی قابل توجیهآخرین و اساسی

است که در پی درخواست همزمان وزراء خارجه  2015نوامبر  12در  یادداشت تفسیری کمیسیون اروپامورد نیز 

ت الملل، حاکمیق بینراستا با حقودولت عضو اتحادیه اروپا صادر شده است و طبق آن، اتحادیه اروپا هم 16

نوار »و « کرانۀ باختری»و « های جوالنبلندی»ازجمله  1967های اشغالی فلسطین پس از ژوئن اسرائیل بر سرزمین

 روی محصوالت تولیدشده در این« تولید اسرائیل»شناسد و درج برچسب را به رسمیت نمی (Gaza Strip) «غزّه

 .کندیکننده اعالم ممناطق را نادرست و گمراه

های ملی کشورهای عضو می شود که برخی دادگاهبا توجه به این واقعیت آشکار  2019نوامبر  12رأی اهمیت 

 ها بواسطۀکشاندن آنگمراهیمشتریان و فریب یا به «حق بر اطالعات»اتحادیه اروپا قبالً ادعاهای مربوط به نقض 

الی را مردود های اشغبودن اطالعات مربوط به محل دقیق تولید محصوالت تولیدشده در سرزمینناکامل یا غیردقیق

 «تولید اسرائیل»کند برچسب تصریح می «ریچاردسون»قضیه رده بودند. برای مثال، دادگاه عالی بریتانیا در اعالم ک

ک ، موجب فریب یاندهای اشغالی فلسطین تولید شدهبهداشتی که در سرزمین -بر روی محصوالت آرایشی

به  شود و شاید صرفاً برخی مشتریان تمایلمشتری معمولی درخصوص تصمیم او نسبت به خرید آن محصول نمی

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1112(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1112(01)&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CBA8DE15FA2F4431BF0C3E1491410AD2?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7571332
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0198-judgment.pdf
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های اشغالی نداشته باشند؛ اما این مشتریان، مالک یک مشتری خرید محصوالت تولیدشدة اسرائیل در سرزمین

که خواهان مدعی بود شرکت سودااِستریم  «اِستریمسودا»قضیه  معمولی نخواهند بود. همچنین، دادگاه فرانسه در

نحو بر روی محصوالت خود ب« تولید اسرائیل»با الصاق برچسب  -سازندة قطعات گازکشی در کرانۀ باختری-

بکارانه نیست زنی بر روی محصول، فریکند که این نوع برچسبیرقانونی رفتار کرده است، تصریح میمتقلبانه و غ

و با این که اطالع از محل دقیق تولید محصول ممکن است برای برخی مشتریان دارای اهمیت باشد، برای یک 

 .کننده نخواهد بودمشتری معمولی گمراه

ا درخصوص لزوم درج محل دقیق تولید محصوالت تولیدشده در پافشاری دیوان دادگستری اتحادیه اروپ

های اشغالی یا های اشغالی فلسطین از این منظر قابل انتقاد است که این رویکرد درخصوص سایر سرزمینسرزمین

هایی که محل اختالف هستند، مورد توجه قرار نگرفته است و از این منظر، نظام اتحادیه اروپا متهم به سرزمین

کند که به منظور رعایت تصریح می «آناستازیا»قضیه آمیز است. برای مثال، دیوان در خورد گزینشی و تبعیضبر

ها در محصوالت گیاهی و جلوگیری از انتشار آنهای مضرّ برای بهداشت عمومی و پیشگیری از ورود اُرگانیسم

محصوالت تولیدشده در منطقۀ شمالی قبرس باید با برچسب محل دقیق تولید  -نه فریب مشتریان-جامعه اروپایی 

نیز هیچ گونه  (Crimea) »کریمه»بندی شود. درخصوص محصوالت تولیدشده در ها )کشور قبرس( بستهآن

زنی روی محصوالت مقرر نشده است. البته، اتحادیه اروپا یا نحوة برچسب محدودیتی درخصوص صادرات به

اگر این محصوالت بدون مجوز دولت اُکراین به اتحادیه اروپا صادر شوند، مشمول موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه 

های و معافیتنشده و از مزایای این موافقتنامه ازجمله رفتار ترجیحی و کاهش تعرفه ( 2014اُکراین )سال -اروپا

که ادارة امور آن   "Western Sahara" «صحرای غربی»گمرکی محروم خواهند شد. همچنین، درخصوص 

« صحرای غربی»است که  خود این امر را مورد تهیید قرار داده رأیکه دیوان در با دولت مراکش است، با این

صحرای »مراکش نسبت به -یک وضعیت مستقل از مراکش دارد و از این رو، موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپا

بر روی محصوالت « ساخت مراکش»شود، هرگز اعالم نکرده است که الصاق برچسب اعمال نمی« غربی

والت است، موجب فریب مشتریان خواهد تولیدشده در صحرای غربی که یک رویۀ متداول درخصوص این محص

ی مرتبط منع شده المللآمیز نسبت به درج محل دقیق تولید محصوالت در اسناد بینشد. برخورد گزینشی و تبعیض

است. برای مثال، ضمیمۀ دوم موافقتنامۀ قواعد مربوط به مبدأ محصول که در چارچوب حقوق سازمان تجارت 

ا های عضو اتحادیه اروپتواند برای دولتمورد تهکید قرار داده است. این امر میجهانی تصویب شده، این مهم را 

که همزمان عضو سازمان تجارت جهانی هستند، تعهدات معارضی ایجاد کند. چراکه الزامات مربوط به درج محل 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1502916/000114420410054318/v198147_jp-f1.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-140/02&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-104/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-104/16


المللی بین اختالفات فصل و حل   

 
 

199 
 

اتحادیه مورد تصریح قرار  1169دستورالعمل شمارة های اسرائیلی در دقیق تولید محصوالت تولیدشده در شهرک

های گونه پذیرش یا تصویب بعدی برای دولتهای اتحادیه اروپا بدون هیچگرفته است و رعایت دستورالعمل

 .عضو اتحادیه الزامی است

ازمان آزادیبخش س»های تجاری اتحادیه اروپا با اسرائیل و که بررسی موافقتنامه بعنوان نکتۀ پایانی باید گفت

های اشغالی تر رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به محصوالت تولیدشده در سرزمینتواند به درک دقیقمی« فلسطین

 سرائیلا-موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپارابطۀ تجاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل در چارچوب  .کمک کند

ها و تعهدات گمرکی و مالیاتی میان تبیین شده است که بر اساس آن یک منطقۀ آزاد تجاری بدون محدودیت

 Territory)  «سرزمین دولت اسرائیل»این موافقتنامه، موافقتنامۀ مزبور نسبت به  83اده ها وجود دارد. طبق مطرف

of the State of Israel)  المللی به رسمیت شود که این عبارت آشکارا به مرزهای بلحاا بیناعمال می

طرف دیگر، اتحادیه اشاره دارد. از  -1967های اشغالی فلسطین پس از ژوئن نه سرزمین-شناخته شدة اسرائیل 

میالدی منعقد کرده است که این موافقتنامه  1997در سال موافقتنامۀ مشابهی را با سازمان آزادیبخش فلسطین اروپا 

یا  ها تحت حاکمیت اسرائیلبه کرانۀ باختری و نوار غزّه و بدون تمایز در این خصوص که این سرزمین نسبت

اشغال شده  هایکه سرزمینشود. انعقاد دو موافقتنامۀ تجاری مختلف و تصریح به اینفلسطین هستند، اعمال می

 دهندة این واقعیت است که اتحادیهشود، نشان، مشمول موافقتنامۀ با اسرائیل نمی1967بوسیلۀ اسرائیل پس از ژوئن 

شناسد. های اشغالی فلسطین ازجمله کرانۀ باختری و نوار غزّه را به رسمیت نمیاروپا حاکمیت اسرائیل بر سرزمین

گیری را به نوعی مورد تهیید قرار نیز این نتیجه «بِریتا»قضیه رأی خود در  52دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در بند 

توسعۀ صالحیت مقامات گمرکی اسرائیل به کرانۀ باختری به منزلۀ تحمیل یک تعهد به مقامات گمرکی »دهد: می

فلسطین  سازمان آزادیبخش-فلسطین درخصوص امتناع از انجام تعهداتشان ذیل موافقتنامۀ مشارکت اتحادیه اروپا

سبب ایجاد تعهد برای شخص ثالث بدون ( 1969کنوانسیون وین حقوق معاهدات )سال  34ماده  است که با نقض

 .«رضایت آن خواهد شد

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/association_agreement_israel-eu_2000.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:76ffc73f-884a-4041-9d8b-b04b34ef7bf2.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:76ffc73f-884a-4041-9d8b-b04b34ef7bf2.0008.02/DOC_1&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-386/08
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دیوان  26پرونده  :فعالیت نظامی و اجرای قانون در دیوان بین المللی حقوق دریاها تمایز

 )دستور موقت( اوکراین علیه روسیه

 بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمکاندیدای دکتری حقوق  -سید مهران محمدی 

ه کرچ در قصد عبور از تنگ کاپو( یانیو  کوپولی، نانسکی)برد نیاوکرا ییایدر ی، سه کشت 2018نوامبر  25در 

سیه توقیف را داشتند که توسط رو )که پل کریمه بر فراز آن روسیه را به کریمه متصل نموده( نزدیکی دریای سیاه

 نیکوپول و بردیانسک .گرفتندو به دلیل نقض قوانین کیفری روسیه مورد محاکمه قرار داشت باز نآ خدمه 24و 

 واقع در ست.ا این کشور  به دریایی متعلق یدک کش یک کاپو یانی و اوکراین دریایی نیروی توپخانه های قایق

ادثه، پس از در این ح .است بوده روبرو مشکالتی با کرچ تنگه از تردد روسیه به کریمه جزیره شبه الحاق از پس

 اوکراین .رددمی گ مسدود روسیه توسط باری کشتی یک تنگه کرچ توسط موصوف، های ساعته کشتی 8توقف 

 اشتاظهار د لکن روسیه در آورده به اجرا را مشابه اقدامی مشکلی هیچ بدون این، از پیش ماه دو که نموده بیان

 داشته )این را تنگه از عبور قصد (عبور از پیش ساعت 48 یا 24) کرچ بندر قبلی به اطالع بدون اوکراین که

یق عبور حظاتی پیرامون تعلشد(؛  مضافاً درخصوص طوفانی که اخیراً رخ داده مال تکذیب اوکراین توسط موضوع

 ورود وفیقت عدم موقعیت مورد نظر برای توقف )در پی از ها کشتی خروج حین. از تنگه در نظرگرفته شده است

 کشتی ، بودند کرده آغاز آنجا از را خود حرکت که محلی یعنی اودسا بندر سوی به بازگشت و آزوف( دریای به

 و شده سیبآ در تعقیب و گریز دچار روسیه امنیتی نیروهای شلیک اثر بر کشتی خدمه و تعدادی از بردیانسک

 قرار هروسی مرز به غیرقانونی ورود عنوان با محاکمه مورد و بازداشت روسیه داخلی قانون اوکراینی تحت خدمه

داوری  دادخواستضمن طرح  2019آوریل  16می گیرند. این حادثه موجب آن می شود تا اوکراین در تاریخ 

کشتی  با ادعای نقض مصونیت )زین پس کنوانسیون( اهایملل متحد در مورد حقوق در ونیکنوانسپیوست هفتم 

در تفسیر و کاربرد مواد کنوانسیون درخواست صدور قرار موقتی را از دیوان بین المللی  های جنگی و اختالف

حقوق دریاها )زین پس دیوان( با خواسته رفع توقیف و بازگشت کشتی ها، آزادی و بازگشت خدمه به اوکراین 

 دستورهی به صدور که منت و توقف محاکمه کیفری و شروع هرگونه دادرسی جدید علیه آن ها را مطالبه نماید

 گردید.  2019می   25اقدامات موقت توسط دیوان در تاریخ 

می  لبه دور از شرایطی که دیوان درخصوص احراز صالحیت خود تحت داوری پیوست هفتم کنوانسیون دنبا

به دولت  )ب (کنوانسیون1بند   298ماده کند، موضوعی که این نوشتار به آن پرداخته یکی از مواردی است که 

های عضو، مجوز استفاده از آن ها را داده که مستثنا شدن طرح اختالفات مربوط به فعالیت های نظامی نزد دیوان 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/russia-ukraine-feud-heats-up-the-sea-of-azov/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/russia-ukraine-feud-heats-up-the-sea-of-azov/
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/01_Request_of_Ukraine_for_Provisional_Measures.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/01_Request_of_Ukraine_for_Provisional_Measures.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_Order_25.05.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_Order_25.05.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part15.htm


المللی بین اختالفات فصل و حل   

 
 

201 
 

شود، با می  لیتشک تحت پیوست هفتم کنوانسیون که  یداور هدادگاکه  بود دهیعق نیبر ا هیروساست. در واقع 

 میتصم یبرا علی الظاهر تیصالحه فاقد صادر شد 298طبق ماده  نیو اوکرا هیکه توسط روس یو شرط دیتوجه به ق

 (3) 90ماده مطابق با  و  وانیکمک به د ی، برااست. علیرغم این ایراد صالحیتی نیاوکرا یدر مورد ادعا یریگ

داد لکن در جلسات پرونده ارائه  طیر مورد شراموضع خود د خصوصرا در مواردی اکتب هیروس ،دیوان قواعد

 تیوق درخصوص عدم حضور یکی از طرفین بیان داشته است که اساسنامه دیوان 28ماده استماع شرکت ننمود. 

 یواند از تواند می مقابل طرف ، کند دفاع مطروحه پرونده از نتواند یا نشود حاضر دیوان نزد طرفین از یکی

 ، برای دفاع طرف دعوی موفقیت عدم یا حضور عدم. کند صادر را خود تصمیم و دهد ادامه را دادرسی بخواهد

 .بود نخواهد دیوان رسیدگی برای مانعی

دیوان، تمایزی است که این مرجع قضائی میان فعالیت نظامی  26پرونده شماره موضوع اصلی و حائز اهمیت در  

موده جداگانه خود بیان ن  نظرو اجرای قانون قائل شده است. فی الواقع این تصمیم همانگونه که قاضی گائو در 

دولت دیگر را که از معافیت فعالیت های نظامی استفاده نموده اند با تردید مواجه خواهد کرد. قاضی مسئله  27

 32،95،96نگی مصرح درمواد اصلی خود در ارائه این نظر را با اشاره به دکترین سنتی مصونیت کشتی های ج

کنوانسیون معطوف به مفهوم فعالیت نظامی نموده و در این باره بیان می کند که فعالیت های نظامی علیرغم آنکه 

کنوانسیون بیان گردیده اما تعریف نشده و از زمان الزام آور شدن کنوانسیون توسط دادگاه ها و  298در ماده 

ی تحت بررسی قرار نگرفته است. با این وجود، ادبیات حاضر در جهت تفسیر محاکم بین المللی در رویه قضای

موسع کلمه فعالیت نظامی قدم برداشته شده چنان که تالمون در مقاله خود در خصوص مشاهدات رای دریای 

 ،ینظام یها تیفعال یاسیس اریبس تیوجود دارد که با توجه به ماه یتوافق گسترده ا جنوبی چین بیان نمود که

 ینظام یماهایو هواپ یجنگ یها یمحدود به اقدامات کشت ینظام یها تیفعال؛ شودموسع  ریتفس دیاصطالح با نیا

ی . قاضی گائو با اشاره به اعالمیه طرفین دعوستین یتجار ریغ حوزهدر  فعال یماهایو هواپ یدولت یها یکشت ای

دور صقبل از درخواست کنوانسیون درخصوص مستثنی شدن فعالیت های نظامی بیان نمود که  298تحت ماده 

سازمان  تیامن یبه شورا 2018نوامبر  26 خیدر تار نی، موضوع قبالً توسط اوکرانزد دیواناقدامات موقت دستور 

، این در حالیست که براساس دانش متداول حقوقی ( ارائه شده بودECHRحقوق بشر)ایی اروپ دیوانملل متحد و 

( منشور ملل متحد جهت صدور قطعنامه به شورای امنیت 4)2تنها توسل یا تهدید به زور در راستای نقض ماده 

 قیمعموالً قابل حل و فصل از طر ونیو کاربرد کنوانس ریاختالفات مربوط به تفس ریساارجاع داده می شود و

اوکراین با اوصافی که بیان شد نزد دیوان ثبت گردید و  با این وجود دادخوست است. ییقضا ای کیپلماتید

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/NVRF_2019.04.30.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/NVRF_2019.04.30.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/Memorandum.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-26/
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_O25.05_SO_ZG.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_O25.05_SO_ZG.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3180037
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ایرادات روسیه نیز در مواعد مقرر مورد بررسی دیوان قرار گرفت و دستور  اقدامات موقت با استدالالتی که در 

 د. ادامه بحث بیان می گردد صادر ش

 میان طرفین وجود داشته، ونیکاربرد کنوانس ای ریاختالف نظر درباره تفس با تایید این موضوع که این نهاد قضائی

 هفتم توسیپ یدادگاه داورشده به  میکه اختالف تسلپرداخت  البا احراز صالحیت علی الظاهر خود به این سو

ه دو نوع ک ستیمعمول نریغ یکند که امروزه امر یخاطرنشان م وانی. دیا خیر است ینظام یها تیمربوط به فعال

( و به همین دلیل نوع کشتی های 64)پ.رندیبه کار گ ییایمختلف در یکارها یرا به طور مشترک برا یکشت

در درجه  دیبا قانون یو اجرا ینظام یها تیفعال نیب زیتمااستفاده شده مالک اصلی نوع فعالیت انجام شده نیست.  

در  شرایطیمعتقد است که  وانید( 66)پ..شودمورد نظر انجام  یها تیفعال تیاز ماه ینیع یابیبراساس ارز اول

رسد که اختالف  یبه نظر م نیدارد.  از اطالعات و شواهد ارائه شده توسط طرف تیاهم ژهیوطور به  نهیزم نیا

، به وانیتنگه کرچ است. از نظر د قیاز طر نیاوکرا ییایدر یها ی، مربوط به عبور کشتتوقیفمنجر به  یاساس

ضافا اینکه نیست؛ م ینظام تیفعال کیخود  یبه خود ییایدر یها یکرد که عبور کشت انیب نتوا یم یطور کل

 .شود یمال مها اع یهمه کشت ی، براترانزیت اعبور بی ضرر ی لیاز قب عبوری یها میرژ، ونیکنوانس موادبراساس 

دیوان اختالف در تفسیر متفاوت طرفین از رژیم عبوری از تنگه کرچ را هسته اصلی اختالف در نظر گرفته و 

 هافتیدر دیوان .می نماید 2015مقررات  سال و رویه موجود در  2003توافق این دو کشور در سال اشاره ای نیز به 

عبور  رایز ست؛ا یرمسئله ناوب کیباشد،  ینظام تیفعال کیمربوط به  از آنکه شیب ضرر یکه تقابل بر سر عبور ب

ه در ک ای رسد که علت خاص حادثه یبه نظر م شوند. یها از آن بهره مند م یهمه کشت هاست ک یحقضرر  یب

 تنگه کرچ و تالش آن قیاز طر نیکراوا ییایدر یها یاز عبور کشت هیروس یریرخ داد، جلوگ 2018نوامبر  25

از  نیکرااو ییایدر یها یکشت تی: عدم رعادالیل جلوگیری از عبور عبارتند ازکار بود.  نیادامه ا یها برا یکشت

 یها ینگران لیبه دل ییایدر یها یکشت یضرر برا یموقت حق عبور ب قیو تعل «2015 مقرراتدر  موجود هیرو»

بین دوکشور در خصوص  2003از توافق سال همچنین فرمانده بردیانسک به خوبی . ریبه دنبال طوفان اخ یتیامن

ی نیرااوک کشتی های فعالیتکه با ادامه  ستیبحث ن یجا حق آزادی ناوبری در دریای آزوف آگاهی داشته و

دوده دستور داده شد تا در مح کشتی هابه ه و شد متوقف یکیزیاز نظر ف هیروس یتوسط گارد ساحل که است

از نظر ساعت به طول انجامید.  8که این توقف  حرکت آنها محدود شود نکهیلنگرگاه منتظر بمانند، مشروط بر ا

 ونیتوسط فدراس توسل به زوربدون شک از سوی دیگر  (72)پ..ندارد ینظام تیماه یمشاجره ا نی، چنوانید

مورد  نیدر ا نیارائه شده توسط طرف قیحقا. دیوان اظهار داشته است که استفاده شده است توقیفدر روند  هیروس

https://www.ecolex.org/details/treaty/agreement-between-the-russian-federation-and-the-ukraine-on-cooperation-in-the-use-of-the-sea-of-azov-and-the-strait-of-kerch-tre-149547/
http://www.bsamp.ru/docs/15281612122018Kerch_BY-LAWS_na_caiyt.pdf
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 یراخود را ب تیپس از گذشت حدود هشت ساعت، ظاهراً مهمور نیاوکرا ییایدر یها یکشتکه  ندارند یتفاوت

دستور توقف  هیسرو نیروهای سپس. فاصله گرفتندآن تنگه را دور زده و از و  پایان یافته دیده اندتنگه  نیعبور از ا

آنها  بیخود ادامه دادند، شروع به تعق شیمایبه پ کرده وسرپیچی دستور  نیها از ا یکشت یتو وقرا صادر نموده 

ر دهنده هشدا یها کی، ابتدا شلبا توسل به زور نیروهای روسیبود که  طیشرا نیلحظه و در هم نیکردند. در هم

 وقیفتها  یشدند و کشت یزخم سربازان، دهید بیآس یکشت کی. ندهدفمند را انجام داد شلیک هایو سپس 

 تیاستفاده شده است، از اهم ییروین نیکه در آن از چن یا نهیمعتقد است زم وانیرابطه، د نیر ا( د73شدند.)پ.

 و این زمینه، اجرای قانون بوده است. برخوردار است یا ژهیو

 تین: مصویی را به دنبال داردایدر یقدرتها می شود که استقبال دو حق مهماحراز  منجر به  این رویکرد دیوان

. اما لحصدر زمان  ینظام یها یتوسط کشت یناوبر یو حق آزاد یدولت یشناورها ریو سا یجنگ یحاکم بر ناوها

دات روسیه رویکرد دیوان بنابر مستن کاسته است. ینظام یها تیفعالدامنه شمول از  دیوان، جهینت نیبه ا دنیبا رس

 تیوضع کی»است چرا که رای مورد اشاره  نیچ هیعل نیپیلیف 2016ل متفاوت با نظر بیان شده در پرونده داوری سا

و  یظامن یروهاین ی از بیترک وطرف  کی در ینظام یروهایل نکرده است: شام فیتوص نیرا چن «یکامالً نظام

اضر انطباق پرونده ح رد  هیقرار گرفته اند. از نظر روس گریکدیکه در تقابل با  است گریدر طرف د یشبه نظام

 نظامییت معافیت از فعالکند که  یادعا ماوکراین اما با استناد به همین رای   .کامل با تعریف بیان شده وجود دارد

 شود یاعمال نم کرده است فیتوص ینظام ریغ تاًیکه اقدامات آن مورد بحث است، آنها را ماه یکه طرف یهنگام

و روسیه بارها اعالم نموده که بر اساس قوانین داخلی خود توقیف و دستگیری خدمه را در دستور کار قرار داده 

  است.

 ینظام تیفعال کیحادثه تنگه کرچ را به عنوان  نین اوکرارا بازگو کرد که در آ یشمار یب ینمونه ها هیروس

ادعا کرد  و یسخنرانسازمان ملل  تیامن یدر شورا 2019نوامبر  26در  نیکرده بود. به عنوان مثال، اوکرا فیتوص

را اقدام  هیرفتار روس نیداده شده است. اوکرا نیاوکرا یها یدستور حمله به کشت هیروس ینظام یها یبه کشت

حادثه شامل حمله  نیا رای، زنمودهاشاره  سازمان ملل یمجمع عموم 3314قطعنامه و به  هتجاوزکارانه خواند

بود.  گریکشور د کی ییو هوا ییایناوگان در ای ییهوا ای ییای، درینیزم یرویکشور به ن کیمسلح  یروهاین

مشروع خود موجود در استفاده از حق دفاع  یاظهار داشت که آماده استفاده از همه ابزارها نیهمچن نیاوکرا

اقدامات موقت،  یبرا یدرخواست فوراوکراین در شده است.  ینیب شیمنشور پ 51همانطور که در ماده است، 

رفتار شود  یجنگ رایبا ملوانان به عنوان اس 1949سوم ژنو در سال  ونیمطابق با کنوانسدرخواست کرد که صریحاً 

https://www.ejiltalk.org/did-itlos-just-kill-the-military-activities-exemption-in-article-298/
https://pcacases.com/web/sendAttach/2086
https://undocs.org/S/PV.8410
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_e.pdf
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اوکراین  توسط مقاماتو در موارد متعددی نیز واژه اسیر جنگی  به کشور خود بازگردانده شوند ریو آنها بدون تهخ

منتشر کرد  را یمیروز پس از حادثه تصم کی نیاوکرا یو دفاع مل تیامن یشورااستفاده شده بود. مضافا اینکه 

 وضع کند. ینظام متحکود رک یم شنهادیجمهور پ سیکه به رئ

 ینیاوکرا یها یکشت توقیفبودن اقدامات خود را انکار و اظهار داشت که  یبارها نظامنیز  هی، روسدیگر سوی از

، ینیوکراا بودن ملوانان ریبا انکار اس هیاست. روس یقانون داخل یصرفاً مربوط به اجرا ه آنخدم پیگردو  یو زندان

 ( 32.)پ. متهم کردی فریاز قانون ک 322از ماده  3تحت قسمت  یفریک نیرا به نقض قوان هاآن

 حکم در پروندهصدور اظهار داشت که پس از  یوقابل تامل است.  نیاز چ گائو ینظر جداگانه قاض 33بند 

" ARA Libertad" یدر م است که پرچم آن را به اهتزاز دولتی تیحاکم انگریب یو جنگنا کی» مبنی بر اینکه 

 تیحاکم هیلع توسل به زور ی، به معناهکرد کیشل نیاوکرا یجنگ یها یبه کشت هیکه روس تیواقع نی، ا«آورد

در این خصوص قاضی کلدوکین در نظر  .داردقرار  ینظام یها تیدر محدوده فعال به خوبیو  بوده نیاوکرا

بیان می کند که هر دو طرف اقدام به فعالیت نظامی نموده اند و اختالف حاضر مربوط به  10مخالف خود در بند 

 .نیستتنگه کرچ  نحوه تفسیر عبور از

 یبرا یتالش دیوان دستورعلی ای حال بنظر می رسد با توجه به شرایط و مناسبات سیاسی بین طرفین اختالف، 

دیوان  عمل نیاست. اما با ا یستودن یکه هدف بوده نیاوکرا هیخود عل یدر برابر تجاوزها هیروس ییپاسخگو

ق ماده که از حقوق خود طب دولت هایی یرا برا یگرفته و عواقب ناخواسته ا دهیرا ناد ینظام یها تیفعال تیمعاف

 بدون شک است وبه وجود آورد  ینظام یها تیاز فعال تیمعاف ی( براکرد اهندخو ایاستفاده کرده اند ) 298

الحیتی . گسترده تر نمودن چتر صکند یعمل م آتی یپرونده ها یبرا رویه قضائی کیبه عنوان ور مورد بحث دست

دیوان برای مقابله با اقدامات روسیه در آینده تغییراتی را در رفتار دولت هایی که از شرط فعالیت های نظامی 

استفاده کرده اند فراهم خواهد نمود. همانگونه که در این دستور  به مرز باریک بین فعالیت نظامی و اجرای قانون 

حتمال سوء استفاده های نظامی را نیز در پی خواهد داشت چرا که تفسیر متفاوت و متناقضی اشاره شده این امر ا

و فعالیت نظامی بیان شده باعث سردرگمی دولت ها و طرفین اختالف خواهد شد و دولت ها  298که از ماده 

ی و تشدید د ناوهای جنگبرای آنکه از معافیت فعالیت نظامی در صالحیت اجباری برخوردار شوند با باالبردن تعدا

 اعمال نظامی در تقابل های خود حاضر می شوند. 

https://www.france24.com/en/20181204-ukraine-leader-vows-bring-home-sailors-captured-russia
https://www.france24.com/en/20181204-ukraine-leader-vows-bring-home-sailors-captured-russia
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-idUSKCN1NV0N1
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-20/
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_O25.05_SO_ZG.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_O25.05_SO_ZG.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_O25.05_DO_RK.pdf
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_26/C26_O25.05_DO_RK.pdf
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ذکر این نکته خالی از لطف نیست که روسیه در نهایت اقدام به آزاد نمودن خدمه و رفع توقیف کشتی های 

که آزادی افراد بازداشت شده را با بهانه روز ملی  پرونده هلند علیه این کشوراوکراینی نمود. با این حال همچون 

 روسیه همراه ساخت در این پرونده نیز آزادی خدمه اوکراینی به نوعی تبادل زندانیان بود و در این انتقال مظنون

 هم به چشم می خورد. MH17 روسی پرواز 

تحقیق بدان ها پرداخته شد مقاالتی در مجالت بین المللی یافت می شود عالوه بر مسائلی که در حد توان در این 

که به موضوع مورد بحث ما از دریچه های گوناگون توجه داشته اند که این خود بر اهمیت بحث می افزاید. لهذا 

و در  توسط دیوان بین المللی حقوق دریاها نابود شد؟ 298آیا ماده توجه عالقمندان را به مقاله ای تحت عنوان  

که به موضوع پرداخته اند   قضیه اوکراین:مدیریت عمومی دریای سرزمینینگاهی دیگر مقاله ای تحت عنوان 

 جلب می نمایم.

عالقه اینجانب به رویه دادرسی دیوان بین المللی حقوق دریاها مرهون زحمات جناب آقای دکتر سیدیاسر ضیایی 

دانشیار محترم دانشگاه قم در درس تحلیل آراء و اسناد بین المللی است که از همین طریق مراتب سپاسگزاری 

 به محضر ایشان اعالم می دارم.  خود را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-22/
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-22/
https://www.ejiltalk.org/did-itlos-just-kill-the-military-activities-exemption-in-article-298/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-020-09473-9
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 المللطالبان در پرتو حقوق بین-توافق صلح آمریکا

 عالمه طباطبایی دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی –خدایار سعیدوزیری 

متحده به افغانسررتان، ایاالت متحده آمریکا تصررمیم گرفت با  پس از قریب به دو دهه جنگ پس از حمله ایاالت

سر میز گفت شیند و به مذاکره بپردازد، مذاکراتی که نهایتاً در طالبان بر   2020فوریه  29وگویی به میزبانی قطر بن

ز حول آن و یا توافق دوحه شد و تبلیغات فراوانی نی توافق صلح افغانستانمنجر به امضای یک توافقنامه موسوم به 

اد ها تغییری در رویه خود ایج، در تمام این سالنامدمیشکل گرفت. طالبان که خود را امارت اسالمی افغانستان 

سعه فعالیت شونتنکرده و بلکه بر تو ستی و خ ست کهای تروری شده ا ست و بارها مدعی  ه آمیز خود نیز افزوده ا

تر نیز در زمان ریاسررت داند. پیشن کشررور میشررناسررد و خود را دولت ایدولت افغانسررتان را به رسررمیت نمی

جمهوری حامد کرزی بر افغانستان، پیشنهادهایی از سوی دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان مطرح شده بود 

ان، ها مذاکره با طالبو حال ایاالت متحده پس از ماه رد شده بودهای گوناگون که اغلب از سوی طالبان و به بهانه

سم نشینی نیروهای خارجی، تضمینات ضدتروریبس، عقبالذکر را در چهار سرفصل اصلی یعنی آتشتوافق فوق

ساس توان بر ااالفغانی به امضا رساند. در حال حاضر سؤال آن است که اوالً آیا این توافق را میو مذاکرات بین

واقع این توافق مسیر صلح را هموار کرده است و یا جز نام،  الملل صحیح تلقی کرد و ثانیا آیا بهوق بیناصول حق

 چیزی از صلح در پی نخواهد داشت.

 های شورشیماهیت و چیستی توافقنامه صلح با گروه

و  هاخشررونتاند از توقف های صررلح دارای دو جنبه اصررلی و مشررترک اسررت که عبارتاالصررول توافقنامهعلی

مابین. یکی از سررؤاالتی که در وهله اول در باب حل سرریاسرری برای حل مشررکل فیمخاصررمات و رسرریدن به راه

هاسررت و اینکه آیا این شررود، ماهیت این توافقنامههای شررورشرری مطرح میها و گروهتوافقات صررلح میان دولت

کنوانسریون وین  2الملل هسرتند یا خیر؟ ماده قوق بیناسرناد را باید معاهده دانسرت یا خیر و اگر نه آیا مطابق با ح

یان می 1969 هده ب عا هدات، در تعریف م عا یک توافق »دارد: درخصررروص حقوق م هده عبارت اسرررت از  عا م

عنوان خاص  نظر ازالملل باشد، صرفصورت کتبی منعقدشده و مشمول حقوق بینها بهالمللی که بین دولتبین

ترین بنابراین ابتدایی« شررده باشررد.آن و اعم از اینکه در سررندی واحد یا در دو یا چند سررند مرتبط به هم منعکس

آن دولت  معاهده بنامیم آن اسررت که هردو طرف 1969شرررط برای اینکه یک توافقنامه را براسرراس کنوانسرریون 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/26/2243153
http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4694
http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4694
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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صلح با گروه شند و لذا توافقات  سیون حقوق معاهدات نیز بر با ست و کنوان شی از این تعریف خارج ا شور های 

این توافقات حاکم نخواهد بود. اما این عدم حکومت کنوانسرریون وین بر این توافقات لزوماً به معنای عدم ارزش 

ست، چراکه ماده حقوقی آن سیون وین در ای 3ها نی ست: کنوان شته ا صراحت دارد و اظهار دا صوص  این »ن خ

المللی منعقده بین کشررورها و سررایر اشررخاص موضرروع حقوق های بینواقعیت که عهدنامه حاضررر ناظر بر توافق

ضوع حقوق بینهای فیالملل، یا توافقبین شخاص مو سایر ا لی غیر کتبی الملهای بینالملل و یا توافقمابین همان 

های مذکور؛ ب. شمول هر یک از قواعد موارد ذیل نخواهد داشت: الف. ارزش حقوقی توافق نیست، تهثیری در

ضر بر توافق الملل موجب حقوق بینهای مورد بحث بههای مذکور، در مواردی که توافقمنعکس در عهدنامه حا

جب مووابط کشورها که بهو فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛ ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از ر

« .ها هستندالملل نیز طرف آن توافقها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بینالمللی بین آنهای بینتوافق

تواند دارای الملل میبنابراین باید نتیجه گرفت که توافق میان یک دولت و سررایر اشررخاص موضرروع حقوق بین

سرررایر اشرررخاص موضررروع حقوق »و برای پاسرررخ به اینکه آیا عبارت  آثار اجرایی و واجد ارزش حقوقی باشرررد

های شورشی نیز دانست یا توان شامل گروهکنوانسیون حقوق معاهدات آمده است را می 3که در ماده « المللبین

ظر نالملل سازمان ملل متحد در این خصوص مراجعه کرد. این کمیسیون در خیر باید به نظر کمیسیون حقوق بین

ست که عبارت مذکور در ماده  خود سازمان 3معتقد ا سط  سریر مقدس های بینبرای توافقات منعقده تو المللی، 

د، استفاده هایی را بپذیرنالملل مانند شورشیانی که ممکن است در برخی شرایط پیمانو سایر اشخاص حقوق بین

صلح با گروه ساس توافقات  ست. بر همین ا سابقهشده ا شی  شور وافق تتوان به ای طوالنی دارد، ازجمله میهای 

توافق دولت کلمبیا و یا از اشاره کرد  2007این کشور در سال  های شورشیجمهوری آفریقای مرکزی با گروه

یاد کرد. اما یک نکته ظریف و مهم وجود دارد که این توافقات را با توافق صرررلح  با گروه شرررورشررری فارک

د که خلی بوکند و آن اینکه در تمام این موارد، موضرروع درگیری و مخاصررمه مسررلحانه داافغانسررتان متفاوت می

شاهد توافق گروه  ستان ما  ضوع افغان ست؛ اما در مو شده ا شی و دولت  شور صلحی میان گروه  منجر به توافق 

طالبان با یک دولت خارجی هسررتیم که در شرررایطی که افغانسررتان دولتی مسررتقل داشررته و شرررایط کشررور تحت 

زند که ده و شرایط بسیار متفاوتی را رقم میاشغال بر آن حاکم نیست، مداخله صریح در امور داخلی افغانستان بو

در بخش دوم مقاله بیشررتر مورد اشرراره قرار خواهد گرفت. اما نکته دیگری که پیش از ورود به مفاد توافق صررلح 

صلح،  شورای امنیت در این مورد نیز مانند اغلب توافقات  ست که هرچند  شاره کرد، آن ا ستان باید به آن ا افغان

شورای امنیت از این توافقات به معنای  ایقطعنامهدر  ستقبال  شت که ا ستقبال کرد اما باید توجه دا از این توافق ا

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1962_v2.pdf
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1962_v2.pdf
https://peacemaker.un.org/car-accord-paix2007
https://peacemaker.un.org/car-accord-paix2007
https://peacemaker.un.org/car-accord-paix2007
https://peacemaker.un.org/car-accord-paix2007
https://peacemaker.un.org/node/2924
https://peacemaker.un.org/node/2924
https://peacemaker.un.org/node/2924
https://undocs.org/S/RES/2513(2020)
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منشرررور نیسرررت بلکه صررررفاً قطعنامه شرررورای امنیت  25برمبنای ماده  االجرا تلقی شررردن مفاد این توافقنامهالزم

ستای وظیفه آن انجام میطوبه شته که در را صلح دا شویق به  د یا رد شود و مفاد توافق را مورد تائیرکلی جنبه ت

 دهد.قرار نمی

 المللارزیابی توافق صلح افغانستان از منظر حقوق بین

اند از: میان ایاالت متحده و گروه طالبان، شرررامل چهار بخش اصرررلی اسرررت که عبارت 2020فوریه  29توافق 

سط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت ها و مکانیزمضمینت ستان تو ستفاده از خاک افغان های اجرایی که از ا

های اجرایی و اعالم جدول زمانی برای خروج تمام ها، مکانیزممتحده و متحدان آن جلوگیری کند؛ تضرررمین

زمانی در امل نیروهای خارجی و جدولها برای خروج کنیروهای خارجی از افغانسرررتان؛ پس از اعالم تضرررمین

که از خاک افغانسررتان علیه امنیت ایاالت متحده و متحدانش المللی و تضررمین و اعالم اینحضررور شرراهدان بین

 10های افغان در االفغانی را با طرفالمللی، طالبان مذاکرات بیناسررتفاده نخواهد شررد، در حضررور شرراهدان بین

هجری شرررمسررری شرررروع خواهد کرد؛ و  1398اسرررفند  20هجری قمری و  1441رجب  15مطابق  2020مارس 

ندگان کناالفغانی خواهد بود. شرررکتوگو و مذاکرات بینبس دائمی و جامع یک موضرروع آجندای گفتآتش

ی بحث های اجرایبس دائمی و فراگیر، از جمله مکانیزماالفغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتشمذاکرات بین

 .که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد خواهند کرد

اند قد کردهرا منع توافقنامه امنیتیپیش از هر چیز باید در نظر داشررت که دولت ایاالت متحده و دولت افغانسررتان 

سال  سال  2015که از  شده و تا  ساس آن همکاری 2024اجرای آن آغاز  شت و بر ا -های نظامیادامه خواهد دا

امنیتی و همچنین آموزش نیروهای نظامی و امنیتی افغان بر عهده ایاالت متحده و متحدانش قرار گرفته اسررت. از 

ست:  2ماده  2جمله در بند  شده ا ساس ایاالت متحده در همکاری »این توافقنامه ذکر  و هماهنگی نزدیک و بر ا

های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تهمین امنیت تمام توافق افغانسرررتان، با هدف کمک به توسرررعه ظرفیت

مشرررورت، آموزش، تجهیز،  :پردازدهای حمایتی زیر میمردم افغانسرررتان، طبق توافق مشرررترک، به انجام فعالیت

ضمام بخشحمایت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی  سی منطقهو امنیتی ملی افغان به ان سازی یای، خنثهای مهند

یتی ونقلی نیروهای دفاعی و امنهای کنار جاده و سایر مواد منفجره؛ ایجاد و ارتقای سیستم تدارکاتی و حملبمب

ان؛ تهای تشرررریک اطالعات )اطالعات امنیتی(؛ تقویت توانائی نیروهای هوائی افغانسرررافغان؛ گسرررترش ظرفیت

های مورد توافق دو طرف. طرفین روی جزئیات گسرررترش اندازی تمرینات مشرررترک نظامی و سرررایر فعالیتراه

https://www.afghanembassy.us/document/bsa/
https://www.afghanembassy.us/document/bsa/
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سوم به  ستانی ریکاربرنامهنیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه مو شیکاگو  د افغان ست  ش صوب ن م

 «.دهندو در مطابقت با مجمع مشورتی امنیت به کارشان ادامه می میالدی 2012سال 

این در حالی اسررت که در بخش اول توافق صررلح با طالبان، ایاالت متحده متعهد اسررت که تمام نیروهای نظامی 

ان امنیتی کاررنظامی و غیر دیپلماتیک، پیمانشرررمول تمام کارمندان غیامریکا، متحدان و شررررکای ائتالفی، به

نامه ماه پس از اعالم این موافقت 14خصرروصرری، مربیان، مشرراوران و پرسررنل خدمات حمایتی خود را در عرض 

روز اول، تعداد نیروهای امریکایی در  135خارج کند؛ به این شررکل که ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف در 

ستان را به  سب تعداد نیروهای متحدان و نیروهای ائتالف کاهش  8600افغان تن کاهش خواهند داد و به همان تنا

سپس ایاالت متحده، متحدان آن و  5شود و تمام نیروهای خود را از داده می پایگاه نظامی خارج خواهند کرد و 

تکمیل خواهند کرد. تعهدی که  ماندهماه ونیم باقی 9مانده را از افغانسررتان طی ائتالف، خروج کلیه نیروهای باقی

 واشنگتن مغایرت جدی دارد.-امنیتی کابل 2014عمومیت آن با تعهدات ایاالت متحده در توافقنامه 

ست که در جای سوی دیگر یک نکته مهم در این توافقنامه آن ا ست از  شده ا جای آن بارها این عبارت تکرار 

ته عنوان طالبان شررناخشررود و بهعنوان دولت شررناخته نمیبهامارت اسررالمی طالبان که توسررط ایاالت متحده »که 

ر شررناسررد و ایاالت متحده دو این بدان معناسررت که طالبان خود را طبق این توافق دولت افغانسررتان می« شررودمی

که ناست شناسد! این بدان معشناسد و صرفا به نام گروه طالبان میهمین توافق تهکید دارد آن را به این عنوان نمی

اند که هطرف توافق، به تفاهم و توافق نرسیدترین موضوع، یعنی ماهیت یکدر این توافق، طرفین آن، در ابتدایی

رغم اینکه ایاالت متحده بارها تهکید کند و از سرروی دیگر علیاین اسرراسرراً ارزش حقوقی سررند را مخدوش می

، به شناسد، اما تعهداتی که از آن گرفته استمیت نمیعنوان امارت اسالمی افغانستان به رسکرده که طالبان را به

ست که گویی طالبان را به ست. چرا که اوالً نحوی ا سایی کرده ا شنا ستان  صورت دوفاکتو به عنوان دولت افغان

طالبان در این توافق متعهد شررده اسررت عالوه بر آنکه خود از خاک افغانسررتان برای تهدید منافع ایاالت متحده 

فع آمریکا نیز ها از خاک افغانستان علیه مناکند بلکه نسبت به جلوگیری از استفاده سایر اشخاص و گروهاستفاده ن

اقدام کند؛ امری که در شرایطی که افغانستان دارای دولت رسمی و به رسمیت شناخته شده است، در صالحیت 

ی که برای کسرران»البان متعهد اسررت این دولت اسررت و نه یک گروه شرربه نظامی و غیرقانونی. یا در جای دیگر ط

تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی 

دانیم صدور اسنادی مانند پاسپورت و ویزا امری چنانکه می« .ها به افغانستان فراهم نخواهد کردرا برای ورود آن

https://www.defencetalk.com/chicago-nato-summit-2012-declaration-42672/
https://www.defencetalk.com/chicago-nato-summit-2012-declaration-42672/
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سرراسرراً طالبان از چنین صررالحیتی برخوردار نیسررت که نسرربت به عدم انجام آن برای اسررت کامالً حاکمیتی و ا

ر شود. از سوی دیگاشخاص خاصی تعهد دهد و چنین توافقی نقض حقوق حاکمه دولت افغانستان محسوب می

، تکند؛ چراکه در مقام اجرای تعهداروشررن نبودن ماهیت طالبان، قابلیت اجرای تعهدات آن را نیز مخدوش می

ای از سررروی افرادی به منافع ایاالت متحده اتفاق بیافتد، چنانچه این گروه خود مسرررئولیت آن را بر چنانچه حمله

توان انتسرراب عمل متخلفانه را به این گروه احراز کرد؟ چنانکه بعدازاین توافق نیز عهده نگیرد، برچه اسرراس می

سلب م ضاً طالبان از خود  ستیسئولیت کرده و آن را بر عهده گروهحمالت متعددی رخ داده که بع و  های تروری

 مسلح دیگر دانسته است.

نفر از زندانیان طالبان متعهد شده است و این در حالی است  5000در جای دیگر، ایاالت متحده نسبت به آزادی 

سلم حقوق بین صول م ساس ا ستان بوده و بر ا ضرر دولت افغان ای اهدهمع الملل، مقررات هیچکه این تعهدی به 

صریحاً انجام چنین تعهدی نمی شد، مگر آنکه ثالث خود کتباً و  تواند متضمن ایجاد تعهد یا تکلیفی برای ثالث با

که اشررررف غنی، ( درحالی123،ص1394الملل عمومی، را بپذیرد. )محمدرضرررا ضررریایی بیگدلی، حقوق بین

ضمن ارئیس ستان در اولین واکنش به این توافق،  ستان درجمهور افغان شارکت ندادن دولت افغان  نتقاد به آن و م

آزادی زندانیان در صرررالحیت ایاالت متحده نیسرررت بلکه در صرررالحیت دولت : »اظهار داشرررتاین مذاکرات، 

هرچند به دالیل سیاسی، او بعداً از « زندانی طالبان وجود ندارد. 5000رای آزادی افغانستان است و هیچ تعهدی ب

ضع  شینی کردعقباین موا ضایتی وجود ند. اما بهن ست و هرروی در زمان انعقاد توافق، چنین ر شته ا دیدات تها

سرربب رضررایت عملی دولت این کشررور به  رسررمی و غیررسررمی ایاالت متحده به قطع کمک به دولت افغانسررتان

 آزادی زندانیان بوده است.

 گیرینتیجه

های عنوان توافق صلح افغانستان نام گرفته است، درعین حال که یک پایه از دو پایه اصلی برای موافقتنامهآنچه به

سی را به مذاکرات آتی بین سیا شونتصلح یعنی راه حل  ست، پایه اول آن یعنی توقف خ ها االفغانی واگذارده ا

ست در همین مدت کوتاه که از ام سته ا ساس به نظر میضای آن میرا نیز نتوان سد گذرد محقق کند. برهمین ا ر

به گروه یام را  گذاشرررت و اوالً این پ هد  جای خوا مدت بر ند مدت و بل یان  نامطلوبی در م ثار  های این توافق آ

ستی کوچک ستردهتر مخابره خواهد کرد که اگر بر تروری شتر کردن فعالیتشدت حمالت و گ ان بپردازند های

ته و به رسمیت شناخته خواهند شد. ثانیاً نادیده گرفتن دولت یک کشور و مذاکره یک دولت گویی پاداش گرف

https://tolonews.com/afghanistan/ghani-no-commitment-release-taliban-prisoners
https://tolonews.com/afghanistan/ghani-no-commitment-release-taliban-prisoners
https://ana.ir/fa/news/34/477306/اشرف-غنی-فرمان-آزادی-زندانیان-طالبان-را-صادر-میکند
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3642029-تهدید-افغانستان-توسط-آمریکا-برای-توافق-با-طالبان
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3642029-تهدید-افغانستان-توسط-آمریکا-برای-توافق-با-طالبان
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صاحب دولت، می شور  سرزمین ک سلح در داخل  ای خطرناک را ایجاد نماید تواند رویهخارجی با یک گروه م

اخلی کشرررورها المللی را به مخاطره انداخته و موجب نقض اصرررل عدم مداخله در امور دکه صرررلح و امنیت بین

گردد. به عالوه اسرراسرراً این توافقنامه و تعهدات گروه طالبان به نفع ایاالت متحده از قبیل تضررمین جلوگیری از 

های دیگر علیه ایاالت متحده و عدم صررردور ویزا و گذرنامه و ...، در عرصررره عملی هنگامی قابلیت اقدام گروه

وافق زند که این تختیار داشته باشد که این نگرانی را دامن میاجرا خواهد داشت که طالبان قدرت حاکمه را در ا

ای باشد برای گسترش قدرت طالبان و بازگشت به زمان حکومت طالبان بر افغانستان و این درحالیست که مقدمه

ستی خود را متوقف نکرده بلکه تعهد به مذاکرا شته، طالبان نه تنها حمالت تروری  تهنوز مدتی از این توافق نگذ

 شد، نقض کرده است.االفغانی را نیز که باید در ماه مارس انجام میبین

در نهایت این سوال بی پاسخ وجود دارد که در صورت نقض این توافقنامه از سوی طالبان، پس از خروج احتمالی 

را قائل است؟  ننیروهای آمریکایی از افغانستان، آیا ایاالت متحده برای خود حق تعرض به تمامیت ارضی افغانستا

 و اگر نه ضمانت اجرای آن چه خواهد بود.
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 2231قطعنامه بریم: ماجرای دولت ترامپ و از رنجی که می 

 الملل پارسمدرس دانشگاه و عضو مؤسسه حقوق بین -دکترعبداهلل عابدینی 

( برجامکرد که برنامه جامع اقدام مشرررترک )های انتخاباتی خود اعالم می هنگامی که دونالد ترامپ در وعده 

نظران هم در خصوص  ترین صاحبو در صورت پیروزی، از آن خارج خواهد شد، شاید بدبین توافق بدی است

عملی شرردن این وعده تردید داشررتند. اما پس از چندین بار اخطار مبنی بر تخطی ایران از مفاد برجام، در نهایت، 

شداز  2018می  8وی در  شکالت  2231و اجرای برجام و قطعنامه  برجام خارج  . قابل توجهی مواجه کردرا با م

ال انتظار برای جبران این اقدام اثرگذار در نهایت تصمیم گرفت بر اساس مفاد برجام دولت ایران هم پس از یکس

ستین گام کاهش تعهدات برجامی 2019می  8، در 2231و قطعنامه  سخ به این اقدام اتخاذ  نخ د نمایخود را در پا

رغم نیز رسررید. اتحادیه اروپا نیز به  پنجمین گامکه تا اواخر همان سررال این سررلسررله اقدامات کاهش تعهدات، به 

سته به شکلی موجه و عملی، آثار نبود ایاالت متحده در برجام را جبران نماید. ضمن  هابرخی وعده تا کنون نتوان

یاالت متحده از  نه تنها تحریم  8این که ا تا کنون  به خود پیش از برجامی  م را دوباره اعمال کرده های یکجان

های جدید ایرانی در سرررطوح مختلف های جدیدی را در خصررروص اشرررخاص و موجودیتاسرررت بلکه تحریم 

 نموده است. وضع و اجرایینظامی، سیاسی و اقتصادی 

شف محمولهش انجام آزمای ستیک، پرتاب ماهواره، ک شکی بال شمال  های مو سلیحاتی در دریای عمان و  های ت

های نظامی، اقیانوس هند، نقض ممنوعیت مسرررافرتی برخی اشرررخاص تحریمی، حضرررور در برخی نمایشرررگاه

دی موار ای از جملهپیشرنهادهای واصرله به کانال خرید جهت صرادرات اقالم با کاربرد دوگانه در صرنعت هسرته

تا به امروز به عنوان افت و خیزهای اجرایی برجام  2016ژانویه  16اسرررت که از زمان اجرایی شررردن برجام در 

یا  های عضرررو مکاتبات دولتو  2231گر قطعنامه نهاد تسرررهیل ، های دبیرکل ملل متحد گزارشهمواره در 

 جام به شورای امنیت ارائه شده است.بر غیرعضو

های ، ممانعت از رفع تحریم اخیراً از سررروی ایاالت متحده مطرح شررردههای قابل توجهی که  یکی از چالش

از تاریخ پذیرش برجام )اکتبر سال  5است. مطابق این بند،  2231پیوست دوم قطعنامه  5تسلیحاتی ایران وفق بند 

 نزدیک با که بود بینی پیش قابل (. 2020های تسررلیحاتی علیه ایران لغو خواهند شررد )اکتبر  (، محدودیت2015

بینی شده در قطعنامه، ایاالت متحده در صدد باشد به هر ترتیب ممکن از این امر ممانعت د زمانی پیش موع شدن

https://www.undocs.org/S/2015/544
https://www.undocs.org/S/2015/544
https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/11/10/could-trump-trash-iran-deal-yes-but-s-complicated/93568040/
https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html
https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html
https://www.usatoday.com/in-depth/news/2020/01/03/us-iran-conflict-since-nuclear-deal/2803223001/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/2020/01/03/us-iran-conflict-since-nuclear-deal/2803223001/
https://www.irinn.ir/fa/news/704854/گزارش-گام-اول-کاهش-تعهدات-برجامی
https://www.irinn.ir/fa/news/704854/گزارش-گام-اول-کاهش-تعهدات-برجامی
https://www.irna.ir/news/83622446/گام-نهایی-توقف-آخرین-محدودیت-های-عملیاتی-ایران-در-برجام
https://www.irna.ir/news/83622446/گام-نهایی-توقف-آخرین-محدودیت-های-عملیاتی-ایران-در-برجام
https://www.france24.com/en/20190201-europe-eu-sets-iran-trade-mechanism-bypass-usa-sanctions-instex
https://www.france24.com/en/20190201-europe-eu-sets-iran-trade-mechanism-bypass-usa-sanctions-instex
https://www.france24.com/en/20190201-europe-eu-sets-iran-trade-mechanism-bypass-usa-sanctions-instex
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/iran.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/iran.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/reports-secretary-general
https://www.un.org/securitycouncil/content/reports-joint-commission-established-jcpoa
https://t.me/parsinstituteforintlaw/2070
https://t.me/parsinstituteforintlaw/908
https://t.me/parsinstituteforintlaw/46
https://t.me/parsinstituteforintlaw/46
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اعالم کرد که در حال تدوین  2020آوریل  25به عمل آورد. به همین جهت، وزیر امور خارجه ایاالت متحده در 

ت یق فشارهای خود را بر شورای امنیاستداللی حقوقی جهت بازگشت ایاالت متحده به برجام است تا از این طر

جهت تمدید تحریم تسرررلیحاتی ایران افزایش دهد. البته این بازگشرررت بدان معناسرررت که ایاالت متحده خود را 

ستفاده نماید.  سند برای اقدام علیه ایران ا ضای برجام تلقی کند و از حقوق مندرج در این  ضوی از اع همچنان ع

ای در ه نویس قطعنامکه شروع به نگارش پیش  اندمقامات دولتی ایاالت متحده اعالم کرده در این راستا، برخی 

 کرده اند. 2020جهت جلوگیری از رفع تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر 

ها و سررناریوهای متعددی ممکن اسررت در این زمینه مطرح شرروند که نیازمند تهمل می  از منظر حقوقی، پرسررش

 2231باشرند. نوشرتار حاضرر در دو بخش به موضروع توصریف حقوقی اقدام ایاالت متحده در اسرتناد به قطعنامه 

سلیحاتی ایران در اجهت جلوگیری از خاتمه تحریم  سش می  2020کتبر های ت ست، این پر پردازد. در بخش نخ

شرررود که ایاالت متحده با خروج از برجام مرتکب چه تخلفاتی شرررده اسرررت؟ مطلب دیگری که در مطرح می 

ه در الملل به ویژقسررمت دوم بدان خواهیم پرداخت این اسررت که از منظر اصررول حاکم بر تفسرریر در حقوق بین 

صررحیح  2231توان اقدام ایاالت متحده را در اسررتناد به قطعنامه ای امنیت، آیا می های شررور مورد تقسرریر قطعنامه

 دانست؟

 ایاالت متحده با خروج از برجام مرتکب چه تخلفاتی شده است؟

از سرروی دیگر منعقد  5 1میان ایران از یک سررو و گروه موسرروم به  2015جوالی  14برجام سررندی اسررت که در 

هایی هسررتند که در فرایند مذاکره و انعقاد آن حضررور داشررتند که برجام و  های این توافق دولتگردید. طرف 

 همان یا  (”the “JCPOA participants)« های مشرررارکت کنندهدولت »از آنها به عنوان  2231قطعنامه 

، 2018می  8 در متحده ایاالت خروج با. بود ها دولت این از یکی متحده ایاالت. کنندمی یاد عضرررو های دولت

متحده به طور رسررمی از  ایاالت»چنین اظهار شررد که  جمهور این کشررورای یکجانبه از سرروی رئیس طی اعالمیه

شکل « شود.توافق برجام خارج می شور، داخل در حوزه اختیاراتش، به  صالح یک ک سوی مقام ذی این بیان از 

مله ام از جهای طرف برج. واکنش بعدی دولت با هدف ایجاد آثاری حقوقی بیان گشررتعلنی، کامالً صررریح و 

ایاالت متحده دیگر عضرررو برجام المللی از جمله ملل متحد این بود که  ایران و سرررایر کشرررورها و نهادهای بین

مله عدم مشارکت در نهادهای برآمده از برجام همچون کمیسیون مشترک از ج رویه بعدی ایاالت متحده. نیست

 نیز گویای این نکته بود.

https://www.nytimes.com/2018/12/04/world/europe/pompeo-brussels-speech.html?rref=collection/sectioncollection/world
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
https://legal.un.org/ilc/texts/9_9.shtml
https://legal.un.org/ilc/texts/9_9.shtml
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R44942.pdf
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R44942.pdf
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R44942.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/1_11.shtml
https://legal.un.org/ilc/texts/1_11.shtml
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به طور رسمی مدعی شد که هنوز دولت عضو برجام  2020آوریل  25گونه که گفته شد، ایاالت متحده در همان

از  قش خود، نسرربت به جلوگیریباشررد و به این ترتیب قصررد دارد تا با اسررتناد به این نمی  231در معنای قطعنامه 

 های متعددی در این خصروص مطرح میاقدام نماید. پرسرش  2020های تسرلیحاتی ایران در اکتبر خاتمه تحریم

شود ازجمله این که ماهیت اقدام ایاالت متحده در خروج از برجام چه بود و چه آثاری به همراه داشت؟ نویسنده 

شتر  شی که در  مطالبیپی س صوص، چندی پس از خروج ایاالت متحده از برجام مطرح کرده بود. پر را در این خ

نقض  2231ه تعهداتی را ذیل قطعنامه پردازیم این اسرررت که ایاالت متحده با خروج از برجام چاینجا بدان می 

نسبت  های بنیادین دیگر خواهد داشت، از جمله:کرده است؟ پاسخ به این پرسش اثر مستقیمی بر پاسخ به پرسش

؛ امکان اسرررتناد ایاالت متحده به قطعنامه؛ امکان بازگشرررت 2018می  8ایاالت متحده، برجام و قطعنامه پس از 

زوکارهای بازگشررت ایاالت متحده به برجام؛ و آثار حقوقی ناشرری از اسررتناد ایاالت ایاالت متحده به برجام،؛ سررا

 متحده به برجام.

 پردازیم:در قالب جدول زیر می  2231در ادامه برای ارائه تصویری بهتر از موضوع، به بیان اجمالی مفاد قطعنامه 

  

https://www.jurist.org/commentary/2018/06/implications-of-the-us-ceasing-participation-in-the-iran-nuclear-deal/
https://www.jurist.org/commentary/2018/06/implications-of-the-us-ceasing-participation-in-the-iran-nuclear-deal/
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شررماره بند 

 اجرایی

 مفاد بند اجرایی

 2231قطعنامه 

یاالت متحده آیا خروج  ا

از برجررام منجر برره نقض 

 بند مربوطه شده است؟

1 
تهیید مفاد برجام توسرررط قطعنامه و تهکید بر اجرای کامل مبتنی بر زمانبندی 

 مندرج در برجام.
   

2 
تراشررری در اجرای ها به اجرای برجام و پرهیز از مانعدرخواسرررت از همه دولت 

 آن.
   

3 
تمهید اقدامات الزم جهت نظارت بر تعهدات درخواست از مدیرکل آژانس در 

 های آژانس همکاری کند. ایران و تهیید این نکته که ایران باید با درخواست
  

   دهی به شورای امنیت. درخواست از مدیرکل آژانس برای گزارش 4

   تحقق روز اجرای پذیرش در اثر گزارش آژانس. 5

   با آن.اشاره به روزانتقال و شرایط مرتبط  6

7 
های خاص در پیوسرررت )ب(  های پیشرررین و درج محدودیت اختتام قطعنامه

 قطعنامه.
   

8 
ای ایران از دستورکار شورا پس و حذف برنامه هسته  2231روز اختتام قطعنامه 

 از ده سال از روز پذیرش.
  

   قطعنامه. 12عدم اختتام این قطعنامه در صورت به کار افتادن بند  9

10 
شترک ذیل برجام  سیون م ضو کمی شکایت ع سیدگی به  اعالم آمادگی برای ر

 توسط شورا.
   

   ها به صورت غیرخودکار. سازوکار برگشت تحریم 11

12 
امین روز از دریافت ابالغ دولت عضرررو پذیری خودکار بعد از سررری  برگشرررت

 برجام.
  

   خواهد بود.ها پابرجا در صورت رسیدن به توافق، تعلیق تحریم  13
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14 
های پیشررین تا زمان بازگشررت آنها به شرررط معامالت مابین زمان اختتام قطعنامه

 های پیشین، معتبر است. انطباق با برجام و این قطعنامه و قطعنامه
   

15 
ها، عدم خدشه به حقوق اشخاصی که با ایران وارد در صورت برگشتن تحریم 

 اند.تجارت شده
   

   تهیید تصمیمات کمیسیون مشترک توسط شورا.سازوکار  16

    ای.مواد مرتبط با صنعت هسته  ها به ارائه دعوت از دولت 17

18 
شترک و دولت سیون م شورا، کمی سهیل دبیرکل ملل متحد در ارتباطات میان   ت

 های عضو.
  

19 
کننده اقالم مرتبط با های صررادرهمکاری آژانس، کمیسرریون مشررترک و دولت 

 ای.صنعت هسته 
   

20 
های دولتی در مورد اقالم و خدمات ممنوعه مورد نظر بررسررری درخواسرررت 

 آژانس با کمیسیون مشترک است.
   

21 

توانند راجع به موارد مورد توافق ها میهای طرف برجام و سرررایر دولت  دولت

سازی با ایران همکاری  در برجام در خصوص فوردو، آب سنگین اراک و غنی

 های پیشین در این باره مجرا نیست.کنند و مفاد قطعنامه 

   

22 
برای همکاری طبق بند قبلی باید یک سرررری اقدامات شرررکلی و ماهوی انجام 

 شود.
  

23 
ق های ذیل طبهای تحریمی پیشرررین در مورد انتقال و فعالیتمقررات قطعنامه 

 د.شو اعمال نمیتهیید کمیته تحریمی به صورت مورد به مورد تا حد نیاز 
  

24 
ها همچنان اعمال در صرررورت برگشرررت تحریم  27و  23، 22، 21مفاد بندهای 

 خواهند شد.
   

25 
تصررمیم به برقراری برخی ترتیبات ضررروری عملی مانند آنچه در پیوسررت )ب( 

 آمده است.
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شاهده می  همان ستگونه که در جدول باال م  2231بند اجرایی قطعنامه  30بند از  14کم شود، ایاالت متحده د

را که ارتباط مستقیمی با خروج این کشور از برجام داشتند، در معرض نقض قرار داده یا عمالً مرتکب نقض آنها 

شورا بر  ست. همه این موارد را باید در کنار تهکید  شور ملل متحد 25ماده شده ا در بند انتهایی مقدمه قطعنامه  من

مد نظر قرار داد که همچون چتری بر تمام مفاد قطعنامه سایه افکنده است. هرچند، در صورت عدم درج این ماده 

چنین تعهدی برعهده داشرررتند ولی این اقدام از باب تهکید مؤکد و تصرررریح  های عضرررو ملل متحدنیز، دولت 

 صورت گرفته است.

، 25است. بر اساس ماده  103و  48، 25از جمله مواد  منشوربنابراین، ایاالت متحده در وهله نخست، ناقض مفاد 

شور اتخاذ می ا میههمه دولت  ساس من شورا که بر ا صمیمات   از دولت 48ماده شود را اجرا کنند. پذیرند که ت

شورای امنیت را به معرض اجرا درآورند. ترکیب مو صمیمات  ستقیم ت شکل م سته که به  ضو خوا د پیش اهای ع

گردد که تعهدات ناشی از منشور را تکمیل می  منشور 103ماده گفته منشور برای الزامی بودن تصمیمات شورا با 

 .دهدهای دول عضو برتری می  سایر موافقتنامهبر 

 ، شرورای امنیت، برجام را تهیید می1، تهیید و اجرای برجام اسرت. در این راسرتا، طبق بند عنامهقطقسرمت اصرلی 

ها،  کند. در بند دوم، از همه دولتکند و بر اجرای کامل مبتنی بر جدول زمانبندی موجود در برجام تهکید می 

26 
ها و ارکان ملل متحد برای همکاری جهت اجرای این  درخواسرررت از دولت

 از جمله اطالعات الزم در مورد اجرای قطعنامه.قطعنامه 
   

27 
ای را برای موارد مشررابه  االجراسررت و رویهبرجام صرررفاً برای طرفین آن الزم 

 کند. ایجاد نمی
   

28 
 توانند نسبت به قراردادهای پیش از تحریم، پرداختاشخاص فهرست شده می 

 های خود را انجام دهند.
   

29 
تا ایران و اتباعش دعوایی را در مورد اجرای قطعنامه  هیچ دولتی اجازه ندهد 

 های پیشین و این قطعنامه اقامه نماید.
  

30 
تا زمان اختتام این قطعنامه، این موضررروع همچنان در دسرررتور کار شرررورا قرار 

 خواهد داشت.
  

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html
https://www.un.org/en/charter-united-nations/
https://www.un.org/en/charter-united-nations/
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xvi/index.html
https://www.jstor.org/stable/20488232#:~:text=Essentially, Article 103 is a,obligations, prevail over the latter.&text=Council under Article 41 of,arising under other international treaties.
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
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حمایت مقتضررری از اجرای برجام به عمل  خواهد تا اقدامات الزم را برایالمللی می ای و بین نهادهای منطقه 

آورند از جمله این که مطابق با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه این کار را انجام دهند و از اتخاذ اقداماتی که 

 تواند مانعی بر سر اجرای تعهدات ناشی از برجام باشد، خودداری ورزند. همین درخواست با لحنی رو به الزاممی

که برجام  (Decides)« گیرد تصررمیم می»شررورا  27قطعنامه نیز تکرار شررده اسررت. در بند  27و  26 در بندهای

کند.  الملل برای سرررایر کشرررورها ایجاد نمی ای را در حقوق بین االتباع اسرررت و رویههای آن الزم برای طرف

ست که ایاالت متحده در  ضح ا شمول اجرای این تعهدات قطعنا2018می  8وا شکل غیرالزام  مه، از  ای، ولو به 

 2231تواند خواهان اسررتفاده از حقوق مندرج در قطعنامه آور، خارج شررده اسررت. حال ایاالت متحده چگونه می

  ها باشد در حالی که نسبت به تعهدات مندرج در آن پایبند نبوده است؟برای استناد به سازوکار بازگشت تحریم 

شاره کرد که  23ن به بند توادر این مورد به طور خاص می طبق قطعنامه و همکاری در بازطراحی راکتور اراک ا

شند تحت تحریم ایاالت متحده اقدام اخیر دولت ایاالت متحده شته با شارکت دا صی که در این پروژه م شخا ، ا

شد. قر شور تمدید نخواهد  سوی این ک صوص از  ستثنایی در این خ ار خواهند گرفت و از این پس، هیچ گونه ا

در کنار سایر  21های پیشین شورای امنیت دوباره اجرایی شوند، بند قطعنامه، حتی اگر مفاد قطعنامه  24طبق بند 

د. اقدام ایاالت متحده در تعارض با شرروننمی 2231های پیش از قطعنامه بندهای مشررخص شررده، مشررمول تحریم 

تری بر های ایاالت متحده که آثار عینیاین بند نیز آشکار است. در ادامه به صورت مشخص به دو مورد از نقض

 پردازیم.جامعه ایرانی داشته، می 

 بوئینگ، ایرباس و توتالهای بزرگ همچون ، ایران با برخی از شررررکت1394تیرماه  23 پس از انعقاد برجام در 

قراردادهای تجاری امضا کرده است. در صورتی که ایاالت متحده تحریم های مرتبط با مسئله هسته ای را دوباره 

شد. این اتفاق با بازگشت تدریجی محسوب خواهد  2231قطعنامه  14اعمال کند، به طریق اولی نقض پاراگراف 

 گذار خارجی حاضر بود در ایرانمحقق شد و تا آن زمان کمتر شرکت یا سرمایه  2018ها از می تا نوامبر تحریم 

شد شته با شت تحریم هافعالیت دا صورت بازگ سط ایاالت متحده، برخی از مقررات برجا . افزون بر این، در  م تو

و منطبق  2مقدمه آن نیز نقض می گردد که بنابر آن، ایاالت متحده، به نحو مشخص شده در پیوست  22نظیر بند 

ست  شخاص  5با پیو سافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه ا برجام اجازه فروش هواپیماهای م

الکیت یا کنترل اشرررخاص آمریکایی هسرررتند، به نحو منطبق با برجام با ایران مشرررارکت غیر آمریکایی که در م

 در عیناً موارد همین نمایند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صرررادر خواهد نمود.

https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/
https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/
https://www.state.gov/keeping-the-world-safe-from-irans-nuclear-program/
https://tejaratnews.com/وضعیت-قراردادهای-خرید-هواپیما
https://tejaratnews.com/وضعیت-قراردادهای-خرید-هواپیما
https://www.bbc.com/persian/iran-features-46090538
https://www.bbc.com/persian/iran-features-46090538
https://www.bbc.com/persian/iran-features-46090538


امنیت شورای 2231 قطعنامه و برجام   

 
 

220 
 

مورد اشاره و تهکید « 1955های ادعایی معاهده مودت نقض»بین المللی دادگستری در قضیه  دستور موقت دیوان

ست همچنان  ست. ایاالت متحده با این که مدعی ا ستقرار گرفته ا ستثنای مزبور پایبند ا سبت به ا ما در عمل، ا ن

 ولت سوئیسدشود تا در زمینه دارویی یا تجهیزات پزشکی با ایران همکاری کند. اخیراً کمتر شرکتی حاضر می 

به عنوان کانال خرید برخی از این اقالم از طرف دولت ایاالت متحده اجازه الزم را پیدا کرده بود. اما این کانال 

صوص شکی ایران به خ سبت با نیازهای دارویی و پز شکالت همچنان  19-در دوران مقابله با بیماری کووید ن با م

 ای مواجه است.عدیده

 گیری قسمت نخستنتیجه

شخص می  2018می  8و نگاهی به اقدامات ایاالت متحده از  2231با مروری بر مفاد قطعنامه  سو، م شود به این 

س که دولت ترامپ اقدامات تحریمی مختلفی را به لحاا کمی و کیفی علیه بخش صادی،  سی های مختلف اقت یا

ای از حقوق و تعهدات که تواند در قبال مجموعه و نظامی ایران انجام داده اسرررت. در نتیجه، ایاالت متحده نمی

یک سرو، تعهدات را اجرا نکرده و حتی در صردد نقض برآید و از سروی درج شرده اسرت، از  2231در قطعنامه 

تواند به  هیچ کس نمی»طبق اصررول حقوقی مرتبط،  دیگر، خواهان اسررتفاده از حقوق مندرج در قطعنامه شررود.

سطه آثار عمل غیرقانونی خود، طرح دعوا نماید و یا این که  (ex turpi causa non oritur action) «وا

 nullus commodum capere (potest))« تواند به واسطه عمل متخلفانه خود منتفع شودنمی هیچ کس »

de sua iniuria propria) 

ادگستری المللی دبه طور مشخص، وضعیت کمابیش مشابهی با موضوع مورد بحث نوشتار حاضر، در دیوان بین

تواند در اینجا مورد اسررتفاده قرار گیرد. در این دعوا، به وجود آمد که می 1962ویهر در سررال در قضرریه معبد پره

کرد های مورد ادعا( استناد می دولت تایلند در مقام خوانده در برابر کامبوج به مسائلی )در خصوص صحت نقشه

دولت مورد انکار قرار گرفته یا در مورد نادرستی آنها موضعی اتخاذ نشده بود. دیوان نیز این  که پیشتر توسط این

تواند اقدامی را که پیشتر  مورد نقد قرار داده و معتقد است خوانده نمی 31و  30اقدام تایلند را در ضمن صفحات 

شود.  ضر منکر  شته و انجام نداده، در دعوای حا صت انجام آن را دا ضی آلفارو، در نظر فر نائب رئیس دیوان، قا

 یاد اصل ینا از چنین این وی. پردازد  به تفصیل به این اصل و رویه قضایی مرتبط با آن می موافق جداگانه خود

 که خود تهگذشرر دیدگاه یا اقدامات به نسرربت کندمی پیدا حضررور المللی بین دعوای یک در که دولتی»: کندمی

از نظر وی تردیدی وجود ندارد که « واضرررع و دیدگاهش در دعواسرررت، مقید و ملتزم خواهد بود.م از متفاوت

https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx
https://www.reuters.com/article/us-swiss-iran/u-s-says-first-shipments-of-medicine-to-iran-delivered-via-swiss-humanitarian-channel-idUSKBN1ZT205
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis
https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis
https://www.icj-cij.org/files/case-related/45/045-19620615-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/45/045-19620615-JUD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/45/045-19620615-JUD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/45/045-19620615-JUD-01-02-EN.pdf
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سرررت. ا های حقوقی به طور کلی مورد پذیرش قرار گرفتهدرسرررتی و عادالنه بودن این اصرررل کلی در تمام نظام 

های حقوقی متفاوت از این اصررل با عناوین مختلفی همچون اسررتاپل یاد  ضررمن این که ممکن اسررت در فرهنگ

شود، اما محتوای این اصل یک چیز است: ناسازگاری ادعاهای مطرح شده از سوی یک دولت و اقدامات قبلی 

نباید یک دولت »وص یکسرران اسررت: که در ارتباط با آن ادعاها انجام داده اسررت. از نظر وی هدف در این خصرر

قادر باشررد تا از ناسررازگاری و تعارض مزبور سررود جوید تا موجب ورود ضرررر به دولت دیگری شررود. به طریق 

اولی، نباید به یک دولت اجازه داده شرررود تا از طریق اقدامات متخلفانه و غیرقانونی خود موجب سرررلب حق یا 

ایت، اثر حقوقی این اصررل همیشرره این اسررت که طرفی که از طریق اعمال حق از سرروی دولتی دیگر شررود. در نه

شررناسررایی، بیان، اعالم، اقدام یا سررکوت خود، دارای دیدگاهی کامالً معارض با اجرای حقی اسررت که از یک 

  «دادگاه خواسته شده، باید از اجرای آن حق محروم شود.

دعی حقی باشرد که پیشرتر از طریق صردور اعالمیه تواند مبه این ترتیب، واضرح اسرت که ایاالت متحده نیز نمی

 یکجانبه و به دور از حسن نیت و طی مراحل داخلی حل و فصل اختالف در برجام، آن را ساقط کرده است.

ام رجهای ارتکابی از سرروی ایاالت متحده در نتیجه خروج از ببه موضرروع نقض  در قسررمت نخسررت این مطلب

شود این است که چگونه ممکن است ایاالت متحده از یک اشاره شد. پرسش دیگری که در این باره مطرح می

سو، خود را دولت عضو برجام نداند و از سوی دیگر، معتقد باشد هنوز هم دولت عضو برجام در معنای قطعنامه 

 نامه نگاهی داشته باشیم.است. برای فهم این تفکیک باید به ارتباط میان برجام و قطع 2231

برجام در قسررمت پنجم خود تحت عنوان پیوسررت پنجم، به این نکته توجه داده اسررت که شررورای امنیت، بعد از 

ای، برجام و مفاد آن از جمله سررازوکارها و نهادهای تعبیه شررده در آن را تهیید خواهد  انعقاد برجام، طی قطعنامه

افتاد. موضرروع قطعنامه نیز جز در مورد پیوسررت  2231ا تصررویب قطعنامه ب 2015جوالی  20کرد. این اتفاق در 

ضوع قطعنامه، تهیید برجام و هدف  ست. به عبارت دیگر، مو صاص یافته ا دوم، به طور کامل به اجرای برجام اخت

 1 دالمللی، تهیید، تسرررهیل، نظارت و اجرای نهادینه برجام اسرررت. بنآن، درج آن در منظومه صرررلح و امنیت بین 

خواهد تا مانع اجرای برجام نشرروند. در بندهای بعدی از همه کشررورها می 2کند و بند قطعنامه، برجام را تهیید می

ست. نیز به تهیید فرایند ست قطعنامه، متن برجام ا ست نخ ست. پیو شده ا شده در برجام توجه  ها و نهادهای تعبیه 

( و تبدیل آن به 1737-1747-1803-1929پیشین شورا ) های چهار قطعنامه تحریمی پیوست دوم، تجمیع تحریم

ضمن درج مواعد زمانی برای پایان خودکار این محدودیتمحدودیت می  شد. به این ترتیب که  ها  ها، دولت با

https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/از-رنجی-که-می-بریم:-ماجرای-دولت-ترامپ-و-قطعنامه-2231--قسمت-نخست:-ایالات-متحده-با-خروج-از-برجام-مرتکب-چه-تخلفاتی-شده-است؟/
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سته می صادرات اقالم با کاربرد دوگانه ه شورای امنیت مبادرت به  شین  سلیحتوانند با اجازه پی ات به ایران ای و ت

سبت به فعالیتبنمای شده ن سته  سته  ند. همچنین، از ایران خوا شکی که قادر به حمل کالهک ه ست، های مو ای ا

ای ترین مفاد پیوسرررت دوم بودند که برخی به موضررروع برجام یعنی فعالیت هسرررته اقدامی انجام ندهد. اینها مهم

 بند سوم و پنجم. ارتباط مستقیم داشتند مانند بند دوم و برخی ارتباط غیرمستقیم مانند

گونه که گفته شررد، ایاالت متحده با این برداشررت که هنوز در قطعنامه به عنوان دولت طرف برجام قلمداد همان 

ند می  یافتن ب یان  پا مات از جمله جلوگیری از  قدا هان اتخاذ برخی ا پیوسرررت دوم، یعنی تحریم  5شرررود، خوا

، وزیر امور خارجه ایاالت متحده مدعی شده هادر یکی از آخرین مصاحبه است.  2020تسلیحاتی ایران در اکتبر 

ار را انجام خواهیم تا این ک تدا از شررررکای خود میکه برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم تسرررلیحاتی ایران اب

ضو برجام در معنای قطعنامه  صورت، ایاالت متحده به عنوان ع شد و 2231دهند. در غیر این  ، وارد عمل خواهد 

 ایم، جلوی خاتمه تحریم تسلیحاتی ایرانهای پیش شروع کرده  ما اطمینان داریم که با اتخاذ اقداماتی که در ماه

ل می الملاهیم گرفت. در اینجا به تحلیل درسرررتی یا نادرسرررتی موضرررع ایاالت متحده از منظر حقوق بینرا خو

صوص این که  ست به خ ست که برجام به عنوان توافقی غیرحقوقی، واجد آثار حقوقی ا پردازیم. نکته مهم این ا

 است.شورای امنیت نیز آن را تهیید و اجرای آن را بر عهده گرفته  2231قطعنامه 

شررود، تردیدی دیگر عضررو برجام قلمداد نمی  2018می  8نکته نخسررت این که ایاالت متحده نیز در این که از 

 شود؟ قلمداد می 2231ندارد. اما آیا این دولت، عضو برجام در معنا و ساختار قطعنامه 

رجام قلمداد شده است. در قطعنامه، ایاالت متحده در زمره اعضای ب 10الیه نخست پاسخ این است که طبق بند 

خورد و صررراحتاً به نام اعضررای برجام اشرراره پردازی به چشررم می از پیوسررت چهارم برجام همین عبارت 1.2بند 

ست. بنابراین، ایاالت متحده، تا پیش از  ضو برجام و در نتیجه، قطعنامه  2018می  8شده ا نیز بوده  2231دولت ع

ت پردازی و برداشی اعضا، خود برجام است و قطعنامه شورا نیز همین عبارت گذاراست. در واقع، سند اصلی نام 

ضو برجام  ست که اگر دولتی ع ست. بنابراین، نتیجه منطقی این بحث این ا ضای برجام را عیناً تکرار کرده ا از اع

 نباشد، طبیعتاً عضو قطعنامه نیز نخواهد بود.

کم دو سوم ، برجام است. دست2231و هدف غایی قطعنامه الیه دوم پاسخ این است که موضوع تصویب، اجرا 

در مورد برجام اسرررت و تمام مفاد اجرایی متن اصرررلی قطعنامه نیز در ارتباط با اجرای برجام  2231حجم قطعنامه 

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-marc-thiessen-and-danielle-pletka-of-aeis-what-the-hell-is-going-on-podcast/
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اهد شد نیز در صورتی به کار گرفته خو« هابازگشت تحریم »یا « اسنپ بک»باشند. حتی سازوکار موسوم به می 

عدم »، نقض شرررود و دولت عضرررو برجام نیز باوری به 2231از تعهدات مندرج در برجام و نه قطعنامه که یکی 

بر بنای برجام استوار  2231داشته باشد. بنابراین، قطعنامه  (significant non-compliance)« پایبندی جدی

یت در توافق اصررلی یعنی ناشرری از عضررو 2231گشررته و امتیاز عضررویت به عنوان دولت عضررو برجام در قطعنامه 

توانسررت تعریف دیگری از اعضررای برجام داشررته باشررد یا برجام اسررت. در غیر این صررورت، شررورای امنیت می 

اعضرررایی را به انتخاب و صرررالحدید خود به عنوان اعضرررای برجام تعیین کند که این امر، برای طرفین برجام 

 پذیرفتنی و برای اجرای برجام، منطقی نبود.

شررود این اسررت که حتی اگر اسررتدالل ایاالت متحده در عضررویت در گری که از اسررتدالل باال ناشرری مینکته دی

تواند به نقض برجام اسرررتناد کند. زیرا عضرررو برجام را بپذیریم، این دولت نمی 2231برجام در معنای قطعنامه 

صورت، دولت ست. در غیراین  شورای امنیت یا هر دولت دیگر مللنی ست بمتحد نیز می های غیردائم  ه این توان

ستناد کند. از این رو، نگارش بند  سهله ا ستناد به باور به عدم پایبندی  11م ست که دایره امکان ا برجام، به نحوی ا

های عضو  های عضو شورای امنیت و نه دولتهای عضو برجام محدود کرده و نه دولت اساسی را تنها به دولت

سیر 2231برجام در معنای قطعنامه  صول حاکم بر تف ست که از منظر ا . نکته دیگر که بدان خواهیم پرداخت این ا

ستناد به قطعنامه الملل آیا میدر حقوق بین ستدالل  2231توان اقدام ایاالت متحده را در ا ست؟ اگر ا صحیح دان

خارج  ست چون از آنشویم که ایاالت متحده عضو برجام نیایاالت متحده را بپذیریم، با این وضعیت مواجه می 

ست. این گزینش شده؛ اما می  ضو برجام ا ستناد کند چون دولت ع سیر گری در تتواند به نقض ادعایی برجام ا ف

 بر مبنای اصول کلی تفسیر در حقوق، از چند جهت منطقی و پذیرفتنی نیست:

 استاپل-1

یاالت متحده نمی ند بعد از خروج از برجام، همچنان خود را دولت ا نامد؛ چه این که در این توا طرف برجام ب

ساقط کرده بود. این رویه  شتر آن را  ست که پی شتن حقی ا ضر مدعی دا حالت، دولت ایاالت متحده در حال حا

میان ایران و  1955در انکار اعتبار معاهده مودت  سکوهای نفتیو  سانحه هوایی ایرباسایاالت متحده در پرونده 

سابقه است در حالی که در قضیه ایاالت متحده نیز  ده در کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متح»مسبوق به 

جاد ها ایرا برای دیگر دولت انتظار مشرررروعیایاالت متحده با خروج از برجام به آن اسرررتناد کرده بود. « تهران

هان حضرررور در برجام  مندی از حقوق آن و و اجرای تعهدات و بهرهکرده بود مبنی بر این که این دولت خوا

https://www.icj-cij.org/en/case/79
https://www.icj-cij.org/en/case/79
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://www.icj-cij.org/en/case/64
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1401?rskey=jDTEwv&result=1&prd=OPIL
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1401?rskey=jDTEwv&result=1&prd=OPIL
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ستفاده  2231 طور، قطعنامههمین شی ناگهانی این دولت خواهان ا ست. این که در چرخ به لحاا اجرای برجام نی

ستاپل برای بازگرداندن تحریم 2231از حقوق مندرج در قطعنامه  صل ا ست مغایر با ا سلیحاتی علیه ایران ا های ت

 2018می  8فرهنگ حقوقی آنگلوساکسون نیز دارد. ضمن این که دولت ایاالت متحده از  باشد که ریشه درمی

شت تحریم 2231مندی خود از قطعنامه  هرگز به امکان بهره 2020آوریل  25تا  سازوکار بازگ ستناد به  ها  برای ا

د، ه با این اقدام خواسررتناد نکرده بود. گذشررت این مدت زمان هرچند کوتاه نشررانگر این اسررت که ایاالت متحد

 ها در این زمینه به وجود آورده است.انتظاری را برای سایر دولت

 سوء استفاده از حق -2

قلمداد کنیم، این دولت در  2231حتی اگر ایاالت متحده را به عنوان دولت عضرررو برجام در چارچوب قطعنامه 

ز حقش را بگیرد. در واقع، ایاالت متحده مندی دولتی دیگر اپی اعمال حقی اسرررت تا بدان وسررریله جلوی بهره

متهم به سوء استفاده از حق مندرج در معاهده « 1955های ادعایی معاهده نقض»گونه که ایران را در دعوای همان

ر موضوع استناد به عضویت در برجام د کرد، به طور علنی و آشکار درمزبور برای طرح دعوا علیه این کشور می

مندی جهت جلوگیری از بهره  2231قطعنامه  11، در پی اعمال حق ادعایی خود مطابق بند 2231معنای قطعنامه 

که به  از حق است این یکی از معانی سوء استفادههای تسلیحاتی است. ایران از برخورداری از حق خاتمه تحریم 

الملل به رسررمیت شررناخته شررده های حقوق داخلی و در نظام حقوق بین  عنوان یک اصررلی کلی حقوق در نظام

 است.

 نداشتن سمت در استناد-3

ستناد به 2018می  8ازتاریخ  سمت خود را در ا ست ، ایاالت متحده،  شی از آن از د برجام و حقوق و تعهدات نا

صل کلی حقوق، وقتی مدعی از حق خود اعراض می  ست. مطابق یک ا ستناد دوباره به آن را داده ا کند امکان ا

 2001المللی مصررروب  متخلفانه بین ها به خاطر اعمال طرح مسررروولیت دولت 45طبق ماده   دهد. از دسرررت می

تواند الملل، اگر دولت زیاندیده به شکلی معتبر ادعای خود را ساقط کرده باشد، دیگر نمی کمیسیون حقوق بین 

نیز دولتی که به  1969کنوانسیون حقوق معاهدات وین مصوب  45طبق ماده  به مسوولیت یک دولت استناد کند.

ورزد، کند یا بر اجرای آن مداومت می اعتباری معاهده نسبت به اعتبار آن اذعان میصراحت پس از اطالع از بی 

 ماید. تناد نگیری یا تعلیق اجرای معاهده اساعتباری، اختتام، کناره  تواند به دلیلی برای بیدیگر نمی 

https://www.icj-cij.org/en/case/175
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1371
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1371
https://legal.un.org/ilc/texts/9_6.shtml
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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 تفسیر متن به ضرر نویسنده قرارداد-4

ست صلی، د سنده ا صلی قطعنامه  ایاالت متحده اگر نگوییم نوی سندگان ا ست. طبق یک  2231کم از نوی بوده ا

سیر باید تواند به کار گرفته شود، تفهای شورای امنیت نیز می اصلی کلی در تفسیر معاهدات که در مورد قطعنامه

ابهام در قرارداد باید »تعبیر دیگری از این اصل این است که  انجام شود که قرارداد را نوشته است. به ضرر کسی

 «آن تفسیر شود. نویسبه ضرر نویسنده پیش

 حسن نیت-5

به کار  کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات 31حسن نیت اصلی است که به طور صریح در بند نخست ماده 

س ست. عدم ح ستناد قرار گرفته ا صل در برجام نیز مورد ا ست. این ا شده ا وج ن نیت ایاالت متحده در خرگرفته 

برای جلوگیری از خاتمه تحریمی تسررلیحاتی ایران در  2231و قصررد اسررتناد به قطعنامه  2018می  8از برجام در 

صل اختالف موجود در برجام زمانی آشکار می  2020آوریل  سازوکار حل و ف شود که ایاالت متحده هرگز از 

ده نکرده اسررت. ضررمن این که در مغایرتی آشررکار با مفاد برجام به عنوان که مورد تهکید قطعنامه نیز بوده، اسررتفا

های  های متعددی در حوزهقطعنامه، مبادرت به وضرررع و اجرای تحریم 2و  1پیوسرررت اول قطعنامه و بندهای 

 مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه ایران نموده است. 

 تفسیر طبق معنای عادی و متداول واژگان-6

ست ماده مطابق  سیون وین در مورد حقوق معاهدات 31بند نخ ساس معنای عادی واژگان و  کنوان سیر باید بر ا تف

 شررود آن اسررت کهه می اصررطالحات باشررد. تفسرریر طرف برجام بر اسرراس معنای معمول و متداولی که به آن داد

شته و در برجام از آن کشور نام  دولت مورد نظر از اعضای طرف برجام باشد؛ یعنی در انعقاد برجام مشارکت دا

در تعارضرری آشررکار با این  2231برده شررده باشررد. تفسرریر ایاالت متحده در دولت طرف برجام مطابق با قطعنامه 

 اصل اساسی تفسیر در حقوق است.

 موضوع و هدف معاهده اصل رعایت-7

، رعایت هدف و موضرروع در کنار حسررن نیت و کنوانسرریون وین در مورد حقوق معاهدات 31بند نخسررت ماده 

توان آن را سرره ضررلع مثلث طالیی تفسرریر نامید. توجه به معنای معمول واژگان را مدنظر قرار داده اسررت که می

https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5824&context=lalrev
https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5824&context=lalrev
https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5824&context=lalrev
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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ضوع قطعنامه  ضوع و هدف 2231هدف و مو ست. ایاالت متحده با خروج از برجام، مو ، برجام و اجرای برجام ا

اقدامی مغایر با موضررروع و هدف  2018می  8برجام را تحت تهثیر قرار داده اسرررت. در نتیجه، ایاالت متحده در 

مقدماتی قطعنامه به صرررراحت  14و  11قطعنامه و بند های  2و  1ده اسرررت که در بندهای انجام دا 2231قطعنامه 

 درج و اجرای آن خواسته شده است. 

 توجه به سیاق معاهده-8

، توجه به سرریاق نیز باید در تفسرریر مورد توجه وین در مورد حقوق معاهداتکنوانسرریون  31مطابق بند دوم ماده 

نه به زمی مه در آن ایجاد شرررده و عمل میقرار گیرد. توجه  مه و ای که قطعنا عه متن اصرررلی قطعنا ید، مطال ما ن

ست ضع، مکاتبات و رویه بعدی دولت پیو شان میهای آن در کنار موا وان ندهد که آنچه به عهای طرف برجام ن

 شود، برجام است و بدون آن، اجرای برجام خالی از معنا خواهد بود.قلب تپینده قطعنامه قلمداد می 

 اصل اثر مفید-9

های موجود تفسرریر، موردی انتخاب شررود که اجرای مؤثر مقررات  در تفسرریر مقررات حقوقی باید از میان گزینه

برای وارد  2231در خروج از برجام و توسرررل به قطعنامه  گرایی ایاالت متحدهمزبور را میسرررر سرررازد. یکجانبه 

ای نیسررت که بتوان آن را مفید به  از سرروی ایاالت متحده، گزینه 2231ای دیگر بر پیکره قطعنامه آوردن ضررربه 

 حال اجرای مؤثر قطعنامه تلقی کرد.

 های پاکاصل دست-10

ست صل د ضایی اختالف حقوق بین های پاک در  هرچند در مورد جایگاه ا ، اما دارد وجود نظر الملل و رویه ق

سکوهایایاالت متحده خود در  ضیه  گذاری خلیج فارس به عنوان خواهان دعوا  به اقدامات ایران در مین نفتی ق

ست شتن د ست. ایاالت متحده با خروج از برجام، مرتکب  در معنای ندا شاره کرده ا های پاک برای طرح دعوا ا

د چه این ندار 2231های پاکی برای استناد به قطعنامه  شده است. بنابراین، این دولت، دست 2231نقض قطعنامه 

ند م که خود را دولت عضررو برجام بنامد و چه این که بخواهد از این طریق از حقوق ناشرری از این عضررویت بهره

  شود. 

 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e18?rskey=615OfY&result=1&prd=OPIL
https://www.icj-cij.org/en/case/90
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 عدم طی مراحل داخلی جبران خسارت-11

شده که دولت زیاندیده  سلم حقوقی پذیرفته  صل م صل به عنوان یک ا صد حمایت از تبامروزه این ا عه ای که ق

ه در نظام بینی شررردجبرانی الزم پیش طرق پیشرررتر باید مزبور  تبعه دارد، خود را در قالب حمایت دیپلماتیک 

شاید بتوان از قیاس در ای شد.  شور ناقض تعهد را طی کرده با شت ایاالت حقوقی ک ستفاده کرد و اظهار دا نجا ا

شورای امنیت عبور می شده در برجام و قطعنامه  سیر تعیین  ون این کرد و چمتحده برای خروج از برجام باید از م

توان برجام را همانند قطعنامه را نخواهد داشت. از سویی دیگر، می 11طریق را طی نکرده است حق استناد به بند 

دانست؛ به  (self-contained regime)سالح یا کنترل سالح دارای ویژگی خود بسنده  سایر معاهدات خلع

ینی می ب این معنا که طرق نظارت، بازرسررری و رسررریدگی به تخلفات ادعایی در درون نظام معاهداتی مزبور پیش

سازوکارهای حقو سلیحاتی در وهله اول اجازه مراجعه به  ملل عام الق بین شود و طرفین به دلیل ماهیت حساس ت

توسط شورای امنیت نیز تهیید شده  2231را برای مقابله با نقض ادعایی نخواهند داشت. این سازوکار در قطعنامه 

اشررراره صرررریحی بدان دارد. اما ایاالت متحده پیش از خروج خود از برجام، به این  13و  12، 11اسرررت و بند 

 سازوکار متوسل نشد.

  المللالمللی در منظومه حقوق بین بین توجه به سایر تعهدات -12

شده در حقوق بین  صل پذیرفته  سیر یا اجرای یک تعهد را نمیاین یک ا ست که تف ز اجرای توان فارغ االملل ا

ستماتیکتعهدات دیگر مرتبط با آن تعهد در نظر گرفت) سی سیر سوممندرج  تف سوم از بند  سمت   31ماده  در ق

قطعنامه در تعارض با بند  25تواند برخالف ماده (. از یک سرررو، ایاالت متحده نمیکنوانسررریون حقوق معاهدات

ود و اجرای آن را با مشکل مواجه سازد. از سوی دیگر، ایاالت متحده از قطعنامه از برجام خارج ش 2و  1اجرایی 

زمان خروج از برجام تعهدات متعددی را نسررربت به ایران نقض کرده که به صرررورت یک نقض مسرررتمر قابل 

از آن  2019)که ایاالت متحده در اکتبر  1955توصرریف اسررت. برخی از این تعهدات عبارتند از: معاهده مودت 

؛ «1955های ادعایی معاهده مودت  نقض»المللی دادگسرررتری در پرونده د(؛ دسرررتور موقت دیوان بین خارج شررر

صوب  2231قطعنامه  سی م سیا شکال تبعیض 1966شورای امنیت؛ میثاق حقوق مدنی و  سیون محو کلیه ا ؛ کنوان

جام؛ و، موافقتنامه ؛ بر1981های الجزایر مصرروب ؛ بیانیه 1989؛ کنوانسرریون حقوق کودک مصرروب 1965نژادی 

 .1973حمل و نقل هوایی مصوب 

https://legal.un.org/ilc/texts/1_9.shtml
https://legal.un.org/ilc/texts/1_9.shtml
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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ول حاکم بر که بسرریاری از اصرر المللی امروزه پذیرفته اسررتدکترین و رویه قضررایی بین نکته قابل توجه این که 

 رفت.های شورای امنیت نیز به کار گتغییرات در مورد تفسیر قطعنامه توان با اعمال برخی تفسیر معاهدات را می

 گیری بخش دومنتیجه

به عنوان دولت طرف برجام راه سختی در پیش  2231ایاالت متحده برای توجیه حقوقی حضور خود در قطعنامه 

توان هر زمان می رو دارد. البته شرورای امنیت محفلی اسرت که طبع سریاسری آن بر سررشرت حقوقی غلبه دارد و

ر تاریخ ای جدید را دمنتظر ابتکاری بود که از آسررتین ذینفعان مرتبط با موضرروع مورد بحث سررربرآرد و رویه 

ه الملل، از یک سررو، با توجه به ارتباط تنگاتنگ قطعنامشررورای امنیت ثبت کند. با این حال، از منظر حقوق بین 

ه در کالمللی اسررت ) جام و پیوند آن با مقوله صررلح و امنیت بینکه موضرروع و هدف آن تهیید و اجرای بر 2231

نیز بدان اشراره « 5195های ادعایی معاهده مودت برخی نقض»نظر جداگانه قاضری ویژه جمشرید ممتاز در قضریه 

و مغایرت اسررتناد وی به  2018می  8(، و از سرروی دیگر، اقدام صررریح ایاالت متحده در خروج از برجام در شررد

قطعنامه به دالیل متعدد حقوقی که برخاسته از اصول کلی حقوقی است، امکان مشارکت ایاالت متحده به عنوان 

ضو برجام در معنای قطعنامه  شوار ا 2231دولت ع شه د ست که همی سیر در حقوق، جهانی ا ست. با این حال، تف

شیک در برای ورود به آن وجود ندارد. هنگامی که ازیک در برای ورود به منظومه حقوق بین ستفاده  د، الملل ا

توانند به همان موضوع از زاویه نهایت دیگری نیز در آنِ واحد میشود درهای بیآن زمان است که مشخص می

 کنند. دیگری نگاه

http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56360.html
https://unstudies.ir/گزارش/اعلامیۀ-قاضی-اختصاصی،-جناب-آقای-دکتر-جمشید-ممتاز،-در-قضیه-نقض-عهدنامه-مودت/
https://unstudies.ir/گزارش/اعلامیۀ-قاضی-اختصاصی،-جناب-آقای-دکتر-جمشید-ممتاز،-در-قضیه-نقض-عهدنامه-مودت/
https://unstudies.ir/گزارش/اعلامیۀ-قاضی-اختصاصی،-جناب-آقای-دکتر-جمشید-ممتاز،-در-قضیه-نقض-عهدنامه-مودت/
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 شورای امنیت 2231درباره اهمیت استثنایی قطعنامه 

 ایران نبرد تفسیرها و غنی سازی اورانیوم درپژوهشگر حقوق بین الملل در دانشگاه برکبک و نویسنده کتاب  -فرشاد کاشانی

شورای امنیت سازمان ملل متحد است که از تاریخی ترین و پرنکته ترین  2231قطعنامه پنجمین سالگرد تصویب 

 قدام مشترکبرنامه جامع ایعنی شش روز پس از حصول  1394تیر  29در  2231قطعنامه های شوراست. قطعنامه 

به رای گذاشرته شرد و با اکثریت قاطع اعضرا به تصرویب رسرید. این قطعنامه، مطول ترین مصروبه تاریخ شرورای 

ست. قطعنامه در  سیری گروه  30امنیت تا به امروز ا ضمیمه که یکی متن برجام و دیگری بیانیه تف بند همراه با دو 

دولت های عضو را  منشور ملل متحد 25ذیل ماده مه است مجموعا در صدوچهار صفحه است. مقدمه قطعنا 5 1

 41 ذیل مادهمکلف به رعایت آن کرده اسررت؛ اما بخش هایی از آن که قطعنامه های پیشررین شررورا را لغو کرده 

 یعنی فصل هفتم منشور قرار دارد.

سترش پیمان منع گبرای اولین بار در تاریخ شورای امنیت حقوق یک دولت فاقد سالح اتمی عضو  2231قطعنامه 

سته ای  ستثنی بدون را اتمی سوخت چرخه در  سالح های ه  توافق متن در که طور همان سازی، غنی کردن م

 :است کرده تایید آمده

اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود برای انرژی هسته ای جهت مقاصد »

نامه و در نتیجه با برآمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته ای و همسو با تعهداتش در آن سند اعمال کند صلح

 «.هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سالح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد

، 1696از نکات قابل توجه این مصرروبه لغو یکباره شررش قطعنامه پیشررین شرروراسررت. بر این اسرراس قطعنامه های 

در اقدام  1929قطعنامه تاریخ شررورای امنیت یعنی  41و سررختگیرانه ترین قطعنامه ذیل ماده  1803، 1747، 1737

از فصل  41ذیل ماده  1929ملغی شده است. قطعنامه  2231بی سابقه دیگری در تاریخ شورای امنیت، با قطعنامه 

 تصویب شد. 1389زور( اشاره دارد، در بیستم خرداد  هفتم منشور که به اقدامات تنبیهی اقتصادی )نه استفاده از

ضمیمه )سه فهرست تحریمی( و ضمیمه چهارم  4بند و  38از جهات متعددی قابل مداقه است: در  1929قطعنامه 

، ایرلند شمالی و اتحادیه اروپا است که دو سال قبل از تصویب 5 1شامل پیشنهاد توافق اتمی از سوی کشورهای 

پیشنهاد شد و البته مورد پذیرش قرار نگرفت. پیش نویس قطعنامه پس از رد توافق سه جانبه تهران با این قطعنامه 

رای مثبت، دو رای منفی برزیل و  12حضررور ترکیه و برزیل در مبادله سرروخت اتمی به رای گذاشررته شررد و با 

صویب به لبنان، ممتنع رای یک و( تهران توافق طرفین)  ترکیه سید ت شامل  1929 هقطعنام. ر صل  یک مقدمه مف

https://twitter.com/FarKashani
https://taaghche.com/book/44400/نبرد-تفسیرها-و-غنی-سازی-اورانیوم-در-ایران؛-واکاوی-تفسیرهایی-که-به-برجام-انجامید
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2231
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
https://legal.un.org/repertory/art25.shtml
https://legal.un.org/repertory/art41.shtml
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1696
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1737
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1747
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1803
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1929
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بار  5یادآوری قطعنامه های پیشرررین شرررورای امنیت و قطعنامه های قبلی آژانس بین المللی انرژی اتمی دارد و با 

سمت اجرایی خود ذیل ماده « نگرانی جدی»ابراز  شور  41از ابعاد مختلف برنامه اتمی ایران وارد ق صل هفتم من ف

براز با ا»ملل متحد می شررود که الزام حقوقی قوی تری نسرربت به سررایر فصررل های منشررور دارد. مقدمه قطعنامه 

کشررور هدف، بالفاصررله این موضرروع را با حفظ صررلح و امنیت بین المللی که « نگرانی از خطرات اشرراعه ای

ست مرتبط کرده و با یک بند ب شورای امنیت ا صلی  سئولیت ا شورای امنیت ادامه م دیع در تاریخ قطعنامه های 

 داده است:

مه دولتد چیز هیچ کند می تاکید»  مه، از جمله ر این قطعنا یا اعمال فراتر از این قطعنا مات  قدا به اتخاذ ا ها را مجبور 

 «.استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور نمی کند

ستفاده از زور در  شخیص ا شور ملل 42ماده ت شده که  من شده در بینیاقدامات پیش»متحد آمده و منوط به این 

صررادر شررده اما خارج از  41ذیل ماده  1929قطعنامه «. کافی نباشررد یا ثابت شررده باشررد که کافی نیسررت 41ماده 

به  9عرف شورا به امکان استفاده یا تهدید به استفاده از زور در مقدمه اشاره کرده است. قطعنامه، سپس در ماده 

ست که  ضو امر کرده ا ستورهای عملیاتی قطعنامه کار گیرند. بند « همه تدابیر الزم»دولت های ع را برای انجام د

صرفا 41، ذیل ماده  1929قطعنامه  9 ست که  شور ا ست اقداماتی» به مربوط  من ضمن که ا  یروین کارگیری به مت

نها به صرررراحت منع نشرررده بلکه ت نه قطعنامه مقدمه در زور از اسرررتفاده به تهدید یا اسرررتفاده اما. «نباشرررد مسرررلح

ذیل فصل هفتم قرار ندارد؛ اما حتی با  1929غیرمستقیم و با زبانی پیچیده مجاز شمرده شده است. مقدمه قطعنامه 

درنظر گرفتن این نکته، بدعت بار و خارج از رویه های پیشررین شرروراسررت. )برای مطالعه درباره دیگر اشررکاالت 

از دانشرررکده حقوق دانشرررگاه آالباما که این قطعنامه را خارج از  مطالعه مقاله دانیل جوینر 1929وارد به قطعنامه 

 اختیارات قانونی شورای امنیت خوانده توصیه می شود(.

کرد  لغو را دیگر قطعنامه مرتبط، شورای امنیت پنج قطعنامه پیش از آن و 1929پنج سال پس از تصویب قطعنامه 

شاپیش  صمیم گرفت»و پی شترک یعنی در تیر « ت سال پس از روز پذیرش توافق برنامه جامع اقدام م  1404که ده 

که حاوی برخی از محدودیت های باقی مانده قطعنامه های پیشرررین اسرررت را لغو و  2231تمامی مفاد قطعنامه 

ستور کار خود خا شاعه درباره دولت هدف را هم از د ضوع عدم ا عالوه بر این، برای  2231رج کند. قطعنامه مو

خصرروصررا ماده چهار و بحث  معاهده عدم اشرراعهاولین بار در تاریخ شررورای امنیت بر حقوق یک دولت عضررو 

https://legal.un.org/repertory/art42.shtml
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182257
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182257
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2224
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2224
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
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صراحت ست و البته به  شته ا صحه گذا سازی اورانیوم  شدن آن  27در بند  پردامنه غنی  برای جلوگیری از رویه 

 ها تاکید می کند:برای دیگر دولت

کلیه مفاد مندرج در توافق نباید به منزله ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری یا برای اصرررول بنیادین حقوق بین الملل و »

شررناخته شررده بین المللی تلقی  حقوق تعهدات وفق معاهده ان پی تی و سررایر اسررناد مربوط و همچنین اصررول و رویه های

 «.شود

ته و در حال بروز آثاری در حقوق  تاکید، قطعنامه شرررورا در متون حقوقی مورد اشررراره قرار گرف علیرغم این 

الملل اسررت و جلوگیری از ارجاع به آن از سرروی دولت هایی که در آینده خواهان دسررتیابی به چرخه کامل بین

 است.  سوخت اتمی هستند، در عمل غیرممکن

پیش بینی  2231و دیگر قطعنامه های لغو شررده، مطابق آنچه در قطعنامه  1929احتمال بازگشررت اعتبار به قطعنامه 

صورتی که برجام تا ده  ست. در  شده ا ساله وجود دارد. اما اکنون نیمی از این دوره طی  شده در یک دوره ده 

 پایدار بماند، این احتمال به کلی از بین خواهد رفت. 1404سال پس از تاریخ پذیرش یعنی مهرماه 
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 تاملی بر تالش آمریکا جهت تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت

 دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی -دکتر محسن عبدالهی

ای ایران از یک طرف و لغو های هسرررته ( با هدف تحدید و نظارت بر فعالیتبرجامبرنامه جامع اقدام مشرررترک )

تصررویب شررد. مشررارکت  2015در سررال  1 5تحریمهای ناشرری از برنامه اتمی ایران از طرف دیگر، بین ایران و 

 ( ترجیح دادند تا در ضمیمه2231ایید کننده برجام در شورای امنیت )کنندگان برجام در زمان تصویب قطعنامه ت

سلیحاتی ایران را به  ضمیمه ب( لغو تحریمهای ت سته ) سال جاری  18سال بعد موکول کنند.  5ای خودخوا اکتبر 

صادف با  سال  1399مهر  27م سد. دولت ایاالت متحده آمریکا که در  با هدف نابودی  1397این زمان فرا می ر

برجام از این توافق خارج شد، در خالل این مدت تمام تالش خود را برای نابودی این سند انجام داده است. این 

ن اولین امتیاز خود را دولت، به هیچ وجه مایل نیسرررت که برجام بدون آمریکا به اشرررتغال خود ادامه داده و ایرا

علیرغم اقدامات متقابلی که انجام داده اسرررت، دریافت کند. درسرررت به همین دلیل این دولت ضرررمن تهدید به 

شه، اخیرا پیش  سم ما سوم به مکانی ستفاده از ابزار مو صویب به  نویس قطعنامها ضو دایم  5ای را برای ت دولت ع

نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعالم شده است. این نوشتار یش شورا ارائه کرده است. هدف از ارایه این پ

فاقد  نویسنویس یادشرررده به دنبال اثبات این اسرررت که نه تنها پیش کوتاه ضرررمن نقد دالیل مندرج در پیش 

ست. برای این منظور اب وجاهت قانونی می شین رفته ا سلیحاتی پی سیار فراتر از تمدید تحریمهای ت شد بلکه ب دا تبا

نگاه کوتاهی بر تحریمهای تسررلیحاتی ایران در شررورای امنیت خواهیم انداخت )الف(؛ سررپس به نقش برجام و 

ویس ندر لغو زمانبندی شرررده این تحریمها پرداخته )ب(؛ و در نهایت به توصررریف و تحلیل پیش 2231قطعنامه 

 خواهیم نشست.

 تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت -الف

های نظامی خود موضرروع تحریم تسررلیحاتی شررورای امنیت قرار نگرفته اسررت. به هیچگاه به دالیل فعالیتایران 

صلح و امنیت بین  سلیحاتی ایران هیچگاه تهدیدی برای  سخن، برنامه های ت ست تدیگر  شورای المللی نبوده ا ا 

و  1979یروزی انقالب اسالمی در سال ها را موضوع تحریم خود قرار بدهد. هرچند که بعد از پ امنیت این برنامه

به ویژه در دوران جنگ هشررت سرراله با عراق همواره از سرروی دولتهای غربی مورد تحریم تسررلیحاتی قرار گرفته 

ست.  صلح  وجود با ا سبی را برای سابقه فوق، برنامه  صت منا شورای امنیت، فر آمیز اتمی ایران و ارجاع آن به 

های ، فعالیتهای صادره شورا علیه آنبا هدف فشار بر ایران جهت اجرای قطعنامه شورای امنیت فراهم ساخت تا 

https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background
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 موضرروعیتهای تسررلیحاتی ایران تحریم نماید. به دیگر سررخن، باز هم فعالیت 2007تسررلیحاتی ایران را از سررال 

های تسلیحاتی خود فعالیت 1747طی قطعنامه  2007نداشت. در این راستا، شورای امنیت برای اولین بار در سال 

 این قطعنامه: 5ایران از جمله خرید و فروش تسلیحات را منع می کند. شورا به موجب بند 

صمیم» ستقیمنباید به  ایران گیرد کهمی ت ستقیم طور م سیله هاز قلمرو خود یا ب یا غیرم ستفاده اتباع و از  خود یا با ا

 اینکه تمام کند، و و مواد مرتبط اقدام تسرررلیحات یا انتقال فروش تامین، خود به با پرچم ها یا هواپیماهایکشرررتی

خود  با پرچم یاها یا هواپیماهاز کشرتی خود یا با اسرتفاده اتباع وسریله به را از ایران اقالمی دولتها باید تهیه چنین

 «.کنند ممنوع باشند یا خیر گرفته نشئت از قلمرو ایران اقالم این چه

 انتقال و ، فروشاز تهمینبا دقت و مراقبت  خواند کهفرامی»دولتها را به این  شرررورا همچنین در بند بعدی تمام

، بزرگ با کالیبر ایتوپخانه هایسرریسررتمزرهی،  میرز خودروهایرزمی،  تانک هرگونه یا غیرمسررتقیم مسررتقیم

 ر فهرستد که موشکی هایها و سیستمموشک جنگی هایکشتی ،تهاجمی کوپترهای، هلیجنگنده هواپیماهای

 سرریلهو یا به ، از قلمروشرراناندشررده ایران مشررخص برای متعارف تسررلیحات متحد درباره ملل سررازمان شررده ثبت

کشورها  این خواهد کهمی همچنین .کنند جلوگیری شانبا پرچم  ها و هواپیماهایاز کشتی یا با استفاده اتباعشان

یا  الیمنابع م دیگر و انتقال ، خدماتگری، واسررطهگذاری، سرررمایه، آموزشرریمالی فنی، کمک هرگونه از تهمین

مات تهمین، فر خد با  قال، وشمرتبط  ختانت به ، سرررا  زایشاز اف منظور جلوگیری به اقالمی چنین کارگیریو 

 «.کنند خودداری، است کننده ثباتبی که تسلیحات

شده 2010) 1929( و نهایتا 2008) 1835(؛ 2008) 8031 های منویات مندرج در این قطعنامه در قطعنامه  ( تکرار 

، 2007سرررال  1747نامه اخیر، به اقالم نظامی مندرج در قطعنامه قطع 8اسرررت. با این حال، باید توجه کرد که بند 

را افزوده اسررت. باید توجه داشررت که این تحول، جدای از تمرکز « های موشررکی متعارفموشررک یا سررامانه »

د )بندهای باش ، می«ای هستند های بالستیکی است که قادر به حمل سالحهای هستهموشک»های شورا بر  قطعنامه

شتار جمعی طبقه1929قطعنامه  9و  7 سالحهای ک شکها در چارچوب  شوند که پرداخت بندی می (. این نوع مو

های  قطعنامه« مشروعیت»به آنها از موضوع این نوشتار خارج است. هرچند دولت جمهوری اسالمی ایران بارها 

 ر ملل متحد و در چارچوب صالحیتشورا را زیر سئوال برده است اما باید پذیرفت که این قطعنامه ها وفق منشو

 هستند.« قانونی»شورا تصویب شده و لذا 

 

https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1747-2007.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1803-2008.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1835-2008.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1929-2010.pdf
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 نظامی توسط برجام-ایهای هسته لغو تحریم -ب

 رانای برای بود، ایران اتمی برنامه آمیز صرررلح ماهیت از اطمینان منظور به توافقی 1 5 دولتهای برای برجام اگر 

 به یرانا بازگشررت تمهید و آمریکا و اروپا اتحادیه امنیت، شررورای هایتحریم رفع منظور به راهبردی ای وسرریله

مقدمه برجام(. آنگونه که در برجام نیز منعکس گردیده، در خالل  2آمد )بند المللی به شرررمار می  ه بینجامع

ستدالل به حق ایران آن بود که با انعقاد برجام باید کلیه شات گرفته از برنامه اتمی مذاکرات، ا ایران  تحریمهای ن

کنندگان جز در دهد که مشرررارک ت(. با این حال، دقت در برجام نشررران می5لغو گردد )همان، مقدمه و ماده 

 ,JCPOA Annex II – Sanctions-related commitmentsهای تسلیحاتی اتحادیه اروپا )مورد تحریم

A. European Union, 1.8-9کردن اشرخاص حقیقی و حقوقی نظامی ایران از لیسرتهای تحریم،  ( و خارج

. در این اند های ایجاد کننده این تحریمها بسررنده کردهوارد موضرروع تحریم تسررلیحاتی نشررده و به لغو قطعنامه 

های ایجاد  ( به صررراحت تمامی قطعنامه12شررورای امنیت )بند  2231( و هم قطعنامه 18راسررتا، هم برجام )ماده 

شیدهکننده تحریم سلیحاتی ایران را خاتمه بخ صویب  های ت شورای امنیت، هنگام ت ضای دایم  اند. با این حال، اع

ی ای که به عنوان ضمیمه )ب( قطعنامه منتشر شده، زمانبند تاییدکننده برجام در شورای امنیت طی بیانیه قطعنامه

این ضمیمه و اعتبار مفاد آن مورد اعتراض ایران قرار گرفت را برای لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران اعالم داشتند. 

 صادر شده است(. 2231بیانیه دولت جمهوری اسالمی که پس از تصویب قطعنامه  13)بند 

این بند تا »کند: شررورای امنیت را تکرار کرده و در انتها مقرر می 1929قطعنامه  8ضررمیمه )ب(، تقریبا بند  5بند 

صویب برجامرسال پس از  5تاریخ  شی در تهیید  وز ت ستنتیجه یا تا تاریخی که آژانس گزار ارائه  تررده گیری گ

این بند، مطلق و بدون هرگونه شرررطی اسررت. در نتیجه با «. دهد، هرکدام زودتر حادث شررود، اعمال خواهد شررد

سیدن  صادف با  18فرار سال جاری )م صویب  5که  -( 1399مهر  27اکتبر   -گذردبرجام میسال از زمان روز ت

کلیه تحریمهای تسررلیحاتی ایران خود به خود برای همیشرره لغو خواهد شررد. روشررن اسررت که پس از این تاریخ 

هرگونه تحریم جدید تسرررلیحاتی ایران مسرررتلزم تصرررویب قطعنامه تحریمی جدید اسرررت که نیازمند رای مثبت 

ی اآمریکا از سال گذشته تالشهای گسترده دولتهای عضو دایم است. درست به همین دلیل، دولت ایاالت متحده

را به منظور تمدید این بند و به تبع تحریم تسرررلیحاتی ایران آغاز کرده اسرررت که آخرین تالش این دولت ارایه 

 شود.پیش نویس قطعنامه مفصلی به شوراست که در بند بعدی به آن پرداخته می
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 مدید تحریمهای موجود تا تاسیس نظام تحریمی جدیدنویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی: از ادعای تپیش  -ج

دولت آقای دونالد ترامپ از همان زمان کارزار انتخاباتی، تندترین حمالت را نثار برجامی کرد که آن را میراث 

دانسررت تا توافق دولت ایاالت متحده آمریکا. ترامپ برجام را توافقی ناکافی، یکطرفه دولت دموکرات اوباما می

اا زمانی محدود دانسرررته اسرررت. او بارها و بارها ایران را به مذاکره برای تصرررویب سرررندی جایگزین و به لح

ی آمریکا از خروج غیرقانونی از برجام،  فراخوانده که هربار با مخالفت ایران روبرو شرررده اسرررت. هدف ناگفته

ه دوباره و شرردیدتر تحریمهای رسررد ترامپ فکر میکرد که با خروج از برجام و اعادنابودی آن اسررت. بنظر می 

سررابق و در نتیجه محرومیت ایران از امتیازات اقتصررادی برجام، ایران نیز از برجام خارج شررده و این توافق نابود 

خواهد شد. حال آنکه ایران راه عقالنیت برگزیده و تاکنون صبر راهبردی را در دستورکار خود قرار داده است. 

 «مکانیسررم ماشرره»ود، دسررت آمریکا را از مواهب و سررازکارهای برجام از جمله نتیجه آنکه، ترامپ به دسررت خ

حال، برجامِ بی بلِ  کوتاه کرده و در عین  قا مات م قدا مه داده و ایران علیرغم اتخاذ ا به حیات خود ادا کا  آمری

ی برای دادکاهش دهنده تعهداتش، در آسررتانه اولین برداشررت امتیاز زمانبندی شررده قرار گرفته اسررت. چنین رخ

ای برای ایشرران در آسررتانه انتخابات نوامبر محسرروب دولت ترامپ غیرقابل تحمل بوده و شررکسررت قابل مالحظه 

خواهد شررد. از اینرو، شرراهد تالشررهای گسررترده دولت آمریکا برای نابودی برجام قبل از نوامبر سررال جاری و یا 

راسررتای وضررعیت فوق، دولت آمریکا نه تنها بطور  حداقل ممانعت از لغو تحریمهای تسررلیحاتی ایران هسررتیم. در

دید نویس قطعنامه ای را با ادعای تمشده است بلکه اخیرا پیش« مشارکتش در برجام»آمیزی مدعی تداوم تناقض 

 ود.شتحریم تسلیحاتی ایران به شورا عرضه کرده است که در ادامه به بررسی این قطعنامه پرداخته می

نویس مفصررلی ارایه شررده اسررت. به تصررریح آخرین بند مقدماتی،  بند اجرایی، پیش 35 با یک مقدمه طوالنی و

 بند 5 مقدماتی، بندهای اکثر  منشررور تصررویب خواهد شررد. افزون بر 7و ذیل فصررل  41قطعنامه به موجب ماده 

ست اجرایی صاء به نویسپیش نخ شکی حمالت از برخی محکومیت و اح  در و خاورمیانه منطقه در دریایی و خ

ساب نهایت سالمی جمهوری دولت به آنها پذیرش غیرقابل انت صاص ایران ا  به 2019 سپتامبر 14 حمله. دارد اخت

به پایگاه نظامی کرکوک و تعرض به سررفارت  2019(، حمله دسررامبر 1ند ب) عربسررتان آرامکو نفتی تاسرریسررات

(؛ محکومیت نقض حاکمیت و 3نطقه )بند (؛ ادعای انتقال سرررالح به شررربه نظامیان در م2آمریکا در عراق )بند 

رانی  کشرررتی به  (؛ و محکومیت حمالت4های یمن )بند تمامیت ارضررری عربسرررتان در رابطه با حمالت حوثی

 شوند.( از جمله این موارد محسوب می5تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز )بند 
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شده بندها به گونه  سای تنظیم  سالمی اند که خواننده گمان می برد م ئولیت تمامی این موارد به عهده جمهوری ا

سررب الملل به ایران منتایران اسررت. در حالیکه تقریبا در هیچیک از موارد ادعایی فوق حمالت مطابق حقوق بین 

اند. واضح است که دولت آمریکا برای اقناع اعضای شورای امنیت به صدور قطعنامه تحریمی فصل هفتمی نشده 

المللی از سرروی ایران اسررت. از اینرو، شرراهد چینش ناشرریانه و مقدماتی تهدید صررلح و امنیت بین  ناگزیر از اثبات

غیرقابل قبول حوادثی هسررتیم که اوال به تنهایی به آسررتانه مورد نظر منشررور برای تهدید علیه صررلح و امنیت بین 

ستانهالمللی نمی سیدن به چنین آ سند و ثانیاً به فرض ر ساب آنها به ایران مورد تردی ای نیز، ارتباطر د جدی و انت

ست. پیش  صراحت در بند ا شاره،  14نویس برای نیل به چنین هدفی به  صای حمالت مورد ا مقدماتی پس از اح

کند که چنین حمالتی و اشاعه مستمر تسلیحات و مواد مرتبط آنها توسط ایران تهدیدی احراز می»دارد: مقرر می

صلح و امنیت بین ستاعلیه  صلی را درباره حقوق پیش  22الی  9بندهای «. لمللی ایجاد کرده ا نویس مقررات مف

سایر دولتها )بند 10و تکالیف دولت ایران )بند  سلیحات متعارف از و 9( و  ( به منع تامین، خرید، فروش و ارایه ت

لیحاتی ان لغو تحریمهای تسنویس است که از زمبه ایران وضع کرده است. در واقع، این بندها قلب تحریمی پیش 

در اکتبر پیش رو، الزم االجرا خواهند شد. عبارت پردازی ها مشابه همان عبارت پردازی قطعنامه های سابق و به 

است. با این توضیح که به مانند بند اخیر، امکان نقل و انتقال سالح به طور  2231ضمیمه )ب( قطعنامه  5ویژه بند 

ست. برای این منظور ا«کمیته»موردی با اجازه  شده ا شد، پیش بینی  سیس خواهد  ی که به موجب این قطعنامه تا

روز قبل از اقدام از  30دولت ایران یا سررایر دولتهایی که به دنبال خرید یا فروش سررالح از یا به ایران هسررتند باید 

 (. 9کمیته تاییدیه دریافت کنند )بند 

بع و خدمات مالی، مشررراوره یا دیگر خدمات یا کمک های مربوط نویس به تحریم آموزش فنی، مناپیش 11بند 

ای به تمامی دولتها برای های گسرررتردهصرررالحیت 13و  12به نقل و انتقال تسرررلیحات اختصررراص دارد. بندهای 

صادره محموله  ضبط و م سی و  صد ایران اعطا مینظارت، بازر شکوک از مبداء یا به مق  کنند. اعم از آنکههای م

پیما یا کشررتی حمل شرروند. این صررالحیت ها بقدری وسرریع اسررت که در صررورت تصررویب به مانند توسررط هوا

قواعدی  18الی  15المللی ایران را مختل خواهد کرد. بندهای ای سررابق، مراودات بین هسررته -های تحریمیرژیم

ین خصوص مقرر می های مشکوک در دریای آزاد و تکالیف دولتها به همکاری در ا به منظور بازرسی محموله

های ناقض تحریمها به ترتیب در  ها و محمولهبه صررالحیت توقیف، ضرربط، مصررادره و دفع کشررتی 19کنند. بند 

صررالحیت و تکلیف توقیف فوری حسررابها و  21بنادر و دریای سرررزمینی دولتهای عضررو اختصرراص دارد. بند 

ویس نقض تحریمهای تسررلیحاتی مندرج در پیش داراییها و منابع مالی متعلق به اشررخاص حقیقی و حقوقی که نا
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ستند را به  شن. کندمی اعطا دولتها ه ست رو سیاری دولتی ماهیت به نظر که ا ی ایران، تدول و نظامی نهادهای از ب

 و آمد تحریم به 22 بند نهایت در. است ایران دولت از بخشی مصونیت  این بند از قطعنامه پیشنهادی مستلزم لغو

صی المللی بین شد شخا صاص ا سط که دارد اخت ست آنها نام قطعنامه این کمیته تو ستا نای در. شد خواهد لی  را

 های بشردوستانه است.های شورا حاوی معافیت قطعنامه اکثر مانند به نویس،پیش 24 و 23 بندهای

نویس دانسررت. این پیششررورا  2231ضررمیمه )ب( قطعنامه  5توان قطعنامه تمدیدی بند قطعنامه پیشررنهادی را نمی

 داد، ایران راساله داشته و با انقضای زمان بطور خودکار به تحریمها خاتمه می 5برخالف بند مزبور که زمانبندی 

نویس همچنین برای نظارت بر اجرای منویات خود،  دهد. پیشتحت تحریمهای تسرررلیحاتی نامحدودی قرار می

کند که ای مرکب از تمامی اعضررای شررورا را ایجاد میکمیته  25سررازکاری نهادین را تاسرریس کرده اسررت. بند 

نظارت بر اجرای منویات قطعنامه، لیسررت کردن اشررخاص ناقض، اعطای تاییدیه و معافیت ودر نهایت اطمینان از 

صالحیت سایر دولتها از مهمترین  ست. همچنین به منظور کمک به کمیته، بند پایبندی  نویس پیش  27های آن ا

ای از کارشررناسرران تاسرریس کند که بندهای بعدی نفره 8کند پنل یرکل سررازمان ملل متحد درخواسررت میاز دب

قطعنامه به تبیین حقوق و تکالیف این پنل و سررایر دولتها در همکاری با آن اختصرراص دارد. در نهایت قطعنامه با 

یابد ان میبیشتر وضعیت در منطقه پایتهدید به اتخاذ تدابیر شدیدتر در صورت عدم پایبندی به مفادش و وخامت 

 (.33)بند 

 برآیند

نویس محدود به نقل و انتقال تسررلیحات اسررت اما نویس ترسررناکی ارایه شررده اسررت. هرچند موضرروع پیشپیش

جد  تواند مراودات دریایی و هوایی ایران را بهای اسرررت که می نظامات کنترلی، نظارتی و بازرسررری آن به گونه

)برای دیدن اسررتداللهای حقوقی دولتهای  از نظر حقوقی، قطعنامه به سررادگی قابل تخدیش اسررتمختل نماید. 

های نمایندگی دایم این دو کشررور به رئیس شررورای امنیت(. با این  نگاه کنید به نامه های هیئت چینو  روسرریه

کنند: منزلت و وجهه سرریاسرری، حال، اعضررای شررورای امنیت لزوما بر مبنای اصررول و قواعد حقوقی اقدام نمی

ر هستند. المللی بسیار موث ده و موضوع تحریم در کنار فضای عمومی بیناقتصادی و نظامی دولتهای پیشنهاد دهن

در این خصررروص، خوشررربختانه خروج آمریکا از برجام و اعمال غیرقانونی تحریمهای یکجانبه اولیه و ثانویه آن 

علیه ایران و سرررایر دولتها از یک طرف و تداوم عضرررویت ایران در برجام علیرغم تحمل تحریمهای اقتصرررادی 

شورا را به گونه ضای  ست که امید فراوانی به وتوی این پیش  آمریکا از طرف دیگر، ف رود. س مینویای کرده ا

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/131/53/pdf/N2013153.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/142/37/pdf/N2014237.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/142/37/pdf/N2014237.pdf?OpenElement
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ی ا با این حال، باید توجه کرد که تا آخر اکتبر زمان زیادی باقی مانده اسرررت. کافی اسرررت در این زمان، حادثه

ستان رخ داده یا اقداما سات آرامکو عرب سی ت هیجانی مانند خروج ایران از پروتکل الحاقی یا مانند حمالت به تا

وقی های حقتقلیل همکاری با آژانس در دسرتورکار قرار گیرد. در آن صرورت خواهیم دید که چگونه اسرتدالل

ش نویس هرچند با اصالحاتی چند، افزایدر نزد اعضای شورا رنگ باخته و همدلی با آمریکا برای تصویب پیش 

ذش ای تحت نفوو، ایران باید بسرریار مراقب بوده و هشرردارهای الزم را نیز به شرررکای منطقهخواهد یافت. از اینر

ست و ایجاد نظام  شه به تاریخ خواهد پیو سلیحاتی برای همی سیدن اکتبر تحریمهای ت بدهد. فراموش نکنید با فرار

 تحریمی جدید اگر نگویم غیرممکن، بسیار دشوار است.
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شورای امنیت سازمان ملل برای استفاده از  2231استناد به قطعنامه ایاالت متحده امریکا و 

 مکانیسم ماشه

 عضو هیهت علمی دانشگاه فردوسی مشهد -دکتر اعظم امینی

( بعد از عدم موفقیت در 1399مرداد  25) 2020اگوست  15دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا در 

ت تحریم که از مکانیسم ماشه برای بازگش اعالم کردتحریم تسلیحاتی ایران کسب آرا الزم برای تصویب قطعنامه 

االت متحده می تواند بعد از خروج های سازمان ملل علیه ایران استفاده می نماید. حال سؤال این است که آیا ای

 از برجام از مکانیزم ماشه استفاده نماید؟ استدالل حقوقی امریکا در تاکید بر استفاده مکانیسم ماشه چیست؟ 

که  آنشده در  ینیب شیپالف بر می آید آن است که سازوکار حل و فصل اخت برجام 37و  36آنچه از بندهای 

تعهدات برجامی هر یک از این « نقض قابل توجه»یا ایران در خصوص  5+1به صرف ادعای یکی از دولت های 

دولت ها به جریان می افتد، از سه مرحله یا سه الیه تشکیل شده است که در صورت عدم حل و فصل اختالف 

گردد و در واقع راهکارهای باال در طول هم هستند. نخستین در هر مرحله، اختالف به مرحلۀ بعدی منتقل می 

مرحلۀ حل و فصل اختالف، کمیسیون مشترک است که از تمامی مشارکت کنندگان در برجام )هشت عضو: 

روز فرصت دارد تا موضوع اختالف را حل  15تشکیل شده است و  1+5نمایندة اتحادیه اروپا، دولت های ایران و 

اقدام همزمان در سطح وزراء امور خارجه و هیئت مشورتی است. بدین ترتیب که اختالف می کند. مرحلۀ دوم، 

تواند در سطح وزراء امور خارجۀ دولت های مشارکت کننده در برجام یا به طور همزمان در هیئت مشورتی سه 

لت حل و نفره )یک نفر از هر یک از طرف های اختالف و یک عضو مستقل( مطرح و حل و فصل گردد. مه

چنان حل نشده روزه، اختالف هم 30روز است. اگر پس از طی این فرآیند  15فصل اختالف در مرحلۀ دوم نیز 

روز، نظر هیئت مشورتی را به منظور ارائۀ یک راهکار  5باقی بماند، کمیسیون مشترک در مدت زمان حداکثر 

کدام از این موارد نتوانست طرف مدعی نقض قابل توجه برجام را مناسب مورد بررسی قرار می دهد و اگر هیچ

قانع نماید، او می تواند این مسئله را به همراه پیشینه ای از تالش های با حسن نیت خود در طی کردن سازوکار 

 ۀحل و فصل اختالف به اطالع شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند. شورای امنیت نیز به عنوان آخرین مرحل

ناظر به لغو تحریم های ایران  2231قطعنامه سازوکار)مرحله سوم(، در خصوص قطعنامه ای با مضمون ادامۀ اعتبار 

های مربوط به تحریم ایران روز چنین قطعنامه ای را تصویب کند، قطعنامه  30رأی گیری می کند و اگر نتواند تا 

  مراجعه کنید(. اینجاو  اینجا، اینجا)برای مطالعه بیشتر به  توسط شورای امنیت باز می گردند.

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/15/iran-calls-us-defeat-over-un-arms-embargo-a-humiliation
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/15/iran-calls-us-defeat-over-un-arms-embargo-a-humiliation
https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background
https://www.ejiltalk.org/security-council-resolution-2231-and-the-joint-comprehensive-plan-of-action-on-irans-nuclear-program/
https://www.ejiltalk.org/security-council-resolution-2231-and-the-joint-comprehensive-plan-of-action-on-irans-nuclear-program/
http://opiniojuris.org/2018/05/09/the-end-of-the-iran-deal-and-the-future-of-the-security-council-snapback/
http://opiniojuris.org/2018/05/09/the-end-of-the-iran-deal-and-the-future-of-the-security-council-snapback/
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2602&context=faculty_scholarship
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2602&context=faculty_scholarship
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موجب شده است تا آن کشور از برخی مزایا که در جریان فرآیند حل و فصل اختالف  خروج آمریکا از برجام

برای آن پیش بینی شده بود، محروم شود. نخستین مورد این است که با توجه به عدم عضویت امریکا در برجام 

ن بیندازد. به جریااین دولت نمی تواند به عنوان دولت مشارکت کننده در برجام، با شکایت خود، این سازوکار را 

سایر موارد محرومیت، مربوط به عدم مشارکت این دولت در مراحل مختلف این سازوکار و تصمیم گیری در 

آنها است. بدین ترتیب که این دولت در ترکیب هشت نفره کمیسیون مشترک که مرجع اصلی حل و فصل 

کمیسیون با هفت عضو تشکیل شده و تصمیم اختالف های ناشی از برجام است، نماینده ای نخواهد داشت و این 

گیری می کند. در حل و فصل اختالف در سطح وزراء خارجه نیز همین شرایط به وجود خواهد آمد و این امر به 

وسیلۀ تمامی وزراء خارجۀ دولت های مشارکت کننده در برجام بجز ایاالت متحده انجام خواهد شد. در خصوص 

 عیت به همین منوال است. هیئت مشورتی سه نفره نیز وض

اما خروج یکجانبۀ آمریکا از برجام بر نقش و جایگاه این دولت در شورای امنیت ملل متحد به عنوان سومین 

مرحلۀ سازوکار حل و فصل اختالف تهثیر نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر این سازوکار به جریان بیفتد، عدم 

دولت را در مراحل اول و دوم سازوکار در پی خواهد داشت، اما با  حضور آمریکا در برجام، عدم مشارکت این

توجه به عضویت دائم این دولت در شورای امنیت، ناگزیر در مرحلۀ سوم سازوکار حل و فصل اختالف، دولت 

 آمریکا حضور دارد.

ا و ریکا، اتحادیه اروپشورای امنیت چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، ایاالت متحده ام 2231قطعنامه  10بند 

ایران )مشارکت کنندگان برجام( را تشویق می کند تا هر موضوع مطرح در خصوص اجرای تعهدات برجام را از 

های معین در آن حل و فصل کنند و هر کشور قصد خود را مبنی برشکایت احتمالی از دیگر مشارکت طریق شیوه

شورای امنیت تصمیم می گیرد با اعمال  11نماید. مطابق بند  کنندگان برجام نسبت به نقض قابل توجه آن بیان

ر د دولتهای مشارکت کننده ی ازفت گزارش و اخطاریه یک، در مدت سی روز از دریامنشور ملل متحد 41ماده 

آن کشور بر این باور است که نقض قابل توجه تعهدات برجام واقع شده است، در  برجام نسبت به موضوعی که

 صمیمتهمچنین  شود.گیری ، رایبا موضوع ادامه  اعتبار  لغو قطعنامه های پیشین قطعنامه ای نویسپیشباره 

کدام از گیرد که اگر در عرض ده روز از صدور این اخطاریه و گزارشی که در باال به آن اشاره شد، هیچمی

گیری ارائه نکرد، در آن صورت رئیس شورای ای را برای راینویس قطعنامهاعضای شورای امنیت چنین پیش

 .دگذارروز پس از اخطاریه به رای می کند و آن را در مدت سیای را ارائه مینویس قطعنامهامنیت چنین پیش

https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF#ماده_۴۱
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 یناهای کشورهای دخیل در این مسئله و هر نظری درباره شورا همچنین قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه

 .کندبیان می برجام در ایجادشده مشورتی هیئت طرف از مسئله

ورای امنیت می تواند، با وجود خروج حال پرسش این است که آیا ایاالت متحده به عنوان یکی از اعضای دائم ش

شورای امنیت، مکانیزم ماشه را اعمال کند یا اینکه اعمال  2231قطعنامه  11و  10از برجام، با استناد به بندهای 

برجام قابل اعمال است؟ و چون ایاالت متحده از برجام  37و  36مکانیزم ماشه صرفاً در چارچوب مقرر در بندهای 

اً نمی تواند به مکانیزم ماشه متوسل شود مگر آنکه مراحل اول و دوم طی شده و موضوع در خارج شده ابتدائ

 شورای امنیت مطرح شود که در این صورت به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت اقدام خواهد کرد؟

که این کشور یک راه قانونی برای درخواست بازگشت تحریم های  بر این نظر استامریکا از حیث حقوقی 

 11و  10سازمان ملل دارد و به عنوان یک دولت اصلی مشارکت کننده در برجام حق دارد با استناد به بندهای 

کند. با این توجیه که نقض قابل توجه اتفاق افتاده است. اگر قطعنامه را به عنوان قطعنامه مکانیزم ماشه را اعمال 

یک متن مستقل و فارغ از برجام در نظر بگیریم یا آنکه قطعنامه را از حیث سلسله مراتب، مقدم بر برجام بدانیم 

هم مالحظه شود(.  در تهیید این نظر می توان استدالل کرد که سازوکار  اینجااین تفسیر می تواند صحیح باشد )

تنها شیوة حل و فصل اختالف های ناشی از برجام نیست و نمی  شده در برجام ینیب شیحل و فصل اختالف پ

قطعنامه در عرض  11و  10تواند مانع از توسل به سایر شیوه های حل و فصل اختالف شود و در واقع بندهای 

برجام دو سازوکار مستقل برای حل و فصل اختالفات است. دیوان بین المللی دادگستری در  37و  36بندهای 

ر قضیه د)ایران علیه آمریکا( این نتیجه گیری را به طور صریح تهیید کرده است. « عهدنامه مودت نقض»قضیه 

مزبور، آمریکا برای اثبات فقدان صالحیت دیوان در رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت، استدالل خود 

 بوط نمی شود و شکایت و اختالفرا بر این امر مبتنی می کند که دعوای اقامه شده نزد دیوان به معاهده مودت مر

موجود بین دو کشور ناشی از برجام و تصمیم آمریکا به خروج از آن است. بعالوه، برجام سازوکار حل و فصل 

اختالف ویژه خود را دارد و ساختار این سازوکار بر حل و فصل اختالف ها از طرق سیاسی تهکید می کند و 

یوان در پاسخ به این ادعا تصریح کرد که برجام، هیچ صالحیت متضمن رضایت به صالحیت دیوان نیست. د

انحصاری برای سازوکار حل و فصل اختالف های ناشی از برجام ایجاد نکرده است و برجام و سازوکار حل و 

فصل اختالف پیش بینی شده در آن، مانعی برای صالحیت دیوان جهت رسیدگی به شکایت دولت ایران نیست. 

 (39-35، بندهای اینجا)

https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2020/07/fdd-backgrounder-faq-the-snapback-of-un-sanctions-on-iran.pdf
https://www.fdd.org/wp-content/uploads/2020/07/fdd-backgrounder-faq-the-snapback-of-un-sanctions-on-iran.pdf
https://www.urdupoint.com/en/world/review-legal-experts-at-odds-on-whether-us-1004199.html
https://www.urdupoint.com/en/world/review-legal-experts-at-odds-on-whether-us-1004199.html
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
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این قضیه ممکن است مورد استناد ایاالت متحده قرار گیرد و بر مبنای قاعده استاپل مدعی شود چون ایران مستقل 

 ورد اختالفات ناشی از برجام به طرفیت امریکا دراز سازوکار حل و فصل اختالف پیش بینی شده در برجام در م

دیوان بین المللی دادگستری دعوا اقامه کرده است، بنابراین ایران خود تعدد سازوکارهای حل و فصل اختالف را 

پذیرفته و اکنون نمی تواند بر خالف ادعای سابق خود وابستگی و پیوستگی قطعنامه و برجام را ادعا نماید و بر 

قطعنامه مؤید  11و  10. همچنین واژه های بکار رفته در بند زوکار حل و فصل اختالف استدالل نمایدوحدت سا

قطعنامه شورای امنیت مشارکت کنندگان برجام را به استفاده از سازوکار معین  10چنین تفسیری است زیرا در بند 

قطعنامه شورای امنیت در  11ر بند در حالی که د« تشویق می کند»شده در برجام برای حل و فصل اختالفات 

تفاوت واژه های «. تصمیم می گیرد»خصوص گزارش نقض قابل توجه برجام و اعمال مکانیزم ماشه 

encourage  وdecide  درجه الزام آن دو را معلوم می کند. واژه تشویق جنبه ارشادی دارد اما فعل تصمیم می

را بر  11و حکومت بند  10قطعنامه را در مقایسه با بند  11لویت بند گیرد جنبه امری و الزامی دارد و همین امر او

 معلوم می سازد.  10بند 

شورای امنیت و برجام به عنوان دو متن متحد و یکپارچه به  2231در مقابل می توان استدالل کرد که قطعنامه 

در چارچوب سازوکار پیش بینی  قطعنامه را باید 11تصویب دولتهای مشارکت کننده در برجام رسیده است و بند 

قطعنامه، گام های سه گانه سازوکار  11شده در برجام تفسیر کرد. اگر یکی از دولتهای عضو بتواند با استناد به بند 

 37و  36پیش بینی شده در برجام را نادیده بگیرد به این معناست که دولتهای مشارکت کننده برجام در بندهای 

ی کرده اند و نسبت ندادن کار لغو به دولتهای مشارکت کننده در برجام اقتضا می کند که احکام لغوی را پیش بین

قطعنامه باید پس از طی  11در جمع این دو حکم و این دو سازوکار حل و فصل اختالف گفته شود که اعمال بند 

تحده با نقض برجام از برجام باشد. بدین ترتیب چون ایاالت م 37و  36شدن مراحل سه گانه مذکور در بندهای 

قطعنامه مکانیزم  11آن خارج شده و از حیث حقوق بین الملل مرتکب تخلف شده است، نمی تواند با استناد به بند 

ماشه را اعمال نماید. تفسیر دیگری جز این به معنای لغو بودن سازوکار پیش بینی شده در برجام برای حل و فصل 

است که برجام را نقض کرده است. این نتیجه مغایر با اصل حسن نیت به عنوان اختالفات و پاداش دادن به دولتی 

 یکی از اصول منشور سازمان ملل متحد و تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل است. 

خالصه آنکه هرچند ممکن است برخی از تفسیر لفظی قطعنامه در تقویت نظر اول استفاده کنند اما به نظر می رسد 

 نیت و جمع دو متن برجام و قطعنامه در مقام تفسیر نظریه دوم را تقویت می کند.  انصاف و حسن
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Snapback and its Implication in International Law 

Syed Ali Akhtar - Doctoral Candidate at the Faculty of Legal Studies, South Asian University, 

New Delhi, India 

On 19th September 2020, the US announced, amid opposition from every quarter, 

that the UN sanctions on Iran are reinstated. The US department of State tweeted 

on Sunday that “in accordance with our rights under resolution 2231, the United 

States initiated the snapback process to restore virtually all previously lifted UN 

sanctions, including the embargo. The world will be safer as a result.” The US 

move to activate the ‘snapback’ provision of the Joint Comprehensive Plan of 

Action (also known as JCPOA) and its claim of restoration of UN sanctions on 

Iran is a new, potentially precarious, development in the region. However, the 

rest of the world alleges that it is illegal. 

But let us first look at what prompted the Trump administration to activate 

“snapback” provisions of JCPOA or Iran nuclear deal at the first place. 

On 14th of August 2020, the Security Council unanimously rejected a US’ 

proposal demanding an indefinite extension of the arms embargo on Iran which 

is set to expire on 18 October 2020. The rejection of the proposal has been 

humiliating for US and was seen as a huge diplomatic victory for Iran. As a result, 

the Trump administration threatened to prevent the arms embargo imposed on 

Iran from expiring by using the ‘snapback’ provision of the JCPOA or Iran 

Nuclear Deal. The ‘snapback’ procedure is referred to dispute settlement 

mechanism which is mentioned both at paras. 10-15 and paras. 36-37 of Annex 

A of the Security Council resolution 2231 (2015). The JCPOA is annexed as 

Annexure A of the UNSC resolution 2231 which allows its participants to 

reimpose UN sanctions on Iran through a procedure that circumvents the veto 

power of the five permanent members of the Security Council. 

In this piece we will examine the legal validity of US claim to exercise its right 

to impose UN sanctions using ‘snapback’ procedure and its implication under 

international law. 

Background  

The ‘snapback’ procedure of JCPOA as mentioned in UNSC resolution 2231 

(2015) needs to be understood in the light of previous development that have 

taken place. The arms embargo on Iran was imposed by the United Nations 

https://www.state.gov/the-return-of-un-sanctions-on-the-islamic-republic-of-iran/
https://www.undocs.org/S/2015/544
https://www.undocs.org/S/2015/544
https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-on-the-u-s-resolution-extending-the-iran-arms-embargo/
https://usun.usmission.gov/fact-sheet-u-s-introduces-commonsense-resolution-to-extend-arms-embargo-on-worlds-leading-state-sponsor-of-terrorism/
https://www.undocs.org/en/S/RES/2231(2015)
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Security Council (UNSC) through resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1929 

(2010). This embargo continued until the historic JCPOA agreement of 14 July 

2015 between Iran and the P5 1 (China, France, Germany, Russia, the United 

Kingdom and the United States of America) together with European Union (EU). 

As a result, UNSC sanctions were lifted on 16 January 2016, through Security 

Council resolution 2231 (2015). 

In May 2018, however, the Trump administration unilaterally withdrew from the 

JCPOA and reimposed multiple sanctions on Iran targeting oil and other sectors. 

The US president claimed that he would end United States participation in the 

JCPOA and restore US sanctions on Iran. In a recent letter to the Secretary-

General of UN, Iran claimed that the US withdrawal from JCPOA and unilateral 

reimposition of sanctions are unlawful. Iran argued that the US has imposed 

around 129 sanctions by May 2020 which clearly violates its obligations under 

international law, including UNSC resolution 2231 (2015). The first question that 

arises in this regard is whether US is still a ‘JCPOA participant State’ after it 

pulled out of the deal in May 2018. 

On 20 September 2020, US has unilaterally claimed the restoration of all UN 

sanctions on Iran using ‘snapback’ procedure of the JCPOA. US argues that by 

virtue of Resolution 2231(2015), it has a right to use ‘snapback’ mechanism 

‘irrespective of its current position on or activities in relation to, the Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), a non-binding political arrangement 

that is related to but distinct from resolution 2231.’ Thus, US is of the view that 

its withdrawal from JCPOA and reimposition of sanctions on Iran in May 2018 

did not affect any of its rights and obligations under the UNSC resolution 2231 

(2015). 

What is the ‘Snapback’ Procedure?  

“Snapback”, is a procedure mentioned in paras. 10-15 under the head 

‘Application of Provisions of Previous Resolutions’ in UNSC resolution 2231 

(2015) which is meant to resolve complaints with respect to the significant non-

performance of JCPOA commitments by the participant states. The dispute 

settlement mechanism is also mentioned in paras 36-37 of Annex A of the UNSC 

resolution 2231 (2015). The dispute settlement procedure specifies that if a 

‘JCPOA participant State’ lodges a complaint at the UNSC against Iran 

concerning significant non-performance of JCPOA and if the UNSC fails to pass 

a resolution in favour of lifting sanctions before the end of 30 days of the filing 

https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1737-2006.pdf
https://www.undocs.org/en/S/RES/1747%20(2007)
https://www.undocs.org/S/RES/1929%20(2010)
https://www.undocs.org/S/2015/544
https://www.state.gov/on-president-trumps-decision-to-withdraw-from-the-jcpoa/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-reimposition-united-states-sanctions-respect-iran/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/
https://undocs.org/A/74/850
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2020/822
https://www.undocs.org/S/RES/2231(2015)
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of complaint, all the previous sanctions will be automatically reimposed. The 

procedure continues to describe that if the notifying ‘JCPOA participant State’ 

informs the Security Council that such an issue (of which the complaint was 

made) has been resolved between the parties before the end of the 30 days period 

mentioned in para. 12, then the provision of this resolution (2231) will remain 

effective including para 7(a). 

The Security Council resolution 2231 in para. 26 of Annex A clearly excludes 

European Union (EU) from using ‘snapback’ procedure. The Operative 

Paragraph (OP) 10 uses the term ‘JCPOA participants’ but OP 11 uses the term 

‘JCPOA participant State.’ It means that the EU does have a status of participant 

in the agreement but does not have any right to use ‘snapback’ procedure which 

is reserved for the ‘States’ only. Thus, it is clear that theoretically only ‘JCPOA 

Participant State’ are entitled to trigger ‘snapback’ provision under the dispute 

settlement mechanism. 

It must also be pointed out at this stage that if the sanctions are reimposed using 

para. 12 of the Security Council resolution 2231 in whole or in part, Iran will treat 

this as grounds to cease performing of its commitment under JCPOA. Para. 13 of 

the Resolution 2231 notes Iran’s statement that “if the provisions of previous 

resolutions are applied pursuant to para. 12 in whole or in part, Iran will treat this 

as grounds to cease performing its commitments under the JCPOA.” Para. 12 

procedure clearly states that even if the Security Council does not adopt a 

resolution to restore UN sanctions, all sanctions on Iran will be restored after the 

period of 30 days notification from a ‘JCPOA participant State.’ Thus, the 

‘snapback’ procedure does have the capacity to bypass the Security Council 

mechanism if other conditions are satisfied. 

Therefore, it is clear from the ‘snapback’ provisions of the Security Council 

resolution 2231 (2015) that two conditions need to be satisfied before anyone can 

trigger the ‘snapback’ provision of the JCPOA. First, the country initiating 

‘snapback’ mechanism should have the status of ‘JCPOA Participant State’ at that 

time; Second, Iran must be in significant non-compliance of its commitments 

under JCPOA in order for a ‘participant State’ to activate this mechanism. 
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Legal Validity of US Claim to ‘snapback’ 

Let us now examine the legal validity of US claim that ‘snapback’ is activated 

and UN sanctions are imposed on Iran. There are couple of legal arguments from 

US to substantiate its positions. Two important questions need to be answered 

before we reach any conclusion: first, whether US is currently a ‘JCPOA 

Participant State’; second, whether the right of ‘snapback’ is available to US. 

Let’s examine these two questions in light of international law. 

A. US as ‘JCPOA Participant State’  

The first and foremost question pertains to the current status of United States after 

it unilaterally withdrew from JCPOA in May 2018. US argues on its part that the 

term ‘JCPOA participants’ as mentioned in UNSC resolution 2231 is fixed in 

content and fixed over time regardless of US current position on JCPOA. The 

contention is that the US is listed as ‘participant’ in the resolution 2231. It also 

argues that the resolution 2231 places no other condition on the eligibility of 

States to be participants. The argument flows from the assumption that the 

JCPOA and UNSC resolutions 2231 are distinct and US withdrawal from JCPOA 

will not render its rights under the resolution 2231 as invalid. 

The contentions of United States are unfounded because the list of ‘JCPOA 

Participant State’ was added to the Security Council resolutions 2231 at a time 

when US was indeed a participant. It is through unilateral withdrawal in May 

2018 that US voluntarily renounced its participant status. The argument that US 

still enjoys the status of ‘JCPOA Participant State’ would have been valid if the 

US had not unilaterally pulled out from the JCPOA agreement in 2018 and had 

not imposed unilateral sanctions against Iran. Foreign Minister of Iran Mr Javed 

Zarif’s letter to the chairman of Security Council highlights the fact that US has 

formally announced multiple times that it would no longer participate in any 

JCPOA related activities and it did not participate in any activity for last two 

years. The letter also mentions that US has not participated in JCPOA joint 

commission and Procurement working group for last two years but the Security 

Council has continued to approve proposals recommended by the Joint 

Commission. Thus, the practice of the Security Council proves that it did not 

consider US as a participant. The Security Council continued to approve 

proposals recommended by joint commission in the absence of US. 

Another argument that US enjoys a ‘JCPOA Participant State’ status by virtue of 

UNSC resolution 2231 (2015) is also misplaced. As argued by Prof. Dupont, the 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2020/822
https://www.iranwatch.org/sites/default/files/letter_1.pdf
https://www.iranwatch.org/sites/default/files/letter_1.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2020/09/Legal-Note-signatures-updated-4-September-2020.pdf
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participant status was not granted by the UNSC resolution 2231. Rather the 

resolution 2231 endorsed the ‘JCPOA Participant State’ Status to US which was 

conferred by the JCPOA agreement. In other words, the resolution 2231 did not 

decide on who would be considered as a participant but merely annexed the 

JCPOA agreement to establish the rights and obligations of the ‘JCPOA 

Participant State’ already conferred and determined by the JCPOA agreement. 

The third and the last justification that JCPOA agreement and UNSC resolution 

2231 are distinct and the May 2018 US action had only effects for JCPOA is also 

not a tenable argument. Since JCPOA is annexed and endorsed by the Security 

Council resolution 2231, any violation of JCPOA commitments will necessarily 

be a violation of resolution 2231. Iran’s letter to the Security Council also argues 

that the May 2018 measures were in flagrant violation of UNSC resolution 2231. 

Moreover, It is not the law or UNSC resolution 2231 that had conferred US any 

such status of ‘JCPOA Participant State’ rather it is a matter of fact which could 

be verified. US was initially a ‘JCPOA participant State’ but it renounced that 

status when it withdrew from the JCPOA in May 2018 and did not participate in 

any JCPOA related activities. It is as simple as that. As Professor Dupont also 

argues the US cannot invoke its ‘JCPOA participant State’ status anymore and it 

applies independently from, and irrespective of, Iran’s behaviour or any 

assessment by the United States of Iran’s behaviour. 

Lastly, several UNSC members including Belgium, Estonia, Indonesia, Russia, 

China, (Joint statement of) Niger, Saint Vincent and the Grenadines, South 

Africa, Tunisia; and France, Germany, UK as E3 among others have formally 

communicated to United Nations that the US is no longer a party to the JCPOA 

agreement and in their view, 20th September notification has no legal 

consequences. Therefore, it is clearly established that the May 2018 unilateral 

withdrawal from JCPOA and reimposition of sanctions on Iran marked the end 

of US as a ‘JCPOA Participant State.’ The American legal system is well versed 

with the ‘clean hands doctrine’. US must come with clean hands to allege any 

violation on the part of Iran. 

B. Whether ‘snapback’ right is available to US 

United States of America argues that the development beyond the UNSC 

resolution 2231 did not or could not change US right to initiate ‘snapback’. Thus, 

the meaning of OP 10 & 11 of resolution 2231 must be determined in accordance 

with the plain language of the text and the text alone. US also argues that the right 

https://www.iranwatch.org/sites/default/files/letter_1.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2020/09/Legal-Note-signatures-updated-4-September-2020.pdf
https://undocs.org/en/S/2020/931
https://undocs.org/S/2020/839
https://undocs.org/S/2020/824
https://undocs.org/en/S/2020/924
https://undocs.org/S/2020/923
https://undocs.org/S/2020/821
https://www.gov.uk/government/speeches/e3-foreign-ministers-statement-on-the-jcpoa
https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/51/5/Articles/51-5_Anenson.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2020/822
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to ‘snapback’ is available to US because it enjoys participant status and the May 

2018 unilateral withdrawal and reimposition of sanctions on Iran may have 

violated some commitments under the JCPOA agreement, a non-binding political 

arrangements but its right to ‘snapback’ is intact under the resolution 2231. 

This is a counterproductive argument as the US itself is interpreting the terms of 

the Security Council when it says that the US still enjoys the participant status. 

Moreover, the US officials themselves abrogated the rights of dispute settlement 

mechanism mentioned in paras. 10-13 of the resolutions 2231. US former 

National Security Advisor clearly stated that the ‘United States will not be 

seeking the reapplication of provisions of the terminated resolutions’ through 

recourse to’….“provisions of Resolution 2231, which we’re not using because 

we’re out of the deal.” Brian Hook, former US Special Representative for Iran 

and Senior Policy Advisor to the US Secretary of State at the time also said that 

“we’re no longer in the deal, and so the parties that are still in the deal will have 

to make their decisions with respect to using or not using the dispute resolution 

mechanism.” It is sufficiently clear in these statements that the US did not 

consider itself as a ‘JCPOA Participant State’ and abrogated any right of dispute 

settlement mechanism under resolution 2231 after the withdrawal. 

Even if there was a significant non-performance of commitments on the part of 

Iran and it had actually violated the provisions of the JCPOA agreement, US still 

cannot use dispute settlement mechanism since it is no longer a party to the 

JCPOA agreement. 

This is sufficiently clear from the text of the para. 11 of  UNSC resolutions 2231 

which says that the Security Council “decides, acting under Article 41 of the 

Charter of the United Nations, that, within 30 days of receiving a notification by 

a JCPOA participant State of an issue that the JCPOA participant State believes 

constitutes significant non-performance of commitments under the JCPOA, it 

shall vote on a draft resolution to continue in effect the terminations in paragraph 

7 (a) of this resolution.” The provision makes it clear that only ‘JCPOA 

participant States’ can initiate this mechanism. From the above arguments, it can 

be concluded that the right to ‘snapback’ is not available to the US even under 

the resolution 2231 too. 

However, the US withdrawal did not affect the rights and obligations of other 

JCPOA participants. Other participants including Iran continued to respect the 

commitments under the JCPOA agreement. Therefore, theoretically, all 

https://www.iranwatch.org/sites/default/files/letter_1.pdf
https://www.state.gov/middle-east-peace-and-security
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participants of the JCPOA except USA can legally use the dispute settlement 

mechanism, if the circumstances so warrants and should they choose to do so. 

However, US action to ‘snapback’ UN sanctions on Iran could likely constitute 

the end of the JCPOA, further exasperating the already tense situation between 

the two countries and snatching away the right of other participants to ever use 

dispute settlement mechanism. 

Iran’s statement mentioned in para. 13 of the UNSC resolution 2231 (2015) is 

important in this regard. Mr Hamidreza Azizi, a visiting fellow at the German 

Institute for International and Security Affairs (SWP), told Aljazeera that there 

were clear reasons why Europe, Russia, and China opposed this action. One of 

the reasons he mentioned was that Iran may leave the JCPOA or even NPT. Iran 

may choose this option of leaving JCPOA which will not be in the interest of 

anyone. 

Concluding Remarks 

US has, therefore, no legal basis to reinstate UN sanctions using ‘snapback’ 

procedure under International Law. It is pertinent to mention that the term 

‘snapback’ has not been mentioned in the JCPOA agreement and UNSC 

resolution 2231. Iran alleged that the term ‘snapback’ is used by the US to 

connote automaticity which was never the intention of dispute settlement 

mechanism. The Security Council has not clarified whether the US notification 

of 20 September had any effect. However, the President of the Security Council 

indicated that they were not in a position to take any action with regard to this 

matter. Pending the clarification from Security Council, there is an uncertainty 

among the members of the United Nations. Be that as it may, as argued above, 

US cannot be considered as a ‘JCPOA Participant State’ and the right to use 

dispute settlement mechanism is not available to US from the standpoint of 

international law. Therefore, any such action is bad in law and would constitute 

violation of international law. 

It is therefore not strange that the US is isolated in this matter and most of the 

countries have not supported the reinstating UN sanctions unilaterally.

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2020/09/20/us-claims-un-sanctions-on-iran-reinstated-the-world-disagrees/
https://www.iranwatch.org/sites/default/files/letter_1.pdf
https://undocs.org/S/2020/921
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 گیری ویروس کروناالمللی با ظهور و همهبرخورد جامعه بین 

 المللی بین های سازمان و الملل بین روابط پژوهشگر و دیپلمات –دکتر جواد امین منصور 

سابقه و گیری آن درسطح جهان اثرات بیو همه 1398در اواخر سال  19-ظهور ویروس کرونا موسوم به کووید

شررگرفی به لحاا شرردت، وسررعت و اسررتمرار در زندگی مردم درگوشرره و کنار جهان به ویژه در امور سرریاسرری، 

زیستی داشته است. وفق آمار سازمان بهداشت جهانی )که به نظر نویسنده، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط

ص سامبرترجمه  ست( تا اول د سالمت جهانی ا سازمان   8/61تعداد ( 1399آذر  11) 2020حیح عنوان این نهاد، 

اند و تلفات ناشررری از میلیون نفر جان خود را از دسرررت داده 1.4و  مبتال 19-میلیون نفر از مردم جهان به کووید

تر شدن وضعیت معیشت و افزایش باعث وخیم 19-گیری کوویدو بیش ادامه دارد. همه گیری همچنان و کمهمه

گیری از تبعیض، نابرابری، سررروءتغذیه و پذیر شرررده که قبل از همهویژه اقشرررار آسررریبها، بهومیر انسرررانمرگ

ای و نبود دسترسی به خدمات اساسی رنج می بردند. ویروس های زمینهگرسنگی، بیکاری، سالخوردگی، بیماری

افیایی را با اسررتفاده از بسررترهای ارتباطی موجود درسررطح جهان )برای شرریوع( کرونا مرزهای سرریاسرری و جغر

ومیر، بسرریاری از سررازوکارهای پیشرررفته اداری، وار و صررعودی مبتالیان و مرگ درنوردید و با گسررترش موج

ونقل، تجاری و رفاهی را مختل و ریزش ناگهانی تولید ناخالص ملی کلیه کشرررورها در یک بازه زمانی حمل

  .باعث شد( 1399) 2020کوتاه مدت را در نیمه اول سال 

سرعت همه شناخته بودن ویروس، چرایی ظهورآن و  شورها را در ماه گیری بهنا ای اول هصورتی بود که کلیه ک

سالمت خود  های نظام ملیهای سیاسی و قابلیت غافلگیر کرد و درنتیجه هر دولتی جداگانه و متناسب با ظرفیت

صمیمگیر نهادهای بین رویی با آن پرداخت. این غافلگیری دامنبه رویا شد و فرآیندهای ت گیری آنان المللی نیز 

گران، پیامدهای ویروس نوظهور را به های عادی دچار اختالل کرد. تحلیل شررردن نشرررسرررترا با لغو یا مجازی

بین،  دهند. در ایناز خود نشرران می های متفاوتیکنند و درنتیجه واکنشهای مثبت و منفی ارزیابی می صررورت

فوذ و گیری و گسرررتره نهای منفی به دلیل بروز اختالل درنظم جهانی غالب بوده و با عنایت به ادامه همهارزیابی

 جویی برای مقابله با اینوتاب ارزیابی مشرررکالت متعدد جدید و چارهالمللی هنوز در تب پیامدها، جامعه بین

ب نظام ملل متحد با راهبری سررازمان بهداشررت جهانی اسررت. بدیهی اسررت که این چالش مشررترک در چارچو

و مهار  19-وضررعیت نامطلوب و شررکننده تا سرراخت و توزیع کافی و منصررفانه واکسررن و داروی مناسررب کووید

 .ویروس در جهان ادامه خواهد یافت
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شررشررم ) 2020مارس  25در تاریخ  «19-برنامه جهانی واکنش بشررردوسررتانه برای کووید»از اینرو در اولین گام، 

 3/10های می و ژوییه با درخواست کمک توسط سازمان سازمان ملل متحد تمهید شد و در ماه( 1399فروردین 

شد. هدف از این برنامه، ارایه اطالعات میلیارد دالری از دولت سانی  موردنیاز، رهنمود و کمک مالی و ها بروزر

های مردم نهاد در سررراسررر جهان برای اجرای اقداماتی درجهت حفاظت از سررالمتی و ها و سررازمانفنی به دولت

ها و جلوگیری از انتقال و مهار ویروس بود. نکته دیگر درخورتوجه آنکه از همان آغاز مذاکرات جان انسررران

المللی شاهد دو موضع کلی متفاوت دولت ها بود ویروس کرونا، جامعه بین گیری چندجانبه برای برخورد با همه

ا گیری مصرروبات مربوط به مقابله بها بر شررکلکه تاکنون هم ادامه دارد. طبیعی اسررت که موضررعگیری دولت 

ثر موالمللی ازجمله نهادهای فعال درچارچوب نظام ملل متحد گیری درجهان درکلیه نهادهای بین پیامدهای همه

و رویارویی با آن به صررورت  19-گیری کوویدها توجه جدی به پیامدهای همهاسررت. موضررعگیری عموم دولت

مشرررترک از طریق دوجانبه و چندجانبه اسرررت. اما نماینده دولت آمریکا همواره کشرررور چین را به عنوان عامل 

و سررازمان بهداشررت جهانی را به  گیری ویروس کرونا بطور مکرر مورد شررماتت قراردادهپیدایش و مسررئول همه

کند. این موضررعگیری در نهایت منجر به اعالم تصررمیم تاثیرپذیری از چین و کوتاهی درقبال آن کشررور متهم می

 .های مالی و فنی به آن شد آمیز دولت آمریکا مبنی بر خروج از سازمان یادشده و قطع کمکاعتراض 

ستانه برای کووی شردو صیه 19-دبرنامه جهانی واکنش ب سند تو سازمان ملل متحد به یک  سوی دبیرخانه  ای از 

ست. عالوه بر آن،  دولت سالمتمقررات بین»ها ا سال «المللی  صوب  وجود دارد که اجرای آن ( 1384) 2005م

های متعاهد باید دولت متعاهد الزم است. براساس آن، کلیه دولت  196آور برای عنوان یک سند حقوقی الزام به

-اطالعات کافی در رابطه با سالمت عموم را به موقع و صحیح درمورد ویروس های واگیردار )در اینجا، کووید

 (2020می  19مورخ  WHA 1/73قطعنامه شماره بند هفتم )ار دهند دراختیار سازمان بهداشت جهانی قر( 19

صمیماز زمان پیدایش و همه سط مجامع مربوط بینگیری ویروس کرونا تاکنون، ت شهایی تو ده که المللی اتخاذ 

 :رفی شده و شایسته تامل و ارزیابی استبه ترتیب زمانی در زیر مع

همبسررتگی جهانی برای مبارزه با بیماری »مجمع عمومی سررازمان ملل متحد با عنوان:  270/74قطعنامه شررماره - 1

 تصویب شد؛« شیوه سکوت»ز که با استفاده ا( 1399فروردین  15برابر با ) 2020در تاریخ سوم آوریل « کرونا

https://fts.unocha.org/appeals/952/summary
https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://undocs.org/A/RES/74/270
https://undocs.org/A/RES/74/270
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همکاری بین المللی برای تضمین دسترسی »مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان:  274/74قطعنامه شماره - 2

جه به دارو، واکسرررن، و تجهیزات پزشرررکی برای موا تاریخ « 19-با کووید جهانی  دوم ) 2020آوریل  21در 

 تصویب شد؛« شیوه سکوت»که با استفاده از ( 1399اردیبهشت 

واکنش به »هفتاد و سررومین مجمع وزرای سررازمان بهداشررت جهانی با عنوان  WHA 1/73قطعنامه شررماره - 3

  که با اجماع تصویب شد؛( 1399اردیبهشت  30) 2020  ماه می 19در تاریخ « 19-کووید

نامه دبیرکل سررازمان ملل متحد برای شررورای امنیت سررازمان ملل متحد درپاسررخ به  2532قطعنامه شررماره - 4

که با اجماع تصرررویب  (1399ریور شررره 21) 2020در تاریخ اول ژوییه  19-بس جهت رویارویی با کوویدآتش

  شد؛

شماره -  5 سازمان ملل متحد با عنوان:  L/74 .92قطعنامه  گیری واکنش هماهنگ و جامع به همه»مجمع عمومی 

رای موافق، دو رای مخالف )آمریکا و  169که با ( 1399شهریور  20) 2020سپتامبر  10در تاریخ « بیماری کرونا

 اسراییل( و دو رای ممتنع )مجارستان و اوکراین( تصویب شد؛

واکنش واحد برضرررد »نوان: مجمع عمومی سرررازمان ملل متحد با ع (اینجاو )  57L./74قطعنامه شرررماره - 6

سالمت: مقابله با کووید که با  (1399شهریور  21) 2020سپتامبر  11در تاریخ « 19-تهدیدهای جهانی درحوزه 

 .رای ممتنع تصویب شد 31رای موافق، بدون مخالف و  122

ان دولتی جری المللی، چندگیری ویروس کرونا توسررط نهادهای بین در ارزیابی و تحلیل مصرروبات مربوط به همه

وبات را ها مصگیری محتوای آنها موثر بوده است. بطور طبیعی، بسیاری از دولت  شود که در شکلمشخص می

گیری مهگیری تدریجی هبا عنایت به مالحظات سیاسی تحت تاثیر قرار دادند. همچنین بروز تحوالتی چون اوج 

ریکا و چین با گذر زمان و نیز نوع مسرررئولیت نهاد در گرفتن اختالفات آمکرونا و تحوالت جانبی مانند وسرررعت

صوبات تعیین ستمحتوای م شد، بطورکلی دولت  .کننده بوده ا شاره  ضعگیریچنانکه در مقدمه ا های  ها در مو

  .سیاسی به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شده و دو دسته از مصوبات را به وجود آوردند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مطرح کرد که به صورتی  L/74 .92مه از گروه اول مصوبات می توان قطعنا

واضرررح بر نیاز به همبسرررتگی، همکاری بین المللی، بسررریج همگانی منابع مالی و امکانات فنی و حمایت از مقابله 

شترک با همه شت جهانی تاکید م سازمان بهدا سازمان ملل متحد و راهبری  سی  سا گیری ویروس کرونا با نقش ا

https://undocs.org/A/RES/74/274
https://undocs.org/A/RES/74/274
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/2532
http://unscr.com/en/resolutions/2532
https://undocs.org/A/74/L.92
https://undocs.org/A/74/L.92
https://undocs.org/en/A/74/L.57
https://undocs.org/en/A/74/L.57
https://undocs.org/en/A/RES/74/307
https://undocs.org/en/A/RES/74/307
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ناسبی تواند فضای مگرایی به عنوان چارچوب مناسبی که میکند. دراین سری مصوبات همچنین از چندجانبهمی

شد، یاد میبرای گفتگوها و مذاکرات بین  ضعگیری المللی با سراییل درمو سمت، امریکا و رژیم ا شود. تا این ق

ادی های یکجانبه اقتصرروبا اِعمال تحریممخالف تنها هسررتند؛ اما وقتی درجای دیگر مصرروبه، ازسرروی نماینده ک

های ملی رفتن ظرفیت کشررورهای هدف ازجمله نظامتحلیل  گرایی تلقی شررده و باعث بهمغایر با اصررل چندجانبه

شررود، عالوه بر نظر منفی آمریکا و اسررراییل، مخالفت یا اکراه گیری کرونا معرفی میسررالمت برای مقابله با همه

نظیر بحرین، امارات متحده عربی، عربسررتان سررعودی، مصررر و کشررورهای عضررو اتحادیه های دیگر برخی دولت

  .شوداروپا ظاهر می

شامل قطعنامه صوبات  شماره گروه دوم م شماره  274/74و  270/74های  شورای  2532مجمع عمومی و قطعنامه 

شود که جملگی با اجماع  مجمع بهداشت جهانی می WHA 1/73امنیت سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه شماره 

المللی گرایی، همبسررتگی و همکاری بین ها به اصررولی چون چندجانبهتصررویب شرردند. در این دسررته از قطعنامه 

ها، و اند. همچنین مقابله با ویروس کرونا مسوولیت اولیه دولتصورتی کمرنگ مطرح شدهاصال اشاره نشده یا به

مجمع  57L./74توان قطعنامه شماره بندی مصوبات، می ترک آنها، قلمداد شده است. در تقسیمنه مسئولیت مش

عمومی را نیز در این دسررته جای داد؛ چراکه ویژگی مشررابهی را داراسررت و مخالفت آمریکا را درپی نداشررت. 

ی کافی درجریان رایزن ها اشکاالتی نظیر نبود شفافیت وتوضیح آنکه درجریان تصویب این قطعنامه برخی دولت 

  .مذاکرات و جامعیت مطرح کردند و از اینرو به مرحله رای رفت و با اجماع تصویب نشد

شررورای امنیت دید که نهاد  2532خوبی در قطعنامه توان بهاوج اثرگذاری مالحظات سرریاسرری بر مصرروبات را می

صلح و امنیت بین سئول حفظ  ستم سئولیتی را متوجه دولت قطعنامه .(اینجا) المللی ا ای کوتاه که بطور جدی م

ا کرونا ها برای رویارویی بتر خطاب آن متوجه دبیرکل سازمان ملل متحد برای هماهنگی تالش کند و بیشها نمی

سو با روح و جهت ست. هم نا گیری کروآمیز بودن همهگیری قطعنامه، در بند یازدهم مقدماتی، احتمال مخاطرها

این نهاد درمورد  2177قطعنامه با  المللی داده شده است. مقایسه قطعنامه مورداشاره شورابرای صلح و امنیت بین 

ه نسبت مشابه اما باگسترقابل تامل فراوان است. شورا در قطعنامه به( 1393) 2014همه گیری ویروس ابوال درسال 

کرده و  المللی معرفیلح و امنیت بینگیری ابوال را باعث تهدید صرررو مخاطرات بسررریارکمتر ابوال، قاطعانه همه

ها در کند. ادامه انشررقاق بین دولتکشررورهای آفریقایی واقع درمناطق درگیر را مکلف به اقداماتی مشررخص می

سی همچنین میبرخورد با همه سیا صویب دو قطعنامهگیری ویروس کرونا را به دلیل مالحظات   توان درجریان ت

92. L/74  57وL. /74 مشاهده کرد 2020می سازمان ملل متحد درماه سپتامبر مجمع عمو.   

https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/تاملی-بر-نقش-شورای-امنیت-بعنوان-رکن-اصلی-حفظ-صلح-و-امنیت-بین-المللی-در-پرتو-تحلیل-قطعنامه-اعلام-آتش-بس-جهانی-برای-مقابله-با-ویروس-کرونا-(قطعنامه-۲۵۳۲)/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/تاملی-بر-نقش-شورای-امنیت-بعنوان-رکن-اصلی-حفظ-صلح-و-امنیت-بین-المللی-در-پرتو-تحلیل-قطعنامه-اعلام-آتش-بس-جهانی-برای-مقابله-با-ویروس-کرونا-(قطعنامه-۲۵۳۲)/
https://undocs.org/en/S/RES/2177(2014)
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توان مصررروبات را تجزیه و تحلیل کرد. مصررروبات در رابطه با اثرگذاری نوع مسرررئولیت نهاد و گذر زمان نیز می

گیری کرونا و سازمان بهداشت دلیل زمان طرح یعنی آغاز همهمجمع عمومی سازمان ملل متحد درماه آوریل به 

شتر اجرایی بوده و کمتر تحتماه می بهجهانی در  سازمان بی صی بودن  ص سدلیل تخ سیا ست. تاثیر مالحظات  ی ا

درحالیکه در باال مشرراهده شررد که نشررسررت مجمع عمومی سررازمان ملل متحد در ماه سررپتامبر با همان ترکیب و 

مه همه مه اختاللگیری و ترس جامعه بین باوجود ادا ی، دچار انشرررقاق و اختالف ها در نظم جهانالمللی از ادا

 .گیری استبیشتری به هنگام تصمیم

ای کوتاه برای طرح موضروع و راهگشرایی بود. در پایان از پژوهشرگران عزیز عالقمند دعوت این نوشرتار مقدمه

  .تری قرار دهندشود که موضوع این نوشتار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر و دقیقمی
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 عملکرد سازمان جهانی بهداشت در دوران همه گیری ویروس کرونا

 الملل دانشگاه تهران و وکیل دادگستریپژوهشگر دکتری حقوق بین -امیر فامیل زوار جاللی 

ویروس کرونا با ویژگی های همه گیر بودن، همه جا بودن و نامرئی بودن، می تواند به عنوان بزرگترین بحران 

در  2019ردپای ویروس کرونا از اوایل ماه دسامبر  .در طی صد ساله گذشته تعریف شود سالمت عمومی جهانی

  .شهر ووهان چین دیده شد و پس از آن غافلگیرانه تبدیل به مهمان ناخوانده تمامی نقاط جهان گردید

شت در  سازمان جهانی بهدا سوی  شده از  شر  ساس اولین گزارش منت سازما2020ژانویه  21بر ا ن جهانی ، دفتر 

شت در  سامبر  31بهدا ستان هوبی مطلع  2019د شهر ووهان چین از ا شناخته التهاب ریه در  از مواردی بیماری نا

مورد از این نوع بیماری ناشرررناخته از سررروی مقامات چین به  44بیش از  2020ژانویه  3دسرررامبر تا  31گردید. از 

ژانویه اطالعات بیشررتری از کمیسرریون  12و  11 سررازمان جهانی بهداشررت گزارش شررد. همچنین این سررازمان در

بهداشت ملی چین دریافت کرد که حکایت از این داشت که بیماری ناخوانده جدید به نوعی مرتبط با یک بازار 

ست ژانویه با تایید  20این اطالعات با گزارش های دیگری تا تاریخ ).اینجا (غذای دریایی در ووهان چین بوده ا

تر گردید و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت را بر مورد قطعی در کشورهای چین، تایلند، ژاپن و کره کامل 282

واند تا در رابطه با اعالن وضعیت اضطراری عمومی، مدیر کل این آن داشت کمیته وضعیت اضطراری را فرا بخ

شاوره و راهنمایی دهد شت .)اینجا (سازمان را م سازمان جهانی بهدا ستیم تا به وظایف  شت بر آن ه در این یاددا

ها بپردازیم و عملکرد این سررازمان در دوران همه گیری ویروس کرونا را مورد ارزیابی در هنگام شرریوع بیماری

 .قرار دهیم

  :سازمان جهانی بهداشت

شده بود تا همکاری سبب  سان از دیرباز  شت ان سالمت و بهدا شتهای بینضرورت حفظ   المللی در قلمرو بهدا

مواره های خطرناک و واگیر هالمللی بدلیل مواجهه با تهدیدهای ناشی از بیماریشکل بگیرد. در واقع جامعه بین

ر ن تهدیدها به گفتگو و مشرررورت با یکدیگتر و بهتر ایبه دنبال این بوده که برای چاره اندیشررری و حل سرررریع

های ای بیش از قدمت سرازمان جهانی بهداشرت و سرازمان ملل متحد دارد. کنفرانسبپردازد. این تمایالت سرابقه

که اولین شدند تا اینالمللی در مورد حفظ سالمت انسان از اواسط قرن نوزدهم یکی پس از دیگری برگزار میبین

های مسرررری در روز در صرررورت شررریوع بیماری 40لمللی در مورد ایجاد قرنطینه به مدت ادسرررته از مقررات بین

همچنین (. 690: 1391المللی، های بینپاریس به تصویب رسید )بیگ زاده، حقوق سازمان 1861جریان کنفرانس 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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سال این تالش سیون وبا در  صویب کنوان سال  1892ها به تدوین و ت سیون طاعون در  یک  .انجامید 1897و کنوان

سال  سیون عمومی در مورد قرنطینه نیز در  شد و در پی آن دفتر بین 1903کنوان صویب  سالمت عمومی ت المللی 

سال ایجاد  1907دسامبر  9دولت به موجب موافقتنامه  45متشکل از  تا نزدیک جنگ  1851شد. به طور کلی از 

المللی بهداشررت تشررکیل شررد و بواسررطه آنها اقدامات نسرربتا موثری در چاره جویی کنفرانس بین 14جهانی دوم، 

به عمل آمد. جامعه ملل نیز نقش مهمی در تشرررویق و ترغیب دولتبرای برخی بیماری ها برای های مسرررری 

سررند موسررس خود  23ها ایفا نمود به طوری که بر اسرراس ماده رزه با بیماریهمکاری در قلمرو پیشررگیری و مبا

مبادرت به تاسرریس سررازمان سررالمت نمود. همزمان در قاره آمریکا نیز سررازمان سررالمت پان آمریکن با یک دفتر 

ازمان سدائمی ایجاد شد. پس از تاسیس سازمان ملل متحد، یکی از اولین نهادهای تخصصی وابسته به این نهاد، 

 .)697 -695 :بهداشت جهانی بود )همان

  :اسناد سازمان جهانی بهداشت در رابطه با شیوع بیماری ها

سازمان  سنامه  سا سند مهم در رابطه با بیماری های همه گیر دارد. اولی ا شت دو  سازمان جهانی بهدا به طور کلی 

 المللی بهداشررتدیگری مقررات بینالزم االجرا گردید و  1948تصررویب و در سررال  1946اسررت که در سررال 

(IHR) الزم االجرا گردید. در ادامه به بررسرری مواد مرتبط با  2007تصررویب و از  2005باشررد که در سررال می

 .های همه گیر مذکور در این اسناد خواهیم پرداختبیماری

شت-  سازمان جهانی بهدا سنامه  سا سنامه دارای یک مقدمه و  :ا سا سس  82این ا سند مو ست و در واقع  ماده ا

باشررد. به عبارت دیگر کلیه دولت های عضررو سررازمان جهانی بهداشررت عضررو این سررازمان جهانی بهداشررت می

باشند. کلیه کشورهای جهان بجز لیختن اشتاین عضو این اساسنامه اساسنامه )که یک معاهده بین المللی است( می

رسررما خروج خود از این سررازمان را به  2020تحده امریکا در جوالی هسررتند. البته الزم به ذکر اسررت ایاالت م

اطالع مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و دبیرکل سازمان ملل اعالم نمود که البته بر اساس مقررات فرآیند این 

این سند، اشتغاالت فراوان و متنوعی را در قلمروهای اصلی و  2ماده  )اینجا (خروج یک سال طول خواهد کشید

فرعی مرتبط با امر سالمت برای این سازمان در نظر گرفته است که بخش عمده آن در خصوص ارتقای سالمت 

شورها می شت عمومی در ک شد. برو بهدا ساس ماده  با سنامه:  63ا سا های ها و گزارشهر دولت باید آیین نامه»ا

همچنین بر اساس  .«مربوط به بیماری که در سرزمین او رخ داده و انتشار یافته است را فوراً به سازمان اعالم کند

https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/کرونا-و-آزمون-کارآمدی-سازمان-جهانی-بهداشت/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/کرونا-و-آزمون-کارآمدی-سازمان-جهانی-بهداشت/
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.scientificamerican.com/article/what-a-us-exit-from-the-who-means-for-covid-19-and-global-health/
https://www.scientificamerican.com/article/what-a-us-exit-from-the-who-means-for-covid-19-and-global-health/
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 خصرروصهایی را در کند، گزارشاین سررند: هر دولت عضررو سررازمان باید بر اسرراس ترتیباتی مقرر می 64ماده 

  .های رخ داده در سرزمینش تهیه و به سازمان ارائه کنداپیدمی

در کنار اساسنامه، سازمان جهانی بهداشت این اختیار را دارد که بر اساس  (IHR) :المللی بهداشتمقررات بین- 

ها وضررع نماید. بر همین مبنا، مه، مقررات دیگری را برای حفظ بهداشررت و کنترل بیماریاسرراسررنا 22و  21مواد 

الزم  2007المللی بهداشت نمود که در سال اقدام به تصویب مقررات بین 2005سازمان جهانی بهداشت در سال 

سرررازمان، بررسررری ها به ماده اسرررت که راجع به وظیفه اطالع رسرررانی دولت 66االجرا گردید. این سرررند دارای 

با سرررازمان در هنگام پاندمی و محدودیت در اطالعات از منابعی غیر از منابع دولتی، لزوم همکاری دولت ها 

سافرین و بار در هنگام وقوع اپیدمی شوری و تردد م شبهمرزهای ک سند در واقع یک  ست. این  ستها ا  معاهده ا

اینکه کشورها نیازی به عضویت در آن داشته باشند. اما  بدین نحو که از قدرت الزام آوری برخوردار است بدون

تواند با اعالم خود از پذیریش این سرررند خودداری نموده و یا با این اختیار که هر دولتی ظرف مدت معینی می

شرط اعمال نماید. مقررات بین سال اینکه بر آن حق  ست که در  سخه دوم از مقرراتی ا شت، ن  1969المللی بهدا

المللی از های واگیر با اهمیت بینجلوگیری از انتشررار بیماری 1969ده بود. هدف از مقررات سررال وضررع گردی

بر داشرررته  الملل درالمللی بود به ترتیبی که حداقل مزاحمت را برای مسرررافران و تجارت بینطریق سرررفرهای بین

یک طرف نسرررخه اول از مقررات باشرررد. اما با گذشرررت زمان این مقررات نیاز به بروزرسرررانی داشرررتند. زیرا از 

د که در زمان هایی را شامل شوتوانست بیماریالمللی بهداشت که صرفا بر شش بیماری متمرکز شده بود نمیبین

د تا اواسط های نوپدید و بازپدیتصویب یا بازنگری این مقررات شناخته نشده بودند. از دگر سو، پیدایش بیماری

المللی، جابجایی های بینو از طرفی توسرررعه تجارت و تردد 2003در سرررال میالدی و بیماری سرررارس  90دهه 

جمعیت، مهاجرت و پناهندگی بازنگری و اصررالح این مقررات را بیش از پیش مطرح و توجه مقامات بهداشررت 

شت بین صوص بهدا سال جهانی را به این امر مهم جلب کرد. از این رو مقررات جدید در خ به  2005المللی در 

صو سال ت سید. مقررات  سال  2005یب ر صادیق می 1969از دو جهت متفاوت با مقررات  شد. یکی از جهت م با

تنها شررش بیماری تب زرد، طاعون، وبا، تیفوس، آبله و تب راجعه را  1969ها. بدین توضرریح که مقررات بیماری

ها در دوم اینکه تعهدات دولت شررود.های اپیدمی را شررامل میتمامی بیماری 2005گرفت. اما مقررات در بر می

 .بسیار افزایش یافته است 1969نسبت به سند  2005مقررات سال 

ها و سازمان جهانی بهداشت در نظر ، دو دسته تعهد را برای دولت2005المللی بهداشت مصوب مقررات بین      

گرفته اسررت. تعهداتی که سررازمان جهانی بهداشررت در دوران همه گیری یک بیماری باید انجام دهد عبارت اند 

https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
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های مختلف در جهت کنترل بیماری در داخل مرزهای آن کشررور از: همکاری با دولت درگیر بیماری در حوزه

شی سایر دولتو عدم  سایه، همکاری با  شورهای هم سازمانوع به ک شایع ها و ها در جهت کنترل و مهار بیماری 

شار آنها، شده، دریافت اطالعات از دولت سپس انت سه اطالعات و  سمی و مقای سمی و غیر ر ها، اعم از مراجع ر

ایت از حقوق بشررر در هنگام هایی در جهت کاهش سررفر، صررادرات و قرنطینه مناطق آلوده، حمارائه توصرریه نامه

شت می 12ها. همچنین به موجب ماده مدیریت بیماری سازمان جهانی بهدا سند، مدیرکل  ضعیتی را این  تواند و

دسته  .المللی و یا وضعیتی اضطراری اعالم کندکند، یک دغدغه بینکه به فوریت بهداشت عمومی را تهدید می

شورهای ع ستند که ک ستی در هنگام همهضو جامعه بینبعدی تعهدات، اموری ه ماری به گیری یک بیالمللی بای

سرراعت با بهترین وسررایل  24هر دولت وظیفه دارد ظرف مدت  -1»این سررند،  6موقع اجرا گذارند. مطابق ماده 

ضطراری بین ضعیت ا ست یک و سازمان جهانی بهداشت را از تمامی اتفاقاتی که ممکن ا شد، الملارتباطی،  لی با

شت در ارتباط بوده و نتایج  -2اید. مطلع نم سازمان جهانی بهدا بدنبال اطالعیه مذکور، آن دولت باید همچنان با 

 وظیفه دیگر دولتی که دچار شرریوع یک بیماری«. آزمایشررگاهی، منبع و نوع خطر، تعداد تلفات را گزارش نماید

ا یک وضعیت بهداشتی غیر معمول، روبرو هر دولتی که ب»مقررات،  7باشد. مطابق ماده شده، تبادل اطالعات می

همچنین این تبادل اطالعات و همکاری بایستی «. شود باید اطالعات حاصل از بهداشت را به اشتراک بگذاردمی

  .های درگیر نیز در جریان باشدها و سازمانمیان سایر دولت

  :اقدامات سازمان جهانی بهداشت در مبارزه با ویروس کرونا

ن اقداماتی که از سوی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته، اشاره به نام گذاری این ویروس خالی از قبل از بیا

های ناشرری از آنها با هم فرق دارند. ها و بیماریفایده نیسررت. اول از همه باید به این نکته توجه نمود که ویروس

ندی المللی طبقه بها توسررط کمیته بینشررود. ویروسویروسرری اسررت که باعث بیماری ایدز می  HIVبرای مثال، 

های انسرانی از شروند. از آنجا که آمادگی و پاسرخگویی در مواجهه با بیمارینام گذاری می )ICTV (هاویروس

سازمان، بیم ست، این  شت ا سازمان جهانی بهدا کند. ها را طبق طبقه بندی این کمیته، نام گذاری میاریوظایف 

نامید و بر همین « 2-سررندروم حاد تنفسرری -کرونا ویروس»، ویروس جدید را 2020فوریه  11در  ICTV کمیته

 ) اینجا (نام گذاری کرد 19-اساس، سازمان بیماری ناشی از این ویروس را کووید

از اولین اقدامات سررازمان جهانی بهداشررت در دوران همه گیری ویروس کرونا، اعالم وضررعیت اضررطراری     

ساس ماده المللبین شت مقررات بین 48ی بود. بر ا ضعیت »، 2005المللی بهدا سازمان باید یک هیات و مدیرکل 

https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-public-farsi/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it-farsi
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-public-farsi/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it-farsi
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آیا  -اضررطراری تشررکیل دهد که در صررورت درخواسررت وی درخصرروص موارد ذیل اعالم نظر فنی کند: الف

شتی بین ضطراری بهدا ضعیت ا ضط -شود. بالمللی تلقی میرویداد مدنظر یک و ضعیت ا اری رخاتمه یک و

شت بین صیهبهدا صالح، تمدید یا خاتمه تو صدور، ا شنهاد  ای را مرکب مدیر کل نیز چنین کمیته«. هاالمللی و پی

ژانویه  22کارشررناس مسررتقل تشررکیل داده اسررت. در دوران همه گیری کرونا، این کمیته نخسررتین بار در  16از 

شت به موجب اختیارات 2020 سازمان جهانی بهدا سط مدیرکل  سه بعدی نیز در  IHR تو سه داد. جل شکیل جل ت

ژانویه برگزار و ابعاد مختلف این ویروس بررسرری گردید. با توجه به سرررعت برق آسررای ویروس در ورود به  23

ژانویه مدیرکل با دعوت مجدد از کمیته مذکور و بررسرری وضررعیت  30مرزهای کشررورهای دیگر، در نهایت در 

موجود، وضررعیت اضررطراری بهداشررت عمومی را اعالن نمود تا جهان مجددا شرراهد یک وضررعیت اضررطراری 

نفر به طور قطعی مبتال به این ویروس بودند که از این  7818بهداشتی عمومی باشد. در زمان اعالن این وضعیت، 

ان خود را از دسررت داده بودند. جالب اسررت بدانید که در زمان اعالن وضررعیت اضررطراری، هیچ نفر ج 170میان 

در کشررور ایران تایید نشررده بود. این برای شررشررمین بار اسررت که سررازمان جهانی  19-موردی از بیماری کووید

دیر کل، ، م«ستدروس آدهانوم قبریسررو»کند و به گفته آقای المللی میبهداشررت اعالن وضررعیت اضررطراری بین

باشد که سازمان با آن روبرو بوده است. پیش از این سازمان جهانی بهداشت سخت ترین وضعیت اضطراری می

 2009پنج بار چنین وضعیتی را اعالن کرد که به گستردگی و حجم ویروس کرونا نبوده است. اولین بار در سال 

به دلیل شیوع بیماری فلج اطفال  2014شد. در سال و به دلیل شیوع آنفوالنزای خوکی اعالن وضعیت اضطراری 

بار دیگر زنگ  2014برای دومین بار چنین وضررعیتی اعالن شررد. شرریوع ویروس ابوال در غرب آفریقا در سررال 

و  2016های وضعیت اضطراری را به صدا در آورد و در نهایت شیوع ویروس زیکا در آمریکای جنوبی در سال

توسط سازمان جهانی بهداشت  اعالن وضعیت اضطراری بهداشت عمومینجم منجر به برای بار چهارم و پ 2019

شت از این بیماری به عنوان یک پاندمی )همه گیری( جهانی یاد  2020مارس  11گردید. در  سازمان جهانی بهدا

سازمان  12کرد و  ستار آتش بس جهانی جهت تمرکز بر مبارزه با این بیماری و روز بعد، دبیرکل  ملل متحد خوا

 )اینجا (ایجاد راه هایی برای ارائه کمک به افراد آسب پذیر شد

صی نقاط جهان از دیگر وظایف        دریافت اطالعات مربوط به آمار قطعی مبتالیان و قربانیان این ویروس از اق

این سررازمان اسررت که در دوران همه گیری کرونا از همان روزهای ابتدایی صررورت گرفت. مطابق اسرراسررنامه، 

ز منابع دولتی و هم از منابع غیردولتی دریافت و آنها را با هم مقایسرره نموده و سررازمان باید این اطالعات را هم ا

https://extranet.who.int/publicemergency
https://extranet.who.int/publicemergency
https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-the-role-of-the-un-security-council-in-addressing-the-pandemic/
https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-the-role-of-the-un-security-council-in-addressing-the-pandemic/
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اندک  کند تقریبا با اختالفیسررپس در پایگاه اطالع رسررانی خود منتشررر نماید. آماری که این سررازمان منتشررر می

 ).اینجا(نمایند برابر است با آماری که وزارت بهداشت کشورها در وب سایت خود منتشر می

های مختلف و انتشار آنها از وظایف مهم سازمان جهان بهداشت است که در دوران همه گیری ارائه توصیه      

صیه 2020کرونا از ژانویه  ست. این تو شر گردیده ا صورت منظم تدوین و منت ستی بتا به امروز به  شامل لی رای ها 

صیهمیهای مختلف گروه صیهشود. از جمله: تو صیههایی برای عموم مردم، تو هایی هایی برای کادر درمانی، تو

 )اینجا(المللیهای داخلی و بینبرای اجتماعات بزرگ و مسافرت

دیگری که سازمان جهانی بهداشت از همان روزهای ابتدایی شروع اپیدمی به آن مبادرت ورزید از اقدامات      

منتشر شد و پس از آن  2020ژانویه  21ها در بود. اولین نسخه این گزارش های وضعیتانتشار گزارشتدوین و 

ست. این گزارشبه طور روزانه این گزارش ستند و طرح آن به این  30تا  5ها معموال بین ها ادامه یافته ا صفحه ه

کند؛ سپس آمار جدیدی از ها صحبت میصورت است که ابتدا به خبرهای مهم اشاره کرده و از خروجی کمیته

شت در این گزارشگ و میر میموارد قطعی ابتال به این ویروس و مر سازمان جهان بهدا سبتدهد. همچنین   ها ن

ها برگزار شررود و ممکن اسررت باعث افزایش به هرگونه رویدادهایی که در آینده قرار اسررت در برخی سرررزمین

به  کند.هایی را ارائه میتعداد مبتالیان و قربانیان گردد و این همه گیری را سررعت بخشرد هشردار داده و توصریه

در خصرروص برگزاری عید قربان در کشررورهای اسررالمی هشرردار می دهد و  191طور نمونه در گزارش شررماره 

های باز و یا دعوت و تجمع حداقلی مردم و با رعایت فاصرررله گذاری کند که این مراسرررم در مکانتوصررریه می

 )اینجا (فیزیکی و اجتماعی برگزار گردد

های مطبوعاتی و پرسررش و پاسررخ با خبرنگاران نیز از دیگر اقداماتی اسررت که سررازمان برگزاری کنفرانس      

ها معموال به فاصله ورت داده است. این نشستجهانی بهداشت از زمان شروع همه گیری کرونا به طور منظم ص

 .گرددروز یکبار برگزار می 3یا  2هر 

 نتیجه گیری

 2005بررسی اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و همچنین مقررات وضع شده از سوی این سازمان در سال       

ها ها و پاندمیگام اپیدمیهای عضررو در هننشرران می دهد که این دو سررند، تعهداتی را بر دوش سررازمان و دولت

ها، گذاشته است. در راستای اجرایی کردن این سند، سازمان جهانی بهداشت اقدام به تدوین و انتشار توصیه نامه

های وضعیت و تشکیل کمیته وضعیت اضطراری نموده است. البته انتقاداتی نیز به این سازمان وارد شده گزارش

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200729-covid-19-sitrep-191.pdf?sfvrsn=2c327e9e_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200729-covid-19-sitrep-191.pdf?sfvrsn=2c327e9e_2
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عده گذاری و وضع قانون کمی منفعل و ضعیف عمل کرده است و به عبارتی از اعم از اینکه سازمان در حوزه قا

وظیفه استانداردسازی و انجام تحقیقات پیشرفته دور شده و انجام این وظیفه اصلی و مهم را به ارتباطات اجرایی 

 ابتداییبا کشرررورها تقلیل داده اسرررت. همچنین عدم برخورد جدی و مقتدرانه با قصرررور دولت چین در روزهای 

کشررف این ویروس و در عوض تقدیر و تشررکر از مقامات این کشررور زمینه اتهاماتی همچون نفوذ چین در این 

شیوع و تلفات  سرعت باالی  شاید با توجه به نوع خاص ویروس کرونا مثل  ست. البته  سازمان را فراهم آورده ا

با سرروء ظن نسرربت به مقامات این کشررور  کرد سررازمان در ابتدا رویکردی سررختگیرانه وناشرری از آن ایجاب می

شار بودجه می ستفاده از اهرم ف شد. همچنین برخی موانع داخلی و خارجی از جمله ا شته با ل تواند یکی از علندا

ها باشررد. اعالم خروج ایاالت متحده آمریکا از سررازمان جهانی درسررت عمل نکردن این سررازمان در مواقع بحران

شود، سازمان درصد بودجه سازمان از سوی این دولت تامین می 18ن مهم که قریب به بهداشت با بذل توجه به ای

  .را دچار مشکالتی در آینده خواهد کرد

ضور بیش از  شور در جامعه بین 200در پایان باید گفت با توجه به ح سعی بر ملی ک ضر  المللی، که در دوران حا

ماری به خود در کنترل بی کا  ند،گرایی و ات به قول  -ها دار هاس»و  چارد  خارجی «ری ، رئیس شرررورای روابط 

شورها را وامی سال آینده ک سائل داخلی خود توجه کنند تا آنچه دارد بیشآمریکا، بحران کرونا در چند  تر به م

عیب و نقص و تمام و کمال انتظار کنترل بی( 27: 1399)هاس، اندیشره پویا، -دهدبیرون از مرزهای شران رخ می

سازمانبحران این چنین سوی  سختگیرانه به نظر میهایی از  شت کمی  سازمان جهانی بهدا سهایی همچون  د و ر

 الشکل و موثری در سطح جهانی برایکشورها باید تالش نمایند تا با همکاری خود با این سازمان، اقدامات متحد

  .مهار این بیماری اتخاذ نمایند
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تاملی بر نقش شورای امنیت بعنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو تحلیل 

 (2532قطعنامه اعالم آتش بس جهانی برای مقابله با ویروس کرونا )قطعنامه 

 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه الملل بین حقوق دکتری دانشجوی –پگاه ملکی 

تشررخیص همه گیری ویروس کرونا بعنوان بحرانی بین المللی، شررورای امنیت سررازمان ملل را برآن داشررت تا با 

طعنامه قورود به موضرروع، نقش کلیدی خود را که همانا حفاظت از صررلح و امنیت بین المللی اسررت، با تصررویب 

شورای امنیت  2532 سازمان ملل متحد در اینباره به  شدارایفا کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل  ود که همه داده ب ه

ست که به نوبه خود امکان  شونت برخوردار ا شدید ناآرامی های اجتماعی و خ گیری ویروس کرونا، از قابلیت ت

یکار با آن را محدود و در عین حال مانع از حل و فصل نزاع های بین المللی، منطقه ای و ملی می شود. در واقع، پ

همه گیری ویروس کرونا را به مثابه نبرد یک نسرررل برای بقا باید نامید که آرامش و امنیت جهان را تهدید می 

تصرررمیم خود مبنی بر  2020ژوییه  1در تاریخ کند. در نهایت شرررورای امنیت پس از گمانه زنی های فراوان، 

در  تصویب قطعنامه ای بمنظور حمایت از درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس جهانی

را اعالم نمود. در این قطعنامه که به اتفاق  19 -مناطق جنگ زده و آسررریب پذیر، جهت مبارزه با ویروس کووید

امنیت درخواسررت توقف و آتش بس عمومی و فوری در تمام وضررعیت های  آرا به تصررویب رسررید، شررورای

ستا  سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه وی در این را شکلی از تالش های دبیرکل  صادر کرد و به  صمه را  مخا

حمایت نمود. این نوشررتار در پی بررسرری نقش و میزان اثربخش بودن تمهیدات شررورای امنیت، بعنوان مهمترین 

 منتهی  سازمان ملل متحد برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا است. در این راستا ضمن مروری بر رویهرکن 

صویب به شرایطی که مبارزه با  2532 قطعنامه ضعف و قوت نقاط و امنیت شورای نقش به مذکور، قطعنامه ت در 

 همه گیری ویروس کرونا، اصلی ترین چالش جامعه جهانی است، پرداخته می شود.

 گیر جهانییک بیماری همه ، ویروس کرونا از طرف سررازمان بهداشررت جهانی بعنوان 2020مارس  11در تاریخ 

 تا به امروزهزار مرگ  530معرفی شررد. به واقع می توان همه گیری ویروس کرونا با بیش از یازده میلیون مبتال و 

گذشررته دانسررت که توانسررته اسررت  سررال 75را بزرگترین چالش جامعه جهانی از زمان تاسرریس سررازمان ملل در 

همکاری های جهانی از جمله چارچوب سازمان ملل متحد را به چالش بکشد. بحران های بهداشتی جهانی مانند 

اشرررند. ب تهدیدی جدی علیه صرررلح و امنیت بین المللیبیماری های همه گیر )اپیدمیک و پاندمیک(، می توانند 

بیماری های ایدز و ابوال از جمله برجسرررته ترین نمونه های بیماری های همه گیری بودند که تبدیل به بحرانهای 

https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067632
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067632
https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.trtworld.com/americas/un-chief-warns-covid-19-threatens-global-peace-and-security-35280
https://www.trtworld.com/americas/un-chief-warns-covid-19-threatens-global-peace-and-security-35280
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 39مطابق با ماده  را، شرریوع ویروس ابوال 2014سررال  2177قطعنامه بهداشررتی جهانی شرردند. شررورای امنیت در 

نه تنها تهدیدی علیه صررلح و امنیت بین المللی به حسرراب آورد، بلکه عامل تضررعیف  منشررور سررازمان ملل متحد

کننده ثبات کشررورهای متاثر از بیماری دانسررت و بروز ناآرامی های مدنی، تنش های اجتماعی و وخیم تر شرردن 

 فضای سیاسی و امنیتی کشورهای مذکور را از پیامد های آن بیماری برشمرد.

ست، بلکه تمام جنبه های زندگی شیوع ویروس کرونا ب شتی نی عنوان یک بیماری همه گیر فقط یک بحران بهدا

 در ران ویروس کرونا شرایط وخیم کشورها را واقع بحانسانها را در سراسر عالم تحت الشعاع قرار داده است. در 

سی عدم زمینه ستر شت به د شترین تاثیر ویروسکند می بدتر آموزش یا و حفاظت غذا، و بهدا کرونا  . تاکنون بی

بر کشورهای در حال جنگ بوده است. سازمان ملل متحد در ارتباط با بحران انسانی و بشردوستانه ناشی از شیوع 

زده یمن که بر لبه پرتگاه ابتالی گسترده به این بیماری قرار دارد و باعث در خطرِ کشور جنگویروس کرونا در 

 است.هشدار داده فروپاشی قرارگرفتن نظام خدمات بهداشتی و درمان شده، 

زیرساختهای پزشکی، شاهد عواقب مخربی برای سیستم های بطورکلی در مخاصمات مسلحانه، به دلیل تخریب 

بهداشتی و حمایت از جمعیت غیر نظامی در مقابل بحرانهای بالقوه بهداشتی هستیم؛ بطوریکه اغلب ارایه مراقبت 

های پزشررکی غیر ممکن اسررت و شرریوع بیماری در مناطق درگیر و اطراف آن افزایش می یابد. به همین دلیل در 

برای مبارزه با ویروس کرونا و  آتش بس جهانی، دبیرکل سرررازمان ملل متحد خواسرررتار یک 2020مارس  23

کاهش تاثیر مخاصمات بر شیوع ویروس شد. این پیشنهاد در پرتو نگرانی شدید از همه گیری ویروس کرونا در 

کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه و یا کشورهایی که با بحران های بشردوستانه مواجه  سراسر جهان بویژه در

هستند و یا در شرایط پسامخاصمه قرار دارند، ارائه شده است که نیازمند همکاری و همبستگی هر چه بیشتر ملی، 

زده  دو میلیارد نفر در مناطق جنگ گزارش آکسررفام،منطقه ای و بین المللی در واکنش به این بیماری اسررت. به 

در شرایط شکننده ای که در نتیجه سیستم درمانی ضعیف و بمباران بیمارستانها به وجود آمده، در معرض ابتال به 

 دیگر بیماری ها قرار دارند. ویروس کرونا و

صویب قطعنامه سازمان ملل جهت ت شورای امنیت  ضای  ستا اع شیوع ویروس در این را ای برای مقابله جهانی با 

 کرونا تالشهایی کردند.

https://undocs.org/en/S/RES/2177(2014)
https://legal.un.org/repertory/art39.shtml
https://legal.un.org/repertory/art39.shtml
https://assets.oxfamamerica.org/media/documents/bp-conflict-coronavirus-global-ceasefire-120520-en.pdf
https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://www.oxfam.org/en/press-releases/efforts-forge-global-ceasefire-catastrophic-failure-says-oxfam
https://www.oxfam.org/en/press-releases/efforts-forge-global-ceasefire-catastrophic-failure-says-oxfam
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شت جهانیاما به دلیل اختالف نظر و  سازمان بهدا سر نقش  برای  ، اولین قدممجادله بین ایاالت متحده و چین بر 

 ای محدود از یکبود شرررورای امنیت یا باید با قطعنامه. ایاالت متحده معتقد شررردتحقق این ایده دچار مشرررکل 

شفافیتر کند که در آن دولتبس حمایت کند یا اقدام به طرح یک قطعنامه جامعآتش ضو، متعهد به  ت و های ع

شررروند. ایاالت متحده سرررازمان بهداشرررت جهانی را به پنهان کاری،  19-پاسرررخگویی درباره بیماری کووید

تهم مو نیز انفعال و تاثیر پذیری در تعامل با چین، بعنوان خاسرررتگاه اولیه ویروس کرونا، ناکارآمدی در عملکرد 

یز به . در مقابل کشرور چین ننمودزمان بین المللی را عملی و تهدید خود مبنی بر قطع کمک مالی به این سرا کرد

 19-دشدت از سازمان جهانی بهداشت حمایت کرده و اصرار داشت که نقش این نهاد در مقابله با بیماری کووی

دبیرکل سررازمان در این راسررتا،  .ای گنجانده شررود. اما ایاالت متحده مخالف این موضرروع بودباید در هر قطعنامه

سیار رابطه»  اظهار داشت ملل متحده و روسیه در این باره وجود  ایاالت و چین و متحده ایاالت بین ناکارآمدی ب

یر ممکن غدارد که تصمیم گیری منطقی و اساسی ای را برای شورای امنیت جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا 

گروه نظامی، رهبران مذهبی و  20کشررور، بیش از  180دعوت دبیرکل سررازمان ملل تاکنون توسررط  .«می سررازد

به شمار  شده است. دبیرکل، همچنین کرونا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی  تاییداعضای جامعه مدنی 

 .میماند ست که درگیری کشورها با این ویروس به مثابه جنگآورده و اشاره نموده ا

ستا، همانطور که در  شورها مبارزه با ویروس کرونا را به  اینجاو  اینجادر همین را شماری از ک ست،  شده ا ذکر 

ه کرده اند. اما پیرو پیش نویس قطعنامه ارایه شده از طرف تونس و فرانسه، در نهایت شورای شرایط جنگی تشبی

لح و صرربه اتفاق آراء و با اسررتناد بر اولین و اصررلی ترین وظیفه خود که حفظ  2020جوالی  1امنیت در تاریخ 

امنیت بین المللی در چارچوب منشرررور سرررازمان ملل اسرررت، قطعنامه ای مبنی بر آتش بس و ترک مخاصرررمه 

روز متوالی در مناطق درگیری در سراسر دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و به منظور امکان  90بشردوستانه برای 

بق با مطا رفط بی بازیگران بوسیله مربوط تخدما  انتقال مطمئن، بی مانع و مداوم کمک های بشردوستانه، تهیه

اصول بشردوستانه، بی طرفی و استقالل و در عین حال انجام کمک های پزشکی مطابق با قواعد حقوق بین الملل 

را تصرررویب کرد. این سرررند اولین قطعنامه شرررورای امنیت در ارتباط با ویروس کرونا قلمداد می شرررود. در این 

ها را افزایش دهند؛ در قطعنامه همچنین خواسته شده برای مقابله با این ویروس همکاریقطعنامه، از همه کشورها 

های تخصصی سازمان از نیاز مبرم به حمایت همه کشورها از همه نهادهای مرتبط با سازمان ملل از جمله آژانس

سایر مراکز بین شت و  ستالمللی و منطقهملل در حوزه بهدا شده ا سخن گفته  صریحا ن حال با ای .ای  قطعنامه 

مخاصررمات، مشررمول عملیات های نظامی علیه داعش، القاعده و که موضرروع توقف فوری و کلی  اعالم می کند

https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/کرونا-و-آزمون-کارآمدی-سازمان-جهانی-بهداشت/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/کرونا-و-آزمون-کارآمدی-سازمان-جهانی-بهداشت/
https://www.nbcnews.com/news/world/who-coronavirus-assembly-u-s-china-clash-dominates-summit-reaches-n1210106
https://www.nbcnews.com/news/world/who-coronavirus-assembly-u-s-china-clash-dominates-summit-reaches-n1210106
https://www.euronews.com/2020/05/19/coronavirus-trumps-accuses-who-of-favouring-china-and-makes-funding-threat
https://www.euronews.com/2020/05/19/coronavirus-trumps-accuses-who-of-favouring-china-and-makes-funding-threat
https://edition.cnn.com/2020/05/29/politics/donald-trump-world-health-organization/index.html
https://edition.cnn.com/2020/05/29/politics/donald-trump-world-health-organization/index.html
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/01/886079785/u-n-security-council-demands-cease-fire-in-conflict-areas-due-to-covid-19?t=1593635344360
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/01/886079785/u-n-security-council-demands-cease-fire-in-conflict-areas-due-to-covid-19?t=1593635344360
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/01/886079785/u-n-security-council-demands-cease-fire-in-conflict-areas-due-to-covid-19?t=1593635344360
https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-further-strains-us-china-relations/a-53650763
https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-further-strains-us-china-relations/a-53650763
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/unsc-adopts-first-covid19-related-resolution-demanding-immediate-cessation-of-hostilities/articleshow/7
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/unsc-adopts-first-covid19-related-resolution-demanding-immediate-cessation-of-hostilities/articleshow/7
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-illustrates-folly-war
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/کرونا-و-حقوق-بین-الملل-مرتبط-با-توسل-به-زور:-ضرورت-دوری-جستن-از-نظامی-کردن-واژگان/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/کرونا-و-حقوق-بین-الملل-مرتبط-با-توسل-به-زور:-ضرورت-دوری-جستن-از-نظامی-کردن-واژگان/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/ویروس--کرونا-تهدید-مشترک-بشری-در-برابر--نفع-مشترک-بشری/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/ویروس--کرونا-تهدید-مشترک-بشری-در-برابر--نفع-مشترک-بشری/
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/01/886079785/u-n-security-council-demands-cease-fire-in-conflict-areas-due-to-covid-19?t=1593635344360
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/unsc-adopts-first-covid19-related-resolution-demanding-immediate-cessation-of-hostilities/articleshow/76736073.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/unsc-adopts-first-covid19-related-resolution-demanding-immediate-cessation-of-hostilities/articleshow/76736073.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/unsc-adopts-first-covid19-related-resolution-demanding-immediate-cessation-of-hostilities/articleshow/76736073.cms
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النصره و سایر افراد، گروهها و اشخاص مرتبط با القاعده یا داعش و سایر گروههای تروریستی که توسط شورای 

ستامنیت  صل کند که تمام بخش  فهر ست تا اطمینان حا سته ا شود. این قطعنامه از دبیرکل خوا شده اند، نمی 

، مطابق با دسرررتورالعمل های (UNCT)های مربوط به سرررازمان ملل از جمله تیم های کشررروری سرررازمان ملل 

ه، عکس نمربوط، نسرربت به ویروس کرونا در کشررورهای درگیر با مخاصررمات مسررلحانه یا بحرانهای بشررردوسررتا

رونا در مقابله با ویروس ک یید نقش اسرراسرری که زنانتاالعمل به موقع نشرران دهند. از طرف دیگر این قطعنامه با 

داشررته اند و همچنین تاثیرات منفی و نامتناسررب اجتماعی و اقتصررادی این بیماری بر زنان و دختران، کودکان و 

پناهندگان، خواستار انجام اقدامات مشخص برای به حداقل رساندن این تاثیرات و تضمین مشارکت کامل، برابر 

 و جوانان در توسعه و اجرای واکنشی کافی و پایدار در برابر همه گیری ویروس کرونا است. و پربار زنان

، نانگزارش شادروان کوفی عظهور بیماری های همه گیر بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، یادآور 

نیز هست. وی در این گزارش خاطر نشان شده بود که تهدیدات  2005در سال دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد 

تنها شامل مخاصمات بین المللی و داخلی، جرایم سازمان یافته، تروریسم و سالح  21علیه صلح و امنیت در قرن 

 ههای کشرتار جمعی نیسرت؛ بلکه می تواند شرامل فقر، شریوع بیماری های کشرنده و تخریب محیط زیسرت نیز ب

در واقع تصررویب این قطعنامه می تواند تاحدی حاکی از همگرایی  دلیل پیامدهای فاجعه باری که دارند، باشررد.

شورای  شد. با وجود آنکه  سیه در ارتباط با نحوه مبارزه با ویروس کرونا با بین ایاالت متحده آمریکا، چین و رو

، از ی بیشتر بین کشورها برای مبارزه با این بیماریامنیت برخالف سازمان بهداشت جهانی، توانایی ایجاد هماهنگ

، بی توجهی به در عین حالطریق ایجاد تعهدات الزام آور برای تمام اعضررای سررازمان ملل متحد را داراسررت، اما 

شیوع ویروس کرونا،  سازمان ملل متحد در مواجهه با  شت، به عنوان بازوی  سازمان جهانی بهدا نقش و اقدامات 

به جای تقویت و سررررمایه گذاری هر چه بیشرررتر از طرف جامعه جهانی و اتحاد و حمایت بین المللی از آن 

شش عدم و طرف یک از سازمان  ضوع پو شورهای در فوری و عمومی بس آتش مو  محل که ای زده جنگ ک

رو های داعش و القاعده هسررتند مانند عراق، سرروریه و افغانسررتان از طرف دیگر، می تواند اصررل مبارزه با نی تردد

همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان را به چالش بکشد، زیرا پیامدها و عواقب مخرب شیوع ویروس کرونا 

واهد کرد. از طرفی، نه تنها خ سرررایت نیز دیگر کشررورهای سررایر به  زودی به رهای جنگ زده، در تمام کشررو

سیاری از گروههای تروریستی و خشونت طلب، از چنین وضعیت هایی بعنوان یک مزیت تاکتیکی به نفع خود  ب

شورها می تواند مقدمه ای برای ضی از ک شکننده در بع صلح  ستفاده خواهندکرد، بلکه روند  رانهای شروع بح ا

 وخیم تری باشد، بویژه اگر با یک جامعه بین المللی پریشان و بحران زده مواجه باشیم.

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/unsc-adopts-first-covid19-related-resolution-demanding-immediate-cessation-of-hostilities/articleshow/76736073
https://undocs.org/A/59/2005
https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-what-place-for-the-un-security-council/
https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-what-place-for-the-un-security-council/
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از طرف دیگر، عدم پوشررش موضرروعات مربوط به رفع تحریم های یکجانبه و بین المللی در زمان شرریوع بیماری 

شل باچلهکرونا همانطور که در  ست، می بیانیه خانم می شده ا شاره  سازمان ملل به آن ا شر  سر عالی حقوق ب ، کمی

شت که  شد. وی در بیانیه خود اظهار دا ضعف این قطعنامه با ه جهانی و هم ب سالمت دلیل به هم» تواند از نقاط 

ها نفر از مردم کشرررورهای تحت تحریم یکجانبه در شررررایط همه گیری دلیل حفاظت از حقوق و جان میلیون

و در عین حال هشررردار داد که « ها باید کاهش یافته و یا لغو شررروند جهانی ویروس کرونا، بخشررری از تحریم

وس کرونا در کشررورهایی مانند ایران، کوبا، کره توانند اقدامات پزشررکی در مقابله با ویرهای خارجی میتحریم

شمالی، ونزوئال و زیمبابوه را تضعیف کند؛ در حالیکه برای بهبود سیستم خدمات درمانی این کشورها پیشرفت 

سختگیری  سی، از جمله  سا شکی ا صدور تجهیزات پز ست ولی موانع موجود در  سی ا سا شر ا در زمینه حقوق ب

 ناپذیر به اقشررار ومدت و جبرانهای طوالنیهای خارجی موجب آسرریبت از تحریمها در تبعیبیش از حد بانک

سیاست زدگی شدید تصمیمات شورای  اینجاپذیر خواهد شد )افراد آسیب شان از  را ببینید(. تمامی این موارد ن

صلح و امنیت  2532امنیت دارد و می تواند اثربخش بودن کلی قطعنامه  شورای امنیت بعنوان رکن کلیدی حفظ 

 بین المللی سازمان ملل متحد در مبارزه با ویروس کرونا را زیر سوال ببرد. 

 لحص علیه تهدیدی تواند می المللی بین بحران یک بعنوان  س ابوال، همه گیری ویروس کروناهمانند شیوع ویرو

کنفرانس مطبوعاتی شرررورای امنیت همانطور که مارک پکسرررتین، نماینده بلژیک در  .للی باشررردالم بین امنیت و

زمانی شررورای امنیت بحث در ارتباط با ویروس کرونا را در دسررتورکار »... اظهار داشررت  2020فوریه  3مورخ 

این موضررروع، نه تنها « خود قرار می دهد، که موضررروع را تهدیدی علیه صرررلح و امنیت بین المللی قلمداد کند.

شیوع این بیماری موا شورهایی که با  ست از انزوای فزاینده چین و یا ک ستند بکاهد، بلکه می تممکن ا واند جه ه

شور هایی که درگیر با این  ستند و یا ک شیوع ویروس ه شورهایی که به دنبال جلوگیری از  منافع متقابلی برای ک

همه گیری هسررتند، ایجاد کند اعم از تامین منابع کافی و کمک های فوری از جمله تجهیزات پزشررکی، خدمات 

ان پزشکان در تشخیص سریع ویروس و اطالع رسانی های صحیح و آزمایشگاهی تخصصی و فنی، آموزش یکس

ویروس کرونا به روشرری عادالنه در کنار ادامه  واکسررنواقعی در این راسررتا و امکان دسررترسرری همه کشررورها به 

سازمان ملل  شدن ویروس کرونا . دبیر کل  شه کن  سافرتی داخلی و خارجی تا زمان ری اعمال محدودیت های م

، با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی 2020ژوییه  2کنفرانس مورخ -ویدیومتحد در سخنان پایانی خود در 

سانها را نجا» اظهار داشت که  ستون های امنیتی چالش اصلی ما این است که امروز جان ان ت دهیم، ضمن آنکه 

ستحکم خواهیم کرد. ضو برای کمک به مناطق متاثر از ویروس « را برای فردا م شورهای ع ست وی از ک درخوا

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/تحریم-سالهای-کووید19؛-چرا-آمریکا-باید-تحریمهای-یکجانبه-علیه-ایران-را-در-راستای-مقابله-با-کووید19-لغو-نماید؟/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/تحریم-سالهای-کووید19؛-چرا-آمریکا-باید-تحریمهای-یکجانبه-علیه-ایران-را-در-راستای-مقابله-با-کووید19-لغو-نماید؟/
https://www.un.org/press/en/2020/200203_SC.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/200203_SC.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/200203_SC.doc.htm
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/support-coronavirus-global-response-effort_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/support-coronavirus-global-response-effort_en
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-07-02/remarks-security-council-maintenance-of-international-peace-and-security-implications-of-covid-19
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کرونا، می تواند نشرران دهنده این موضرروع باشررد که زمانی که بودجه و اقدامات اضررافی مورد نیاز تدارک دیده 

 خواهد شد. نتایج مطلوب محققشود، 

میتواند نه تنها اولین قدم برای ایجاد  اعالم آتش بس جهانی  وارد اسرررت، 2532فارغ از ایراداتی که به قطعنامه 

شد، بلک صمات با شونت ها جهت حمایت از جمعیت درگیر در مخا ضایی برای گفتگو و توقف فوری خ می  هف

شیوع ویروس کرونا فراهم  شی در برابر  ستانه را بعنوان واکن شردو سی راحت به کمک های ب ستر تواند امکان د

 آورد. 

  

https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-what-place-for-the-un-security-council/
https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-what-place-for-the-un-security-council/
https://assets.oxfamamerica.org/media/documents/bp-conflict-coronavirus-global-ceasefire-120520-en.pdf
https://assets.oxfamamerica.org/media/documents/bp-conflict-coronavirus-global-ceasefire-120520-en.pdf
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 19-شورای امنیت در مقابله با کووید 2565ارزیابی قطعنامه 

 طباطبائی عالمه دانشگاه عمومی الملل بین حقوق دکتری دانشجوی –علی رودباری 

 

یک بیماری همه گیر  بعنوان سازمان جهانی بهداشت سویاز  ،2020مارس  11یخ در تارکه  19-کووید

ه امروز، علم تا بکشتار دومیلیون و ششصد و ده هزار و نهصد و بیست و پنج نفر شد، با آمار باالی  معرفی جهانی

پزشکی را به چالشی بزرگ کشیده و تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است که بدون همکاری و همبستگی تمام 

کان مقابله ، عدم ام19-عبور از آن امکان پذیر نخواهد بود. همه گیری جهانی کووید، دولت ها و اقدامی هماهنگ

،  این پرسش را به ذهن (اینجا و اینجا)بنگرید به  با آن و تلقی مبارزه با آن به شرایط جنگی توسط بعضی کشور ها

آنتونیو گوترش،  متبادر می کند که چه نهاد بین المللی می تواند نقش موثری را در خروج از این بحران ایفا نماید؟

، از قابلیت 19-کوویدداده بود که همه گیری  هشدار امنیت باره به شورای دبیر کل سازمان ملل متحد در این

با آن را محدود و در عین  مقابلهتشدید ناآرامی های اجتماعی و خشونت برخوردار است که به نوبه خود امکان 

بین المللی، منطقه ای و ملی می شود. در واقع، همه گیری ویروس کرونا را به  اختالفاتحال مانع از حل و فصل 

 (.  اینجا) و امنیت جهان را تهدید می کندصلح د یک نسل برای بقا باید نامید که مثابه نبر

منشور سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی  حفظ صلح  24می توان شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطابق ماده 

و امنیت بین المللی را برعهده دارد، نهادی کلیدی در جهت خروج از این بحران تلقی نمود. پیرو اهمیت موضوع 

به تصویب رسید. در حالی که این   2532قطعنامه  2020جوالی  1و مسئولیتی که بر عهده شورا می باشد در 

قطعنامه بر خطرات ناشی از بیماری همه گیر جهانی نسبت به حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید می نمود اما 

ش ل نشد. با این حال تقاضا برای اعالن آتمنجر به اتخاذ اقدامات فوق العاده بر اساس فصل هفتم منشور سازمان مل

وقفه ای بشردوستانه  آتش بس و روز 90بس عمومی مورد تایید قرار گرفت و از دولت ها خواسته شد تا به مدت 

دومین قطعنامه  در مخاصمات مسلحانه اعمال نمایند که البته استثنائاتی داشت که در ادامه به آن پرداخته می شود.

به تصویب رسید. مهم ترین مسئله   (2565 قطعنامه) امنیت توسط شورای 2021فوریه  26در  19-مربوط به کووید

 2532 قطعنامه در مخاصمات فوری و عمومی توقف از نگرانی لزوم بر تصویب قطعنامه دوم آنجاست که ابراز

 90نگرفته بود. همچنین  قطعنامه اول محدود به یک بازه زمانی  دولت ها قرار توجه مورد کامل طور به  (2020)

اطق آن منروزه بود؛  قطعنامه دوم که بر آتش بس در مناطق درگیر مخاصمه مسلحانه و اجازه ارسال واکسن به 

انگلستان که همزمان ریاست ماهانه شورا را عهده دار می باشد تدوین و به رای گذاشته  تاکید دارد به ابتکار دولت

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1:-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1:-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3--%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1--%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3--%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1--%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C/
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067632
https://news.un.org/en/story/2020/07/1067632
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B2)
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B2)
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/en/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
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امنیت به تصویب رسید که در این نوشتار سعی برآن است  شورای عضو 15 و موافقت کشور 112 حمایت با شد و

 تا ابعاد مختلف آن بررسی گردد.

 ها تنش و افزایی هم: جهانی بهداشت مقابل در المللی بین امنیت و صلح 

در سال   1983قطعنامه و   2000درسال  1308قطعنامه اولین اقدامات شورای امنیت در زمینه بهداشت جهانی به 

باز می گردد که در آنجا شورا اعالم داشت که در صورت عدم کنترل، بیماری « HIV»در مورد ویروس  2011

ایدز می تواند به خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی بدل گردد؛  دومین اقدام شورای امنیت پاسخ به 

، شیوع ویروس 2014سال  2177قطعنامه  دربیماری ابوال در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بود که بحران  

تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، بلکه عامل  نه منشور سازمان ملل متحد 39مطابق با ماده  را ابوال

تضعیف کننده ثبات کشورهای متاثر از بیماری دانست و بروز ناآرامی های مدنی، تنش های اجتماعی و وخیم تر 

 .شدن فضای سیاسی و امنیتی کشورهای مذکور را از پیامد های آن بیماری برشمرد

 2565قطعنامه 

 و   274/74شورا و نیز قطعنامه های  (2020) 2532و  (2016) 2286با یادآوری قطعنامه های   2565قطعنامه 

این مهم به پرداخته و تاکید دارد که  19-به موضوع مبارزه با کوویدمجمع عمومی سازمان ملل 74/270 

همکاری، همبستگی بیشتر ملی، منطقه ای و بین المللی وابسته است و نیازمند یک اقدام بین المللی هماهنگ، 

فراگیر، جامع و جهانی می باشد. همچنین مخاصمات مسلحانه می توانند همه گیری بیماری را تشدید و در نقطه 

د. خاصمات و نابرابری در دسترسی به واکسن را بیشتر نمایمقابل نیز بیماری می تواند تاثیرات سوء انسانی در م

 انهکنوانسیون های چهارگ دولت ها ذیل تعهدات ویژه به بشردوستانه، یکی از ابعاد مهم قطعنامه توجه به حقوق

 از اطمینان برای ،(2005 بهداشت ) المللی بین مقررات ذیل و تعهدات 1977پروتکل های الحاقیو  1949 ژنو

 آنها، تجهیزات و نقل و حمل وسایل پزشکی، بشردوستانه پرسنل و پزشکی پرسنل همه از حفاظت و احترام

در مخاصمات مسلحانه، تخریب زیرساختهای  چراکهپزشکی می باشد.  تجهیزات سایر و ها بیمارستان همچنین

پزشکی، عواقب مخربی برای سیستم های بهداشتی و حمایت از جمعیت غیر نظامی در مقابل بحرانهای بالقوه 

ه مراقبت های پزشکی غیر ممکن و شیوع بیماری در مناطق درگیر و ئارا ،بطوریکه اغلب دربرداشته بهداشتی

 ویژه به آن، اجرای مورد در تا شده دبیرکل درخواست در این قطعنامه از اینجا(.)اطراف آن افزایش می یابد

 اصماتمخ درگیر کشورهای در واکسیناسیون، های برنامه جمله از واکسن، به دسترسی موانع از کامل ارزیابی

https://undocs.org/S/RES/1308(2000)
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110607_UNSC-Resolution1983_0.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2177(2014)
https://legal.un.org/repertory/art39.shtml
https://undocs.org/en/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/en/S/RES/2565(2021)
https://undocs.org/en/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/en/A/RES/74/274
https://undocs.org/en/A/RES/74/270
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.34_AP-I-EN.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf;jsessionid=1FD446DFBDAC5C7E37C780DE387C0574?sequence=1
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B2)/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-(%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B2)/
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 را ودخ پیشنهادهای لزوم، صورت در کند وگزارش دهی  مکرر طور به بشردوستانه، اضطراری موارد و مسلحانه

 به ع واکسن،توزی و تولید ارزیابی توانایی برای ویژه به المللی بین های مشارکت توسعه دهد. لزوم ارائه شورا به

ر این د بهداشتی جدید محصوالت تولید برای ها انگیزه حفظ لزوم و ملی مختلف های زمینه شناختن رسمیت

از نکات برجسته این قطعنامه می باشد. توزیع  19-کووید برابر در گسترده سازی ایمن نقش شناخت و حوزه 

عادالنه، دسترسی سریع به واکسن در مناطق درگیر مخاصمه، ایمن سازی گسترده در برابر این بیماری از مهم ترین 

خاصمه به درگیر م عوامل دستیابی به هدف اصلی این قطعنامه یعنی آتش بس عمومی به منظور دسترسی مناطق

واکسن در وهله اول، و انتقال واکسن از مناطق توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته و یا توسعه نیافته می باشد. 

می  مخالفت «WHO» جهانی بهداشت نقش کلیدی سازمان با متحده آمریکا ایاالت که بر خالف قطعنامه اول،

 اتیحی نقش درک این موضوع حاکی از شد و ارجاع به آن سازمان مرتبه چندین قطعنامه دوم نویس پیش نمود،

 دومین ،2565 ( قطعنامهاینجامی باشد.)  ویژه سازمان جهانی بهداشت به ملل، سازمان سیستم از تمجید سازمان و

 2177دولت را با خود به همراه داشته است؛  مورد قبلی مربوط به قطعنامه 112قطعنامه ای است که حمایت باالی  

( در ادامه به تحلیل قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد اینجادولت در مورد ابوال بود.) 134با حمایت   2014سال

 کرونا می پردازیم:

 داخلی، آوارگان پناهندگان، مسن، اجرایی قطعنامه بر افراد 9الف( حمایت خاص از قشر آسیب پذیر: تاکید بند 

 گروه هر کنترل تحت مناطق در که افرادی همچنین و شده بازداشت افراد معلولین، مهاجران، تابعیت، بدون افراد

آنان  افراد و نشان از لزوم حمایت ویژه از پذیرترین کنند، حاکی از شناسایی آسیب می زندگی دولتی غیر مسلح

 است.

  تولید یبرا رقابت به از منابع مالی خود را زیادی مقادیر ها دولت که حالی ب( ملی گرایی و واکسیناسیون: در

 اگر که می دهند هشدار جهان سراسر زیادی از کارشناسان اختصاص داده اند، 19-کووید د واکسنو خری

 کاالی به این واکسن  منابع، محدودیت با باشند، موجود دوزهای بر تسلط یا انحصار به قادر ثروتمند، کشورهای

 (.  اهمیت این مسئلهاینجابود )شد و صرفاً محدود به دولت های قدرتمند خواهد  نخواهند تبدیل جهانی عمومی

 شیاثربخ و برابری همبستگی، به فوری نیاز اجرایی، بر 11طعنامه شورای امنیت در بند موجب شده که در این ق

توانند  می هک دولت هایی همه از کشورهای توسعه یافته در جهت کمک به کشورهای توسعه نیافته و و  تهکید

 ویژه هب نیازمند، کشورهای سایر و متوسط درآمد و کم کشورهای در اختیار به شکل اهدایی واکسن را دوزهای

 چارچوبهای بر عالوه سازمان جهانی بهداشت تخصیص چارچوب اساس بر و  COVAX تسهیالت طریق از

https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/02/security-council-resolution-on-covid-19-vaccines.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2021/02/security-council-resolution-on-covid-19-vaccines.php
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_RES_2177.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_RES_2177.pdf
https://thewire.in/external-affairs/unsc-covid-19-resolution-record-sponsors-council-loses-guernica
https://thewire.in/external-affairs/unsc-covid-19-resolution-record-sponsors-council-loses-guernica
https://www.hrw.org/news/2021/03/04/reinforcing-rights-can-help-avert-failurhttps:/www.hrw.org/news/2021/03/04/reinforcing-rights-can-help-avert-failure-covid-19-vaccinese-covid-19-vaccines
https://www.hrw.org/news/2021/03/04/reinforcing-rights-can-help-avert-failurhttps:/www.hrw.org/news/2021/03/04/reinforcing-rights-can-help-avert-failure-covid-19-vaccinese-covid-19-vaccines
https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTjaVNXN_yiETmZKkdaOR_dOSF985DERjhewVhaTxY6mnGQh-bqAOP74aAlmZEALw_wcB
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قرار دهند  19-کووید بهداشتی مربوط به محصوالت عادالنه تخصیص و عادالنه دسترسی برای کشورها، خاص

  دعوت بعمل آورد.

و رویکرد ضد تروریستی شورای امنیت: در هر دو قطعنامه ای که شورای امنیت در مورد  19-ج(  مقابله با کووید

دیده می شود؛ در جایی که شورا از همه دولت ها درخواست آتش تصویب نموده، یک استثناء مهم  19-کووید

  اعش ود علیه نظامی عملیات های بس عمومی و بشردوستانه  می نماید،  اعالم می دارد که این موضوع  نسبت به 

 تیتروریس های گروه سایر و داعش یا القاعده با مرتبط نهادهای و ها،  موسسات گروه و النصره جبهه و القاعده

احصاء شده اند اجرا نمی شود. در نگاه اول این موضوع بسیار خوشایند می نماید اما این  امنیت شورای توسط که

موضوع دو بعد مختلف دارد: یکی نشان از اهمیت مقوله تروریسم و مبارزه علیه آن در پیشگاه شورا، و حاکی از 

ر منیت بین المللی تلقی می گردند نمی توانند وقفه ای دآن است که حتی وضعیت هایی که تهدید علیه صلح و ا

مبارزه علیه تروریسم ایجاد نمایند؛ و بعد دیگر مربوط به زمانیست که این مخاصمات طوالنی گردد، که در این 

صورت رویکرد شورا قابل نقد خواهد بود چراکه در قطعنامه به این موضوع که مخاصمات مسلحانه می توانند 

بیماری را تشدید نمایند تاکید شده و در این صورت بیشترین آسیب را غیر نظامیان متحمل خواهند همه گیری 

 شد.

 نتیجه گیری

در زمانی که بحران دسترسی به واکسن به عنوان کاالی عمومی جهانی  19-ورود شورای امنیت به مسئله کووید

راستای تحقق اهداف آرمان گرایانه سازمان برای سالمت، بیش از هرچیزی، مهم  جلوه می کند گامی بلند در 

به شکلی درست تکمیل کننده قطعنامه پیشین شورا در این زمینه  2565ملل متحد می باشد و به طور اخص قطعنامه 

است. از طرفی در این قطعنامه نقش سازمان جهانی بهداشت بعنوان سازمان تخصصی که شورای امنیت بدون 

اری ها به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ناکام خواهد بود بیشتر دیده همکاری با آن در تشخیص بیم

شده، و از سوی دیگر، بصورت کلی این قطعنامه بیش از آنکه روح سیاسی بر آن حاکم باشد چارچوبی حقوقی 

 بر پایه همبستگی و همکاری بین المللی دارد که حمایت دولت ها بر ارزش آن می افزاید.

رغم انتقاداتی که به قطعنامه وارد است اما نفس عمل در جهت حمایت از بشر مخصوصا اقشار خاص و دولت علی 

 های درگیر جنگ عملکردی خوب را نشان می دهد که با عملکرد صحیح دولت ها تکمیل خواهد شد.
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International Peace and Security in the Face of Pandemic: Do Resolutions 2532 & 

2565 Cover All Threats Related to COVID-19 

Zohreh Shafiei - International law Ph.D. candidate at Allame Tabataba'i University 

 

The Security Council (SC) adopted Resolution 2532 on COVID-19 on July 1st, 

2020 after several months of negotiations, and Resolution 2565 on 26 February 

2021. The first resolution demands "a general and immediate cessation of 

hostilities in all situations" and the second resolution added some points like 

equitable access to safe, efficacious, and affordable COVID-19 vaccines. It seems 

that the resolutions are not sufficient to mobilize the international community, as 

Erin Pobjie has previously mentioned, mainly because these resolutions do not 

seem to be adopted under Chapter VII of the UN Charter. There are also gaps in 

the resolutions that are significant vis-à-vis the challenges posed by COVID-19. 

Lack of attention to the non-military causes of instability in the economic, social, 

humanitarian, and ecological fields which previously were considered a threat to 

peace in some resolutions are significant. “The pandemic is more than a global 

health crisis, it is a game-changer for international peace and security”, said the 

UN Secretary-General (SG) António Guterres. This paper investigates the 

aforementioned gaps in the resolutions and seeks to answer the critical question 

of whether resolutions 2532 and 2565 cover all the threats posed by COVID-19. 

1- The relationship between peace and the pandemic 

In order to realize this type of relationship, we should first find out what peace 

means and how a health crisis can affect peace. Then, the effects of Covid-19 on 

peace components will be addressed. 

1-1 Logical relationship 

In the early 1950s, the initial emphasis of peace studies was on the narrow concept 

of peace which refers to situations where there is no armed conflict and direct 

violence. In this view, peace means the absence of war and physical violence that 

is called “negative peace”. Gradually, with the development of the concept by 

scholars like Galtong in 1970, peace scholars argued that moving toward peace 

would not simply involve the elimination of war, but it also requires cooperation 

and nonviolent social changes aimed at creating more justice, equality in society, 

development, and respect for human rights and fundamental freedoms that is 

called “positive peace”. 

https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/en/S/RES/2565(2021)
https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-the-role-of-the-un-security-council-in-addressing-the-pandemic/
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/PKO%20S%2023500.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-02/secretary-generals-remarks-aqaba-process-virtual-meeting-covid-19-response-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-02/secretary-generals-remarks-aqaba-process-virtual-meeting-covid-19-response-delivered
https://www.researchgate.net/publication/330321803_Peace_Studies
https://www.researchgate.net/publication/299714996_Positive_and_Negative_Peace
https://www.jstor.org/stable/23607773?seq=1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-32481-9
https://www.researchgate.net/publication/299714996_Positive_and_Negative_Peace
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Today, the notion of peace is directly related to concepts such as the equitable 

distribution of resources, attention to poverty, economic equality, the free flow of 

information, the efficiency of government, the rule of law, good relations with 

neighbors, low levels of corruption, empowerment, the elimination of 

discrimination, and gender equality. 

The link between the pandemic and many of the above-mentioned characteristics 

of positive peace is understandable. A quick look at the reports that the United 

Nations Development Fund has published on the effects of COVID-19 on various 

international affairs indicates the impact of this crisis on all components of 

positive peace such as the effects of it on the economic dimensions, the rise in 

unemployment, increase in poverty and the excessive costs that governments 

have incurred to deal with the disease. 

1-2 The effect of COVID-19 on components of peace 

COVID-19 has not been created in a vacuum; it has spread in a world with a high 

number of immigrants, civil unrests, gender-based violence, economic instability, 

and arms trafficking. In the following sentences, some effects of the pandemic on 

international affairs are described: 

 Encountering peacekeepers with some difficulties such as suspension and 

the impossibility of relocation. (Some governments that are transiting from 

war or are involved in one do not have a proper health sector at all because 

they have been assaulted militarily, as can be seen in Syria and Yemen). 

 Presenting further difficulties for the situation of refugees, displaced 

people, and asylum seekers (because they live in conditions that 

disproportionately increase their risk of contagion. For example, in densely 

populated refugee camps, social distancing is challenging and if basic 

sanitation is lacking, proper hand hygiene is close to impossible). 

 Teleworking impacts the quality of governance (the absence of 

government leaders and employees and telecommuting can be a factor in 

the poor quality of governance). 

 Reducing communication and intergovernmental relations (negotiating 

essential international issues, holding meetings and possible conferences. 

 Increasing domestic tensions and creation of a platform for the formation 

of new tensions due to political repression under the banner and the slogan 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/GPI_2020_web.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/COVID19-and-Peaceweb.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/search.html?tagid=publications:reports
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/search.html?tagid=publications:reports
https://www.whatsinblue.org/2020/04/international-peace-and-security-and-the-covid-19-pandemic-security-council-precedents-and-options.php
https://www.unhcr.org/coronavirus-covid-19.html
https://www.who.int/bulletin/volumes/98/8/20-271080/en/
https://www.un.org/en/conferences/npt2020
http://www.emro.who.int/fr/violence-injuries-disabilities/violence-news/levels-of-domestic-violence-increase-as-covid-19-pandemic-escalates.html
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of maintaining public health (such as Muslim repression in Sri Lanka and 

India due to protests over food shortages, and inappropriate economic and 

living conditions). 

 Ignorance of the situation and crisis in some countries, such as the conflict 

in Syria or the peace process in Afghanistan. 

 The collapse of the economy and the possibility of a widespread economic 

crisis in the future. 

 Increasing International tensions Such as disruptions, protectionism, and 

growing nationalism – with rising unemployment, food insecurity, and 

climate change helping to fuel political unrest. 

All of the COVID-19 effects on international affairs are directly related to the 

components of peace that have already been discussed. Hence, in our view, the 

COVID-19 can be considered as a threat to international peace and security. 

2- Do Resolutions 2532 and 2565 cover all the threats? 

To answer this question, similarities and differences between the Security 

Council’s responses to COVID-19, Ebola, and HIV should be compared, and then 

the Security Council Resolutions on health crises ought to be studied to evaluate 

the sufficiency of Resolutions 2532 and 2565. 

2-1 A comparative analysis of health crises 

For the first time, the SC paid attention to HIV at its 4172nd meeting. This 

meeting decided to regard the impact of AIDS on peace and security in Africa 

and Recognizing that the spread of HIV/AIDS can have a uniquely devastating 

impact on all sectors and levels of society. 

Ebola arose in Guinea in 2013 and gradually spread to neighboring countries such 

as Liberia and Sierra Leone. It was recognized as a threat to the peace due to the 

rapid spread and high mortality rate in an emergency meeting that was held by 

the SC. Additionally, The SC emphasized that the economic, social, and political 

effects of Ebola were widespread. 

Covid-19 can be considered a threat to peace. For this purpose, the most important 

characteristics of each disease have been selected, which are likely to have a wide 

range of effects on many issues: 

https://www.un.org/press/en/2020/sc14227.doc.htm
https://moderndiplomacy.eu/2020/09/05/covid-19-game-changer-for-international-peace-and-security/
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/health-crises/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1308
https://www.who.int/csr/disease/ebola/ebola-6-months/guinea/en/
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/index.html
https://digitallibrary.un.org/record/779811?ln=en
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 In some respects, COVID-19 seems to be an unprecedented example. 

Extensive quarantine or globally severe travel restrictions are certainly a 

stronger response compared to Ebola. 

 In terms of mortality, although the death rate in Ebola is very high, by 

attention to the high prevalence of COVID-19 we cannot predict the 

ultimate mortality of the pandemic. 

 In the case of Ebola, the World Health Organization declared a state of 

emergency after eight months, but in the case of COVID-19, the state of 

emergency was declared very quickly. 

 The Ebola and HIV transmission rates are almost controllable. 

 The spread of the virus worldwide and human infection in all countries is 

another major reason, while Ebola had spread to certain countries, Central 

Africa, West Africa, and the Congo. 

 The power of the coronavirus in the transmission is another issue that is 

not comparable with the two previously mentioned viruses of Ebola and 

HIV/AIDS. 

As result, in some cases, COVID-19 seems to be similar to the two previous 

health crises, but in several respects, it has a borderline distinction, especially in 

the rapid spread that makes the disease more serious. 

2-2 The Security Council's response to Ebola, HIV, and COVID-19 

In 1992, the permanent members of the United Nations SC declared in a statement 

that the absence of war amongst states does not in itself guarantee international 

peace and security. The non-military sources of instability in the economic, 

social, humanitarian, and ecological fields have become new types of threats to 

peace (positive peace). As a result, the statement was the beginning of the 

Council's broad interpretation of the concept of peace, which was not directly 

related to the use of force. The health crisis is one such example. The ending of 

the Cold War has raised hopes for a safer, more equitable, and more humane 

world. The members of the SC considered that the SC should begin to fulfill more 

effectively its primary responsibility for the maintenance of international peace 

and security by paying attention to respect human rights and fundamental 

freedoms. 

http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-will-the-un-security-council-act-on-covid-19/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mortality-2020.1
https://www.who.int/news/item/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern
https://www.who.int/news/item/17-07-2019-ebola-outbreak-in-the-democratic-republic-of-the-congo-declared-a-public-health-emergency-of-international-concern
https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
https://covid19.who.int/table
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://portal.who.int/eios-coronavirus-newsmap/
http://opiniojuris.org/2020/04/04/covid-19-symposium-will-the-un-security-council-act-on-covid-19/
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/PKO%20S%2023500.pdf
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The Security Council Resolutions on health crises recognized HIV (1308, 1983), 

Ebola (2177, 2439), and recently COVID-19 (2532, 2565) as threats or potential 

threats to peace. Ebola and HIV Resolutions emphasized on positive peace. In the 

following, a comparative vision to resolution relating to health crises is 

explained.  

In most of the relevant SC Resolutions, the following points were considered: 

 The disease is exacerbated by conditions of violence and instability; 

 The disease may pose a risk to the stability, security, and violence; 

 Training for peacekeeping personnel about the health crisis is necessary; 

 States should be encouraged to increase international cooperation; 

 Epidemics have a devastating impact on conflict and post-conflict 

situations; 

 Women are particularly affected by such pandemics. 

The following points demonstrate some necessary issues that were stated in the 

relevant SC Resolutions of Ebola and HIV, but were not observed in Resolutions 

2532 and 2565: 

 The need for coordinated efforts of all relevant United Nations 

organizations; 

 The pandemic has a devastating impact on all sectors and levels of society; 

 The potential damaging impact of the pandemic on the health of 

international peacekeeping personnel; 

 Encouraging states to prevention and having access to care; 

 The pandemic impact on further civil unrest and a deterioration of the 

political and security climate; 

 The pandemic as a threat to international peace and security (Chapter VII); 

 The pandemic impact on food security, travel, and trade restrictions; 

 Taking note of the WHO protocols; 

 Airlines and shipping companies to maintain trade and transport with the 

affected countries. 

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/health-crises/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1308
https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110607_UNSC-Resolution1983.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/S_RES_2177.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/s_res_2439.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://undocs.org/en/S/RES/2565(2021)
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It should be noted that unprecedented items in resolutions  2532 and 2565 are 

explained such as urging all parties to the armed conflict to ensure full, safe, 

immediate, and unhindered access for humanitarian personnel and medical 

personnel, to patients and others in need, a general and immediate cessation of 

hostilities, equitable access to safe, efficacious, and affordable COVID-19 

vaccines, and for parties to armed conflicts to engage in a humanitarian pause for 

at least 90 days, which mean “negative peace”. 

Accordingly, resolutions 2532 and 2565 do not include the definition of peace 

explained by the SC completely. For example, the equitable distribution of 

resources, attention to poverty, economic inequality, the free flow of information, 

the efficiency of government, the rule of law, and the elimination of 

discrimination are not considered. Although, it notes some affairs such as good 

relations with neighbors, empowerment, and gender equality. Based on the above 

findings. COVID-19 is definitely a threat to international peace and security and 

has correctly been mentioned by the SG. 

Conclusion 

Unfortunately, despite a clear history of health crises, the Security Council 

reaffirmed its inefficiency and selective behavior because the basic attention of 

the Resolutions 2532 and 2565 are on the negative peace. The recent situation 

regarding the performance of the Security Council is not a new issue. Despite the 

reasons and evidence, such as political reasons, it has refused to identify Covid-

19 as a threat against peace. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ejiltalk.org/covid-19-as-a-threat-to-international-peace-and-security-what-place-for-the-un-security-council/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-covid-19-pandemic-delivered
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 بحران کرونا و حقوق بین الملل مالکیت فکری

 پژوهشگر حقوق مالکیت فکری -دکتر حمید عزیزی مرادپور

 اثر در را خود جان تاکنون نفر هزار صدها و اند شده کرونا مهلک بیماری درگیر دنیا سرتاسر در انسان میلیونها 

و دشواری را تجربه می کند. کشورها و سازمان  سخت حاضرزندگی حال بشردر. اند داده دست از بیماری این

های بین المللی ازجمله سازمان جهانی مالکیت فکری در مواجهه با بحران بیماری همه گیرجهانی )پاندمیک( 

ا رکرونا، تالش بی سابقه برای توسعه فن آوری های الزم برای تشخیص، پیشگیری و درمان این بیماری کشنده 

تجربه می کنند. در کنار سایر شاخه های حقوق بین الملل، حقوق مالیکت معنوی و سازمان جهانی مالیکت فکری 

هم به دنبال ارایه راهکارهای خود برای حل این معضل بشری هستند. اگرچه هدف اولیه سازمان جهانی مالیکت 

الیکت فکری است، اما این سازمان در خط معنوی به عنوان یکی از آژانس های سازمان ملل حمایت از حقوق م

مشی ها و برنامه های خود همواره بر همکاری با سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی برای مقابله با چالش 

 .تاکید داردهای جهانی ازجمله بهداشت و سالمت عمومی، امنیت غذایی و تغییرات آب وهوایی 

این بار فقط کشور های درحال توسعه را درگیر  بر خالف بیماری های واگیر قبلی19-بیماری همه گیرکووید

نکرده بلکه حتی بیشتر از کشورهای جنوب، کشورهای شمال را به زانو در آورده است. در بحران های مرتبط با 

واره موضوع دارو و واکسن چالش اصلی از حیث درمان و پیشگیری است . دسترسی به سالمت و بهداشت هم

دارو و واکسن به دلیل نیاز به طی نمودن آزمایش های بالینی بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشد و طبعا در وهله 

د و سودآوری ر تولیاول تنها انگیره تحقیقات و دسترسی به دارو توسط شرکتهای دارویی، ثبت اختراع و انحصا

با تکیه بر  بر بازار جهانی تسلط دنبال به  ناشی از تولید انحصاری جهت بازگشت هزینه هاست. شرکتهای دارویی

 توسعه برای  بازگشت سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، اغلب مبالغ هنگفتی هدف با حقوق مالکیت معنوی 

اینکه امروزه دولتها و شرکتهای خصوصی میلیاردها دالر جهت هزینه می کنند؛ کما  دارویی جدید محصوالت

اختصاص داده اند و علی االصول انتظار دارند که با پتنت اختراعات مرتبط بتوانند هزینه  19-اختراع داروی کووید

وری ئهای خود را بازیابی نمایند. این بار اما به دلیل گسترش جهانی و شدت و حدت این بیماری به نظر می رسد ت

انگیزه های اقتصادی نظام حق اختراع درساخت داروهای جدید به تنهایی اثرگذار نیست؛ بلکه فراتراز جنبه های 

 .باشد مطرح دبای نیز بشری جامعه نجات و المللی بین امنیت حتی و بشری  سودآوری و کسب ثروت، ابعاد حقوق

https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/news/2020/news_0025.html
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/news/2020/news_0025.html
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کنند که پتنت دارند و از حق انحصاری شرکت های دارویی معموال تمایل دارند داروهایی را تولید 

. شرکت ها بدون اجازه دارنده پتنت می شوند دیگر توسط دارو تولید از مانع ترتیب بدین که چرا  برخوردارند؛

عمده کشورهای در حال توسعه ظرفیت تولید دارو ندارند و یا فقط داروهای ژنریک تولید می کنند که مدت حق 

اختراع آنها منقضی شده است؛ به همین دلیل تعارض میان حق انحصاری اختراعات دارویی و دسترسی به دارو در 

. البته، تمام معضالت سالمت و دسترسی به دارو در کشورهای در حال بسیارمهم است  کشورهای در حال توسعه

 تپتنت داروها نیست و جنبه های مختلفی مثل نداشتن یک سیستم بهداشت و سالم از ناشی انحصار فقط  توسعه

کارامد، ظرفیت تولید و پخش دارو، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و عوامل دیگری در این 

خصوص تاثیرگذار هستند. )هواگر هستر میر، حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت اختراعات و دسترسی به 

  (247دارو،ترجمه هاله وحوریه حسینی اکبرنژاد، انتشارات شهر دانش، ص

ماری همه گیر حاد کرونا باعث کاهش سرعت سرمایه گذاری های اقتصادی در بخش های یب ظهور 

حیاتی،کاهش سطح بهداشت وسالمت، افزایش میزان مرگ و میر و در نتیجه بیکاری و رکود اقتصادی و 

می  گاختالالت اجتماعی شده است. مقابله با این بحران مستلزم اقدامات جهانی همگانی، واکنش پذیر و هماهن

ودستیابی کارامد و کافی  مبانی و توجیهات حقوق مالکیت فکری با چالش مواجه شده است باشد. در این شرایط

ت مخالف و مقاومت با که رسد می نظر به دیگری زمان هر از بیش معنوی مالکیت حقوق از ناشی انحصار به 

از  آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان مللطرفداران دسترسی به داروهای حیاتی مواجه شده، به گونه ای که حتی 

رها می خواهد که در صورت دستیابی به دارو و واکسن کرونا آن را به عنوان کاالی عمومی در اختیار کشو

همگان قراردهند؛ به این معنی که از پتنت آن خودداری نمایند و یا اگر ثبت اختراع کنند حداقل در شرایط کنونی 

، بار دیگر موضوع 19-گیر جهانی کوویداز انحصار ناشی از ثبت چشم پوشی کنند. بحران ناشی از بیماری همه 

تقابل یا تعامل حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر را مطرح نموده است. حق دسترسی به دارو به عنوان یکی 

ازمصادیق حق سالمت و دسترسی به داروهای حیاتی به عنوان بخشی از حق حیات و یک حق بشری، امروزه و با 

(، ینجااده است. علیرغم مخالفت های مخالفان حقوق مالکیت فکری )گسترش جهانی کرونا با چالش مواجه ش

در این شرایط طرفداران حقوق مالکیت فکری کماکان ضمن تاکید بر حقوق دارندگان مالکیت فکری بر 

المللی مالکیت فکری جهت حفظ حقوق عمومی تاکید دارند و کماکان معتقدند  سازوکارهای موجود درنظام بین

ت طرفداران حقوق مالکیکه حتی در این شرایط، این سازوکارها می توانند پاسخگوی نیاز های بشری باشد. 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/pamtiwhowipowtoweb13_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/pamtiwhowipowtoweb13_e.pdf
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/un-chief-antonio-guterres-backs-development-of-peoples-vaccine.html
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/un-chief-antonio-guterres-backs-development-of-peoples-vaccine.html
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1012-chapter5.pdf
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/news/2020/news_0025.html
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براستثنائات و محدودیت های موجود در نظام مالکیت معنوی ضمن تاکید بر نظام موجود مالکیت  با تاکید معنوی

 فکری، برتاثیر و اهمیت مالکیت فکری در پیشرفت علمی و انسانی برای مقابله با بیماری کرونا تاکید دارند.

 کارکردهای حقوق مالکیت فکری در شرایط کرونا

و  ای که سالمتی و حیات میلیونها نفر در سراسر دنیا در خطر استممکن است مالکیت معنوی در لحظه 

یاری باچالش رکود و بیکاری روبرو هستند، اولویت درجه اول تلقی نگردد. ولی مالکیت فکری حتی بس  مشاغل

ید ددر این اوقات سخت نیز می تواند به عنوان یک کاتالیزور و یکی از ابزارهای موثر در دستیابی به یافته های ج

علمی باشد. مالکیت فکری درشرایط همه گیری بیماری کرونا با ابزارهایی مثل افشاء اطالعات اختراعات دارویی 

ثبت شده، دانش فنی و اطالعات مشترک زیادی را در اختیار همگان قرار می دهد که می تواند منابع الزم را برای 

فراهم سازد و نشان دهد که چگونه حتی درشرایط  مخترعین و مبتکران برای تکمیل یافته های علمی موجود،

اضطراری، ایده های جدید و نوآورانه و تشکیل پرونده های ثبت اختراع در صورت حمایت کافی می توانند 

 ضمن .کنند محافظت جدید رقبای برابر در خود های نوآوری و ازمحصوالت اینکه بر مشروط  راهگشا باشند؛

ر د جهانی یرگ همه بیماری به مربوط قطعیت عدم دلیل به  و کیت های آزمایش، تقلبی پزشکی محصوالت اینکه

سراسر جهان رواج یافته اند. این بیماری همه گیر باعث انباشت داروهای تقلبی در سراسر جهان، به ویژه در 

کشورهای در حال توسعه شده است. در شرایط کرونا سطح باالی تقاضا، فرصت هایی را برای افزایش تولید و 

. در داروهای تقلبی ایجاد کرده استتوزیع کاالهای تقلبی مثل کیت های تشخیص کرونا و ماسکهای صورت و 

 مرتبط حصوالتم زمینه در خصوص به تقلبی غیر و اصلی کاالهای به دستیابی به این وضعیت نیاز مصرف کننده 

اکید کماکان بر نقش حقوق مالکیت فکری ت لذا و است؛ آشکار تقلبی محصوالت برابر در محافظت و سالمت با

 .می شود

 80ایجاد یک بانک اطالعاتی از اطالعات اختراعات ثبت شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی با بیش از 

میلیون پتنت ثبت شده و افشای این اطالعات برای محققین با قابلیت جستجوی چند زبانه و سیستم ترجمه خودکار 

ت گردد. بعالوه اینکه وایپو در وضعی باعث دستیابی به اطالعات و جزییات آخرین اطالعات و دانش بشری می

فعلی یک مرکزاختصاصی برای تقویت دسترسی به اطالعات و فناوری های مرتبط با تشخیص وپیشگیری و درمان 

 رد.یاستفاده قرار می گکرونا ایجاد نموده است که روز انه توسط صدها هزار نفر از محققین در سراسرجهان مورد 

https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/news/2020/news_0025.html
http://www.medialaws.eu/intellectual-property-resilience-in-the-era-of-covid-19/
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/news/2020/news_0025.html
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/news/2020/news_0025.html
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: اشدب می زیر سازوکارهای از استفاده  م بین المللی مالکیت فکری در شرایط موجودنظا ابزارهای دیگر از 

 دسترسی آزاد به داده ها و اطالعات بانک های اطالعاتی مرتبط با بیماران و بیماری کرونا؛ استفاده از استثنائات

نظام حق اختراع و استثناء استفاده آزمایشی از اختراعات؛ افشاء اطالعات پتنت های ثبت شده؛ صدور مجوزهای 

 اجباری؛ و امکان رد اظهار نامه های پتنت داروهای حیاتی به دلیل منافع اساسی و امنیتی کشور.

 کرونا بیماری به نسبت فکری مالکیت نظام در گذارمنفی تاثیر  رویکرد های

انهای بالقوه درم اولین: جدید انحصار کسب هدف با جزیی تغییرات با موجود استفاده از دارو های  .1

بیماری های جدید معموال درمان بر اساس داروهای تجاری در دسترس است که برای سایر بیماری ها یا 

داروهای  استفاده از بیماری هایی با اثرات مشابه یا نشانه های مشابه ایجاد شده است واستفاده می شوند.

ت. کرونایی مدتی است که مطرح شده اس بیماران بهبود در نسبی تاثیر با و جزیی تغییرات با  موجود

پدیده تغییر جزیی در داروهای موجود برای مقابله با بیماری کرونا با هدف دریافت پتنت جدید یکی از 

دت انحصار شده و مانع از تولید رویکردهای منفی نظام مالکیت فکری است؛ چون باعث گسترش م

ارزان همان دارو توسط شرکتهای تولیدکننده داروهای ژنریک می شوند. شرکت آمریکایی گیلد یک 

رغیب وسعی در ت مطرح نموده استدرمان بالقوه مبتنی برداروی تجاری موجود در بازار به نام رمدسویررا 

حداقل برای هفت سال از حق  قانون دارویی آمریکاسازمان غذا و داروی آمریکا دارد تا با استناد به 

 انحصاری این شرکت درخصوص داروی مذکور حمایت شود.

استفاده جدید از اختراعت دارویی موجود: در برخی از کشورها، کشف کاربرد جدید از داروی موجود  .2

 سرراله بیسررت مدت یک برای جدید انحصررار دوره یک به منتهی  حتی بدون هیچ گونه تغییر می تواند

سازی شرکتهای برخی 19-کووید جهانی گیری همه رانبح در. شود شه مانند دارو  ابتدا در گیالد یا رو

صی، موقعیت بازار )و درآمدهای( خود را به حداکثر  تقویت با کردند سعی صا ساننحقوق اخت . در دبر

در دادگاه ایالت دلور آمریکا، یک شرررکت آمریکایی، البرادور دیاگنویسررتیک،  2020مارس  9تاریخ 

ستیک گرفت که کیت هایی را برای  سوی به نام بیوفایر دیاگنو شرکت فران شکایت از یک  صمیم به  ت

 شاکی ادعای. کند می تولید کرونا گیر همه بیماری هیاهوی در 19-کووید سریع  تست های تشخیص

صی های کیت این که بود این شخی  را شرکت نآ کنترل تحت شرکت یک به متعلق اختراع ثبت حق ت

ده اسرررت که البته تجهیزات آزمایشرررگاهی تولید کرده اند که در واقع کار نکرده اسرررت. آنها نمو نقض

https://www.gilead.com/stories/articles/an-open-letter-from-our-chairman-and-ceo-april-29
https://www.gilead.com/stories/articles/an-open-letter-from-our-chairman-and-ceo-april-29
https://www.fda.gov/industry/orphan-products-development-events/story-behind-orphan-drug-act
https://www.fda.gov/industry/orphan-products-development-events/story-behind-orphan-drug-act
http://www.medialaws.eu/intellectual-property-resilience-in-the-era-of-covid-19/
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شود.  سدود  شات خوانده م ستفاده از آزمای ست کرده بودند که ا ام، سرانج در نتیجه این پروندهدرخوا

شرراکی متقاعد شررد که به متهم اجازه مجوز بهره برداری رایگان بدهد؛ به این دلیل که در شرررایط حاد ، 

ل های ثبت اختراع مطرح می شررود. ترول های نگرانی های جدی زیادی درباره اقدامات شرررم آور ترو

های غیرتولیدی هستند که با خریداری اختراعات جزئی، فعالیتی در زمینه ثبت اختراع اشخاص و مؤسسه

برداری در خصرروص این اموال فکری کنند و هدف آنها تنها اعطای مجوز بهرهسررازی آنها نمیتجاری

سررط تولیدکنندگان دیگر و در نتیجه محروم سرراختن ویا در طرح دعوی خسررارت پس از نقض آنها تو

باشرررد، بدون اینکه اقدامی جهت تولید و عرصررره محصررروالت جامعه از نتایج ابتکارات مخترعان می

 اختراعی کنند.

 نتیجه و پیشنهاد

علیرغم مواضررع ملی گرایانه رهبران بسرریاری از دولت ها، بحران کرونا جز با همکاری و همبسررتگی ملت ها حل 

ست بلکه عدم وجود نخ سن و یا درمان نی سی به واک ستر ضوع موانع د ضر مو صلی در حال حا شد. چالش ا واهد 

ستگذاری دولتها در این مرحله  سیا ست. لذا تمرکز  صلی ا ضل ا سی، مع ستر شده برای د سن یا درمان تایید  واک

 ایدب  خصرروصرری های بخش در بلکه دولتی های بخش در فقط نه نوآوری تشررویق  حمایت از علم و فناوری و

 برای موثر استراتژی یک. شود می انجام خصوصی بخش توسط توسعه و تحقیق درصد 70از بیش چراکه. باشد

شویق صلی  ت سرمایه گذاران و مجریان ا شویق  سب برای ت صل کند که انگیزه های منا نوآوری باید اطمینان حا

 های ادهد و علمی های یافته گذاشرررتن اشرررتراک به تحقیق و توسرررعه برای ارائه نتایج تحقیق آنها وجود دارد. 

 حقوق. رددا دارو  ه واکسن وب سریع دستیابی در مهمی نقش  - دارند که فکری مالکیت از منصرف - اطالعاتی

ی در این شرایط همانند شمشیر دولبه است؛ بدین معنی که درصورت استفاده مناسب می تواند حتی فکر مالیکت

ضمن ستفاده مطلوب می  در بحران موجود مت صورت عدم ا شد و در  راهکارهایی برای مقابله با بیماری کرونا با

تواند مانع از دسترسی سریع همگانی به واکسن و دارو گردد. در وضعیت فعلی شرکت های درگیر باید هم نیاز 

س ستراتژی بلند مدت خود را درنظربگیرند. راه حلی که هم اکنون مؤثرا سکوتاه مدت خود و هم ا ت ت ممکن ا

برای کسررانی که مایل به ماندن در بازار طوالنی مدت هسررتند،کافی نباشررد و بنابراین این شرررکت ها ناگزیر به 

رعایت استانداردهای مالکیت فکری هستند. در این شرایط برای تعامل حقوق مالکیت فکری و حق دسترسی به 

 داروهای حیاتی پیشنهاد می شود:

https://assets.documentcloud.org/documents/6811201/Labrador-v-Biofire.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/6811201/Labrador-v-Biofire.pdf
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 دورصرر جای به را منصررفانه شرررایط با ویا رایگان داوطلبانه مجوزهای صرردور ری،فک مالکیت دارندگان-الف 

ستلزم و گیر وقت که اجباری مجوزهای شدید بیماری همه غ پرداخت م سترش  شد، افزایش دهند. گ رامت می با

گیرکرونا باعث شررده صرراحبان حقوق مالکیت معنوی به جای مقاومت و اصرررار بر دریافت خسررارت، به سررمت 

افزایش اعطای مجوزهای داوطلبانه رایگان و موقت بروند. این راهکار مناسررربی اسرررت به این دلیل که دارندگان 

مالکیت فکری برای مدت زمان بیماری همه گیر، اجازه اسررتفاده از داروهای دارای پتنت را صررادر می کنند و با 

کرونا بهتر می توانند اسرررتفاده از دارایی های  نظارت بر اسرررتفاده از این دارایی ها در طول بحران، بعداز بحران

 فکری خود را مدیریت کنند.

و منابع مالکیت فکری. این امر می تواند تحت  اطالعات  آوری جمع برای ها شررررکت سرررایر با همکاری-ب 

توافق نامه های همکاری یا با راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری مشترک باشد. برای بسیاری از شرکت ها، 

به ویژه کسرررانی که درنظر دارند بعد از همه گیری در بازار بمانند، ورود به یک توافق نامه همکاری رسرررمی با 

طه نه تنها می تواند راه حلی برای چالش فعلی باشررد بلکه فرصررت های فعالیت تجاری در مربو اختراعات مالک 

 آینده را فراهم می کند.

شرکت هایی که ممکن است مالکیت فکری آنها در نتیجه طراحی  دولت ها بودجه ای برای جبران خسارات -ج

ساخت  صوالت یا  ستگاه یا و دارویی مح شخ های کیت و ونتیالتور های د شت ده یص برای مقابله با کرونا نقض 

 باشد در نظر گیرند.

طراحی محصرروالت جدید با قابلیت ثبت اختراع. برای کسررانی که عالقمند به حضررورطوالنی مدت در بازار -د

هسررتند، طراحی و خالقیت پیرامون محصرروالت حوزه سررالمت می تواند راه حل مرجح باشررد. این امر مسررتلزم 

ه اهکار برای کسررانی کدرک اهمیت ثبت اختراع و سرررمایه گذاری قابل توجه در تحقیق و توسررعه اسررت. این ر

 باشررند، اشررتهد صرررفا در تالش برای تولید هسررتند بدون اینکه تمایلی به ادامه فعالیت پس از همه گیری کرونا 

 .بود نخواهد مناسب
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 چالش های سیاست های جنسیتی مهاجرت در راستای تحقق حق بر سالمت در پاندمی کرونا

 عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبایی  -دکتر آناهیتا سیفی

غیرقانونی، اهمیت پرداختن  های مهاجرت جمله از  چالش های قرن حاضررر در مورد تهدید کننده های سررالمت

ست ها و اقدامات  سیا شی از فراگیری ویروس کرونا دوچندان می کند.  سالمت را درشرایط بحرانی نا به حق بر 

باید با در نظر گرفتن شررررایط افراد اسررریب پذیر باالخص زنان مهاجر و 19-مهار بحران فراگیری بیماری کووید

شد. درک پیچدگی های جن ست هایی که موجب نیازهای آن ها با سیا سیت و مهاجرت می تواند در برنامه ها و 

افزایش مزایا و کاهش هزینه های سالمتی و بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان مهاجر که نیمی از جمعیت 

مهاجر جهانی را تشکیل می دهند، کاربرد داشته باشد. پاسخ درمقابل بحران باید متناسب با مقتضیات حقوق بشر 

 .کاهش تهثیر بحران بر زندگی افراد آسررریب پذیر بوده واز ایجاد یا تشررردید مشرررکالت موجود خودداری کند و

اقدامات در برابر بحران ایجاد شررده می تواند منجربه افزایش ناسرریونالیسررم، پوپولیسررم، اقتدارگرایی، بی ثباتی و 

ا مهاجران، اری پناهندگان، بدرفتاری بترس ها، تبعیض نسررربت به برخی گروه ها، بیگانه سرررتیزی، بازگشرررت اجب

 خشونت جنسی و جنسیتی و همچنین دسترسی محدود به حق بر سالمت و حقوق بشر شود.

 ماا اند، داده انجام ها آن کشررورها اقداماتی برای بهبود منافع مهاجران و کاهش آسرریب پذیری و خطرات متوجه 

در رفع نیازهای مراقبت  سرریسررتم های بهداشررت عمومی نقش. هسررتند مواجه زیادی خطرات با مهاجر زنان هنوز

سیب پذیر و رفع نیازهای مهاجران، پناهندگان، آوارگان داخلی و افراد  صا برای جمعیت آ صو شتی مخ های بهدا

چالش های پیش روی مهاجران در زمینه همه گیر شدن کرونا را می توان به چند گروه  .برجسته شده استبومی 

تقسرریم کرد:چالش های اقتصررادی ناشرری از تعطیلی بنگاه های تولیدی و از دسررت رفتن بخش بزرگی از درآمد 

د کارفرمایان وجود دارد، کارگران خارجی بدون هیچگونه مهاجران شررراغل در شررررایطی که افت شررردید درآم

یک تهدید جهانی اسرررت که نیاز به یک پاسرررخ جهانی از همه  19-کووید .اخراج می شررروندپرداخت هزینه 

کشررور، از جمله محدودیت هایی برای ورود اتباع سررایر  180، بیش از 2019مارس 26از تاریخ  .کشررورها دارد

وضرررعیت مهاجران در اردوگاه های بسررریاری از کشرررورها که میزبان تعداد زیادی از .کشرررورها ایجاد کرده اند 

آوارگان مانند اردن، لبنان، سررروریه یا بنگالدش هسرررتند خطرناک اسرررت. عالوه بر این، مهاجران غیرقانونی که 

شورها  شتر در معرض خطر آلودگی قرار دارند. تعطیلی برخی از خدمات دولتی ک شده اند، بی شت   روند بر بازدا

شته تاثیر پناهجویان و مهاجران به شده ارائه های کمک صادی مهاجران  .کند می کند را آن و گذا ضعیت اقت و

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/learning-from-the-pandemic-to-better-fulfil-the-right-to-health?inheritRedirect=true
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/learning-from-the-pandemic-to-better-fulfil-the-right-to-health?inheritRedirect=true
https://populationandeconomics.pensoft.net/article/53201/
https://populationandeconomics.pensoft.net/article/53201/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175860/
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حران همه با ب . منفی بگذاردتهثیر  ممکن است بر توانایی آنها در انجام کلیه اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا

برای  .مشخص تر شده استگیری کرونا درکنار میلیون ها ایتالیایی، آینده ده ها هزار مهاجر و پناهجو در ایتالیا نا

سی به مر ستر شامل د سی که  سا شتی، آب، انرژی و پناهندگان و هم برای مهاجران، چالش های ا اقبت های بهدا

 امنیتاست به دلیل سیاست های محدودیتی برای تهمین  19-سایر نیازهای اساسی در پی گسترش بیماری کووید

قرار دارند؛ چون به  19-طر ابتال به بیماری کووید. پناهندگان ومهاجران به طور بالقوه در معرض خوجود دارد

طور معمول در شرایط پر ازدحام و کمبود دارو و عدم دسترسی به حضور کافی پرسنل پزشکی و امکانات اولیه 

بهداشررت، خدمات درمانی، کاهش خدمات اداری در شرررایط قرنطینه، مسررائل فرهنگی و زبانی هسررتند. شرررایط 

ستناهندگان موجود در اردوگاه های پ . برخی از بزرگترین جمعیت پناهندگان و آوارگان جهان، نگران کننده ا

تان  پاکسررر غان در  یان اف ناهجو یا دربنگالدش، پ گان روهینگ ند ناه خل  پ ها آواره داخلی در دا وایران و میلیون 

میلیون مردم افغانستان  2.5بیش از  اردوگاه های پر ازدحام و شهرک های غیررسمی به سر می برند.افغانستان در 

میلیون آواره اسررت، این افراد با خشررونت  2.6پناهنده و بیش از  900000آواره اند. در اتیوپی، که میزبان بیش از 

هسرررتند. پناهندگان در  میلیون آواره در عراق، سررروریه، لبنان و ترکیه 12خاورمیانه حداقل  . درروبرو شررردند

ترین نیازها، از جمله دسترسی به مراقبت های بهداشتی کشورهای همسایه و آوارگان داخلی سوریه فاقد اساسی 

. در عمل، بسیاری از پناهجویان در صورت رسمی هستنددر اردوگاه های غیر بهداشتی و سکونت گاه های غیر 

س غیرقانونی بودن مهاجرت یا به دلیل تبعیض سی ستند. تعطیلی کل  ستان با موانع روبرو ه تم برای مراجعه به بیمار

ست. بیش از  سبی قرار داده ا ضعیت نامنا ستند که در  40،000پناهندگی یونان، همه پناهجویان را در و پناهجو ه

. اردوگاه ها فاقد امکانات بهداشرررتی اولیه، تجهیزات بهداشرررتی کافی ومراقبت های دام افتاده اندجزایر اژه به 

پزشررکی و آب هسررتند. سررازمان های غیردولتی در جزایر گزارش می دهند که هیچ اقدامی اسرراسرری برای آماده 

 .نشده استسازی اردوگاه ها جهت مقابله با ویروس کرونا انجام 

راقبت و خدمات کاهش خدمات مراقبت و محافظت از زنان و کودکان به دلیل تعطیلی ناگهانی مؤسرررسرررات م

 .بهداشتی و درمانی، آسیب پذیری زنان وکودکان را در برابر خشونت، استثمار و سوء استفاده افزایش داده است

شونت خانگی قرار  شتر درمعرض خطر خ سی به خدمات و پناهگاه های امن، بی ستر در ایام قرنطینه، زنان بدون د

ایجاد بحران اقتصررادی و اجتماعی نیز شررده که نه از خود این بحران عالوه بر مشررکالت بهداشررتی باعث  .دارند

شرایط  شود. اکثراً زنان با درآمد کار پاره وقت و  شی می  بیماری بلکه از اقدامات الزم برای مبارزه باب حران نا

سیتی قرار دارند. اقدامات هدفمند  سیت و تبعیض جن شونت مبتنی بر جن ستفاده، خ سوءا سب کار، در معرض  نامنا

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.thenewhumanitarian.org/authors/stefania-d-ignoti
https://www.thenewhumanitarian.org/authors/stefania-d-ignoti
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1403494820934952
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1403494820934952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270965/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270965/
https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/3/29/covid-19-and-the-displaced-addressing-the-threat-of-the-novel-coronavirus-in-humanitarian-emergencies
https://www.aies.at/download/2020/AIES-Fokus-2020-05.pdf
https://www.aies.at/download/2020/AIES-Fokus-2020-05.pdf
https://reliefweb.int/report/greece/greece-aegean-islands-monthly-snapshot-february-2020
https://reliefweb.int/report/greece/greece-aegean-islands-monthly-snapshot-february-2020
https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/3/29/covid-19-and-the-displaced-addressing-the-threat-of-the-novel-coronavirus-in-humanitarian-emergencies
https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/3/29/covid-19-and-the-displaced-addressing-the-threat-of-the-novel-coronavirus-in-humanitarian-emergencies
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پرداختن به تهثیرگسرررترش ویروس بر گروه های خاص، از جمله مهاجران، آوارگان و پناهندگان، معلولین، برای 

همه بخش های جامعه، شهروندان و زنان در فرآیندهای  زنان، کودکان، سالمندان و افراد در بازداشت، مشارکت

شته و نابرابری جنتصمیم گیری در مواجهه با بحران را نیاز دارد. شیوع بیماری اغلب تهثیر سیتی را ات جنسیتی دا

می تواند تقویت نماید. کمبود منابع بهداشرررتی و اختالل در زنجیره های عرضررره خدمات بهداشرررتی می تواند 

سی زنان را به مراقبتهای ویژه مختل نماید ستر سم های  .د سخت و کمبود مکانی شرایط زندگی  سترس،  افزایش ا

می تواند توانایی زنان برای مقابله با سوءاستفاده را محدود کند. زنان در سطح  پشتیبانی جامعه در بحران ها اغلب

برابرمردان به کارهای مراقبتی و مشرراغل خانگی بدون مزد مشررغولند و حفظ شررغل با حقوق در  2.5جهانی تقریباً 

رگر مهاجر در درصررد زنان کا 95حداکثر  .برای آن ها دشرروارتر می گردد19-مواجهه با بحران فراگیری کووید

درآمد آنها را از بین ببرد هیچ امنیت شغلی  19-بخش های غیررسمی مشغول به کار هستند که اگر بحران کووید

سیب می بیند صادی آ صله اجتماعی و رکود اقت صنایع خدماتی بر اثر قرنطینه، فا شاغل در  ترس از  .ندارد. زنان 

المت آنها و خانواده هایشران با فشرار مضراعف روبرو آلودگی ویروس باعث می شرود زنان برای محافظت از سر

شوند. همچنین زنان ممکن است برای محافظت از سالمت خود با موانعی روبرو شوند؛ ازجمله دختران و زنان در 

درصد کمتر از مردان به اینترنت دسترسی داشته و حتی در شرایطی که به اینترنت دسترسی  31برخی کشورها تا 

ستفاده از آندارند، ممکن ا  ست به دالیلی از جمله هزینه، نابرابری جنسیتی و فشارهای خانوادگی کمتر قادر به ا

طح تبعیض در برابر مهاجران و در برخی موارد عدم امنیت غذایی، . گزارش های مربوط به افزایش سرررباشرررند

اخراج، بدتر شررردن شررررایط کار از جمله کاهش یا عدم پرداخت دسرررتمزدها، شررررایط زندگی ناکافی، افزایش 

محدودیت درجابجایی یا بازگشت اجباری باعث شده است گروه های حقوق بشری از افزایش سطح خشونت، 

شاغل  شند. کارگران مهاجر غالبا به عنوان به ویژه برای م خانگی که زنان مهاجر در آن فعالیت می کنند نگران با

شورها ست ملی ک سیا ضوع  ستمزد و بیکاری، مزایای تهمین اجتماعی قرار  19-برای مهارکووید مو مانند یارانه د

اقتصادی می  یت مالی ونمی گیرند. سیاست مبتنی بر نظارت، داده های تفکیک شده جنسی و ارزیابی تهثیر حما

تواند مؤثر باشد. به عنوان مثال، برزیل برنامه ای برای بیکاران برای مواجهه با بحران فراگیری کرونا درنظر گرفت 

که در آن مهاجران، پناهندگان و همچنین کارگران غیر رسرررمی نیز می توانند از مزایای برنامه های حمایتی بهره 

آسرریب پذیر مهاجران را به عنوان جامعه هدف در برنامه های خود قرار می دهد. مند شرروند. شرریلی خانواده های 

طرح یارانه دسررتمزد در دسررترس مهاجران، درتونس انجام شررد. در کالیفرنیا، صررندوق جدیدی که امکان این را 

د نمیلیون دالر برای تهمین پشررتیبانی درآمدی کارگران مهاجر صرررف نظر از وضررعیت آنها کمک ک 125دارد، 

https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/we-are-all-together-human-rights-and-covid-19-response-and
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تاسیس شد. دسترسی رایگان به آزمایش و غربالگری صرف نظر از وضعیت آن ها اقدامی دیگر است. اقدامات 

ویژه برای تسرررهیالت تمدید ویزا، عفو، تمدیدکار یا مجوز اقامت می توانند به تضرررمین دسرررترسررری به خدمات 

دولت  .تمدید کردنداجران را ضروری برای کارگران مهاجر کمک نمایند. برخی از کشورها ویزاهای کاری مه

ها باید درسرریاسررت گذاری برای کاهش اثرات منفی اقدامات ناشرری از مهار بحران به جای تشرردید نابرابری های 

سرریتی برای کاهش آسرریب ها توجه داشررته و برای کمک به زنان قربانی خشررونت، مباحث جنسرریت در پاسررخ جن

شود سیتی، 19-فراگیری کووید دربحران .دولت ها به بحران گنجانده  شکافهای جن ، این نگرانی وجود دارد که 

ند کار می کن« ای غیر رسمیحوزه ه»اشتغال زنان را درمعرض آسیب پذیری بیشتر از مردان قرار می دهد که در 

. پیاده سررازی و ارزیابی جنسرریتی مهاجرت با محدودیت هایی حقوقی هسررتندو عموماً فاقد حمایت اجتماعی یا 

است از جمله این موانع، محدودیت در منابع، افکار عمومی منفی در رابطه با مهاجرت، حرکت و جابجایی روبرو 

سریع انسانی و ظرفیت های نهادی ضعیف در مسیر اصلی جریان برابری و شکاف بین سیاست و عمل و شکاف 

شت، مراقبت و سی به بهدا ستر ست. جدایی از خانواده، عدم د شواهد و داده ها ا ستثمار به عنوان  در  آموزش، ا

ست های  سیا صالحات قوانین و  سیتی در عمل و  .موجود داردنیروی کار نیاز به مطالعه و ا ست های مهم جن سیا

برای اجرایی شدن به تعدادی از عوامل بستگی دارد؛ این عوامل عبارتند از: سیستم های بهبود یافته برای شناسایی 

گروه های پرخطر، ظرفیت سررازی برای واسررطه ها، میانجی گرها، بهبود در دسررترس بودن و اسررتفاده از تفکیک 

 ت حمایت از بخش خاص و گروه های آسیب پذیر.داده ها، ارائه خدمات و تقوی

شدن  ست ها وجود دارد از جمله این چالش ها عبارتنداز: طوالنی  سیا اما در عمل چالش هایی برای اجرای این 

حضررور پناهندگانی که در اردوگاه ها برای چندین سررال زندگی می کنند. در حالی که نقطه تمرکز صررریح بر 

ل دیگر شررکل های خشررونت جنسرریتی که شررامل دختران، پسررران، مردان اسررت خشررونت علیه زنان اسررت در عم

محدود مانده است. به طور قابل توجهی رویکرد مشارکتی درکشورها با توجه به محدودیت های مالی و زمانی و 

کارکنان فاقد آموزش تحت تاثیر منفی قرار گرفته اسرررت. ناسرررازگاری و عدم هماهنگی بین بازیگران دولتی و 

ق بشری، ناکافی بودن سیستم های جامع برای شناسایی گروه های در معرض خطر، داده های کیفی محدود حقو

صورت  صیه هایی  سیدگی به این چالش ها تو ست. برای ر سیب پذیر از جمله چالش ها ا در مورد گروه های آ

س سازی پناهندگان، تو شتی برای توانمند صت های معی ست خاصگرفته از جمله این که: ایجاد فر سیا برای  عه 

نیازهای گروه های مختلف، داشررتن متصرردی یا مامور ناظر، آموزش منظم و اجباری برای کارکنان کمیسرراریای 

عالی پناهندگان، استراتژی بهبود و مدیریت دانش و به اشتراک گذاری اطالعات، تعمیق مشارکت و همکاری با 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/233150241300100102
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ه جنسیتی برای ارائه پشتیبانی تخصصی، ایجاد شبکه منطق سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی، انتصاب مشاور

ای از سازمان های غیردولتی از جمله سازمان های زنان برای حمایت های مشترک از کشورهای مبدا، ترانزیت و 

مقصرررد، تقویت ظرفیت ملی برای پاسرررخ به نیازهای خاص زنان و دختران آسررریب پذیر توسرررط افزایش تعداد 

تخصصی جنسیت، سالمت زنان و مباحث خشونت، ایجاد ظرفیت برای ارائه دهندگان خدمات کارکنان با زمینه 

محلی و مددکاران اجتماعی در مسائل مربوط به خشونت، حقوق زنان، حساسیت فرهنگی، عدم تبعیض، کمک 

ساس  ستفاده جنسی، دسترسی به پناهگاه امن با تفکیک مناطق بر ا سوءا نسیت جو مشاوره روانی و پیشگیری از 

.برای بررسررری روند تاثیر جنسررریت بر الگوهای مهاجرت نیاز به داده های تفکیکی قابل اعتماد وجود . وخانواده

دارد. تفکیک داده ها بر روی کمک های بشررردوسررتانه اثر می گذارد تا از طریق آن اطمینان حاصررل شررود که 

شررده به تفکیک سررن و جنس سررهم قابل  کدام گروه ها از این کمک ها بهره مند شرردند. داده های جمع آوری

توجهی در برنامه ریزی و سرریاسررت مهاجرت خواهد داشررت. برای مثال این تجزیه و تحلیل ارائه داده ها در سررال 

کشور جهان نشان می دهد هر کشور در سیاست های مهاجرتی خود بیشتر  200در سیاست های مهاجرتی  2013

یکپارچه سازی غیر تبعه و تشویق بازگشت شهروندان و جذب سرمایه های به کارگران ماهر، الحاق به خانواده و 

صد زنان در میان مهاجران بین المللی  شامل اطالعات در مورد در شور می پردازد. اما این گزارش ها  خارج از ک

  .جنسیت نمی شودو تجزیه و تحلیل سیاست های ملی از منظر 

برای رسیدن به دستاورد مطلوب در سیاست های مهاجرتی باید نتایج این سیاست ها به طور منظم بر میزان آسیب 

ختیار اپذیری زنان و دختران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج عملکرد خوب برخی از کشررورها و سررازمان ها در 

 برنامه در مهاجرت مواقع آمارهای اغلب بقیه کشررورها به عنوان الگوی سرریاسررت های مهاجرتی قرار گیرد. در

یابند. تحقیقاتی که درباره مهاجرت انجام می گیرد اغلب بر  می سالمتی اهمیت و بهداشتی سیاسی، های ریزی

صادی و مالی، هزینه و فایده تجزیه و تحلیل می سائل اقت ساس م شود در حالی که در این تجزیه و تحلیل ابعاد  ا

جنسررتی مهاجرت، رابطه آن با حق بر سررالمت دارای اهمیت اسررت. تحلیل جنسرریتی نشرران می دهد که چگونه 

جنسرریت می تواند دسررترسرری به منابع و تفاوت در قدرت و برابری را در سرراختارهای اقتصررادی و اجتماعی و 

سالمتی تحت تاثی شتی و  سبت بهحقوقی، بهدا  وجود عدم هب منجر مهاجرت شدن زنانه  ر قرار دهد. بی تفاوتی ن

ست شورهای در عمومی آگاهی و مربوط های سیا شت و ایمنی حقوق، از محافظت و شده میزبان و مبدا ک  بهدا

 ی نماید. بنابراین ما نیازمند تغییر و تحول درم دشرروار و سررخت بحرانی شرررایط در را مهاجر زنان جسررمی روانی،

قوانین و سرریاسررت ها برای بهبود شرررایط زنان مهاجر در کشررورهای مقصررد و مبداء و قوانین بین المللی از جمله 

https://reliefweb.int/report/world/age-gender-and-policymaking-migration-what-are-links
https://reliefweb.int/report/world/age-gender-and-policymaking-migration-what-are-links
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تنظیم و بهبود شرررایط کار برای همه کارگران مهاجر زن، نظارت بر اجرای سرریاسررت ها و چارچوب های قانونی 

ض و اشتغال غیرقانونی و کاهش شیوه های تبعی کار برای زنان و بهبود آن ها، از بین بردن زمینه های سوء استفاده

شت به  سازی پس از بازگ ست الحاق به خانواده و پذیرش و توانمند  سیا سعه  آمیزکار برای زنان و در نهایت تو

کشررور هسررتیم. علیرغم وجود اسررتانداردهای جامع در میثاق بین المللی اقتصررادی، اجتماعی و فرهنگی و سررایر 

لی درخصرروص حق سررالمت، باز زنان مهاجر با طیف گسررترده ای از چالش های بالقوه کنوانسرریون های بین المل

سازمان بین  ست ها و برنامه ها از طریق  سیا ستا هدایت  ستند. لذا در این را شتی در چرخه مهاجرت روبرو ه بهدا

ان بهداشت زمالمللی کار و سازمان بین المللی مهاجرت، یونیسف، کمیساریای عالی حقوق بشر و پناهندگان، سا

شد.  ساز با سیتی مهاجرت می تواند کار سیت های جن سا ستای اهمیت به ح سازمان های غیردولتی در را جهانی و 

تسررهیل مهاجرت امن و مسررؤالنه از طریق کمپین های اطالع رسررانی و ایجاد سرریاسررت های مهاجرتی حسرراس به 

قی، اجتماعی و کمک به اجرایی شرردن این و ارزیابی آن ها و از بین بردن برخی موانع حقو جنسرریت و مدیریت

سیاست ها از وظایف دولت های مبداء و مقصد و جامعه مدنی و جامعه بین المللی بوده و نیاز است تا شکاف بین 

یز بر توانمندسازی زنان مهاجر از طریق رفع موانع تبعیض آمیز و ن پیمان جهانی مهاجرت سیاست و عمل پرشود.

در واقع شرایط  تسهیل دسترسی به تمامی خدمات و تضمین مشارکت کامل آن ها در این راستا تهکید می کند.

اقتصررادی و منابع در دسررترس کشررورهای میزبان دارای اهمیت اسررت چون ممکن اسررت پاسررخگوی تامین نیاز 

شد سازمان ملل مهاجران نبا ساریای عالی پناهندگان  سازمانهای بین المللی، کمی . لذا در این زمینه نقش واهمیت 

متحد وصررندوق کودکان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشررری در جهت کمک و همکاری با این کشررورها 

صل  سیتی قدم بردارند و اطمینان حا ست. مقامات باید برای کاهش تهثیرات جن سخها کنند که پدارای اهمیت ا ا

نابرابری جنسیتی را افزایش نمی دهد. اقدامات طراحی شده برای کمک به کارگران آسیب دیده از بیماری همه 

گیر باید از کارگران در کار غیر رسمی وصنایع خدماتی، که عمدتا زنان هستندحمایت کند. دولت ها و نهادهای 

زنان باردار رصرررد کنند و برای کاهش آن اقدامات موثر انجام  را بر 19-کووید بین المللی باید از نزدیک تهثیر

دهند؛ از جمله تهثیر بیماری همه گیر در حق زنان و دختران برای دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری 

و حریم خصوصی افراد مبتال به ویروس را مدنظر قرار دهند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که کلیه خدمات 

سیت  19-کووید نی مرتبط بادرما شونت مبتنی بر جن شگیری از خ شود. پی یجاد مکان ا بابدون تبعیض ارائه می 

هایی با حداقل اسررتانداردهای پذیرش و پیش بینی مکانیزمهای مؤثر مانند افزایش امنیت و شررناسررایی زودهنگام 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
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سی و ارجاع به کمکهای فوری و اطمینان از کیفیت و پو شونت جن له شش کافی ارائۀ خدمات، از جمقربانیان خ

 حمایت حقوقی، پزشکی، روانشناختی و... ضروری است.

به طور خالصرره، تدوین سرریاسررت های مهاجرتی جنسرریت محور به منظور رسرریدگی به نیازهای خاص و آسرریب 

پذیری های زنان مهاجر و دختران که ممکن اسرررت شرررامل کمک، مراقبت های بهداشرررتی، خدمات مشررراوره 

تی و ...، و همچنین دسررترسرری به عدالت به ویژه در مورد خشررونت، سرروء اسررتفاده و اسررتثمار جنسرری و روانشررناخ

باشد، نیازاست. بنابراین تخصیص منابع کافی توسط دولت های ملی، حمایت بیشتر از بخش خصوصی  جنسیتی

امی ی برای تمو افزایش قابل توجه کمک های بین المللی و تخصررریص بودجه توسرررط سرررازمان های بین الملل

 فعالیتهای توانمندسازی الزم است.
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 المللی دولت ها در قبال عملیات سایبریبیانیه آکسفورد و تعهدات حقوقی بین

 در سایه پاندمی کرونا

 الملل بین حقوق مدرس – نژاد حسین کتایون دکتر

 تازد. ترس درآمیخته با سرخوردگیویروس کرونا هنوز هم با قدرت هرچه بیشتر بر آدمیان و سازوکارهایش می

زارهای افو نومیدی از قدرت غیرقابل تصور موجودی میکروسکوپی، در کنار آسیب پذیری سیستم ها و نرم

ارهای سایبری. با عالی برای شک ساختی است، ترکیبی ساخته است کامپیوتری، که جزو الینفک هرسیستم انسان

هزار مورد در  200به بیش از  1398 سال ماه بهمن در هفته در مورد  5،000 از جوالن کرونا، حمالت سایبری نیز 

 که روزانه شاهد ارسال بیش گوگل اعالم کرد(. در همان زمان، اینجاهفته در اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت )

های فیشینگ مرتبط با موضوع کرونا بوده است. این بار، روش اما پیچیده تر از ارسال میلیون بدافزار و ایمیل 18از 

ایمیلی از طرف خواهرزاده رئیس جمهوری سابق یک کشور آفریقایی بود که از شما درخواست اطالعات 

کنندگان اش را به حساب شما واریز کند. حملهای نزدیک کل دارایدر آینده کند با این وعده کهاتان را میبانکی

سازمان جهانی بهداشت: »( ایمیل هایی با موضوع who.intای شبیه به سازمان جهانی بهداشت )با ثبت دامنه

ربانیان که ق به قربانیان ارسال می کردند با این امید« های واکسن کروناآخرین اطالعات در مورد نتایج آزمایش

با عنوان  هایییلایمیکبار بر فایل ضمیمه ایمیل که ظاهرا حاوی آخرین اطالعات واکسن کرونا بودکلیک کنند، یا 

ت از کردند برای حمایبرای قربانیان ارسال داشته و از آنها درخواست می «صندوق همبستگی سازمان ملل متحد»

 ها مبادرت به خرید بیت کوین نمایند.گسترش آزمایش

و  آزمایشرررگاهی، مراکز ها بیمارسرررتاندر این میان، حمالت سررراییری به تنها ملجا و ماوای این بالی عظیم یعنی 

ها از همه دولت» ایبیانیه صررردور با اروپا اتحادیه. برانگیخت را جهانی هایواکنش ، های تولید داروکارخانه

ضی را علیه افرادی که چنی سب و اقدمات مقت ست که در مطابقت با حقوق بین الملل کلیه احتیاط های منا  نخوا

سررازمان  40، نمایندگان بیش از 2020می  26در « دهند، بکار بندند.هایی را در قلمرو آن کشررور انجام میفعالیت

ند در ها از آنان خواسرررتخطاب به دولت ایبیانیه صررردور با  المللی صرررلیب سررررخ،المللی از جمله کمیته بینبین

اشررتی ر ها، مراکز بهدهمکاری با یکدیگر اقدامات فوری و قاطع برای متوقف کردن هرگونه حمله به بیمارسررتان

ب حقوق ها به موجهمچنین کارکنان بهداشت و درمان اتخاذ کنند. به منظور تببین تعهدات کلی دولتدرمانی و 

هاد پرفسرررور داپو آکنده، یکی از مدیران موسرررسررره اخالق، حقوق و پیشرررن الملل در قبال چنین حمالتی، به بین

https://pages.checkpoint.com/cyber-attack-2020-trends.html?utm_source=cp-home&utm_medium=cp-website&utm_campaign=cm_wr_20q3_ww_mid_year_trends_report
https://pages.checkpoint.com/cyber-attack-2020-trends.html?utm_source=cp-home&utm_medium=cp-website&utm_campaign=cm_wr_20q3_ww_mid_year_trends_report
https://www.theverge.com/2020/4/16/21223800/google-malware-phishing-covid-19-coronavirus-scams
https://www.theverge.com/2020/4/16/21223800/google-malware-phishing-covid-19-coronavirus-scams
https://blog.checkpoint.com/2020/05/12/coronavirus-cyber-attacks-update-beware-of-the-phish/
https://www.zdnet.com/article/czech-hospital-hit-by-cyber-attack-while-in-the-midst-of-a-covid-19-outbreak/
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/03/23/covid-19-vaccine-test-center-hit-by-cyber-attack-stolen-data-posted-online/#429dcc1d18e5
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/03/23/covid-19-vaccine-test-center-hit-by-cyber-attack-stolen-data-posted-online/#429dcc1d18e5
https://www.cyberscoop.com/fresenius-health-care-cyberattack-coronavirus/
https://www.cyberscoop.com/fresenius-health-care-cyberattack-coronavirus/
https://www.cyberscoop.com/fresenius-health-care-cyberattack-coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/
https://www.icrc.org/en/document/governments-work-together-stop-cyber-attacks-health-care
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های حقوق بین الملل علیه عملیات سررایبری که بیانیه آکسررفورد در حمایتدرگیری های مسررلحانه آکسررفورد، 

 133 تایید به تاکنون که شررد بازگذاشررته امضررا برای و تهیه  بخش خدمات درمانی را هدف حمله قرار می دهد

 المللی رسیده است.حقوقدان بین

مند بودن فضرررای مجازی در حقوق بین الملل بوده رویکرد زیربنایی در تدوین این مجموعه قواعد، بیان قاعده

 «نیازی به وضع قواعد جدید در این زمینه نیست، چرا که قواعد کافی وجود دارد.»، آکندهگونه ای که، به قول به

می باشرد.( بیانیه آکسرفورد در بند نخسرت تصرریح  2019تحقیق چتمهاوس در سرال )این رویکرد در مطابقت با 

الملل می باشررد و بر این مبنا تعهدات دولت ها را ها مشررمول قواعد حقوق بینکند که عملیات سررایبری دولتمی

در سرره بخش کلی بیان می دارد: تعهدات ناشرری از قواعد عام حقوق بین الملل؛ تعهدات حقوق بشررری دولت ها 

سوم بیانیه در  صالحیت )بند  شمول در  سالمتی افرادِ م ضمین رعایت حق حیات و حق بر  صوص رعایت و ت خ

جهت ممانعت از نقض این حقوق توسط اشخاص ثالث(؛ و تعهدات طرف های یک مخاصمه در زمان درگیری 

 سررهیلت و بهداشررتی و درمانی مراکز به حمله عدم به های مسررلحانه )بند پنجم بیانیه در خصرروص تعهد دولت ها 

 بودن معج صورت در که نیست آن از مانع بهداشتی و درمانی مراکز به حمله عملیات بودن سایبری(. آن عالیتف

شمول اقدام این شرایط، سایر شود )بند جنای م شریت و جنایت جنگی ن و ( 6ات بین المللی از جمله جنایت علیه ب

قطعا تصریح به این اصول به معنای نفی سایر قواعد و اصول حقوق بین الملل حاکم بر عملیات سایبری نمی شود. 

 نوشتار حاضر، تنها به بررسی تعهدات ناشی از قواعد عام حقوق بین الملل می پردازد. ( 7)بند 

شررکی نیسررت که یکی از مهمترین ممنوعیت ها در حقوق بین الملل عدم ورود ضرررر به کشررور دیگر اسررت و به 

عملیات سرررایبری دولت ها که منجر به بروز پیامدهای سررروء جدی »همین دلیل بند دوم بیانیه اعالم می دارد که 

 چهارم بند در بیانیه « اسررت. برای خدمات درمانی حیاتی کشررور دیگر شررود، به موجب حقوق بین الملل ممنوع

سرررئول پیشرررگیری از وقوع عملیات سرررایبری می داند که از قلمروی آن کشرررور یا با اسرررتفاده از م را ها دولت

سوئی  شرط آنکه: اوالَ چنین عملیاتی پیامدهای  شد به  ساخت های تحت حاکمیت یا کنترلش انجام گرفته با زیر

ور داشررته باشررد، و دوماَ دولت مورد نظر از وجود چنین عملیاتی برای مراکز بهداشررتی درمانی خارج از آن کشرر

آگاهی داشته یا بایستی می دانسته که چنین عملیاتی در شرف وقوع است. در چنین حالتی، به نظر امضا کنندگان 

بیانیه، دولت موظف است همه تدابیر ممکن را برای پیشگیری یا توقف آن عملیات و حتی تعدیل هرگونه تهدید 

 رر یا ورود ضرر ناشی از چنین عملیاتی را انجام دهد.ض

https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea
https://www.ox.ac.uk/news/2020-06-04-international-lawyers-time-s-global-cyber-hackers
https://www.ox.ac.uk/news/2020-06-04-international-lawyers-time-s-global-cyber-hackers
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-11-29-Intl-Law-Cyberattacks.pdf
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ی و به المللها در عرصررره بینالملل به طور کلی در تنظیم اعمال و رفتار دولتدر مناسرررب بودن قواعد حقوق بین

ها در رعایت، حمایت و تامین هریک از حقوق برشرررمرده شرررده در معاهدات حقوق ویژه تعهدات خاص دولت

ها به خودی خود تاثیری در االصرررول، ابزار مورد اسرررتفاده دولتاز این منظر کلی، علی بشرررر تردیدی نیسرررت.

 و سنتی ممفاهی با که مجازی فضای بر سادگی  توصیف حقوقی اقدامات انجام شده ندارد. این شمای کلی، اما به

  . نیست تطبیق قابل نیافته، توسعه و نشده ایجاد دولت و حاکمیت کالسیک

سنتی تحت حاکمیت دولت  ساختاری با فضای های  نخست آنکه نمی توان به راحتی فضای مجازی را از لحاا 

ان علیه ایجاد کنندگ سرروئدها مانند سرررزمین، دریا و آب تشرربیه کرد. برای نمونه پس از طرح دعاوی متعدد در 

 های فایل لینک که سرررایت پایرت بی، یکی از معروفترین سرررایت های غیرقانونی ناقض حقوق مالکیت معنوی 

 کردن یرفعالغ با بی پایرت تنها نه کند، می منتشرررر همتا به همتا گذاری اشرررتراک برای را تورنت بیت پروتکل

 را هازیرساخت و سایت نوعی به که جهان سراسر در پویا توزیع سیستم یک از استفاده به ، سیستم ردیابی خود

شورها صالحیت از خارج ستگیری با بلکه آورد، روی داد، می قرار ک سر  طلبهزاران داو آن، رانمدی د سرا از 

ستفاده از  شارکت افراد مختلف با تابعیت های مختلف و با ا ست گرفتند. قابلیت م سایت را در د جهان مدیریت 

زیرساخت هایی که عموما توسط بخش خصوصی اداره می شوند، مساله انتساب عملیات را به یک مکان واحد 

ست نیز با پیچیدگی  سئوول دان ست، تا حدی که که در نتیجه آن بتوان دولتی را م سیاری مواجه کرده ا بر  رخیبب

 تاین نظرند که تعیین مکان دقیق عملیات سرررایبری در بیشرررتر موارد غیرممکن اسرررت. برای نمونه در تعیین هوی

سال  ستانی کره جنوبی در  سم افتتاحیه المپیک زم سایبری به مرا شت پرده حمله  که باعث از کار  2018گروه پ

سایت شت افتادن تمامی مانیتورها، قطع وای فای و وب  شده بود، اطالعات موجود در بدافزار، انگ های المپیک 

سی ها شمالی می کرد. در برر شد که این اتهام را متوجه هکرهای مرتبط با کره  شخص  ی بعدی و دقیق تر، اما م

جه و در نتی اطالعات مخصرروصررا و به عمد به منظور پنهان کردن هویت گروه مسررئوول در بدفزار گنجانده شررده

شده؛ اگر  ساب این عملیات به هیچ گروهی ممکن ن تاکنون به دلیل چندالیه بودن پرچم های غیرواقعی امکان انت

سکیچه به نظر  سپر شم میکا سی زبان در آن به چ سایبری، ردپایی از هکرهای رو  خورد. دیگر آن که عملیات 

ه به لماهیت های بسرریار متفاوت و در نتیجه پیامدهای بسرریار متفاوتی دارند. عملیات سررایبری خرابکارانه مانند حم

 ، قطعا ماهیتی بسیار متفاوت از ارسال ایمیل های فیشینگ دارند.استاکس نتالمپیک زمستانی یا 

رده های زیانبار، بدافزار و باج افزار تقسررریم ک، تهدیدهای سرررایبری مرتبط با کرونا را به سررره گروه دامنهاینترپول

اسررت. در چنین شرررایطی معیار تعیین پیامد سرروء و زیانبار برای دامنه های غیرواقعی چیسررت؟ سررازمان جهانی 

https://www.theguardian.com/technology/2009/apr/17/the-pirate-bay-trial-guilty-verdict
https://www.theguardian.com/technology/2009/apr/17/the-pirate-bay-trial-guilty-verdict
https://cyberlaw.org.uk/2009/11/17/the-pirate-bay-trackers-go-offline-forever/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV7YzywP_qAhVBsaQKHVnFAAwQFjAEegQIBRAB&url=http://ce.drwolfganghornstein.it/proxyportal-mirror.html&usg=AOvVaw3f5D6BQfOHUig77QsD_QYd
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/06/03/know-your-enemy-know-yourself-cyber-domain-attribution/
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2018_the-olympic-false-flag
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2018_the-olympic-false-flag
https://www.kaspersky.com/resource-center/infographics/stuxnet
https://www.kaspersky.com/resource-center/infographics/stuxnet
https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/COVID-19-cyberthreats
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آدرس ایمیل و رمزواژه کارکنانش هک شرررده اسرررت.  450که حدود  اعالم نمودبهداشرررت در اردیبهشرررت ماه 

 تسازمان اعالم نمود که افشای این اطالعات، سیستم فعلی سازمان جهانی بهداشت را با مشکلی مواجه نکرده اس

اما اکسترانت های قدیمی این سازمان از جمله سیستم مورد استفاده برای بازنشستگان مختل شده است. در چنین 

وضررعیتی این پرسررش مطرح می شررود که آیا صرررف حمله به سررازمان جهانی بهداشررت که مسررئولیت جهانی 

سوء جدی کفایت م ضرر را می تهماهنگی مقابله با کرونا را برعهده دارد، برای تحقق پیامد  وان ی کند؟ با آنکه 

ست، ) سارت مادی یا معنوی دان سوولیت بین المللی دولت هاهرگونه خ صرف ( 31، ماده طرح م اما از آنجا که 

سی موقت به اینترنت یا ایمیل  ستر صی حتی در عدم د ستورالعمل تالین شخ سط  2د شناس حقوق  19)که تو کار

سارات مادی تلقی  شد( نیز جزو خ سایبری تهیه  صوص حقوق بین الملل قابل اعمال در عملیات  بین المللی در خ

و با توجه به اینکه سیستم سازمان جهانی بهداشتی نیز از کار ( 2، بند 28، قاعده 2)دستورالعمل تالین نشده است 

وارد بر سازمان را به دلیل همه گیر بودن کرونا در آن حد جدی و مهم  نیفتاده است، آیا می توان خسارت معنوی

دانست که مشمول آستانه مورد نظر بیاینه آکسفورد شود؟ )در تعریف مفهوم جدی بودن ضرر نگاه کنید به ماده 

 (مواد ناظر بر پیشگیری از زیان های فرامرزیتفسیرکمیسیون حقوق بین الملل از  6و  4، بندهای 2

 که بود  هک کردن سرایت شررکت آمریکایی گیلئاداز دیگر عملیات های سرایبری مرتبط با کرونا، تالش برای 

 تالش، این در. کند می تولید کرده عمل موثرتر کرونا درمان برای داروها یرسرررا از که را رمدسررریویر داروهای

سال با هکرها ستند می شرکت این مدیر برای ایمیل ورود دروغین صفحه ار  سایر همکارانش و او گذرواژه خوا

ساب  ساله انت صرفنظر از م سی پیدا کنند.  ستر شرکت و آزمایش ها د را بربایند تا از این طریق بتوانند به اطالعات 

شود)مثال اینکه  شته(، با توجه به اینکه در حقوق  ادعا می  سروری در ایران قرار دا شده، در  سال  صفحه ار دامنه 

، معیار پیامد زیانبار اسررتفاده از بدافزاری که صرررفاَ باعث انتقال ممنوع نیسررتبین الملل جاسرروسرری به طور کلی 

 دستورالعمل  32اطالعات محرمانه یک شرکت دارویی شده، اما سیستم را از کار نمی اندازد، چیست؟ ) قاعده 

نیز ضمن تصریح بر اینکه حقوق بین الملل جاسوسی را منع نمی کند، صرفا برخی روش های جاسوسی  2 تالین

سرررایبری مثل نقض عدم مداخله را ناقض حقوق بین الملل می داند(. مضرررافا آنکه با توجه به اینکه پیامد سررروء 

شگیری نمی ج شامل پی ضی،  صل رعایت کلیه احتیاط های مقت ست و با توجه به اینکه ا سینی ا دی، یک معیار پ

 و علم مورد در آکسرررفورد بیانیه  4، عمل به تعهد مندرج در بند (5، بند 6، قاعده 2دسرررتورالعمل تالین شرررود )

ستن مفروض ویژه به دولت، آگاهی  اشد،ب آینده در جدی سوء آثار دارای که سایبری عملیات از دولت علم دان

نیز متفق بودند که انتساب علم و آگاهی  2 تالین گزارش مشاوره مورد المللی بین کارشناسان. است سخت بسیار

https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefold-increase-in-cyber-attacks-urges-vigilance
https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefold-increase-in-cyber-attacks-urges-vigilance
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/
https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001.pdf
https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-gilead-iran-ex/exclusive-iran-linked-hackers-recently-targeted-coronavirus-drugmaker-gilead-sources-idUSKBN22K2EV
https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-gilead-iran-ex/exclusive-iran-linked-hackers-recently-targeted-coronavirus-drugmaker-gilead-sources-idUSKBN22K2EV
https://www.fr24news.com/a/2020/05/exclusive-iran-linked-hackers-recently-targeted-coronavirus-drug-maker-gilead-sources.html
https://www.fr24news.com/a/2020/05/exclusive-iran-linked-hackers-recently-targeted-coronavirus-drug-maker-gilead-sources.html
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0173.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0173.xml
https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9
https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9
https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9
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ست ) شکل ا سیار م شده ب سرزمین آن انجام  سایبری از  ستورالعمل تالین به دولتی که عملیات  ، بند 6، قاعده 2د

ین مساله که در مورد ا قضیه کورفوستری در با این حال، کارشناسان با استناد به رای دیوان بین المللی دادگ(. 38

عدم آگاهی دولت آلبانی از هویت مین گذاران، رافع مسوولیت آلبانی نبوده، معتقدند که این قاعده می تواند اثر 

اما سوال آن است که آیا می توان وجود مساله مین های دریایی را با مساله سایت دروغین حقوقی نیز داشته باشد. 

 برای دزیدین رمزواژه شرکت دارویی قابل قیاس دانست؟

ساختار و  ضایی که  ست بر محدودیت های رویکرد دولت گرایانه در مواجهه با ف ضر، تاملی کوتاه ا شتار حا نو

ی از معیارهای سررنتی حاکمیتی دنیای واقعی توسررعه یافته اسررت. قطعا نمی توان معماری اش بر مبانی کامال متفاوت

شت. اما  سایری نادیده انگا سایر دولت ها در مورد عملیات  شهروندان و  سئوولیت دولت ها را در قبال  نقش و م

ی لی نگرانمحدودیت های ساختاری دولت ها در عرصه مجازی را نیز باید بازشناخت. دولت ها و جامعه بین المل

درسررت و به جایی در مورد نحوه اسررتفاده از فضررای مجازی دارند؛ اما دولت ها کنترل کنندگان واقعی این فضررا 

سخگویی و  سیل پا سایر رشته های حقوق، به دلیل مزیت فرادولتی بودن، پتان ستند. حقوق بین الملل، بر خالف  نی

  برای این فضای جدید چشم ها را باید شست! تنظیم این فضای جدید غیرمتعارف را دارد. اما به نظر،

 

  

https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9
https://www.icj-cij.org/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf
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 کرونا و جنایت علیه بشریت: یادداشتی پیرامون ارجاع وضعیت بولیوی به

 دیوان کیفری بین المللی

 الملل بین حقوق پژوهشگر و مدرس –دکتر حمیدرضا علیخانی 

در بولیوی برگزار شد. در این انتخابات  2020-2025برای دوره  انتخابات ریاست جمهوری 2019اکتبر  20در 

های و سازمان کشورهای آمریکایی و فرستاده المللی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپاکه در حضور ناظران بین 

الم و او به عنوان پیروز انتخابات اع« اوو مورالس»، نام نتایج رسمی انتخاباتبسیاری از کشورها برگزار شد، طبق 

نامزد اصلی احزاب مخالف به همراه تعدادی « کارلوس مسا»اما جمهور بولیوی شد. برای یک دوره دیگر رئیس

وجی ماز دیگر مخالفان دولت، با بیان اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته، نتایج را به رسمیت نشناختند. این امر 

در بولیوی به وجود آورد که منجر به چند کشته، تعداد زیادی زخمی و تخریب و سوزاندن اموال  از خشونت

یل وکارها را در شهرهای مختلف با توسل به زور تعطمتعدد دولتی شد. مخالفان به همین ترتیب، بسیاری از کسب

ولت بولیوی از مخالفان درخواست کرد شواهدی برای اثبات ادعای ها را مسدود کردند. دها و جادهو خیابان

همچنین به منظور رفع هرگونه تردید  .تقلب ارائه دهند که هیچ شکایت رسمی در دیوان عالی انتخابات ثبت نشد

تا پروسه انتخابات این کشور را  خواست  دولت از سازمان کشورهای آمریکاییدر مورد مشروعیت انتخابات، 

میت المللی را به رسنظرهای جامعه بینمورد بازبینی قرار دهد؛ هر چند مخالفان اعالم کرده بودند که حتی اعالم

 .نخواهند شناخت

یکی از رهبران اصررلی اعتراضررات پس از انتخابات، در یک « فرناندو کاماچو»موضرروع از جایی بغرنج شررد که 

ساعت استعفا دهد و در غیر این صورت اقدامات الزم برای تحقق  48تجمع عمومی از مورالس خواست تا ظرف 

شهرهای  شی از چندین یگان پلیس در  شور شد. پس از آن،  سانتا کروز، این امر انجام خواهد  الپاز، کوچابامبا، 

شورش صلی این  ست ا شد. خوا سوکره گزارش  سی و  صنفی را اورورو، پوتو شخص نبود؛ برخی مطالبات  ها م

نه و مطرح می ماهیا تار بهبود حقوق  بامبا(، برخی دیگر خواسررر ند برکناری فرمانده محلی در کوچا کردند )مان

سیاس شستگی بودند و گروهی دیگر مطالباتی  ستعفای رئیسبازن ند. این اقدامات کردجمهور را مطرح میی مثل ا

الوقوع، نه تنها برای مردم بلکه برای نهادهای دولتی که بدون محافظت مانده بودند، ایجاد کرد. با خطراتی قریب

ظهور نافرمانی نیروهای پلیس در الپاز، سرراختمان ریاسررت جمهوری و مجلس شررورای ملی در پایتخت نیز بدون 

سرررت که با فراخوان عمومی از نیروهای پلیس و ارتش «کاماچو»دار اصرررلی این نافرمانی، ظت ماند. میدانحفا

https://www.telesurenglish.net/news/Bolivian-General-Elections-Set-for-October-20--20190320-0031.html
https://www.telesurenglish.net/news/Bolivian-General-Elections-Set-for-October-20--20190320-0031.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50178188
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50178188
https://peoplesdispatch.org/2020/05/06/political-tensions-rise-in-bolivia-over-the-new-election-law/
https://peoplesdispatch.org/2020/05/06/political-tensions-rise-in-bolivia-over-the-new-election-law/
https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-085/19
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شونت ست از فرماندهی خود تبعیت نکنند. منحنی اقدامات خ شت. خوا شدیدی رو به افزایش گذا شیب  آمیز با 

جمهور د. حتی خانۀ خواهر رئیسهای هواداران و مسرروولین دولتی کردنمخالفان اقدام به آتش زدن اموال و خانه

نگاران طرفدار دولت مورد تعرض قرار گرفتند و در شرررهر کوچوبامبا در آتش سررروخت. خبرنگاران و روزنامه

سخیر مخالفان درآمد. هم شورهای آمریکایی با تلویزیون دولتی به ت سازمان ک شزمان با این وقایع،   ایار بیانیهانت

 .نتایج انتخابات بولیوی را فاقد اعتبار اعالم کرد

های مطبوعاتی اعالم نمود، دولت بولیوی به منظور کنترل اوضررراع و حفظ امنیت  چنانکه مورالس در کنفرانس

 موافقت کرد؛ ولیکن مخالفان به اینبرگزاری انتخابات جدید های رادیکال مخالف، با مردم از تعرضرررات گروه

شدن حمایت  شته  شدند و در ادامه با بردا سی بولیوی  سیا صحنه  ستار حذف وی از  ضایت نداده و خوا امر هم ر

شد. بعد از خروج  فرمانده ارتش و همچنین شور  ستعفا و خروج از ک شور از وی، مجبور به ا فرمانده پلیس این ک

شدن وی به مکزیک،  شور و پناهنده  سنای بولیوی از خال پیش آمده « جنینه آنز»اوو مورالس از ک معاون رئیس 

خواند که آمریکا بالفاصرررله وی را به عنوان رئیس جمهور موقت  رئیس موقت بولیویاسرررتفاده کرد و خود را 

 .بولیوی به رسمیت شناخت

مورالس در یک سررخنرانی ملی که پیش از اسررتعفایش انجام شررد به تحوالت کشررورش پرداخت، خود را قربانی 

ستعفا می شودکودتا نامید و اعالم کرد که ا ؛ اما او در عین حال تهکید کرد که مبارزه اینجا دهد تا مانع خونریزی 

جمهور سهای حامی رئیشود. صحنه تحوالتی بولیوی پس از استعفا هنوز هم پرنوسان بود؛ این بار گروهتمام نمی

شان دادند.  شهرها اعتراض خود را ن سمت  شور بودند با حرکت به  ستاییان و بومیان این ک شتر از رو مخلوع که بی

هایی درباره سرررکوب معترضرران دولت موقت و افزایش و پس از انتشررار گزارش پیامی توئیتریدر  مورالس نیز

 .«پردازندرهبران کودتا به قتل عام بومیان و مردم فقیری که خواستار دموکراسی هستند می»قربانیان نوشت: 

مختلف مبنی بر اینکه همه چیز را تسررلیم کرده اسررت تا اوضرراع در  های¬موقعیت علیرغم اظهارات مورالس در 

شرکت  ست در انتخابات نیز  ضر ا شدن افراد حا شته  صلح و جلوگیری از ک شود و حتی به خاطر  بولیوی آرام 

ستقبال نمود، دولت بولیوی در  شخصیتها نیز ا شورها و  سایر ک ستان دیوان مکاتبه ای با دنکند و از میانجیگری  اد

ستار تعقیب و مجازات مورالس کیفری بین المللی شور را به دیوان ارجاع و خوا شده در این ک ضعیت حادث  ، و

اعالم داشت که بولیوی به  بیانی هایبا صدور  2020امبر سپت 9شد. دادستان دیوان، خانم فاطو بنسودا، در تاریخ 

https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-109/19
https://www.irna.ir/news/83566413/کنگره-بولیوی-برگزاری-انتخابات-جدید-را-تصویب-کرد
https://www.irna.ir/news/83566413/کنگره-بولیوی-برگزاری-انتخابات-جدید-را-تصویب-کرد
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54200843
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54200843
https://twitter.com/evoespueblo
https://twitter.com/evoespueblo
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-bolivia-referral
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-bolivia-referral
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-otp-statement-bolivia-referral
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-otp-statement-bolivia-referral
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عنوان یکی از طرفهای معاهده رم، در چهارم سررپتامبر وضررعیت حادث در سرررزمین خود را به دیوان ارجاع داده 

 .دامه درمورد جزئیات این ارجاع سخن خواهیم گفتاست. در ا

 :ارجاع وضعیت-1

دادسررتان کل کشررور بولیوی به عنوان نماینده قانونی این کشررور و در راسررتای وظیفه حمایت و صرریانت از منافع 

اسراسرنامه  14المللی وفق بند اول ماده خطاب به دادسرتان دیوان کیفری بین  ای الیحه کشرور و حقوق بشرر طی

ست نمود تحقیقاتی پیرامون ادعای وقوع جرایم علیه المللیدیوان کیفری بین  ستان دیوان درخوا شریت ب، از داد

واقع در قلمرو بولیوی با هدف اینکه آیا فرد یا افرادی باید در خصوص چنین جرایم ادعایی متهم شوند یا خیر را 

 .آغاز نماید

 :وقایع ادعایی )طبق ادعای دولت(-2

در بولیوی یک بحران سرریاسرری از نوامبر سررال گذشررته وجود دارد که در آن حزب حاکم و در رأس آن رییس 

وو مورالس آیما تحت تهثیر یک درخواسرررت مردمی و متعاقب اعالم تقلب انتخاباتی در انتخابات جمهور خوان ا

پس از آن نیز رئیس جمهور از کشور گریخت و در مکزیک و سپس آرژانتین  .استعفا کرد 2019لغو شده اکتبر 

ارزات انتخاباتی ادامه پناهنده شرررد و از آنجا با هدف شررررکت در انتخابات آینده، به هدایت حزب خود و نیز مب

داد. مورالس در زمان پناهندگی خود مرتکب اقداماتی شده که طبق حقوق کیفری بولیوی به عنوان جنایت تلقی 

زدایی. این جنایات با دسررتوراتی که مورالس به شررود؛ از جمله تروریسررم، اغتشرراش، قیام مسررلحانه و نسررل می

سرررطه سرررخنان نفرت انگیز، تلقین و تدارک بسررریج مردمی، نقاط حامیانش داده بود متبلور شررردند و آنها به وا

ها را مسررردود کرده، از حرکت آزادانه مردم، مبادله محصررروالت غذایی و دارو جلوگیری اسرررتراتژیک جاده 

سیب جدی به می ستفاده قرار گرفته و آ سی وی مورد ا سیا سط متهم و حزب  شه تو کنند. این شکل اعتراض همی

و در نتیجه سررقوط ارتباطات زمینی در  2020و مارس  2019رد کرده اسررت. بین دسررامبر شررهروندان و کشررور وا

سترده جاده  صره گ شی از محا شف کرد بولیوی نا شور، پلیس بولیوی مکالمات تلفنی مورالس را ک ها در این ک

شهرها با م ستن مقاومت  شک ستور داده بود تا به منظور  دن سدود کرکه در آنها مورالس به رهبران حزب خود د

سیاسی او در راه شهرها جلوگیری کنند. به دلیل این اقدامات، برای مورالس و رهبران حزب  ها از رسیدن غذا به 

ست؛ تا جایی که حتی  شته ا شرفتی ندا شد. با این حال، مراحل کیفری مربوط هیچ پی شکیل  مراجع ملی پرونده ت

این امر بر همدستی مقامات عالی دادستانی و قضایی، مورالس از شروع اقدامات جنایی مطلع هم نشده است که 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-bolivia-referral
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
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ها در واقع از  اند، در عدم تعقیب قضررایی او داللت دارد. محاصررره جادهکه در دولت مورالس منصرروب شررده 

 .اتفاق افتاد و رنج جدی برای مردم به وجود آورد 2020تا ابتدای سال  2019اواخر نوامبر 

بولیوی بسرررته اقدامات دولت را برای جلوگیری از شررریوع بیماری در حال ظهور ، دولت 2020در اواخر مارس 

های کاری در سراسر قلمرو ملی. در مواجهه با  ارائه کرد؛ از جمله یک قرنطینه کامل با تعلیق فعالیت 19-کووید

این وضعیت، دستور تعلیق انتخابات ریاست جمهوری صادر شد. متهسفانه، مورالس و رهبران حزبش با به تعویق 

اختراع حزب حاکم برای  19-انداختن تاریخ انتخابات مخالفت کردند و ادعا کردند که بیماری همه گیر کووید

سرررت. بنابراین، تنها با هدف اجباری کردن برگزاری انتخاباتی که به این حزب اجازه اسرررتمرار حکومت خود ا

سایر افراد جامعه را آغاز کردند تا آنها را مجبور کنند که  شار علیه دولت و  شت به دولت را بدهد، کمپین ف بازگ

به تعویق نیندازند. یا حفظ جان مردم، انتخابات را  به خطر افزایش عفونت   2020آگوسرررت  3در  بدون توجه 

شور، تا دوباره راه ستایی ک سازماندهی کردند، به ویژه در مناطق رو ضار و  ا را هرهبران حزب، پیروان خود را اح

ضروری بود، با  سیار  شکی که در آن روزها ب سته و از تهمین مواد غذایی، خدمات و به ویژه دارو و تجهیزات پز ب

شت عمومی با ت ستم بهدا سی سقوط بود، جلوگیری کنند. اگرچه توجه به اینکه  ستانه  عداد زیادی از بیماران در آ

نند، کعامالن این محاصره ادعا می کردند که آنها حق بسیج سیاسی خود برای اهداف دموکراتیک را اعمال می

صد و تحریک به مرگ مردم بود که به این وقایع ماهیت مجرمانه می شرایط خاص بیماری همهاین ق  داد. زیرا، 

گیر، همراه با کمبود اکسرریژن و تجهیزات پزشررکی، مسرردودکنندگان و رهبران آنها را بر آن داشررت تا با هدف 

ها،  ایجاد ناراحتی و مرگ، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهند. شرررواهد زیادی وجود دارد، عمدتا از رسرررانه

شریات در شبکه رد هدف از این اقدامات جنایتکارانه، های اجتماعی، و همچنین اظهارات صریح رهبران در مو ن

که نشررران می دهد اینها بخشررری از یک هدف یا طرح مجرمانه جمعی از طرف متهمان برای مرگ جمعیت بوده 

 های اجتماعی با مضررمون شرربکه در متهمان رهبری تحت های گروه از هایی فیلم  این وضررعیت با انتشررار .اسررت

به  شرررود. تحریکسرررالح برای حمله به مردم غیرنظامی، تشررردید می های نفرت انگیز و فراخوان برای گرفتن

ست که این رهبران برای تحریک  ست تالفی یک بدهی نژادی تاریخی، روایتی فتنه انگیز ا ستی و درخوا نژادپر

 .کردندپیروان خود برای حمله به کسانی که عضو سازمان آنها نیستند، استفاده می

صره جاده ها  شید 9محا سیژن  40که در آن بیش از  روز طول ک شکی و اک نفر به دلیل محرومیت از تجهیزات پز

مردند. وضعیت اسفناکی پیش آمد و مطالبات اجتماعی شکل گرفت که خواستار توقف این وضعیت بود. با این 

در  های دولتی که سعی حال، متهمان فقط با تشدید اقدامات بیشتر در مورد مسدود کردن و آزار و اذیت کاروان
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سخ دادند. رنج و مرگ جمعیت با فیلم هایی از مردم که التماس می کنند که  شتند، پا ضطراری دا آوردن لوازم ا

سیژن را بدهند اثبات می صره کنندگان اجازه عبور اک شواهدی وجود دارد که دولت محا شود. به همین ترتیب، 

ز اتفاق نیفتاده است. متهمان بخشی از یک نهاد یا خواستار آن شده بود تا اجازه عبور این مواد را بدهند، که هرگ

سررراختار مجرمانه با اهداف مشرررترک تحمیل مرگ، ارعاب و رنج بر جمعیت غیرنظامی در بولیوی هسرررتند. این 

ساختارهای  شابه و تحت  سابقه تاریخی در ارتکاب جرایم م ست بلکه دارای  شده ا ساختار جنایی اخیراً ایجاد ن

 .و همچنین مشارکت نهادهای دولتی بولیوی در حمایت از برنامه این سازمان استرهبری مورالس در راس 

 :صالحیت دیوان-3

دولت بولیوی در این بخش از الیحه خود به اثبات صالحیت دیوان پرداخته است. طبق نظر دولت بولیوی، دیوان 

ست. زیرا این و شروع تحقیقات در مورد این وقایع ا صالحیت زمانی برای  شدنقایع پس از الزم دارای   االجرا 

رخ داده و به معنای پذیرش اجباری صررالحیت ( 2002مه  23اسرراسررنامه رم و تصررویب اسرراسررنامه توسررط دولت )

وقایع  12ب( ماده )2اساسنامه رم است. دیوان همچنین دارای صالحیت محلی است؛ زیرا وفق بند  12مطابق ماده 

ضو اتفاق افتاده و مر شور ع صالحیت ماهوی، دولت  .تکبین ملیت بولیوی را دارنددر قلمرو یک ک صوص  درخ

سانی که در ماده  سایر اقدامات غیران شریت و منطبق با  صداقی از جنایات علیه ب  بند 7بولیوی وقایع ارتکابی را م

(K) بیان شده است تلقی و آن را در صالحیت دیوان دانسته است. 

 :قابلیت پذیرش دعوی-4

اساسنامه در بحث قابلیت  17در این قسمت بولیوی ابتدا به موضوع صالحیت تکمیلی دیوان پرداخته است. ماده 

کند دعوی باید توسرررط کشررروری که صرررالحیت آن را دارد مورد پیگرد قرار گیرد، مگر اینکه پذیرش بیان می

عقیب باشرررد. در این دعوی، بولیوی از تدولت تمایلی نداشرررته باشرررد یا قادر به انجام تحقیقات یا پیگرد قانونی ن

به طور خاص، در قانون جزایی  .کیفری عاجز اسرررت، زیرا تاکنون قانونگذاری داخلی الزم انجام نشرررده اسرررت

ست که موجب مرگ، حمله  سبت به مردم ا سانی ن شامل ارتکاب اعمال غیران شریت که  بولیوی، جنایات علیه ب

نشررده اسررت و دولت به دلیل اصررل قانونی بودن جرایم امکان اعمال  بندیعلیه سررالمتی و غیره می شررود طبقه 

صالحیت ندارد. از طرف دیگر دولت فعلی شرایط اجرایی یا قانونی برای شروع موثر تعقیب اقدامات مجرمانه را 

شتیندارد. از حیث اجرایی نمی ستانی با مقاماتی که از متهمین پ ستری و داد سمی دادگ انی بتواند، زیرا نهادهای ر

های مشرررابه زیادی وجود دارد که در کنند، و پرونده کنند همکاری میکنند و از شرررعارهای آنان اطاعت میمی
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آنها دادرسی کیفری پیشرفت نکرده است. به همین ترتیب، اکثریت نهاد قانونگذاری نیز در اختیار حزب متهمین 

ن این نوع اقدامات مجرمانه آغاز نشررده اسررت. به اسررت، بنابراین هیچ تحقیق یا کنترل پارلمانی برای روشررن شررد

عبارت دیگر، این نمایندگان به نوعی مرتکب مشررارکت در وقایع گزارش شررده و بخش اسرراسرری این سررازمان 

ای برای اعطای مصرررونیت به  مجرمانه هسرررتند. همچنین، اعضرررای سرررازمان در پارلمان در حال تهیه الیحه

این الیحه، قانون خاص برای جلوگیری از تعقیب کیفری رهبران مرکز  مسررردودکنندگان و رهبران آنها هسرررتند.

سازمان سایر  سیج اوبررا بولیوی، پیمان وحدت و  صره راه هایی که در ب ست  ها و محا شرکت  2020ها در آگو

ستای اند، است. همانطور که مشاهده میکرده  شود، این یک اقدام عمدی از سوی نهاد قانونگذاری است در را

به عبارتی، یک تشرررکیالت دولتی غیرقانونی در دولت بولیوی  بی یه بشرررریت ارتکابی.  کیفرمانی جنایات عل

 .شودجاسازی شده است و مانع اجرای عدالت در مورد جنایات ارتکابی می

در مرحله بعد، شرردید بودن جرایم مورد بحث قرار گرفته اسررت و برای اثبات شرردید بودن وقایع، بر فاکتورهای 

ست. طبق ادعای دولت، بیش از ک شده ا سارات وارده و عواقب این وقایع تهکید  مرگ  40ثرت قربانیان، آثار، خ

ناشرری از کمبود اکسرریژن رسررانی به عنوان بخشرری از درمان پزشررکی مورد نیاز بسرریاری از افراد آلوده به ویروس 

ارستان کشور در وضعیت بحرانی قرار کرونا گزارش شده است و از جمله کودکان و زنان باردار در چندین بیم

رفتارهای گزارش شررده ماهیت سرریسررتماتیک حمالت علیه جمعیت بولیوی را که موجب خسررارت جدی  .دارند

کند. شواهدی از آسیب به سالمت عمومی، صدمات جسمی و همچنین مادی و غیرمادی شده است، آشکار می

المللی مانند ه زندگی مردم توسررط سررازمانهای بین خسررارات جدی اقتصررادی وجود دارد. خسررارات وارد شررده ب

 .سازمان ملل نیز گزارش شده است

 :توصیف اقدامات به عنوان جرم علیه بشریت-5

)سررایر اقدامات غیرانسررانی که عمدا  (اسرراسررنامه رم (k)(71اند که منطبق بر ماده متهمین مرتکب اقداماتی شررده 

و سررالمت شررود( اسررت. دولت برای اثبات این جرم، اقدام به  موجب رنج زیاد یا صرردمه شرردید به جسررم و فکر

 :بررسی عناصر این جرم نموده است

سی مردم به تجهیزات و  ستر سازمان به رهبری متهمین به منظور جلوگیری از د الف: حمله به جمعیت غیرنظامی. 

شررده که  بولیویخدمات بهداشررتی عمومی مرتکب حمالت سررازمان یافته و سرریسررتماتیک به جمعیت غیرنظامی 

 .پیامدهای مستقیم منجر به مرگ چند نفر و اضطراب در بقیه مردم به دلیل احتمال مرگ داشته است
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سخ به اقدامات  شور، در پا سر ک سرا صره عمومی در  ست که محا ضح ا ستماتیک بودن حمالت. کامالً وا سی ب: 

ه است، اند نبودکه خود به خود جمع شده  هایی از افرادمشابه و به صورت اقدمات منقطع و پراکنده توسط گروه 

های  بلکه به یک ساختار عمودی سازمانی و مدیریت لجستیک پیچیده اشاره دارد که با دستورات و دستورالعمل

 .ارائه شده توسط رهبران شروع شده است

ریت را بشررروجود جمعیت غیرنظامی. یکی دیگر از خصررروصررریاتی که ارزیابی اعمال به عنوان جنایات علیه  :پ

شود که آنهایی که به دلیل کمبود این امر آنجا مشهود می .طلبد، اثبات هدایت آنها علیه مردم غیرنظامی استمی

ا هاکسیژن مردند یا از آن رنج می بردند شهروندان عادی، ساکنان شهرها و مناطق روستایی بودند. در بیمارستان

رمانی مراجعه کنند، زیرا به دلیل شرواهد موجود، حتی آمبوالنس ها توانسرتند به مراکز دیا در خانه، که حتی نمی

متهمان،  .دادند و مردم به همین منظور مردندتوسررط محاصررره کنندگان توقیف شرردند و اجازه عبور آنها را نمی

شفتگی اجتماعی  سمی و روحی مردم به عنوان ابزاری برای ایجاد یک آ سالمت ج مرتکب اقدامات جدی علیه 

ای وادار کردن مقامات به اتخاذ تصررمیم خارج از قوانین )مانند تغییر تاریخ انتخابات ریاسررت جمهوری( جدی بر

 .شدند

اسررت که باعث ترس بیشررتر  19-درد و رنج شرردید. مرگ ناشرری از کمبود اکسرریژن یکی از عوارض کووید :ت

کمبود تجهیزات و اکسرریژن  مردم اسررت. مردن از خفگی یکی از اشررکال رنج اسررت و اگر این نوع رنج به دلیل

 .های جرم است پزشکی ناشی از اعمال مجرمانه تشدید شود، به معنای وجود این شرط به عنوان یکی از مولفه

سانی قرار می :ث سته اقدامات غیران سانی. اعمال متهمان در د صرهاقدامات غیر ان شده  گیرد؛ زیرا محا هایانجام 

یری از ورود اکسرریژن و تجهیزات پزشررکی برای بهبود به موقع بیماری در عمدی بوده و دارای تهثیر فوری جلوگ

جمعیت بوده اسرررت. وجه غیرانسرررانی این رفتارها در این واقعیت نهفته اسرررت که هدف آنها ایجاد اجبار به یک 

واند تقوع، نمیالوتصمیم سیاسی انتخاباتی بوده که با توجه به فوریت درمان بیماران در معرض خطر مرگ قریب 

کنند و حقوق از دست رفته کسانی این عدم تناسب بین هدفی که متهمان دنبال می .در همان سطح متناسب باشد

 .برداند، هرگونه مالحظه انسانی در خصوص رفتار متهمان را از بین می  که مرده اند و متحمل رنج شده

، این دادخواسررت را به ریاسررت دیوان نامه دیوان آیین 45که مطابق ماده  اعالم نموددر نهایت دادسررتان دیوان 

شعبه  ضعیت را به یک  ضو به طور خودکار منجر به اطالع داده تا و پیش محاکمه ارجاع دهد. زیرا ارجاع یک ع

شود. هرچند اگر دفتر دادستان، تشخیص دهد که وضعیت ارجاع شده نیاز به انجام تحقیقات آغاز تحقیقات نمی

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-otp-statement-bolivia-referral
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200909-otp-statement-bolivia-referral
https://www.icc-cpi.int/Publications/Regulations-of-the-Court.pdf
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شعبه پیش محاکمه ضرورتی برای اخذ مجوز از  شروع تحقیقات  سنامه برای  سا  مطابق با معیارهای قانونی دارد، ا

لحاا نکرده اسررت. دریافت یک ارجاع ممکن اسررت روند آغاز تحقیقات را فقط در حدی به پیش ببرد که طبق 

ست دیوان، در تاریخ  شد. ریا ستان الزم نبا صمیم داد ضایی ت سی ق سنامه برر سا شعبه  15ا ضیه را  سپتامبر این ق

 .نمودارجاع مقدماتی سوم 

 مالحظات پایانی

ستان از زمان الزم ست که دفتر داد ست، این یازدهمین ارجاعی ا شده ا ستان دیوان نیز بیان   چنانچه در بیانیه داد

جمهوری ، )0420 (اوگاندادریافت کرده است. دولتهای عضو  2002ژوئیه  1االجرا شدن اساسنامه رم در تاریخ 

، )2013 (کومور، )2012(مررالی ، )2014و  2004(جمهوری آفریقررای مرکزی ، )2004 (دموکراتیررک کنگو

گروه شش کشور عضو )جمهوری آرژانتین، کانادا، جمهوری  ،)2018 (دولت فلسطین، )2016 (جمهوری گابن

جمهوری  و )2018  (کلمبیا، جمهوری شررریلی، جمهوری پاراگوئه و جمهوری پرو( در مورد وضرررعیت ونزوئال

 .اند قبال وضعیت هایی را به دیوان ارجاع نموده) 2020(ونزوئال 

سانهدر مورد بولیوی، با توجه به گزارش شده در ر شر  شبکه  ها و اخبار منت شاید بتوان گفت ها و  های مختلف، 

 زیرا حتی در فرض صحت وقایع ادعایی تواند موجبات تحقق عدالت را فراهم نماید.که این ارجاع به تنهایی نمی

ای به اقدامات مخالفان مورالس قبل از اسرررتعفا و به ویژه اقدامات دولت موقت بولیوی در برابر دولت، اشررراره 

ست و به شده ا ضان و طرفداران مورالس ن ست. گزارش های  معتر ضی رفتن ا سان مثل معروف یک طرفه به قا

که اعالم داشررته اتهامات منتسررب به مورالس  بان حقوق بشررر گزارش منتشررر شررده توسررط دیدهرسررمی، به ویژه 

ضمانت ضایی و  سی دولت موقت از نظام ق سیا ستفاده  ست، حاکی از ا سب ا ست و با به  نامتنا اجراهای حقوقی ا

کاربردن عدالت به مثابه یک سالح، تردیدهایی در سیاسی بودن ارجاع وضعیت بولیوی به دیوان از یک طرف، 

و سرررپوش نهادن بر اقدامات خود در برابر معترضرران از طرف دیگر ایجاد کرده اسررت. از این روی، با توجه به 

نه برای رفع این نقیصره باشرد.انتظار رأس دادسرتان، بهترین گزی عضرویت بولیوی در دیوان، شراید تحقیقات علی

رود دادستان دیوان در کنار بررسی وقایع ارجاع شده، نسبت به بررسی کلیه اقدامات انجام شده و منتسب به می

ای را آغاز و با کنار زدن هرگونه شرائبه جانبداری، زمینه اجرای عدالت  جانبه کلیه طرفین درگیر، تحقیقات همه

 .دواقعی را مهیا نمای

 

https://www.icc-cpi.int/bolivia
https://www.icc-cpi.int/uganda
https://www.icc-cpi.int/uganda
https://www.icc-cpi.int/drc
https://www.icc-cpi.int/drc
https://www.icc-cpi.int/drc
https://www.icc-cpi.int/car
https://www.icc-cpi.int/car
https://www.icc-cpi.int/mali
https://www.icc-cpi.int/mali
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-14-05-2013
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-14-05-2013
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=160929-otp-stat-gabon
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180522-otp-stat
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180522-otp-stat
https://www.icc-cpi.int/venezuela
https://www.icc-cpi.int/venezuela
https://www.icc-cpi.int/venezuelaII
https://www.icc-cpi.int/venezuelaII
https://www.icc-cpi.int/venezuelaII
https://www.hrw.org/report/2020/09/11/justice-weapon/political-persecution-bolivia


پاندمی کرونا   

 
 

305 
 

19-حق آموزش توانخواهان در دوران همه گیری کووید  

 دانش آموخته حقوق بشر دانشگاه مفید -حبیبه فرج زاده 

ستعداد و توانایی های افراد  شف ا شتغال و ک شدن، ا سیار مهمی در توانمند  از آنجا که آموزش و پرورش نقش ب

افراد بخصررروص در سرررنین کودکی از  این «Right to education» دارای معلولیت دارد، حق بر آموزش

این حق از جمله حقهایی است که کمتر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است و  .اهمیت بسیاری برخوردار است

 .زمینه و مبنایی برای تحقق سایر حقوق باشدتواند پیشبه یک معنا این حق می

برای همه که در پایان کنفرانس جهانی آموزش  اعالمیه جهانی آموزشدر تعدادی از اسرررناد بین المللی از جمله 

تدوین شد بر اهمیت برابری و دسترسی برابر به آموزش پایه برای همه، با توجه خاص به  1990برای همه در سال 

نیز تصریح  2006مصوب  «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت »24افراد توان خواه، تهکید شده است. ماده 

یت و رایگان یفکرده اسررت که کشررورهای عضررو باید دسررترسرری کودکان معلول به آموزش ابتدایی فراگیر، با ک

( 1989سررازمان ملل متحد ) کنوانسرریون حقوق کودک .ابتدایی و متوسررطه را بطور برابر با دیگران تضررمین کنند

 .(23لول پرداخته است )ماده و به طور خاص به آموزش کودکان مع( 29و  28حق تحصیل را تثبیت کرده )مواد 

با وجود این، افراد دارای معلولیت معموالً کمتر از سررایرین تحصرریالت خود را کامل می کنند و یا حتی به طور  

درصرررد این افراد در کشرررورهای در حال توسرررعه زندگی می کنند که  80کلی از آموزش محروم می شررروند. 

ست. سی به آموزش برای آنها یک چالش مداوم ا ستر سر  19-ون که با همه گیری بیماری کوویداکن  د سرا در 

تعطیل شده و تخمین زده می شود که یک و نیم میلیارد کودک از رفتن به مدرسه  کشور 180جهان، مدارس در 

اهد اجتماعی پایین شررردیدتر خو-باز بمانند و به مراتب پیامدهای این بیماری برای افراد در گروه های اقتصرررادی

زش مواجه هسررتند. برای کاهش تهثیر اختالل پیش بود، کودکان معلول با خطر بیشررتری برای عقب ماندن از آمو

آمده در آموزش و پرورش حضوری، بسیاری از کشورها روشهای یادگیری از راه دور را در پیش گرفته اند که 

شتن  سی محدود به اینترنت و ندا ستر شتن تجهیزات مورد نیاز، د در این میان، دانش آموزان توانخواه به دلیل ندا

ی امکان پیگیری برنامه های آنالین مدارس با موانع زیادی روبرو هسررتند. کمیسررر عالی حقوق پشررتیبانی الزم برا

شل باچله نیز در  سازمان ملل متحد، خانم می شر  همه گیری بیماری، افراد  که در دوران اظهارات خود بیان کردب

شده قرار  شش اقدامات انجام  سبی تحت پو شوند، بلکه بطور منا شتری روبرو می دارای معلولیت نه تنها با خطر بی

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000097551
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000097551
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.globalpartnership.org/blog/inclusive-response-covid-19-education-children-disabilities
https://www.inclusion-europe.eu/disability-rights-affected-coronavirus-pandemic/
https://www.inclusion-europe.eu/disability-rights-affected-coronavirus-pandemic/
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شی از بیماری کووید سائل نا سخگویی به م ، اقدامات ویژه و فوری برای افراد 19-نمی گیرند و دولتها باید در پا

 .دارای معلولیت اتخاذ کنند

در برخورداری از حق بر آموزش در دوران همه گیری موانع و مشررکالت پیش روی معلوالن  ز مهمترینبرخی ا

آموزش در این بحران به رایانه، تبلت و درگاههای  ارائه محتوای آموزشررری از راه دور. -1کرونا عبارت اند از: 

آنالین، دروس مجازی و رادیو و تلویزیون متکی است. اگرچه این گزینه در کشورهای پیشرفته گزینه ای عملی 

ابزاری که دروس از طریق  -2اسررت اما برای مناطق فقیرتر و خانواده ها و اقشررار کم درآمد در دسررترس نیسررت. 

ود از امکانات و فن آوریهای الزم برای دسرترسری و اسرتفاده معلوالنی نظیر نابینایان و ناشرنوایان آنها ارائه می شر

برخوردار نیستند و یا اگر امکاناتی برای دسترسی آنها فراهم شده، به راحتی در دسترس فراگیران در کشورهای 

 -3از برنامه های تحصیلی خارج می کند. با درآمد کم و متوسط قرار ندارد و این موضوع بسیاری از این افراد را 

درصررد از فراگیران در سررطح جهان به اینترنت خانگی دسررترسرری ندارند و این امر در مورد دسررترسرری  43حدود 

عدم برخورداری از پشرررتیبانی و مراقبت -4خانوارهای دارای معلولیت و کم برخوردار پیچیدگی بیشرررتری دارد. 

دوران قرنطینه و تعطیلی مدارس بدان نیاز دارند؛ از قبیل فیزیوتراپی، خدمات  های اضررافی که فراگیران معلول در

مراقبتی الزم و پشررتیبانی آموزش مقدماتی و فناوریهای کمکی که اغلب در مدرسرره به این افراد ارائه می شررود و 

 .در خانه در دسترس آنها نیست

برای کاهش موانع پیش روی  «و حقوق معلوالن 19-بیماری کووید»قطعنامه  انجمن معلوالن اتحادیه اروپا در

این افراد به کشررورها توصرریه هایی نموده اسررت که اقدامات آموزشرری و تربیتی برای همه دانش آموزان دارای 

شد و سترس و فراگیر با صل کنند که اقدامات الزم  معلولیت در د ست دولتها اطمینان حا ضروری ا بدین منظور 

توسرط مدارس و دانشرگاهها برای فراگیران معلول قابل دسرترسری و شرامل همه آنها اسرت. همچنین از دولت ها 

خواسررته اسررت با تخصرریص منابع کافی و همچنین آموزش جایگزین و در دسررترس، بر اسرراس نیازهای فردی 

وزش فراگیر و با کیفیت در طول این بحران را تهمین نمایند و توجه داشرررته باشرررند که همه دانش فراگیران، آم

صورت برابر با تجهیزات دیجیتال )تبلت، نوت بوک و  شجویان خانواده های کم درآمد( به  آموزان )از جمله دان

اقدامات  پشتیبانی ایجاد کنند ولپ تاپ( به آموزش از راه دور دسترسی دارند و برای اطمینان بیشتر، شبکه های 

، برای تشررویق دانش آموزان دارای معلولیت برای بازگشررت به 19-ویژه ای را در مرحله گذار از بیماری کووید

 .مدرسه و جلوگیری از ترک تحصیل دائمی پس از پایان بحران در نظر گیرند

https://www.globalpartnership.org/blog/inclusive-response-covid-19-education-children-disabilities
http://edf-feph.org/resolution-covid-19-and-rights-persons-disabilities
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شورها میخواهد از اینکه امکانات الزم برا شایی این قطعنامه همچنین از ک ی یادگیری از راه دور حتی بعد از بازگ

برخی از این  .موسسات آموزشی نیز به عنوان یک گزینه برای فراگیران معلول فراهم است اطمینان حاصل کنند

ستمر آنها به آموزش از راه دور  سی م ستر شند، بنابراین باید د ست از این پس مجبور به انزوا با فراگیران ممکن ا

ن حال، تحت هیچ شررررایطی افراد معلول به اسرررتفاده از شررریوه یادگیری از راه دور به عنوان تضرررمین شرررود. با ای

جایگزین جریان حضوری آموزشی مجبور نمی شوند. در صورت نیاز به ادامه انزوای آنها، ابزار و پشتیبانی الزم 

 .برای ادامه آموزش از راه دور تهمین شود

نیز به برخی از این چالش ها پرداخته و با همکاری وزارتخانه های  یونیسرررفسرررازمان های بین المللی از جمله 

آموزش و پرورش، پشتیبانی خود را از آموزش و پرورش و همچنین سیستم عامل های دیجیتال و مشارکت های 

کشور بسیج کرده اند و ابزارهایی  16رسانه ای برای ایجاد آموزش از راه دور برای همه زبانها و سنین در حداقل 

را به کودکان دارای معلولیت، اقلیتهای قومی و زبانی و مهاجرین ارائه می دهند که شامل زبان اشاره و زیرنویس 

 .های چند زبانه در دروس از راه دور است

عد از دوران همه گیری بانک جهانی  نابرابری در آموزش و پرورش در حین و ب با  له  راهکارهایی را برای مقاب

ده پیمان بانک جهانی در پیشبرد توسعه نیز در راستای اجرای  (IEI) طرح آموزش فراگیر .بیان کرده استکرونا 

الیکه است. در ح، با هدف برطرف کردن نیازهای آموزشی کودکان معلول همکاری کرده فراگیر برای معلولیت

ستند، بانک  سعه آن ه شهای جایگزین یادگیری از راه دور را به کار می گیرند و به دنبال تو سرعت رو دولتها به 

جهانی مشررتاق اسررت از این فرصررت اسررتفاده کند تا یادگیری را برای کودکان معلول در حال حاضررر و آینده 

 .فراگیرتر کند

ها می توانند با همکاری مؤسسات و سازمانهای مرتبط به ویژه در دوران  بنابراین به طور کلی گامهایی که دولت

برای کاهش موانع پیش روی آموزش توانخواهان بردارند، عبارتند از: تخصررریص  19-همه گیری بیماری کووید

منابع کافی و هدف قرار دادن منابع به سررمت خدمات بهداشررتی، اجتماعی و آموزشرری فراگیر؛ ارائه راهنمایی و 

راهکارهای روشررن به آموزش و پرورش و مسررئوالن مدرسرره در زمینه ارائه تعهدات و تنوع منابع موجود هنگام 

ارائه آموزش در خارج از مدارس؛ اطمینان از دسرررترسررری به اینترنت برای یادگیری از راه دور و اطمینان از در 

سایل کمکی سترس بودن نرم افزارهای الزم برای افراد معلول، تهیه و سب؛ راهنمایی، آموزش و  د و امکانات منا

پشرررتیبانی از معلمان در زمینه آموزش فراگیر از طریق یادگیری از راه دور؛ ایجاد هماهنگی با والدین و مراقبان 

https://www.unicef.org/eca/unicef-responds-covid-19-pandemic-europe-and-central-asia
https://www.unicef.org/eca/unicef-responds-covid-19-pandemic-europe-and-central-asia
https://blogs.worldbank.org/education/tackling-inequity-education-during-and-after-covid-19
https://blogs.worldbank.org/education/tackling-inequity-education-during-and-after-covid-19
https://blogs.worldbank.org/education/tackling-inequity-education-during-and-after-covid-19
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/inclusive-education-initiative-transforming-education-for-children-with-disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/inclusive-education-initiative-transforming-education-for-children-with-disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/inclusive-education-initiative-transforming-education-for-children-with-disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/world-bank-group-commitments-on-disability-inclusion-development
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/world-bank-group-commitments-on-disability-inclusion-development
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/world-bank-group-commitments-on-disability-inclusion-development


پاندمی کرونا   

 
 

308 
 

به تنظیم  مک  بان برای ک لدین و مراق بانی از راه دور وا مایی و پشرررتی کان معلول؛ راهن یه کود برای آموزش اول

رنامه آموزش کودکان معلول آنها؛ تهیه مطالب قابل دسرترسری و سرازگار برای پشرتیبانی تجهیزات و حمایت از ب

یادگیری از راه دور، برای دانش آموزان دارای معلولیت؛ و تهیه مطالب دیداری و شنیداری آموزشی قابل انتشار 

 ).اینجا )(یرهاز طریق رسانه های مختلف )به عنوان مثال برنامه های آموزشی تلویزیونی، رادیویی وغ

خواه در برخورداری از آموزش و دسترسی ایشان به محیط آموزشی در ضرورت ارتقای دسترسی کودکان توان

های اجتماعی، فقر بیشرررتر و عدم ز تحصررریل در این افراد منجر به محرومیتتردیدی نیسرررت چراکه محرومیت ا

شارکت آنها در بازار کار می ستم سعه یابی بهشود و این امر د شواری رو پایدار اهداف تو کند. رو میبهرا با د

و اقدامات  هابا کنوانسرریون حقوق افراد دارای معلولیت، تالشیابی به این اهداف و هم سررو بنابراین برای دسررت

 .بیشتری از سوی دولت ها الزم است

می تواند فرصررتی منحصررر به فرد برای تجدیدنظر در مورد نیاز به آموزش در  19-در واقع بحران جهانی کووید

 .دسترس و فراگیر برای کودکان و افراد توان خواه فراهم کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
https://sdgs.un.org/goals
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 داوری ایکسید: ویروس کرونا و شیوه حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری خارجیمرکز 

 تحدم ملل مطالعات ایرانی انجمن جوانان کمیته عضو و طباطبایی عالمه دانشگاه از بشر حقوق آموخته دانش – امین معتمدی

های  19-بیماری کووید گیری همه  هداشرررت و درمان، بلکه در عرصررره  ها در حوزه ب نه تن یادینی  تغییرات بن

گوناگون اقتصررادی، اجتماعی، فرهنگی، سرریاسرری حقوقی به دنبال داشررته اسررت. در این برهه خاص و حسرراس، 

های موجود برای مقابله با بحران حاضررر، امری ضررروری تلقی شررده و در واقع میبایسررت این اسررتفاده از ظرفیت 

سهیل روابط  سرعت و ت صل  ستفاده کرد. با توجه به اهمیت ا سن ا صتی تبدیل و از آن به نحو اح تهدید را به فر

ش از هر سب باشد، بیتجاری و سرمایه گذاری، نیاز به بستر های جدید که با شرایط حال حاضر هم راستا و متنا

ستا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( که UNCTADمتحد ) زمان دیگری احساس می شود. در همین را

 خصرروص در  4سررند راهنمای شررماره اقدام به انتشررار  2020از ارکان مجمع عمومی سررازمان اسررت، در ماه می 

ست بر نظارت ست کرده گیری همه دوران در گذاری سرمایه های سیا ست راهنما، سند این مطابق. ا  های سیا

گیری کرونا دارند. کشررورهای  همه اجتماعی و اقتصررادی مخرب اثرات با مقابله در مهمی نقش گذاری سرررمایه

متعددی اقداماتی را در حمایت از سرمایه گذاری یا حفظ صنایع مهم داخلی خود در این بحران اتخاذ نموده اند، 

که از جمله این اقدامات، می توان به فراهم ساختن بستری جهت تسریع روند حل و فصل اختالفات با استفاده از 

 و سامانه های ثبت الکترونیکی اشاره کرد. های الکترونیکیابزارهای برخط، سامانه و بستر

 تحوالت 

صل اختالفات و  ساله حل و ف سرمایه گذاری خارجی، م صه  ست که یکی از کلیدی ترین مباحث در عر بدیهی ا

اسررت. مراجع حل و فصررل  گذاری )ایکسررید(مرکز بین المللی حل و فصررل اختالفات سرررمایه سررازوکار آن در 

اختالفات غالبا از شیوه رسیدگی حضوری کالسیک در جلسات رسیدگی و تسلیم اسناد استفاده می نمایند. این 

درحالی است که با آغاز شیوع این همه گیری، برگزاری جلسات رسیدگی با محدودیت های متعدد مواجه شده 

یگزینی برای آن در نظر گرفته نشرررده اسرررت. ایکسرررید فراخوانی جهت اتخاذ و در پاره ای از موارد نیز راه جا

شیوع ضطراری دولت ها به منظور جلوگیری از  شتر چه هر  اقدامات ا ست.  19 - کووید بیماری بی شر نموده ا منت

(، این همه گیری ریسررک طرح دعوا از سرروی سرررمایه 2020ام آوریل  14نظریه تفسرریری ) سررند  به موجب این

به دولت ها خاطر نشرران  در ادامه مرکز گذاران را با توجه به توافق نامه های سرررمایه گذاری افزایش خواهد داد.

سیار سخت اقتصادی برای بهبود وضعیت بهداشت عمومی مشغول فعالیت  می سازد که تا زمانی که در شرایط ب

https://www.linkedin.com/in/amin-motamedi-990425150/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d3_en.pdf
https://icsid.worldbank.org/
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/investor-state-claims-covid-19.pdf
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دولت با تهدید قریب الوقوعی مواجه خواهند بود. در این نظریه  -هسرررتند، در داوری اختالفات سررررمایه گذار

نامه شدن راه حل های چندجانبه مناسب، به تعلیق موقتی موافقت تفسیری، به دولت ها پیشنهاد شده است که تا پیدا

های سرمایه گذاری، استفاده از قواعد حمایتی حقوق بین الملل و یا تعدیل رضایت خود جهت ارجاع اختالفات 

 به داوری اقدام نمایند.

و برخط را دارند،  ظرفیت های الزم جهت برگزاری جلسات مجازی اغلب مراجع داوریبا توجه به اینکه امروزه 

به طور مثال هر ساله، جلسات رسیدگی  از برگزاری جلسات رسیدگی نمی شود. گسترش شیوع این بیماری مانع

شته، به طوری که  سید تقریبا تعداد ثابتی دا صد از  60مجازی در ایک س 200در سه ر این مرکز در  یدگیمورد جل

سال گذشته، از طریق ویدیو کنفرانس و به صورت مجازی برگزار شده است. این موضوع حاکی از آن است که 

به موازات ایجاد اختالالت و محدودیت های حاضرررر در دوران کرونا، تمایل به برگزاری این سررربک جلسرررات 

 افزایش یافته است.

 ابتکارات 

صله گذاری یا م شتر  2020 سال ژوئن تا مارس حدودیت در تعامالت اجتماعی در بازه زمانی در پی ایجاد فا ، بی

ادامه روند رسیدگی جلسات داوری، فعالیت خود مراجع داوری بین المللی شناخته شده از جمله ایکسید، جهت 

را به صررورت دورکاری و مجازی از سررر گرفتند و اقدام به تدوین و انتشررار مجموعه راهنمای قواعد رسرریدگی 

 برخط نموده اند. در این قسمت، به بررسی ابعاد مختلف حقوقی و فنی این موضوع پرداخته خواهد شد.

رخواست اسناد و مدارک، د بارگذاری الکترونیکیدام به تعبیه سازوکاری جهت ایکسید در اثنای همین زمان، اق 

ره نموده اسررت. همین امر برای درخواسررت تجدید نظرخواهی، درخواسررت تفسرریر، درخواسررت ابطال رای و غی

سید طرفین را ترغیب می کند تا  شود. افزون براین، ایک سازش یا تحقیق در مورد محتوای پرونده هم اعمال می 

ادله پشتیبان از جمله اظهارات شهود و گزارش های کارشناسی را به صورت الکترونیکی ارائه و  هرگونه اسناد و

نیز به استفاده از رونوشت الکترونیکی اسناد مربوط به پرونده توصیه  Ad hocن و کمیته بارگذاری نمایند. داورا

شده اند. از نکات حایز اهمیت در این قبیل رسیدگی ها، رعایت استانداردهای بین المللی در حفظ محیط زیست 

میل( و سررایر رایانامه )ایاسررت که بدین منظور مرکز ایکسررید، با بارگذاری الکترونیکی فایل های مزبور از طریق 

مضررافاً اینکه  سررامانه های اشررتراک گذاری برخط، آن ها را در دسررترس داوران و طرفین پرونده قرار می دهد.

 جلسات رسیدگی برخط و ثبت الکترونیکی اسناد، در وقت و هزینه مرکز و طرفین هم صرفه جویی می کند.

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/04/21/the-covid-19-crisis-and-investment-arbitration-a-reflection-from-the-developing-countries/?doing_wp_cron=1598853398.4157209396362304687500
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/04/21/the-covid-19-crisis-and-investment-arbitration-a-reflection-from-the-developing-countries/?doing_wp_cron=1598853398.4157209396362304687500
https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/brief-guide-online-hearings-icsid
https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/alert-memos-2020/international-arbitration-in-the-time-of-covid19.pdf
https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/icsid-makes-electronic-filing-its-default-procedure?CID=359
https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/icsid-makes-electronic-filing-its-default-procedure?CID=359
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را برای جلسرررات رسررریدگی مجازی فراهم نموده اسرررت. این موارد به  خدمات و فناوری جامعیمرکز ایکسرررید 

ستفاده قرار می گیرد. جهت برخورداری از  سازش و میانجیگری مورد ا سات  صورت رایگان در داوری ها، جل

ست که قانون شکلی حاکم، قوانین ایکسید باشد. برای مثال، مرکز در رسیدگی این قابلیت ها، ضرورتا نیازی نی

 نیز این تسهیالت را در اختیار طرفین قرار می دهد. UNCITRALهای اختصاصی تحت قوانین داوری 

عد داوری برخط مراجع داوری نظیر  مای قوا گانی بین در راهن بازر تاق  عد برخط مرکز داوری ا مای قوا راهن

سیدی و نیز در الملل سیدگی برخط ایک صر ر ستورالعمل مخت سب، انتخاب د هت برگزاری ج سامانه )پلتفرم( منا

جلسررات رسرریدگی یکی از مهم ترین و چالشرری ترین مراحل حل و فصررل اختالف به صررورت برخط اسررت. از 

مهمترین شرراخصرره ها جهت انتخاب سررامانه مناسررب برای جلسررات رسرریدگی می توان به کارکرد راحت برای 

مکان در حین جلسه رسیدگی، اطرفین، قابلیت شرکت و حضور تعداد باالی افراد، امکان نمایش اسناد و مدارک 

ضبط جلسه برای هیات داوری و غیره اشاره نمود. با توجه به ضرورت ها و امکانات، هر مرکز دست به گزینش 

را آماده نموده و در اختیار طرفین قرار داده اند.  خود سامانه های خاصسامانه ای خاص میزند و برخی مراکز نیز 

 را برگزیده است. Cisco’s Webexسامانه با توجه به مطالب گفته شده، مرکز ایکسید در حال حاضر 

لت به عنوان یکی از طرفین اختالفات سررررمایه گذاری خارجی، موضررروع با توجه به نقش پررنگ حاکمیت دو

امنیت سررایبری از دیگر موارد مهم جلسررات رسرریدگی برخط اسررت، که ایکسررید بدین منظور همان سرریسررتم که 

که تنها  end)-to-(Endنقطه ای  سرریسررتم رمزگذارینیازهای و تدابیر امنیتی شرردید گروه بانک جهانی، یعنی 

طرفین ارتباط قادر به برقراری و مشرراهده اطالعات هسررتند را برگزیده اسررت. با این وجود، راهنمای رسرریدگی 

حرمانگی مبرخط موجز و مختصرررر ایکسرررید به برخی مباحث کلیدی و تاثیرگذار از قبیل چالش های مربوط به 

طرفین داوری، شهود، اسناد و غیره نپرداخته است. جهت نگارش صورتجلسه از روند رسیدگی هم، این سامانه از 

صوص خدمات  سه قرار می گیرد. در خ ضرین در جل سترس حا ستم عامل مجازی بهره گرفته که در د سی یک 

در این سررامانه امکان پیوسررتن صرردها ترجمه، مرکز بسررتری برای ترجمه هم زمان چند زبانه فراهم کرده اسررت. 

شده، به نحوی  صورت مجازی فراهم  ستن از نقاط جغرافیایی متعدد به  سی و پیو ستر شخص و همچنین امکان د

ست. از نکات جالب توجه  ضور موثر کافی ا شارکت و ح شتن یک رایانه و وب کم برای م صرفا به همراه دا که 

سید می توان به ا سیدگی برخط مرکز ایک ضعیف بودن اینترنت، در ر صورت  شت که در  شاره دا ضوع ا ین مو

 جلسه خواهند بود. حاضرین در جلسه از طریق تماس تلفنی نیز قادر به شرکت در

https://icsid.worldbank.org/services/hearing-facilities/virtual-hearings
https://icsid.worldbank.org/services/hearing-facilities/virtual-hearings
https://uncitral.un.org/
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf
https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/brief-guide-online-hearings-icsid
https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/brief-guide-online-hearings-icsid
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/hearing-centre/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/hearing-centre/
https://icsid.worldbank.org/services/hearing-facilities/virtual-hearings
https://icsid.worldbank.org/services/hearing-facilities/virtual-hearings
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در راستای مدیریت و بهینه سازی جلسات رسیدگی برخط، حاضرین در جلسه امکان به اشتراک گذاری صدا، 

می توانند امکان ارایه محتوای مورد نظر خود را از طریق  تصرررویر و فایل ویدیویی را داشرررته و در صرررورت نیاز

ستری  سامانه ب سامانه مذکور اینکه، در این  صوص  شند. از دیگر موارد قابل ذکر درخ شته با نمایش پاورپوینت دا

جهت گفتگوی مجازی )چت( چه به صورت شخصی و چه به صورت گروهی وجود دارد. کارشناسان فناوری 

سیدگی های برخط اطالعات جهت برگزار سه حین ی هر چه بهتر ر ضور جل سک تا دارند ح  اختالالت و ها ری

 در نیف خدمات کلیه حاضررر، قواعد راهنمای طبق که اسررت ذکر شررایان. سررازند مرتفع را جلسررات احتمالی فنی

ینه اضررافی اسررت. در واقع رسرریدگی به صررورت مجازی از پشررتیبانی و هز پرداخت بدون جلسررات این خصرروص

حمایتی یکسان با رسیدگی حضوری برخوردار است. در دستورالعمل مختصر رسیدگی برخط ایکسید قید شده 

سخت افزاری و  شنهادی مرکز )بدون نیاز به تجهیزات  سامانه های پی سامانه ای غیر از  ست که طرفین می توانند  ا

 نمایند.نرم افزاری خاص( را با مشورت دبیرخانه برای جلسات رسیدگی خود انتخاب 

 جمع بندی 

زمانی که صرررحبت از سررررمایه گذاری خارجی می شرررود، اهداف کالن طوالنی مدت و حجم باالی سررررمایه و 

گردش مالی، دو مولفه ای هستند که ذهن ما را به خود مشغول می کنند. وجود همین دو شاخصه، موید این نکته 

سرررمایه گذاری خارجی نباید متوقف شررود و اهمیت نهاد ایکسررید به عنوان طالیه دار و یکی از اسررت که حیات 

با توجه به طرح های  جریان سرررازان اصرررلی عرصررره سررررمایه گذاری خارجی بیشرررتر مورد توجه قرار می گیرد.

، که (wp4) 4طرح شررماره پیشررنهادی جهت اصررالح مقررات ایکسررید و به طور خاص آخرین طرح آن یعنی 

 که رددگ می پیشنهاد گیرد، می قرار  جهت بررسی و جمع آوری نظرات در اختیار متخصصان امر و پژوهشگران

قواعد شرریوه حل و فصررل  شرری جدید، راهنمایبخ قالب در بعدی طرح در یا ضررمیمه صررورت به طرح این در

هر .یردگ قرار ایکسرررید اصرررالحی طرح در جزییات ارایه با و جانبه همه رویکرد با  اختالفات به صرررورت برخط

پدیده ی نو ظهوری ممکن است در ابتدای مسیر با چالش ها و معضالت زیادی روبرو شود که این امر با گذشت 

ه سرعت کاهش پیدا خواهد کرد. علیرغم این موضوع، به نظر می زمان و تطبیق هر چه بیشتر با محیط پیرامونی، ب

رسررد راهنمای برخط حاضررر، به عنوان ابتکار عملی برای ایکسررید، بتواند در آینده ای نه چندان دور و در رویه 

خارجی به صرررورت مجازی فراهم عملی، زمینه را برای برگزاری هر چه بهتر جلسرررات داوری سررررمایه گذاری 

.نماید

 

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/WP_4_Vol_1_En.pdf
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 برایان اُرکهارت: مردی برای تمام فصول

 تهران دانشگاه علمی هیات عضو –دکتر بهرام مستقیمی 

در شهر بریدپورت در جنوب شرق انگلستان متولد  1919فوریه  28: برایان ادوارد اُرکهارت در زندگی و خانواده

. او دو بار ازدواج کرد. نخست در درگذشتدر شهر تارینگام ایالت ماساچوست آمریکا  2021ژانویه  2شد و در 

در آسایشگاه انجامید.  1987که به درگذشت همسرش در  1963که با جدایی از هم گسست؛ بار دوم در  1944

 نتیجه به جا مانده است.  10نوه و  14از برایان اُرکهارت پنج فرزند، یک فرزند خوانده، 

ان را در شش ، برایمشکالت مالیدر بریستول بود، به علت : مادر او که معلم مدرسه بدمینتون دخترانه تحصیالت

بخش  المللیمسائل بینرکهارت در زندگینامه خود نوشت در این مدرسه ثبت نام کرد. اُ تنها پسرسالگی به عنوان 

ای عالی همراه با تا حد زیادی خصوصیات غیر داد. او آن را مدرسهاعظم آموزش این مدرسه را تشکیل می

و دوستش تهسیس کرده بودند. دو بانویی که از کار جامعۀ کند. این مدرسه را خالۀ برایان انگلیسی توصیف می

 امعه مللجخواستم در همیشه می»ای با خبرگزاری ملل متحد اظهار داشت کردند. او در مصاحبهملل پشتیبانی می

  «در نزدیکی آن جنگ بود بنابراین در عوض به ارتش رفتم.کار کنم. زمانی که به آنجا رفتم همه جا 

به دنبال انتقال به یک دبستان خصوصی و به اصرار سرپرست آن برایان برای گذراندن امتحان کمک هزینه پادشاه 

برای مدرسه وست مینیستر در لندن تالش کرد. وست مینیستر نظام آموزش سنتی کالسیک شامل یادگرفتن یونانی، 

 15دانست بنابراین او به سمت زبانهای خارجی رفت و در و فلسفه داشت. مادرش این روش را نادرست می التین

سالگی در سطح عالی قرار گرفت و با بخت خوش به بخش تاریخ مدرسه منتقل شد که سرپرست مدرسه آن را 

عاصر کرد کتابهای مرا وادار میکرد. رفتن به این مدرسه برایش سازنده بود. سرپرستشان دانش آموزان اداره می

آورد تا برای دانش آموزان شانزده ساله سخنرانی ها را میرا بخوانند و مورد بحث قرار دهند و نویسندگان کتاب

فارغ التحصیل شد و به دانشگاه  وست مینیستراز مدرسه  1937کنند. از جمله آنان آرنولد توینبی بود. برایان در 

رفت. حضور او در این دانشگاه با حوادث گوناگون در اروپا و جهان مصادف شد؛ از جمله جنگ  آکسفورد

 صرف اتیوپی و در پی آنها جنگ جهانی دوم. داخلی اسپانیا، اقدام ایتالیا به ت

به  1939در  جنگ جهانی دوم: برایان اُرکهارت پس از دو سال در دانشگاه آکسفورد با آغاز جنگ جهانی دوم

از او خواسته شد به عنوان افسر  1941به هنگ دورسِت پیوست. در  ستوان دومارتش بریتانیا پیوست. او با درجه 

اطالعات به نیروی هوابردی بپیوندد که هدف از ایجادش تقویت ارتش بریتانیا با سربازان مجهز به چتر نجات بود. 

متر بر اثر کامل باز نشدن چتر نجاتش آسیب  360هنگام بیرون پریدن از هواپیما در ارتفاع  1942اُرکهارت در سال 

https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
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ریقا و شمال آفبه واحد هوابرد بازگشت و در جنگ در  1943شدیدی دید. او پس معالجات سخت، در آوریل 

 حضور یافت.  سیسیل

به عنوان افسر ارشد اطالعات با عملیات مارکت گاردن مخالفتی ناموفق داشت. یک عملیات تهاجم  1944در 

نفر تلفات از نیروهای متفقین به  17000هایی بر رودخانه راین که بد طراحی شده بود و با هوابرد برای تصرف پل

سبب شد او را از اجرای عملیات کنار بگذارند. کوتاه مدتی بعد از  تازه کارشکست انجامید. مخالفت این افسر 

ارتش در بروکسل پیوست. در اینجا  21های شیمیایی گروه نیروی هوابرد کنار گذاشته شد و به مقر بخش سالح

برای همراهی با نیروهای متفقین پیش رونده به داخل آلمان و به منظور تهمین امنیت  به نیرویی منتقل شد که جدیداً 

ها و دانشمندان برجسته آلمانی ایجاد شده های صنعتی، آزمایشگاههای اطالعاتی راهبردی مانند کارخانهسرمایه

 بود. 

تواند به ه خدمت طوالنیش نمینزدیک به پایان پیکار در اروپا اُرکهارت متوجه شد که به علت سن کم و سابق

صحنه عملیات در آسیا منتقل شود. به برکت آشنایی مجددش با آرنولد توینبی از طریق آشنا شدن با پسر وی در 

دوران دانشگاه آکسفورد موفق شد به بخش تحقیقاتی وزارت امور خارجه در لندن منتقل شود که توینبی رئیس 

وی از آرزوی خود در دوران پیش از جنگ  برای کار در جامعه ملل سخن آن در دوران جنگ بود. اُرکهارت با 

گفت. توینبی نیز او را آگاه ساخت یکی از دوستانش، گلَدوین جِب، در مقام دبیر اجرایی کمیسیون آماده سازی 

 ملل متحد مشغول استخدام است. ارکهارت، با مرخص شدن از ارتش با درجه سرگردی، فرصت دیدار با جِب را

 از دست نداد و انتصابش در مقام منشی خصوصی جِب، او را  دومین فرد استخدام شده در ملل متحد ساخت. 

کار کرد؛ نخستین  لل متحدمدر کمیسیون ایجاد کننده دبیرخانه  1945: برایان اُرکهارت در سازمان ملل متحد

جلسه مجمع عمومی را در لندن ترتیب داد و با استقرار مقر اصلی دائم ملل متحد در نیویورک موافقت کرد. با 

ملل  های بعد، مشاور نزدیک پنج دبیرکل نخستتشکیل دبیرخانه او نیز به نیویورک نقل مکان کرد. در طول دهه

سال به عنوان مقام رسمی شماره دو ملل متحد خدمت کرد.  12کوییار بود. او  متحد، از تریگوِ لی تا خاویر پرز دو

جانشین رالف بانچ به عنوان معاون دبیرکل در امور سیاسی شد. او استانداردهای خدمات غیرنظامی  1974در 

 ، را مقرر ساخت.تعهد و بیطرفیالمللی، یعنی بین

بودن  یفا کرد. برای متمایزنامیدن آنان، ا ارتش بی دشمناُرکهارت نقش کارسازی در ایجاد نیروهای صلحبان، با 

این نیروها از رزمندگان واقعی تصمیم گرفت این نیروها از کاله آبی استفاده کنند. او اصول عملیات صلحبانی را 

 بایست با حمایت سیاسی گسترده و مهموریت ورای برخوردهابا این بیان پایه گذاری کرد که این نیروها فقط می

https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://news.un.org/en/interview/2013/02/1030572
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-03/statement-the-secretary-general-the-death-of-sir-brian-urquhart
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-03/statement-the-secretary-general-the-death-of-sir-brian-urquhart
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/obituaries/brian-urquhart-dead.html
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و از زور به عنوان آخرین چاره و در نهایت خاتمه دادن به مخاصمات و تسهیل ماندن، وارد منطقه جنگ شوند 

 رد. فعالیت ملل متحد بدل ک ترینمهمالمللی را به  مذاکرات استفاده کنند. به این ترتیب صلحبانی بین

را به مناطق جنگی در خاورمیانه، کنگو، آفریقای جنوبی، کشمیر، قبرس و دیگر نقاط، اعزام  نیروهای صلحباناو 

و اغلب هدایت کرد. نیروهایی که گاه توان خنثی کردن وضعیت انفجاری را نداشتند اما اغلب در کاستن از 

 نی در مناطق در حالهای بحراها و کمک به پناهندگان موفق بودند. به عنوان مذاکره کننده در وضعیتتنش

شورشیان جمهوری دموکراتیک کنگو او را ربودند و به شدت  1961گرفت. در جنگ، اغلب در خطر قرار می

 کتک زدند که با وساطت رئیس جمهوری کاتانگا نجات یافت. 

کشور استخدام و  23نیرو را از  10000عملیات صلحبانی را هدایت،  13بازنشسته شد  1986هنگامی که در 

د ترین وظیفه ملل متحد تثبیت کرده بود. دو سال بعترین و به لحاا سیاسی مردمیصلحبانی را به عنوان عیان

 نیروهای صلحبان برندة جایزه صلح نوبل شدند. 

( و پس از آن 1972« )داگ هامرشولد»: برایان اُرکهارت پیش از بازنشستگی کتابی را در باره فعالیتهای ادبی

( و 9891« )استعمارزدایی و صلح جهانی»( و کتابهای 1987« )حیاتی در صلح و جنگ»زندگینامه خود به نام 

در بنیاد  دانش پژوه مقیمبه عنوان  1995تا  1986( را منتشر کرد. از 1993« )رالف بانچ: یک زندگی آمریکایی»

ملل  جهانی نیازمند به رهبری: آینده»یت داشت. حاصل آن سه کتاب با همکاری ارسکین چالیدرز بود: فورد فعال

(. بعداً 1994« )تازه کردن نظام ملل متحد»( و 1992« )مطالعه به سوی ملل متحدی کارآمدتر: دو»(، 1990« )متحد

 د. برای نشریه بررسی کتاب نیویورک ش المللیامور بینیکی از بررسی کنندگان درجه اول کتاب در زمینه 

ی رهایداد. او جایزه لوریِت برای  شوالیهملکه الیزابت به اُرکهارت لقب  1968: در ژوئن عنوان و جایزه افتخاری

(، دکترای افتخاری حقوق 2000از دانشگاه دولتی اوهایو ) المللیسیاست بین(، دکترای افتخاری 1984) از ترس

( را دریافت 2008) کالج امهرست(، دکترای افتخاری ادبیات از 2003-)راد آیلند، ایاالت متحده دانشگاه براوناز 

سِر برایان اُرکهارت  جایزه 2011کرد. برای قدردانی از خدمات برایان اُرکهارت، انجمن ملل متحد بریتانیا از سال 

 دهد که کارشان بازتاب دهنده ازخودگذشتگی و فعالیت اُرکهارت است.را به کسانی می
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https://www.fourfreedoms.nl/en/awards/laureaten-1/year:1984/award:freedom-from-fear-award/laureates:brian-urquhart.htm
https://news.osu.edu/winter-commencement-honors---030100
https://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2002-03/02-138.html
https://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2002-03/02-138.html
https://www.amherst.edu/news/specialevents/commencement/awards/2008/urquhart/node/49057
https://www.amherst.edu/news/specialevents/commencement/awards/2008/urquhart/node/49057
https://una.org.uk/who-we-are/about-una-uk/sir-brian-urquhart-award
https://una.org.uk/who-we-are/about-una-uk/sir-brian-urquhart-award
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سمی زنده مقام ر»: آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد در صدمین سالگرد تولد برایان اُرکهارت او را کالم آخر

با خبرگزاری ملل متحد نظرش درباره این لقب پرسیده شد  مصاحبهخواند. هنگامی که در « ملل متحد ایافسانه

 های خود را باقیکنم همه ما اثر کوچک فعالیت. فکر میگفت هرکس برای شخص دیگری افسانه است

 رانیم. در آینده است به پیش می گذاریم و گاه آرمانی را برای ساختن پلی به سوی آنچهمی
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 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص  2020و  2019مروری بر گزارش های 

 اصول کلی حقوق

 حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوی دکتری -احمد رضا مبینی 

ضرور  صان حقوق بین الملل، امری غیر ص شریح اهمیت منابع حقوق بین الملل برای حقوق دانان و به ویژه متخ ت

اسررت. این موضرروع در نزد کمیسرریون حقوق بین الملل نیز همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و این رکن 

ش شایانی را در راستای توسعه و تدوین قواعد این حوزه به عمل آورده است. فرعی مجمع عمومی ملل متحد تال

در رابطه با معاهدات بین المللی از جمله می توان به تالش های کمیسرریون درخصرروص کنوانسرریون وین حقوق 

کنوانسررریون وین ، (1978)کنوانسررریون وین درخصررروص جانشرررینی دولت ها بر معاهدات ،(1969) معاهدات

سازمان های بی سازمان های بین المللی و یا میان  صوص معاهدات منعقده میان دولت ها و  ، (1986)ن المللی درخ

خط مشررری رزرو بر معاهدات »، «(2011)پیش نویس مواد راجع به تاثیر مخاصرررمات مسرررسرررلحانه بر معاهدات »

یکی دیگر از منابع -درخصوص عرف های بین المللی  اشاره کرد.« اجرای موقت معاهدات»و موضوع « (2011)

 لل عرفیشررناسررایی حقوق بین الم»نیز کمیسرریون اقدام به تهیه پیش نویس مواد مربوط به  -مهم قواعد بین المللی

کرده است. لذا اهتمام کمیسیون به موضوع اصول کلی حقوق بین الملل را نیز می توان در راستا و ادامه « (2018)

 تالش های این نهاد، در جهت توسعه و تدوین قواعد مربوط به منابع حقوق بین الملل قلمداد نمود.

، هیئت های دولت ها ضمن تاکید بر اهمیت موضوع، به طور کلی، قرار مباحثات کمیته ششمطی  2017در سال 

ستقبال قرار دادند. ایی البته این نگرانی از سوی آمریک گرفتن آن را در برنامه کاری دراز مدت کمیسیون، مورد ا

سبت به موفقیت آمیز بودن  شد و بنابراین ن ست رویه دولتی از غنای کافی برخوردار نبا شد که ممکن ا ها مطرح 

سیون ابراز تردید  صمیم گکردندکار کمی سیون ت سه هفتادم، کمی ضوع ر. بنابراین طی جل ا در برنامه دراز رفت مو

 ویژه گزارشرررگر عنوان به را اکوادوری   Marcelo Vázquez-Bermúdezمدت خود قرار دهد و آقای 

یشررتر به مبیا بوده و پکل دانشررگاه الملل بین حقوق رشررته در تحصرریالت سررابقه دارای برمودز اقای. نمود انتخاب

جانشررین نماینده دائم دولت اکوادور در سررازمان کشررورهای عنوان نماینده دائم دولت اکوادور در یونسررکو و 

شان  ست. ای شاور وزیر امور خارجه دولت اکوادور خدمت کرده ا خود را  اولین گزارشآمریکایی و به عنوان م

منتشر نمود. انتشار این گزارش ها، فرصتی  2020آپریل  6را در تاریخ  دومین گزارشو  2019آپریل  5در تاریخ 

در چارچوب کار « اصرررول کلی حقوق به عنوان منبع حقوق بین الملل»به دسرررت داد تا سررریر تحول موضررروع 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_10_2011.pdf
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_8_2011.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml
https://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_13_2018.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_13_2018.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_13_2018.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/734&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/734&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://undocs.org/en/A/C.6/73/SR.29
https://undocs.org/en/A/C.6/73/SR.29
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/732&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/732&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/741&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/741&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
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کمیسررریون حقوق بین المل مورد بررسررری قرار گرفته و به کلیات دو گزارش پرداخته شرررود. لذا مطالبی طی دو 

صوص گزارش نخ شتار مجزا، ابتدا درخ ضوع را ارائه نو شبرد مو ست که به نحوی چارچوب کلی کار و طرح پی

می کند، و سررپس گزارش دوم که متمرکز بر مسررئله شررناسررایی اصررول کلی حقوق )منبعث از نظام های حقوقی 

       داخلی و شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی( می باشد، عرضه خواهد شد. 

 گزارش نخست

ویژه، ماهیت این گزارش ابتدایی و مقدماتی اسررت و هدف اصررلی آن پایه ریزی زیربنای کار به بیان گزارشررگر 

، و همچنین اخذ دیدگاه های اعضای کمیسیون و دولت «اصول کلی حقوق»آینده کمیسیون در رابطه با موضوع 

 کارهای رد حقوق لیک اصول سابقه کار، متودولوژی کلیات، برخی بیان از پس ایشان باشد. ها در این رابطه می

ساسنامه های دیوان کمی سیون و سیر تحول و توسعه این مفهوم در طول زمان و در رویه پیش و پس از تصویب ا

های بین المللی را بیان می کند و بحث اصلی خود را در چهار محور: ماهیت حقوقی اصول کلی حقوق به عنوان 

( اصررول کلی identificationوق؛ شررناسررایی/ احراز )یک منبع حقوق بین الملل؛ منشرراء های اصررول کلی حق

شف  سایر منابع حقوق بین الملل مطرح می کند. البته ک صول کلی حقوق و ارتباط آن با  حقوق؛ و کارکردهای ا

صالحیت خود نمی داند. آنچه را که آقای برمودز در گزارش  صادیقی از این منبع حقوقی را در حدود  و ارائه م

ست خود مطرح نمو شگر نخ شروع کار گزار صه ذیال به بحث می گذاریم. نقطه  شکل خال ده، به طور کلی و به 

ست، ماده  ستری 38در گزارش نخ سنامه دیوان بین المللی دادگ سا ست. ماده  ا سنامه دیوان بین ( 3()1)38ا سا ا

ستری از  صول کلی حقوق »المللی دادگ سط ملل متمدنا شده تو سایی  صلی از منا« شنا سومین منبع ا بع به عنوان 

صر موجود در این بند مطرح می نماید:  شگر نیز بحث خود را حول محور عنا حقوق بین الملل یاد می کند. گزار

 اصول کلی حقوق، لزوم شناسایی و اصطالح ملل متمدن.

 ارد تا با بیان این حقیقت که اصول کلی حقوق منحصراصول کلی حقوق: در این بخش آقای برمودز ابتدا سعی د

به نظام بین المللی نبوده و تقریبا در تمام نظام های حقوقی داخلی وجود دارد، مقایسه ای میان اصول کلی حقوق 

در نظام های داخلی و نظام بین المللی نموده و از این طریق به شررناخت ویژگی ها، منشررا و یا کارکرد این منبع از 

صول در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی ح شترک این ا ست یابد. از جمله ویژگی های م قوق بین الملل د

 nonکه مورد اشرراره گزارشررگر هم قرار می گیرد، نقش و کارکرد این اصررول در پیشررگیری از خالء قانونی )

liquetن المللی و نظام های حقوقی ( می باشرررد؛ با این حال نباید تفاوت های سررراختاری میان نظام حقوقی بی

https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.icj-cij.org/en/statute
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در  «اصررل»داخلی را از نظر دور داشررت. سررپس ایشرران با طرح دیدگاه های نویسررندگان مختلف پیرامون مفهوم 

صول کلی حقوق مندرج در ماده «قاعده»مقابل مفهوم  سنامه، به هنجارهایی   38، اینگونه نتیجه می گیرد که ا سا ا

به این معنا که محتوای آنها از سرررطحی از انتزاعی بودن « کلی»ارند؛ اشررراره داشرررته که ماهیت کلی و بنیادین د

از این جهت که آنها اسرراسررا قواعدی خاص بوده و یا متضررمن ارزشررهای مهمی می « بنیادین»برخوردار بوده و 

     باشند. 

سایی لزوم  ستای در برمودز آقای ابتدا در: شنا سایی، لزوم تبیین را سه طرح شنا صول میان مقای  و حقوق یکل ا

صوص   38لملل عرفی در ماده ا بین حقوق سیون در پیش نویس خود درخ سنامه دیوان را مفید می داند. کمی سا ا

سایی حقوق بین الملل عرفی رویکرد  شنا ضوع  صری»مو زام اعتقاد به ال»و « رویه عمومی»را دنبال نمود: « دو عن

شماره « آور بودن شرایط الزم (. 2آن )پیش نویس  صر  صریح نمود که این دو عن سیون ت صوص، کمی در این خ

ته شده پذیرف»و « رویه عمومی»برای وجود یک قاعده عرفی بین المللی می باشد. در این بند اساسنامه دو عبارت 

ینجا، به گونه ای دیگر عبارت پردازی شده است. در ا 3زیربند  1صراحتا ذکر شده است. اما بند « به عنوان قانون

اساسنامه صحبت از رویه عمومی پذیرفته شده به عنوان قانون نمی کند؛ بلکه اشاره به اصول شناسایی شده توسط 

سی دقیق  شد و برر صل کلی حقوق می با سی برای وجود یک ا سا شرط ا سایی  شنا ملل متمدن دارد. از اینرو، 

ضر صل کلی حقوق،  سایی یک قاعده به عنوان ا شنا وری می نماید. به عبارت دیگر، احراز دالیل موجود موید 

وجود یک اصررل کلی حقوق بایسررتی بر پایه معیارهای عینی صررورت پذیرد. اما نحوه این شررناسررایی می تواند 

شا نظام های حقوقی داخلی،  صول کلی حقوق با من صوص ا شد. درخ صل کلی، متفاوت با شا آن ا سب با من متنا

عداد کافی و زیادی از نظام های داخلی می تواند موید وجود رویکرد قالب آن اسررت که وجود یک اصررل در ت

یک اصل کلی حقوق باشد. با این وجود این سوال به جای خود باقی است که آستانه شناسایی الزم برای کشف 

یک اصل کلی حقوق چیست. عالوه بر آن، به دلیل تفاوت اقتضائات عرصه بین المللی و عرصه داخلی، بایستی 

ه آیا یک اصل مشترک میان نظام های داخلی، در عرصه بین المللی نیز قابل اعمال می باشد یا مشخص گردد ک

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است )نک: پانوشت شماره  transpositionخیر. این فرایند گاه تحت عنوان 

 بین وقیحق نظام هعرص در گرفته شکل حقوق کلی اصول شناسایی نحوه با رابطه در گزارش نخست(. اما  302

گزارش نخسررت( بیان می کنند که این دسررته از اصررول از طریق یک  305شررت شررمارهپانو: نک) برخی المللی،

 عبارت به فرایند قیاسرری یا اسررتنتاج از قواعد عرفی و کنوانسرریونال حقوق بین الملل موجود، شررکل می گیرند. 

سایی دیگر، شتر که موجود قواعد به مراجعه طریق از شنا سط پی سایی یا و پذیرفته دولتها تو اند، محقق  دهش شنا
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گزارش نخست( دیگران مطرح می کنند که شناسایی ممکن است به شکل 305گردد. )نک: پانوشت شماره می

اعمال سازمان های بین المللی و یا روش های مشابهی که بیانگر اجماع دولت ها بر مسئله خاصی باشد، بروز پیدا 

گزارش نخسررت( دیدگاه دیگری مطرح  306 قطعنامه های مجمع عمومی. )نک: پانوشررت شررماره کند؛ همانند 

ستن خود در قبال آن اصول می  ساسی در این زمینه رویکرد دولت ها مبنی بر ملزم دان شده مبنی بر اینکه عنصر ا

مفهوم ماده  ، در«شررناسررایی»گزارش نخسررت( لذا می توان نتیجه گرفت که  307باشررد. )نک: پانوشررت شررماره 

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، شرط اساسی برای شکل گیری یک اصل کلی حقوق  3زیربند  1بند   38

 می باشد. شکل دقیق این شناسایی به نوع اصول کلی حقوق بستگی دارد.

صطالح  صول  3زیربند  1   بند 38 ماده: متمدن ملل ا ستری مقرر می دارد که ا سنامه دیوان بین المللی دادگ سا ا

اث اند. این اصطالح در حقیقت میرشناسایی شده« ملل متمدن»کلی حقوق آن دسته از اصولی هستند که توسط 

شت  ست که ردپای آن به اوایل تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد )نک: پانو سی ا سیا شه های حقوقی و  اندی

گزارش نخسررت(. در حال حاضررر، این امر به طور عمده مورد توافق قرار گرفته که ضرررورتی ندارد  308شررماره 

ستی از کاربرد آن  شته و بای ضای این عبارت گذ شویم. تاریخ انق صی را قائل  برای عبارت ملل متمدن معنای خا

 ملل عبارت که ارندد می اظهار برخی همچنان اما گزارش نخسررت(  312اجتناب نمود. )نک: پانوشررت شررماره 

ستی ملت هایی که   38 ماده در متمدن صرفا بای ست که  شده ا شد. برای مثال مطرح  دارای اعتبار و محتوا می با

ستند، به عنوان متمدن  شری بنیادین و یا دموکراتیک ه ستانداردهای حقوقی ب نظام حقوقی ملی آنها در تطابق با ا

شماره  ست که به منظور  319مد نظر قرار گیرند. )نک: پانوشت  سد بهتر آن ا ست(. البته به نظر می ر گزارش نخ

به اصرررل برابری حاکمیت ها،  احتراز از چالش های تبیین نظام های دموکراتیک و همچنین در جهت احترام 

  با عبارت دیگری جایگزین گردد. « ملل متمدن»عبارت 

 منشا اصول کلی حقوق

صول کلی  سته های مختلفی از ا شده اند اما، دو مورد در رویه مورد حمایت اگر چه د شنهاد  حقوق در ادبیات پی

قرار گرفته و به طور گسررترده توسررط محققان مورد پذیرش قرار گرفته اسررت: اصررول کلی حقوق منبعث از نظام 

شگر در گزارش  شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی. گزار صول کلی حقوق  های حقوقی ملی و ا

و دسررته را مورد بررسرری قرار می دهد؛ البته بدون خدشرره به یافته های آتی در فرایند پیشرربرد موضرروع خود این د

 اصول کلی حقوق در گزارش های آتی.
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ست با تکیه  شکل گرفته در چارچوب نظام های حقوقی داخلی: آقای برمودز در گزارش نخ صول کلی حقوق  ا

حقوق در رویه دولت ها، رویه محاکم داوری و قضایی بین المللی بر رویه متعدد در اشاره و استناد به اصول کلی 

سرررمایه گذار، در دیوان های بین المللی حقوق بشررری همچون -متعدد، در عرصرره حل و فصررل اختالفات دولت

های بین المللی کیفری، دیوان دائمی دادگسرررتری بین المللی و همچنین  کایی حقوق بشرررر، دیوان  دیوان آمری

اسررنامه دیوان بین المللی کیفری، و عالوه بر آن تاکید دکترین در این خصرروص، تقریبا جای اسررنادی چون اسرر

به عنوان یکی از منابع حقوق بین  بالقوه ایجاد اصرررول کلی حقوق  باقی نمی گذارد که یکی از منابع  تردیدی 

 الملل، اصول کلی حقوق مشترک میان نظام های حقوقی داخلی است.

فته در عرصه نظام حقوقی بین المللی: درخصوص این مسئله که آیا اساسا در عرصه اصول کلی حقوق شکل گر

ل کلی حقوق باشرریم یا خیر، آقای برمودز پاسررخ مثبت می دهد. اصررو  بین المللی می توانیم شرراهد شررکل گیری

صمیمات محاکم و دیوان های داوری بین المللی می  شان این یافته را مبتنی بر رویه دولت ها و ت مچنین داند. های

ج( اسرراسررنامه ) 1بند  38در دکترین از جمله مطرح شررده که با فرض این مسررئله که دلیل وجودی و هدف ماده 

نظر  باشررد، بهدیوان بین المللی دادگسررتری پرکردن خالءهای موجود در حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای می

رسد نویسندگان این بند به طور ضمنی کاربست اصول کلی حقوق بین المللی را با همان هدف مورد پذیرش می

خالء موجود در حقوق بین الملل بتوان به اصرررول کلی  قرار داده اند؛ چرا که منطقی نخواهد بود برای پر کردن

حقوق قوانین ملی اتکاء جست و اصول کلی حقوق بین المللی از این قاعده مستثنی باشند. )نک: پانوشت شماره 

ستناد قرار می دهد اما، به هیچ 394 گزارش نخست( البته بایستی افزود که اگر چه گزارشگر رویه هایی را مورد ا

رویه از غنای رویه موجود در رابطه با اصرررول کلی حقوق با منشرررا نظام های حقوقی داخلی برخوردار  عنوان این

 نیست.

 آقای برمودز نهایتا در گزارش نخست، پیش نویس هایی را به ترتیب ذیل ارائه می کند:

ضوع : 1پیش نویس  ستره مو ضر های نویس پیش  -گ صوص حا صول درخ ابع نکی از می عنوان به حقوق کلی ا

 حقوق بین الملل می باشد.

وجود یک اصل کلی حقوق مستلزم شناسایی از سوی دولت ها به طور کلی می  -لزوم شناسایی : 2پیش نویس 

 باشد.
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( 1اصررول کلی حقوق شررامل آن دسررته از اصررولی می شررود که:  -گونه های اصررول کلی حقوق : 3پیش نویس 

 گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی است.شکل ( 2منبعث از نظام های حقوقی ملی است؛ و 

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، آقای برمودز در این گزارش صرفا سعی بر آن داشته تا شمای کلی از چالش  

شان این کار را به خوبی  سد، ای سایی و مطرح نماید. به نظر می ر شنا سواالت پیش روی خود را  ضوع و  های مو

ست؛ چر ست. انجام داده ا ستور کار قرار داده ا ا که تمامی جنبه های این منبع حقوقی را پیش بینی نموده و در د

صول  ست؛ به جز آنکه ا سخ نداده ا سواالت مهم مطرح را به طور قاطع پا سائل و  به عبارت دیگر، هیچ یک از م

های حقوقی ملی  اسرراسررنامه دیوان، هم شررامل اصررول کلی حقوق منبعث از نظام 38کلی حقوق مندرج در ماده 

 ناساییش موضوع، مهم های جنبه این از دیگر یکی اما است و هم اصول شکل گرفته در نظام حقوقی بین المللی. 

 هب بعدی بخش در و گرفته قرار بررسرری مورد خاص طور به دوم گزارش در که امری. اسررت حقوق کلی اصررول

  . پرداخت خواهیم آن

پس از در دستور کار قرار گرفتن موضوع اصول کلی حقوق، گزارشگر ویژه این موضوع، با کمک کارشناسان، 

خود را به طرح  گزارش نخسررتمتخصررصرران و همکاران خود و بر طبق رویه معمول کار سررایر گزارشررگران، 

سیون در کار  شگر کمی شتر گزار صاص داد. اگرچه پی سایی»مقدمات بحث و چارچوب بندی آن اخت حقوق  شنا

صرفا موضوع شناسایی این منبع حقوق بین الملل را در دستور کار قرار داده بود، اما درخصوص  «بین الملل عرفی

موضوع اصول کلی حقوق، بنا به اقتضاء موضوع، چندین سوال پیش روی گزارشگر ویژه قرار داشت که باید به 

شناسایی  بخش اول این نوشتارآنها می پرداخت. شرح گزارش نخست در  بیان شد. یکی از این سواالت، نحوه 

اصرررول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی داخلی و اصرررول کلی حقوق شرررکل گرفته در نظام حقوقی بین 

و بخش دوم از این نوشتار به آن اختصاص دارد. اهمیت مسئله شناسایی و ضرورت  گزارش دومالمللی است که 

   تاکید قرار گرفته است.  آن، هم در مباحثات کمیته ششم و هم در میان اعضای کمیسیون مورد تایید و

سئله که ماده  صول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی داخلی: این م سایی ا سنامه دیوان (  3()1)  38شنا سا ا

صول کلی حقوق می گردد، به طور قاطع در رویه، دکترین و دیدگاه  سته از ا شامل این د ستری  بین المللی دادگ

سیون مورد تایید قرار گرفته ضای کمی صول کلی، توافق کلی بر  اع سته از ا سایی این د شنا ست. اما در رابطه با  ا

یک پروسه دو مرحله ای است: نخست، تعیین اصول مشترک میان نظام های حقوقی داخلی؛ و دوم، اثبات انتقال 

شررناسررایی کلی یک اصررل حقوقی توسررط جامعه ملت ها و (  1  آن اصررل به نظام حقوقی بین المللی. به عبارتی:

https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/732&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/732&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_13_2018.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_13_2018.pdf&lang=EF
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/مروری-بر-گزارش-های-2019-و-2020-کمیسیون-حقوق-بین-الملل-درخصوص-اصول-کلی-حقوق؛بخش-اول/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/مروری-بر-گزارش-های-2019-و-2020-کمیسیون-حقوق-بین-الملل-درخصوص-اصول-کلی-حقوق؛بخش-اول/
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/741&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
https://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/741&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=E
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احراز شناسایی آن اصل ( 2شتراک آن میان نظام های حقوقی عمده جهان و تعیین محتوای آن اصل؛ و همچنین ا

 توسط جامعه ملت ها به عنوان بخشی از حقوق بین الملل.

در رابطه با گام اول: سرروالی که در ابتدا باید به آن پاسررخ داد آن اسررت که کدام نظام های حقوقی ملی بایسررتی 

رار گیرند. به دلیل آنکه از یک سررو لزوم بررسرری تک تک نظام های داخلی، موجب می شررود تا مالک عمل ق

کار شرررناسرررایی اصرررول کلی حقوق تقریبا غیر ممکن گردد و از سرررویی دیگر با توجه به یافته گزارش نخسرررت 

 63ر بند ددرخصوص آنکه اصول کلی حقوق بخشی از حقوق بین الملل عام را تشکیل می دهند، و اینکه دیوان 

ضای جامعه شمالرای فالت قاره دریای  ستنادی برابر در مقابل تمامی اع ، حقوق بین الملل عام را دارای قدرت ا

سرری باید شررامل هر تعداد نظام حقوق ملی گردد که بین المللی می داند، لذا گزارشررگر ویژه معتقد اسررت این برر

امکان بررسرری آن وجود دارد. به عبارتی، رژیم ها و نظام های حقوقی انتخاب شررده بایسررتی بازنمای گسررترده 

ن باشررد. آقای برمودز این یافته را به رویه های متعدد دولتی و جها سررطح در داخلی حقوقی های نظام کل از  ای

قضایی و داوری مستند می نماید. البته ایشان در بررسی رویه، رویکرد دیگری دارد و نیز نسبت به مطالعه تطبیقی 

نظام های حقوقی داخلی رویکرد محدودتری اتخاذ کرده اسررت. به نظر می رسررد رویکرد گزارشررگر کمیسرریون 

بین الملل به دلیل برقراری نوعی تعادل میان ضرررورت انعطاف پذیر بودن فرایند شررناسررایی اصررول کلی  حقوق

حقوق از یک سو، و توجه به اصل برابری حاکمیت ها از سویی دیگر، قابل پذیرش باشد. فرایند احراز مشترک 

سی قواعد موجود در منابع  ستلزم برر صل میان نظام های حقوقی نیز م ن حقوقی داخلی )از جمله قوانیبودن یک ا

 تطبیق و آنها محتوای یافتن ،(ملی محاکم تصررمیمات و موضرروعه در حوزه حقوق خصرروصرری و حقوق عمومی 

ست  با آنها ست. همچنین نکته قابل توجه دیگر آن ا ستم ها ا سی شترک میان آن  صول م یکدیگر به منظور یافتن ا

سیده ست که با الگو برداری از بند  که آقای برمودز نهایتا به این جمع بندی ر میثاق بین المللی حقوق  15ماده  2ا

سیمدنی و  سط ملل متمدن»عبارت  سیا شده تو سایی  سط جامعه ملت ها»را با عبارت « شنا شده تو سایی   «شنا

دام مثبت اسرررت؛ چرا که اصرررول کلی حقوق به عنوان یک منبع حقوق بین الملل جایگزین کند. و این یک اق

 بایستی در بستر اصل بنیادین برابری حاکمیت ها مورد توجه و تحلیل قرار گیرند.

 ظامن  در رابطه با گام دوم: بدیهی اسرررت که با توجه به تفاوت های سررراختاری میان نظام های حقوقی داخلی و

اصررول حقوقی مشررترک میان نظام های حقوقی ملی به طور خودکار و بدون هیچ گونه پیش  المللی، بین حقوقی

شرررطی در عرصرره بین المللی قابل اعمال نخواهند بود. این اصررول اوال، باید سررازگار با اصررول بنیادین حقوق بین 

ی برای ( باشررند و ثانیا باید شرررایط ضرررورfundamental principles of international lawالملل )

https://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
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کاربست مناسب یک اصل در نظام حقوقی بین المللی وجود داشته باشد. آقای برمودز به عنوان اولین پیش شرط 

قوق اصررول بنیادین ح»مطرح می کند که اصررول کلی مشررترک میان نظام های ملی باید در تطابق و سررازگاری با 

امکان نقش آفرینی این اصررول در عرصرره بین باشررند. در حقیقت از نظر عملی، این پیش شرررط الزمه « بین الملل

المللی است. زمانیکه صحبت از اصول بنیادین حقوق بین الملل می شود، اصولی همچون اصل برابری حاکمیت 

مثل حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات  دوستانهها، منع تهدید یا توسل به زور، اصول مندرج در اعالمیه روابط 

بین المللی و همکاری بین المللی در ذهن تداعی می شود. عالوه بر این، گزارشگر ویژه با اتکاء به رویه قضایی، 

حق بر فالت قاره را نیز از اصول بنیادینی می داند که اصول کلی حقوق نمی توانند در تعارض با آن قرار گیرند. 

ود این پیش فرض تاحدی می توانسررت مفروض انگاشررته شررود. میان سرره منبع اصررلی حقوق بین الملل البته وج

سایر منابع  38مندرج در ماده  صول کلی حقوق با  سله مراتب هنجاری وجود ندارد و لذا تعارض ا سل هیچ گونه 

وق، عارض اصول کلی حقحقوق بین الملل تابع قواعد حل تعارض قواعد متعارض خواهد بود. از اینروی، مسئله ت

 عرف های بین المللی و معاهدات با اصول بنیادین حقوق بین الملل تابع حکم مشابهی است.

گزارشگر ویژه به عنوان دومین پیش شرط مطرح می کند که شرایط ضروری برای کاربست مقتضی اصول کلی 

شت ستی وجود دا صه بین المللی بای شده حقوق منبعث از نظام های داخلی، در عر شرط مطرح  شد. این پیش  ه با

توسررط گزارشررگر ویژه حاصررل منطق و خرد حقوقی اسررت. اسرراسررا در هر نظام حقوقی داخلی نیز، شررکل گیری 

قواعد و اصررول، متاثر از ارزش ها و اقتضررائات آن جامعه بوده و این قواعد و اصررول متناسررب با سرراختارهای آن 

ضمین کننده ک شرط ت شکل می گیرند. این  صه بین المللی نیز به جامعه  ست. در عر صول ا ارکرد موثر قواعد و ا

همین صورت است. چنانچه اصلی میان تعداد قابل توجهی از نظام های حقوقی ملی مشترک بوده و مغایر با هیچ 

ساختاری میان نظام های  ست به دلیل تفاوت های  شد، باز ممکن ا صول بنیادین حقوق بین الملل هم نبا یک از ا

نظام بین المللی، آن اصرررل خالی از کارکرد شرررده و یا نتواند به طور موثر در نظام حقوقی بین المللی  داخلی و

اعمال گردد. همچنین آقای برمودز معتقد اسررت که رویه دولت ها، رویه محاکم و دیوان های داوری بین المللی 

تایید انتقال یک اصررل کلی حقوق از  و اسررناد بین المللی به طور خاص معاهدات، می توانند به عنوان سررندی بر

نظام های داخلی به نظام بین المللی مورد توجه قرار گیرند. چرا که شررناسررایی چنین اصررولی در قالب اسررناد بین 

شگر  شد. اما چرا گزار شرط مذکور در باال نیز با ضمنی به معنای رعایت دو پیش  المللی و ...، می تواند به طور 

نمی کند؟ یک قاعده عرفی بین المللی نیز می تواند به عنوان گواهی بر انتقال یک اصل  اشاره ای به قواعد عرفی

سد تفاوتی میان عرف با برخی  شود. از این جهت به نظر نمی ر سوب  کلی حقوق به نظام حقوقی بین المللی مح

https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf
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سئله شد. م شته با صل اختالفات وجود دا ه در مهم دیگر آنک معاهدات بین المللی و رویه دولتها و مراجع حل و ف

نظر گرفتن چنین نقشررری برای رویه داوری بین المللی قدری تامل برانگیز اسرررت. این تردید ناشررری از فرایندهای 

 متفاوت حل و فصل اختالفات در سازوکارهای قضایی و داوری به ویژه داوری های اختصاصی است.

 یس ذیل را ارائه می دهد:نهایتا آقای برمودز بر اساس آنچه در باال تشریح شد، پیش نو

صول کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی ملی : 4پیش نوس  سایی ا صول  -شنا برای تعیین وجود و محتوای ا

 کلی حقوق منبعث از نظام های حقوقی ملی، الزم است احراز شود:

 وجود یک اصل مشترک میان نظام های حقوقی عمده جهان؛ و( 1 

 ی بین المللی.انتقال آن به نظام حقوق( 2 

 تعیین وجود یک اصل مشترک میان نظام های حقوقی عمده جهان: 5پیش نویس

سی تطبیقی نظام های حقوقی ( 1  ستلزم برر شترک میان نظام های حقوقی عمده جهان م صل م تعین وجود یک ا

 ملی است.

سیع و بازنما )( 2  سی تطبیقی باید و شامل گونه های مخrepresentativeبرر شد و  تلف نظام های حقوقی ( با

 و مناطق جهان گردد.

  مطالعه تطبیقی شامل ارزیابی قوانین ملی و تصمیمات محاکم ملی می گردد.( 3 

یک اصررل مشررترک میان نظام های حقوقی ملی  -اثبات انتقال/تسررری به نظام حقوقی بین المللی : 6پیش نویس 

 زمانی به نظام حقوقی بین الملل انتقال پیدا می کند که:

 آن اصل سازگار با اصول بنیادین حقوق بین الملل باشد؛ و( 1

 شرایط برای کاربست مناسب آن در نظام حقوقی بین المللی فراهم باشد. ( 2 

شررناسررایی اصررول کلی حقوق شررکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی: علی رغم طرح دیدگاه های 

گزارش دوم( درخصرروص این دسررته از اصررول کلی  181تا  177مختلف و بعضررا مخالف )نک: پانوشررت های 

حقوق، گزارشررگر ویژه آن را مورد پذیرش قرار داده و مسررئله چگونگی شررناسررایی این اصررول را مورد بحث و 

اصول شناسایی شده به طور گسترده در معاهدات ( 1بررسی قرار می دهد و در سه محور آن را مطرح می کند: 
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سناد بین المللی؛  سایر ا سیونال و حقوق بین الملل عرفی؛ و ( 2و  صول زیربنای قواعد عام کنوان صول ذاتی ( 3ا ا

 موجود درخصوصیات اساسی و الزامات بنیادین نظام حقوق بین الملل.

به زعم مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، نخستین راه شکل گیری اصول کلی حقوق در نظام بین المللی، حضور 

سناد  صول در ا سترده آن ا شگر به گ شد. گزار بین المللی از جمله معاهدات و قطعنامه های مجمع عمومی می با

ده، مقرر شرر« وان بین المللی نظامیمنشررور دی»اشرراره می کند. اصررولی که در « اصررول نورنبرگ»عنوان نمونه به 

ملل متحد قرار  مجمع عمومی( 1)95قطعنامهتوسررط دیوان نورنبرگ به کار بسررته شررده و به طور قاطع مورد تایید 

شرط  ست. مثال قابل توجه دیگر  سیون دوم الهه ) مارتنزگرفته ا شرط ابتدا در مقدمه کنوان ست. این  ( و 1899ا

سیون چهارم الهه ) سیون های  (1907کنوان سیون دیگر از جمله کنوان شد و پس از آن در چندین کنوان پیش بینی 

ده پرداخت توسررط آلو»ر، اصررل و پروتکل های الحاقی آن مقرر گردید. مثال بسرریار قابل توجه دیگ( 1949ژنو )

گزارش دوم( از جمله  198و  197می باشد که در مقدمه و متن برخی اسناد بین المللی )نک: پانوشت های « ساز

پیش بینی شررده اسررت. از آنجا که گزارشررگر در مقام و جایگاه تعیین مصررادیق اصررول کلی حقوق  اعالمیه ریو

سا سط آلوده  صل پرداخت تو ست، ا ز را به عنوان دیدگاه خود مطرح می کند و از آن به عنوان نمونه احتمالی نی

 از اصول کلی حقوق یاد می کند.

روش دوم شررکل گیری این اصررول و روش شررناسررایی آن در حقیقت روش اسررتقرایی اسررت. به عبارتی، چنانچه 

ی توان اسررتنباط نمود که آن اصررلی زیربنای قواعدی باشررد و آن قواعد به طور عموم مورد پذیرش قرار گیرد، م

اصل، جزء اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام بین المللی است. این اصل مستقل از قاعده معاهده 

ای یا عرفی مورد اشاره، حیات خود را به دست می آورد. اما درخصوص این یافته گزارشگر ویژه، این سوال را 

از آنکه زیربنای قواعد دیگر قرار گیرند، وجود داشرررته و یا آنکه می توان مطرح نمود که آیا این اصرررول پیش 

موجودیت آنها در زمان شکل گیری وابسته به قواعد مذکور است؟ به عبارت دیگر، آیا وجود و شناسایی آنها به 

     دلیل آن است که منطبق و موید سایر قواعد عرفی یا معاهده ای می باشند؟

این دسرررته از اصرررول باید اشررراره کرد که نظام حقوقی بین المللی دارای درخصررروص راه سررروم شرررکل گیری 

ست.  صیات آن نهفته ا صو صول در ذات این نظام و خ ست و برخی از ا سی و الزامات بنیادینی ا سا صیات ا صو خ

نمونه بارز آن اصل رضایی بودن صالحیت مراجع حل و فصل اختالفات است. چرا که به دلیل برابری حاکمیت 

 ظام بین المللی، صالحیت اجباری مانند آنچه در نظام های داخلی شاهد هستیم، وجود ندارد.ها در ن

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf
http://crimeofaggression.info/documents/6/1946_GA_Resolution_95.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnhy.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnhy.htm
http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=CD0F6C83F96FB459C12563CD002D66A1
http://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/195
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/principles/2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/principles/2%20Polluter%20Pays%20Principle_revised.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
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پیش نویس تهیه شرده توسرط گزارشرگر ویژه درخصروص این دسرته از اصرول کلی حقوق نیز به شررح ذیل می 

 باشد:

عیین وجود ای تبر -شناسایی اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی : 7پیش نویس 

 و محتوای اصول کلی حقوق شکل گرفته در چارچوب نظام حقوقی بین المللی ضروری است اثبات شود که:

 آن اصل به طور گسترده در معاهدات و دیگر اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.( 1 

 می باشد.آن اصل زیربنای قواعد عام کنوانسیونال و حقوق بین الملل عرفی ( 2 

 آن اصل در ذات خصوصیات اساسی و الزامات بنیادین نظام حقوقی بین المللی نهفته است.( 3 

در پایانِ گزارش، از تصرررمیمات محاکم و دیوان های داوری و همچنین آموزه های حقوقی به عنوان ابزار فرعی 

رفی ایی حقوق بین الملل عجهت تعیین اصول کلی حقوق نام برده می شود. در کار کمیسیون درخصوص شناس

نیز از آموزه های حقوقی و تصرررمیمات محاکم و دیوان های بین المللی به عنوان ابزار فرعی جهت تعیین قواعد 

شماره  ست )پیش نویس  شده ا شماره  14عرفی بین المللی یاد  سه منبع حقوق نبوده و (. 13و  این دو ابزار فی نف

  صرفا ابزار شناسایی هستند. 

 س ارائه شده توسط گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل در این رابطه نیز چنین مقرر می دارد:پیش نوی

 تصمیمات محاکم و دیوان های داوری: 8پیش نویس 

تصمیمات محاکم و دیوان های بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری درخصوص وجود و محتوای  (1 

 چنین اصولی می باشند.اصول کلی حقوق، ابزار فرعی تعیین 

در صورت اقتضاء، می توان به تصمیمات محاکم ملی درخصوص تعیین وجود و محتوای اصول کلی حقوق ( 2 

  به عنوان ابزار فرعی جهت تعیین چنین اصولی توجه نمود. 

ند به نآموزه های صالحیتدار ترین متخصصان حقوق بین الملل از ملل مختلف، می توا -آموزه ها : 9پیش نویس 

    عنوان ابزار فرعی تعیین اصول کلی حقوق مورد استفاده قرار گیرند. 
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در پایان باید اشاره داشت که ورود کمیسیون حقوق بین الملل به موضوع اصول کلی حقوق، به موقع و مقتضی 

ان نیز در دستور اساسنامه دیو 38بوده و چه بسا پس از آن، موضوع منابع فرعی حقوق بین الملل مندرج در ماده 

کار قرار گیرد. موضوع اصول کلی حقوق، هنوز در نیمه راه خود است و گزارشگر ویژه می داند که چه چالش 

هایی پیش رو دارد. وی، یکی از آنها را مورد بررسی قرار داده و سواالت دیگر همچنان به جای خود باقی است. 

امعیت، نگاه به تمامی جوانب موضررروع و اتکاء گسرررترده به تا بدین جا، کار کمیسررریون از نقاط مثبتی همچون ج

سواالت و ابهاماتی به ویژه  شد  شاره  ست. با این حال، آنچنانکه ا ضایی و داوری برخوردار ا رویه دولتی، رویه ق

درخصوص گزارش دوم مطرح شده است که می توان انتظار داشت در پیش نویس نهایی مواد مربوطه و تفسیریه 

   وضوع تا حد بیشتری روشن شود. آن، ابعاد م
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 کمیسیون حقوق بین الملل و جانشینی دولتها در پرتو مسئوولیت بین المللی

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی -منا کربالیی امینی

شپایان قرن بیستم میالدی همراه با وقوع اتفاقات و تحوالت مهمی در عرصه بین  ینی المللی بوده است. وقوع جان

دولتها در اشررکال و اقسررام گوناگون، از این دسررت اتفاقات مهم میباشررد. در دهه های پایانی قرن بیسررتم دولتهای 

گوناگونی از قبیل شرروروی، جمهوری فدرال سرروسرریالیسررتی یوگوسررالوی و چک سررلواکی با این مسررئله روبرو 

سائل مر شینی دولتها و م سی جان تبط با آن، همواره یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل شدند. برر

ست.  سانده ا شکل های گوناگونی خود را به ظهور ر شها در ادوار گوناگون، در چهره ها و  ست و این چال بوده ا

سمت  سالهای اخیر آنچه که مجددا توجه ها را به  شینی دولتها»اما در  سئوول« جان ت یجلب نمود، ارتباط آن با م

ست که با مرور  شت هدف آن ا شد. در این یاددا سیون حقوق بین الملل به آن میبا بین المللی دولتها و توجه کمی

سخ  سوأل پا شینی، به این  سیون حقوق بین الملل در حوزه جان سط کمی صورت گرفته تو شینه تاریخی کارهای  پی

 یون بوده است یا خیر.داده شود که آیا لزومی به طرح این موضوع در زمان حاضر، در کمیس

کمیسررریون حقوق بین الملل به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سرررازمان ملل با هدف تدوین وتوسرررعه 

ستتدریجی حقوق بین الملل ایجاد گردیده  سنامه( 1)ماده  ا سا سیون ها در  ا و با تهیه پیش نویس یا طرح کنوان

حوزه هایی که هنوز در حقوق بین الملل قاعده مند نشرررده یا رویه در آن هنوز به حد کافی توسرررعه نیافته، نقش 

شینی  ستور کار قرار گرفت و جان ضوعات گوناگونی در د سیون، مو سیس کمی سالهای ابتدایی ته ایفاء میکند. در 

ل چهارده گانه مهمی بود که جهت بررسررری انتخاب گردید؛ در حالیکه تا قبل از آن تالش دولتها یکی از مسرررائ

منسررجمی برای قاعده مند کردن این حوزه صررورت نگرفته بود. پس از شررروع به کار کمیسرریون تاکنون، مسرریر 

سال  شینی را در  ضوع جان سیون کار خود بر روی مو ست. کمی شده ا آغاز  1963طوالنی ای در این حوزه طی 

نمود و تمرکز خود را بر سرره حوزه ذیل معطوف داشررت: حوزه اول مسررئله جانشررینی دولتها در معاهدات بود که 

سال  شینی دولتها بر معاهدات در  صوص جان سیون وین درخ صویب کنوان شد. حوزه دوم مربوط  1978منجر به ت

به جانشینی دولتها با توجه به عضویتشان در سازمانهای بین المللی بود که هرگز منجر به تصویب کنوانسیونی نشد 

و حوزه سررروم مربوط به جانشرررینی در سرررایر حوزه ها به جز معاهدات بود که در نهایت عهدنامه وین در زمینه 

الزم به ذکر است که در رابطه با  میالدی به تصویب رسید. 1983و دیون در سال جانشینی دولتها بر اموال، اسناد 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_3_1983.pdf
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در کمیسرریون حقوق بین الملل به  1999مسررئله تابعیت اشررخاص در ارتباط با جانشررینی نیز اعالمیه ای در سررال 

 تصویب رسید.

اما یکی از حوزه های مهم و چالش برانگیز که وقوع جانشینی در آن همواره می تواند مسئله ساز و سوال برانگیز 

سئ ضوع م ست. مو سئوولیت بین المللی دولتها شد، م سبا سط کمی سالیان طوالنی تو یون وولیت بین المللی دولتها 

مورد بحث و بررسرری قرار گرفت تا در نهایت منجر به شررکل گیری طرح مسررئوولیت بین المللی دولتها ناشرری از 

سال  شینی گردیدمیالدی  2001ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی، در  . اما در این طرح هیچ ورودی به مسئله جان

شماره  سه  سیون در جل ضا کمی ست و جالب آنکه در مذاکرات اع شده ا سیون حقوق بین الملل و  53دولتها ن کمی

دولتها،  در زمینه جانشینی»در نظرات گزارشگر ویژه، آقای جیمز کرافورد مالحظه میگردد ایشان بیان داشته اند: 

ضی ای که در آن ح شین با توجه به قلمرو ار سابق این که آیا دولت جان سئوولیت دولت  سبت به م ضور دارد، ن

 «جانشین خواهد بود یا خیر، مبهم است.

سد ستفاده از واژه  به نظر میر سئوولیت بین « مبهم»ا شینی و ارتباط آن با م شان دهنده پیچیده و گنگ بودن جان ن

ی کار خود که به البته کمیسرریون در دهه های ابتدای .اسررت ای ویژه بررسرری نیازمند جهت بدین و باشررد المللی 

شی از  سئوولیت نا سئله م شت م صد دا شینی میپرداخت، ق ضوع جان اوین را نیز به عنوان یکی از عن« شبه جرم»مو

به این دلیل که این  1967؛ اما در نهایت در سرررال قرار دهد آقای مانفرد الخزمورد بحث خود، در دسرررتور کار 

بنابراین تا سالهای  موضوع باید در چارچوب صالحیت داخلی دولتها قرار گیرد، از دستور کار کنار گذاشته شد.

ر هرگز به صورت منسجم به مسائل و ابهامات جانشینی دولتها در مسئوولیت بین المللی ناشی از ارتکاب عمل اخی

 .متخلفانه بین المللی پرداخته نشد

ست که  صه حقوق بین الملل بوده و ه ضوعات عر سئله یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مو با این حال این م

ست؛ ستور کار  پرداختن به آن گریز ناپذیر ا ضوع را مجددا در د صمیم گرفت این مو سیون ت به همین روی کمی

سه  سال  71خود قرار دهد. در طول مباحثاتی که در جل شم مجمع عمومی در  ش شکل گرفت، در  2016کمیته 

نهایت با نظرات و دالیلی که توسررط حداقل ده تن از نمایندگان حاضررر در جلسرره بیان شررد، قرار بر این شررد که 

ضوع سئوولیت بین المللی دولتها» مو شینی دولتها در م ضرانی مان« جان سیون قرار گیرد و حا ستور کار کمی ند در د

ضوع را با توجه به  سی این مو شان زمان برر ستقبال کردند. ای سیار ا ضوع ب سودان و توگو از طرح این مو نماینده 

ا که خالء موجود بین جانشینی دولتها شرایط موجود مناسب دانستند و نقش نتایج و خروجی های این موضوع ر

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/3_4_1999.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_160.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_160.pdf&lang=EF
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_196.pdf&lang=EFS
https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_196.pdf&lang=EFS
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ستند. در ماه می  سیار موثر دان سعه و تدوین حقوق بین الملل ب سئوولیت بین المللی دولتها را پر میکند، در تو و م

سیون در این رابطه،  2017سال  شگر ویژة کمی شتروما به عنوان گزار رد گزارش خود را ارائه ک اولینآقای پاول ا

 گزارش توسط ایشان تقدیم کمیسیون گردید. چهارمین 2020مارچ  27و در نهایت در 

شینی دولته ضوع جان سیون برای طرح مجدد مو صمیم کمی شینه تاریخی و ت ته این بار در پرتو ا الببا توجه به این پی

سوأل به ذهن خطور می کندکه آیا در حال حاضر نیازی به تدوین و توسعه قواعد این  مسئولیت بین المللی، این 

حوزه بوده اسررت؟ براسرراس مباحثات صررورت گرفته در کمیته شررشررم در هفتاد و یکمین جلسرره مجمع عمومی 

ظری درخصرروص طرح این موضرروع پدید آمد و حداقل میتوان گفت اتفاق ن 2016سررازمان ملل متحد در سررال 

هفت نماینده نسرربت به طرح این موضرروع ابراز موافقت نمودند و در مجموع، قرار گرفتن آن را در دسررتور کار 

سی و ایجاد پیش نویس مواد راجع به  ضرورت طرح، برر ست که  سئله بیانگر آن ا ستند. این م سیون مفید دان کمی

مسئولیت بین المللی، توسط اعضا احراز و شناسایی گردیده است. یکی از دالیل مهمی  جانشینی دولتها در پرتو

که موجب شده تدوین قواعد این حوزه مورد توجه و تهکید کمیسیون قرار گیرد، وجود شکاف و خالء حقوقی 

ل به یدر جایی اسرررت که مسرررهله جانشرررینی دولت و مسرررئولیت دولت با یکدیگر تالقی پیدا می کنندکه این دل

سط دولت هایی نظیر  صرصراحت تو سیون  چکو  م سو، مواد طرح کمی شد. زیرا از یک  شم بیان  ش در کمیته 

حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولتها به مباحث مربوط به وقوع جانشینی وارد نشده است و از دیگر سو، دو 

کنوانسرریون وین راجع به جانشررینی دولتها به حوزه های معاهدات و اموال و اسررناد و دیون توجه داشررته اند و از 

سئوولیت به دلیل پیچیدگی های خاص خود و همچنین به دالیل ه شینی با م سی ارتباط جان مین روی همواره برر

سیاسی و حساسیت دولتها، کنار نهاده شده است و دولتها بررسی آن را به زمانی دیگر موکول نموده اند. عالوه 

 یا قضررریه دعاوی هاوایی، فانوس های دریاییبر دلیل فوق، وجود آراء متفاوت و بعضرررا مغایر )نظیر قضررریه 

ستند نیز بیانگر وجود خالء و رابرت.ای. براون صادره از دادگاهها و دیوانهای داوری که به این حوزه مربوط ه  )

غیبت قواعدی شررفاف در این عرصرره می باشررد. زیرا در عمل تصررمیم گیری درخصرروص امکان انتقال حقوق و 

عمل متخلفانه بین المللی پس از وقوع جانشررینی، بسرریار چالش برانگیز بوده و همین تعهدات حاصررل از ارتکاب 

چالش سبب شده قضات نیز تا حد ممکن از ورود به این وادی خودداری کنند و در مواردی که ناگزیر از ورود 

شتت و شاهد ت به این حوزه بوده اند، بعضا آراء با رویکردها و استدالالت غیر یک دست و متفاوتی صادر شده

آراء هسرررتیم. از جهت دیگر، دکترین غالبی که در این حوزه جاری و مورد تبعیت بسررریاری از حقوقدانان نظیر 

شینی منفی»هرست بوده، دکترین  است که بموجب آن، امکان انتقال حقوق و تعهدات حاصل از مسئولیت « جان

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/708
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/708
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/743
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/743
https://undocs.org/A/C.6/71/SR.23
https://undocs.org/A/C.6/71/SR.23
https://undocs.org/A/C.6/71/SR.21
https://undocs.org/A/C.6/71/SR.21
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_62/01_Affaire_des_phares_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_62/01_Affaire_des_phares_Arret.pdf
https://legal.un.org/riaa/volumes/riaa_VI.pdf
https://legal.un.org/riaa/volumes/riaa_VI.pdf
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_VI/120-131_Brown.pdf
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 وقوع جانشررینی به دولت جانشررین منتفی اسررت. این بین المللی که پیش از زمان جانشررینی پدید آمده اند، پس از

سد بی توجهی  سخ واحد ارائه میدهد. در حالی که به نظر میر شینی یک پا سام جان دکترین برای تمام حاالت و اق

ضر و  صر حا شینی، عدم توجه به واقعیتهای روز جامعه بین المللی در ع سام مختلف جان به تفاوتهای موجود در اق

نمیتواند کارآمد باشد. بنابراین با ورود کمیسیون به این موضوع، عدم جانشینی مطلق به چالش  مطلق گرایی دیگر

کشررریده خواهد شرررد و طبیعتا فاکتورهایی که منطبق با خواسرررته های روز جامعه بین المللی باشرررد مورد توجه 

ده بررسی تا منجر به آن شکمیسیون قرار خواهند گرفت؛ که این مسهله نیز قوه محرکه دیگری بوده است که نهای

 ارتباط میان جانشینی دولتها و مسئولیت بین المللی دولت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

سیت  سا شود، مالحظه میگردد که از میزان ح در نهایت، اگر نگاهی به وقایع روز جامعه بین المللی در دهه اخیر 

نی به دلیل نادر بودن احتمال وقوع آن کاسررته شررده و جامعه بین المللی نسرربت به موضرروعات مرتبط با جانشرری

سیون  ست. به عالوه با توجه به تدوین طرح کمی ضوع پدید آمده ا سی این مو شتری برای برر سی بی سیا آمادگی 

و با گذشت حدود بیست سال از تدوین آن،  2001حقوق بین الملل راجع به مسئوولیت بین المللی دولت در سال 

ت وارد بر حوزه مسرررئوولیت کم و بیش مطرح و نمایان شرررده و یکی از این خالءها وضرررعیت خالء ها و انتقادا

شینی در  شد. با توجه به اینکه وقوع جان شینی میبا سئوولیت دولت پس از وقوع جان صل از م حقوق و تعهدات حا

یگری ز محرک دآینده نیز غیر ممکن نیسررت، لذا لزوم بررسرری این فقدان اجتناب ناپذیر بوده و این موضرروع نی

سعه حقوق بین الملل  سیون، و تدوین و تو سئولیت بین المللی در کمی شینی دولتها در پرتو م سئله جان برای طرح م

می باشررد. کما اینکه گزارشررگر ویژه آقای اشررتروما در اولین گزارش خود به صررراحت بیان میدارد که موضرروع 

 توسط کمیسیون مرتبط می باشد.حاضربه دو حوزه حقوق بین الملل یعنی تدوین و توسعه 

بنابراین هماهنگونه که در مرور تاریخچه جانشینی و پیوند آن با مسئولیت در کارهای کمیسیون حقوق بین الملل 

سیون  شروع به کار کمی شت چند دهه از  شده پس از گذ سائل حل ن سخ و م سوأالت بدون پا مالحظه گردید، 

و، عدم وجود شررفافیت در این حوزه و وجود رویکردهای گوناگونِ همچنان بدون پاسررخ مانده اند و از دیگر سرر

سیت های  سا ست. به همین جهت و پیرو کاهش ح شده ا صه  شتر و چند پارگی این عر محاکم، موجب ابهام بی

دولتها در  جانشینی»سیاسی دولت ها نسبت به پدیده جانشینی به دلیل کاهش احتمال وقوع آن، ورود به موضوع 

به « ن المللپرتو حقوق بی با توجه  ناپذیر اسرررت؛ هرچند که  تا کنون از ط پیش نویس موادیاجتناب  رف که 

کمیسرریون ارائه گردیده به نظر می رسررد کماکان ابهامات و زوایای پنهان بسرریاری در این حوزه وجود دارد که 

آنها الزم اسررت کمیسرریون با درنگ و تهمل بیشررتری حرکت نماید. النهایه کار بر روی این  جهت پاسررخگویی به

https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.939
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.939
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شی از  سائل حقوقی نا سیون، تمرکز بر م ضوع همچنان ادامه دارد و مقرر گردیده در گزارش پنجمِ مخبر کمی مو

های آتی دید آیا در سال شرایطی باشد که چند دولت جانشین ایفاء نقش می نمایند. لذا همچنان باید منتظر ماند و

 کمیسیون موفق به تهیه طرحی جامع و مانع و جلب نظر موافق دولتها نسبت به آن میشود یا خیر.
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 وفای به عهد قاعده بنیادین نظریه هانس کلسن نمی باشد

 پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتیمدرس دانشگاه و  -هادی دادمهر

شرراید کمتر مدرس حقوق بین الملل را بتوان یافت که در سررابقه تدریس خود در مقطع کارشررناسرری و یا مقاطع 

عالی، اشرراراتی به نظریه محض حقوقی هانس کلسررن و هرم سررلسررله مراتب هنجاری وی ننموده باشررد. در این 

شاخص حقوق بین الملل ایران، ارتباط، نکته قابل  ست که تقریباً در تمامی کتاب های تالیفی  وفای به »تهمل این ا

ساتید معزّز نیز که « عهد سی ا ست. مباحث کال شده ا سن معرفی  صداق قاعده بنیادین نظریه هانس کل به عنوان م

ه عنوان قاعده بنیادین عموماً در قالب جزوه منتشررر می شررود گواه آن اسررت که تردیدی در جایگاه این اصررل ب

حقوق بین الملل وجود ندارد. نویسنده در این کوتاه نوشت قصد دارد با ارجاع مستقیم به آثار کلسن، میزان دقت 

 این خوانش یکدست از کلسن در جامعه دانشگاهی را مورد بازبینی قرار بدهد.

ص سیس پایگاه تخ سازمان ملل متحد در ته سبک وبابتکار انجمن ایرانی مطالعات  الگ صی حقوق بین الملل به 

-های همطراز انگلیسررری، آن هم در شررررایطی که در داخل کشرررور هیچ گزینه بدیلی برای طرح مباحث علمی

تخصررصرری کوتاه وجود ندارد، نویسررنده را بر آن داشررت تا از ظرفیت موجود برای نقد یکی از مهم ترین آموزه 

 ه نماید.های مطرح در فضای دانشگاهی داخل کشور استفاد

( که بسریاری وی را مهم ترین نظریه پرداز حقوقی قرن بیسرتم می 1973-1881هانس کلسرن حقوقدان اتریشری )

دانند، در عداد دانشررمندان پوزیتیوسررت حقوق بین الملل جای دارد که نظریه محض حقوقی خود را در تقابل با 

شمندان مکتب حقوق طبیعی و نیز پوزیتیویست های اراده گرا  شاخارائه نمود. وی بر خالف دان شه   ص زمانهاندی

خود، اقدام به طرح یک نظریه سررریسرررتمیک حقوقی نمود که به اینهمانی حقوق داخلی و حقوق بین الملل و نیز 

. جسررتجوی کلسررن برای کشررف هنجار پایه یا قاعده بنیادین نظام حقوقی از همین دولت و حقوق منتهی می شررد

 مبادی اندیشگی آغاز گردید.

نخسررتین گام جهت طرح نظریه محض ( 1920) مسرراله حاکمیت و نظریه حقوق بین المللکلسررن با چاپ کتاب 

ر نقش اراده را که ب اپنهایمو  تریپلحقوقی را برداشت. وی در اثر فوق کوشید تا اساس اندیشه دانشمندانی مانند 

 دولت ها در پدیداری نظام حقوق بین الملل تهکید داشتند تضعیف بنماید. کلسن با برجسته ساختن نقاط ضعف

ند، نفسرره نمی تواند التزام به قانون را اثبات بکاراده گرا و تهکید بر اینکه وضررع قانون فی -نظریه های اجماع گرا

راه حل کشررف مبنای الزام آوری هنجارهای حقوق بین الملل را اثبات وجود یک هنجار مفروض در رأس نظام 

https://twitter.com/HadiDadmehr
https://academic.oup.com/ejil/article-abstract/3/1/123/425270?redirectedFrom=PDF
https://www.amazon.com/Problem-Souveränität-Theorie-Völkerrechts-Rechtslehre/dp/B007RW65HG
https://www.amazon.com/Problem-Souveränität-Theorie-Völkerrechts-Rechtslehre/dp/B007RW65HG
https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=kt209nc4v2&chunk.id=ch05&toc.id=&brand=ucpress
https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=kt209nc4v2&chunk.id=ch05&toc.id=&brand=ucpress
https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/16/2/329/1516770?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/16/2/329/1516770?redirectedFrom=PDF
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هنجاری اعالم کرد. بدین ترتیب او در طرح اولیه ای که از هرم هنجاری حقوق بین الملل ارائه می دهد، وفای به 

(که در فارسرری به Grundnorm( را واجد ویژگی هنجار فرضرری ابتدایی )Pacta sunt servandaعهد )

 قاعده بنیادین ترجمه شده است تلقی می کند.

سط خود پیروان مکتب وین نیز با انتقاد مواجه  صل وفای به عهد تو شود که ا شروع می  صلی اما از جایی  بحث ا

(. در این ارتباط دانشررجویان کلسررن به اسررتاد انتقاد نمودند که مطابق آموزه های 163-4، صررص اینجامی شررود )

ین بوی، قاعده بنیادین باید صررررفاً یک فرض نظری باشرررد در حالی که وفای به عهد از هنجارهای درون حقوق 

الملل عرفی اسرررت و عرف نیز یک منبع حقوقی واجد ماهیت اثباتی )و نه فرضررری( محسررروب می گردد. بر این 

اسرراس وفای به عهد یک مفروض نظری نیسررت بلکه یک اصررل برخوردار از ماهیت حقوقی مادی اسررت که در 

 درون سیستم حقوق بین الملل عرفی جای دارد.

( می دهد. وی در 1934) نظریه محض حقوقین معروف ترین اثر خود کلسرررن پاسرررخ این انتقادات را با تدوی

ویراست دوم کتاب به تصریح بیان می دارد که خود ابتدائاً وفای به عهد را قاعده بنیادین نظام  80ویس شماره پان

حقوق بین الملل تلقی می نموده است. نویسنده اما در اینجا اذعان می کند که اصل مذکور برگرفته از حقوق بین 

یر ق بین الملل )عرف( باشررد؛ در غالملل عرفی اسررت و قاعده بنیادین نباید مولود یک منبع درون سرریسررتمی حقو

این صررورت اگر وفای به عهد قاعده بنیادین نظام حقوقی منظور گردد، حقوقدان دچار دور می شررود زیرا برای 

با این مقدمات وی در کتاب  .تبیین اعتبار حقوق بین الملل عرفی باید به خود حقوق بین الملل عرفی رجوع کند

 فرضی برآمد که عرف را به عنوان منبع موجد وفای به عهد پشتیبانی بکند. فوق می نویسد باید در پی یافتن

سن یعنی کتاب  شکل در اثر بعدی کل صول حقوق بین المللاین پازل به کامل ترین  شود و 1952) ا ( تکمیل می 

سن ست دوم کتاب  کل  418و  417صفحات نیز درج می کند. او در  (1960نظریه محض حقوقی)آن را در ویرا

کتاب مذکور می نویسررد: برای یافتن منبع نظم حقوق بین الملل جسررتجو را باید از پایین ترین هنجار حقوق بین 

الملل که تصررمیم یک دادگاه بین المللی اسررت شررروع کرد. حال اگر سرروال بشررود که چرا تصررمیم دادگاه الزم 

در پاسخ باید اعتبار این تصمیم را به معاهده موسس دادگاه ارجاع داد. اگر مجدداً سوال گردد که االتباع است، 

دلیل اعتبار معاهده موسررس چیسررت، الجرم باید ابتدا به حقوق معاهدات و در مرحله باالتر به اصررل وفای به عهد 

د اصررل وفای به عهد نیز نیاز به تبیین دار که دولت ها را ملزم به تبعیت از معاهدات خود می کند اسررتناد نمود. اما

سه فعل و ترک فعل دولت  ست که اعتبارش را از عرف یعنی از پرو زیرا خود یک هنجار حقوق بین الملل عام ا

http://s16.picofile.com/file/8410445468/The_Public_International_Law_Theory_of_Hans_Kelsen.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410445468/The_Public_International_Law_Theory_of_Hans_Kelsen.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410603492/First_Edition_PTL_pages_107_108.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410603492/First_Edition_PTL_pages_107_108.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410603926/Second_Edition_PTL_pages_214_217.pdf.html
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015021919280&view=1up&seq=7
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015021919280&view=1up&seq=7
http://s16.picofile.com/file/8410603926/Second_Edition_PTL_pages_214_217.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410430718/Hans_Kelsen_Principles_of_International_Law_Pages_417_418.pdf.html
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ها اخذ می کند. بر این اسرراس در تحلیل نهایی، قاعده بنیادین حقوق بین الملل باید قاعده ای باشررد که عرف را 

عمل  دولت ها باید به گونه ای»فرین اسررت پشررتیبانی بکند و آن قاعده عبارت اسررت از: که یک واقعیتِ هنجارآ

 حقوق بین الملل عرفی بر پایه این قاعده بنیادین استوار شده است. «. بکنند که عرفاً عمل کرده اند

 

رده اند این کپاسررخ کلسررن برای کسررانی که می پرسررند چرا دولت ها باید به گونه ای عمل بکنند که عرفاً عمل 

است که چون اینگونه عمل کردن را در نظام ذهنی مشترک خود به عنوان یک فرض معتبر پذیرفته اند. کلسن با 

برای « ربایدِ ذهنی معتب»استخراج نمی شود، کوشید تا یک « است»از « باید»الگوگیری از آموزه معروف هیوم که 

ر نشان دادن نحوه تمکین انسان ها به قواعد مفروض اخالقی به ذک ابتناء نظام عرف بین المللی تعیین کند. او برای

پردازد: اگر پدری به فرزندش بگوید تو باید به مدرسه بروی و فرزند سوال بکند چرا باید به یک مثال روزمره می

است  ه، پاسخ درستی به سوال فرزند داده نشد«گویمچون من می»مدرسه بروم و آنگاه پدر در مقام پاسخ بگوید 

شکل بدهد زیرا پدر نمی سخ را بدین  شد. اما اگر پدر پا صادر کننده هنجار با شکل اراده گرایانه مرجع  تواند به 

توان از او پذیرفت که دلیل اطاعت از هنجارِ به می« چون فرزند باید از دسرررتورات پدر خود اطاعت بکند»که 

ست. حاال اگر سه رفتن، اطاعت از یک هنجار باالتر ا ستورات  مدر سوال که چرا فرزند باید از د سخ به این  در پا

، به یک «این دسرررتور خداوند اسرررت و ما باید از فرامین خداوند تبعیت بکنیم»پدر اطاعت بکند گفته بشرررود که 

هنجار پایه ای دیگر اشرراره شررده اسررت که در صررورتی که انسرران ها دلیلی برای جسررتجوی بیشررتر در چرایی آن 

توان هنجار مذکور را برخوردار از اعتبار مفروض تلقی کرد. از آنجا که جایگاه این هنجار نه نداشررته باشررند، می

ستورات حکام بلکه در نظام ذهنی فرد جای می  توان آن را هنجار پایه نامید. به همینگیرد میدر قوانین و نه در د
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اری شرررود، باید به یک فرض هنج ترتیب هنگامی که در ارتباط با دلیل اعتبار قواعد حقوقی نیز صرررحبت می

 اینچنینی رسید که کل سیستم بر پذیرش ذهنی آن استوار شده باشد.

سن به عنوان قاعده بنیادین  شکل ابتدائی و خام نظریه کل شخص می گردد که وفای به عهد که در  بدین ترتیب م

ر شکل جا(، داینجا و اینر کل سیستم حقوق بین الملل معرفی شده است )رجوع شود به عبارات هایالیت شده د

ای اعتبار نظام معاهدات حقوق بین الملل اسررت. نظم سررلسررله مراتبی کلسررن از تکمیل شررده نظریه وی صرررفاً مبن

قاعده بنیادین که یک فرض بیرون از منابع حقوق اسررت شررروع می شررود، سررپس به عرف، اصررل وفای به عهد و 

طعنامه ق معاهدات بین المللی تسری می یابد و نهایتاً در سطوح پایین تر منشه اعتبار تصمیمات محاکم بین المللی و

 های سازمان های بین المللی می گردد.

به همین منوال قاعده بنیادین نظام حقوقی داخلی نیز قانون اسرراسرری نیسررت؛ زیرا اطاعت از قانون اسرراسرری نیاز به 

ست از:  سی الزم االتباع »پذیرش یک فرض ذهنی دارد و آن عبارت ا سا صمیم بنیانگذار یا بنیانگذاران قانون ا ت

 قوانین صرررفاً مختصررات و چارچوب حرکت درباید به این نکته کلیدی توجه نمود که در نظریه کلسررن «. اسررت

سررریسرررتم را فراهم می کنند اما خود به تنهایی قدرت هنجاری برای واداشرررتن تابعان نظام داخلی یا بین الملل به 

ستم را ندارند. برای تحقق این امر، افراد و دولت ها باید یک فرض ذهنی  سی رای تمکین ب« موثر»تبعیت از قواعد 

ان های نادر و شررنیدنی خود به زب سررخنرانیواعد بین المللی داشررته باشررند. کلسررن در یکی از به قوانین ملی و ق

چیسررت قابل مطالعه اسررت، مبنای مفهوم عدالت را نیز بر اسرراس همین  کتاب عدالتانگلیسرری که متن آن نیز در 

 زالگوی فکری تبیین می کند و آموزه های مکتب حقوق طبیعی )اعم از الهی و عقالنی( و پوزیتیویسرررم )اعم ا

اراده گرا و رضرررایت گرا( را در تبیین عدالت معتبر نمی داند. هر چند که فرمول بندی کلسرررن را می توان مورد 

ستانتقاد قرار داد ) شارحان نظکما اینکه مورد انتقاد نیز قرار گرفته ا سد که  سن در مقام ریه ک(؛ اما به نظر می ر ل

 باید یک تصویر منطبق بر تمامت اندیشه وی به مخاطب عرضه نمایند. معرفی بنیادهای این نظریه،

با تشکر مجدد از انجمن، امید است که مشق کارآموزی نویسنده مقبول نظر اساتید گرانقدر و پژوهشگران محترم 

 حقوق بین الملل واقع گردد.

http://s16.picofile.com/file/8410425700/Book_Review_by_shuman_1954.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410425700/Book_Review_by_shuman_1954.pdf.html
http://s17.picofile.com/file/8410427218/Hans_Kelsen_on_International_Law_Article_1998.pdf.html
http://s17.picofile.com/file/8410427218/Hans_Kelsen_on_International_Law_Article_1998.pdf.html
https://www.youtube.com/watch?v=akh1Xci1HY0
https://www.youtube.com/watch?v=akh1Xci1HY0
http://s16.picofile.com/file/8410644626/Hans_Kelsen_What_is_Justice_Justice_Law_and_Politics_in_the_Mirror_of_Science_University_of_California_Press_1971_.pdf.html
http://s16.picofile.com/file/8410644626/Hans_Kelsen_What_is_Justice_Justice_Law_and_Politics_in_the_Mirror_of_Science_University_of_California_Press_1971_.pdf.html
https://scholarship.law.nd.edu/ajj/vol19/iss1/6/
https://scholarship.law.nd.edu/ajj/vol19/iss1/6/
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 مروی بر کارایی قوانین انسداد اتحادیه اروپا و چین 

 برای مقابله با تحریم های فراسرزمینی آمریکا

 پژوهشگر حقوق بین الملل-دکتر وحید بذّار

ی این کشور علیه جمهوری هامیتحر و بازاعمال 2018مِه  8در  برجامپس از خروج ایاالت متحده آمریکا از 

که اتحادیه  کنندگان در برجام، سایر مشارکتکنار گذاشته شده بودند ای قیبرجام، تعل ۀکه بواسطاسالمی ایران 

شدن برجامی گسستهچین و روسیه بودند، تالش کردند تا مانع ازهماروپا و دولت های فرانسه و بریتانیا و آلمان و 

ح ترین این تالش ها، اصالترین و ملموسشوند که سال ها برای نیل به آن زحمت کشیده شده بود. یکی از مهم

است که در کمتر از یک ماه پس از اعالم خروج آمریکا از برجام  دستورالعمل انسداد اتحادیه اروپاروزرسانی و به

 انجام شد.  2018ژوئن  6در 

میالدی در پاسخ به تحریم های آمریکا علیه ایران و کوبا و لیبی صادر گردید  1996دستورالعمل مزبور که در سال 

ی اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی در مقابل پیامدهای اجرای فراسرزمینی آن دسته در پی حمایت از منافع مال

از قوانین تحریمی آمریکا است که نام آن ها در ضمیمۀ دستورالعمل فهرست شده است. در مقدمۀ دستورالعمل، 

نع آن و مانع لغو موااعمال فراسرزمینی این قوانین ناقض حقوق بین الملل و مانع توسعۀ متوازن تجارت بین الملل و 

دستیابی به باالترین سطح جریان آزاد سرمایه میان دولت های عضو اتحادیه و دولت های ثالث اعالم می شود. 

طبق این سند، محدودیت های ناشی از قوانین تحریمی آمریکا نباید رعایت شود و شهروندان و افراد مقیم در 

حادیه اروپا که منافع مالی آن ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت شده در اتاتحادیه اروپا و اشخاص حقوقی ثبت

روز به کمیسیون اروپا اطالع دهند  30تهثیر قوانین تحریمی آمریکا قرار می گیرد باید این پیامدها را ظرف مدت 

تحادیه ا و خسارت هایی که بواسطۀ این قوانین به آن ها وارد می شود، قابل جبران است. همچنین، دولت های عضو

اروپا باید مجازات های متناسب و مؤثری را در خصوص نقض قانون انسداد از سوی شهروندان و شرکت های 

بینی کنند و آرای دادگاه های خارجی که بر اساس قوانین تحریمی آمریکا صادر شده است، اتحادیه اروپا پیش

 6در  1100/2018دستورالعمل شماره رالعمل با (. این دستو9و6و4و2در اتحادیه اروپا اجراء نخواهد شد )مواد 

روزرسانی عمدتاً مربوط به به 1996جایگزین شد. تمایز میان دستورالعمل جدید و دستورالعمل سال  2018ژوئن 

که در ضمیمه دستورالعمل برشمرده شده است. اما، حتی این اقدام نیز نتوانست مانع قوانین تحریمی است 

اثرگذاری منفی تحریم های آمریکا در روابط میان اروپا و ایران شود. برخی دالیل را در خصوص عدم توفیق 

 قانون انسداد در نیل به هدفی که برای آن منظور ایجاد شده بود می توان ذکر کرد.

https://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1100&from=EN
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ورد این است که اثبات این امر که شرکت های اروپایی بدالیل اقتصادی یا تغییر در استراتژی و یا بخاطر نخستین م

تحریم های آمریکا از ادامۀ همکاری با ایران یا اتباع و شرکت های ایرانی امتناع کرده اند، کار بسیار مشکلی 

 مزمان در آمریکا و یک یا چند کشور عضواست. همچنین، مرکز فعالیت بسیاری از شرکت های اروپایی بطور ه

اتحادیه اروپاست که نادیده گرفتن قوانین تحریمی آمریکا می تواند مشکالتی را برای فعالیت آن ها در آمریکا 

ایجاد کند. سایر شرکت های اروپایی نیز که چنین ویژگی ندارد، درنتیجۀ معامله با ایران، از دسترسی به سیستم 

امله با شرکت های آمریکایی و بازار پرسود آمریکا محروم می شوند و آن ها اغلب ترجیح می مالی آمریکا و مع

دهند که عطای معامله با ایران را به لقای آن ببخشند. درواقع، شرکت های بزرگ غالباً با بازار آمریکا یا نظام مالی 

ی با مشکالت عدیده ای مواجه می کند. حت گرفتن قوانین تحریمی آمریکا آن ها راآمریکا سروکار دارند و نادیده

سوی  شدن ازشرکت های کوچک نیز که هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند، بواسطۀ ترس مدیران آن ها از تحریم

 (. اینجابه  دیبنگرآمریکا، با ایران و موجودیت های ایرانی معامله نمی کنند )

االجراست، اجرای رغم این که قانون انسداد بطور مستقیم در دولت های عضو اتحادیه اروپا الزمهمچنین، علی

اقضان آن در نظر بگیرند. اما، مؤثر آن ایجاب می کند که هر یک از این دولت ها شیوه هایی را برای مجازات ن

بینی نکرده اند و حتی دولت تمامی دولت های عضو اتحادیه چنین مجازات هایی را در نظام حقوقی خود پیش

هایی که به چنین امری اقدام نموده اند نیز مجازات های متمایزی را در این خصوص تعیین کرده اند. برای مثال، 

ک جرم کیفری و آلمان آن را یک تخلف اجرایی و اداری قلمداد کرده است. بریتانیا نقض قانون انسداد را ی

ملموس از جانب اتحادیه اروپا در موارد معدودی که نتایج حاصله از بررسی ها عدم انجام اقدام همچنین، 

ده ردهندة نقض قانون انسداد از سوی شرکت های اروپایی بوده است نیز به غیرمؤثربودن این قانون کمک کنشان

ربوط مفاد قانون انسداد تالش کرد، م یاجرا یدر راستا ییدولت اروپا کیکه  یتنها مورد. (اینجا)بنگرید به  است

ی شیبانک بزرگ اُتر نیپنجم هیرا عل یاتهامات شیدولت اُتر هیقض نیبود. در ا 2007در سال  یشیبانک اُتر هیبه قض

 یبانک یبستن حساب ها ۀدر خصوص نقض قانون انسداد بواسط (.BAWAG P.S.K)« باواگ پی.اِس.کا»

دولت  ییمطرح کرد. اما، بهنگام اقدامات اجرا ییکایآمر گذارهیسرما کیجذب  لیکوبا بدل ۀنفر از تبع 100

 میتحر یبانک از اجرا تیبا معاف کایبدنبال داشت، آمر زیرا ن یمردم یکه اعتراض ها مزبور بانک هیعل شیاُتر

 .داد صلهیکوبا، موضوع را ف یها

https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2018/10/13.pdf
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2018/10/13.pdf
https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3534&context=lawreview
https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3534&context=lawreview
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مورد دیگر این است که شهروندان و شرکت های اروپایی در صورت اثبات این امر که بواسطۀ رعایت قانون 

 Service for)«یخارج استیت مربوط به اسناد سخدما»انسداد متحمل آسیب جدی می شوند، می توانند از 

Foreign Policy Instruments (FPI)) اجازة استثنائی عدم رعایت قانون انسداد را اخذ اروپا  ونیسیکم

امکان تخطی از اجرای تدابیر مندرج در آن را با کسب اجازة قبلی  انسدادقانون (. درواقع، اینجابه  دیبنگرکنند )

توجه در بزرگ که حضور تجاری قابل یک شرکت اروپایی بنابراین، بینی نموده است.از کمیسیون اروپا پیش

آسیب جدی وارده به خود را بواسطۀ رعایت قانون انسداد اثبات کند و سرزمین آمریکا دارد، می تواند به آسانی 

یا با پرداخت جریمۀ ناچیزی که در برخی کشورهای اتحادیه اروپا برای عدم رعایت قانون انسداد تعیین شده 

که به منظور  ایاسپان 1998در قانون سال  شدهنییتع یمال مهیجرود. برای مثال، است، از این محدودیت رها ش

توجه است قابلریغ یبلحاا اقتصاد یاست، تاحد دهیرس بیاروپا به تصو هیشدن دستورالعمل انسداد اتحادیاجرائ

 یلبا منافع ما سهیقانون را در مقا نیاز نقض ا یناش ۀمیدهند که جر حیشرکت ها ترج یکه ممکن است برخ

 . دهند، به جان بخرند یقانون از دست م نیاجراء ا ۀجیکه درنت یتوجهبلقا

رغم عدم توفیق قانون انسداد اتحادیه اروپا، دولت چین همین رویه را برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم علی

ماده دارد که  16به تصویب رسید،  2021ژانویه  9که در  قانون انسداد چینهای یکجانبه در پیش گرفته است. 

 که امکان توسل به اقدامات متقابل ازالزاماتی فراتر از قانون انسداد اتحادیه اروپا را پوشش می دهد؛ ازجمله این

ن قانو بینی کرده است. همچنین، اینسوی دولت چین در پاسخ به اعمال فراسرزمینی تحریم های یکجانبه را پیش

که در چارچوب آن  (Working Mechanism)هیچ فهرست ثابتی از قوانین تحریمی ندارد و مکانیزم کاری 

تشکیل شده است بطور مداوم تدابیر و قوانین تحریمی را رصد می کند و در هر مورد با صدور یک دستور 

و  اینجاو  اینجاد )بنگرید به ، آن مورد را به دایرة شمول این قانون می افزای(Prohibition Order)ممنوعیت 

 (. اینجاو  اینجا

فارغ از توفیق عملی قوانین انسداد، صرف تصویب چنین قوانینی از سوی بازیگران جامعۀ بین المللی تهییدکنندة 

عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه است، بخصوص آن دسته از تحریم های یکجانبه که دولت های ثالث و اتباع 

شونده و یا اتباع یا شرکت های آن مشمول مجازات ها یا ا دولت تحریمو شرکت های آن ها را بواسطۀ تجارت ب

 جرایمی می کند )تحریم های ثانویه(.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/questions/202101/20210103029708.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/questions/202101/20210103029708.shtml
https://www.morganlewis.com/pubs/2021/01/chinas-new-blocking-statutes-mncs-beware
https://www.morganlewis.com/pubs/2021/01/chinas-new-blocking-statutes-mncs-beware
https://conflictoflaws.net/2021/can-chinas-new-blocking-statute-combat-foreign-sanctions/?print=pdf
https://conflictoflaws.net/2021/can-chinas-new-blocking-statute-combat-foreign-sanctions/?print=pdf
https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/01/China-Issues-Blocking-Statute-Briefing-Jan2021.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-blocking-statute-chinas-new-attempt-to-subvert-us-sanctions/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-blocking-statute-chinas-new-attempt-to-subvert-us-sanctions/
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 در باب یکدستی مکتبی در جامعه حقوق بین الملل ایران

 الملل دانشگاه شهید بهشتیمدرس دانشگاه و پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین -هادی دادمهر

( از اساتید پیشتاز حقوق بین الملل در دانشگاه یِل ایاالت متحده، در دوره Harold Koh) هارولد کوهپروفسور 

، مروری بر مکاتب امریکایی حقوق بین الملل نموده است. وی مکاتب منتشر گردیدآموزشی الهه که یک ماه قبل 

جک و  ک پوزنراریحاکم در فضای آکادمیک آمریکا را به پنج مکتب شاخص تقسیم می کند: مکتب شیکاگو )

(، مکتب د استوارتریچارو  بندیکت کینگزبری(، مکتب نیویورک )ماری اسالتر(، مکتب پرینستون )گلداسمیت

ل ل( و نهایتاً نحله ای که جریان جدید حقوق بین الممایکل ریسمنو  هارولد السول، مایرز مک دوگالنیوهیون )

بی. اس. ، دیوید کندی، مارتی کاسکنیمینامیده می شود و مشخصاً در برگیرنده آراء نویسندگان انتقادی مانند 

 و ... است. هیالری چارلزورث، چمنی

قوق انفعالی در قبال حکوه در این نوشتار تالش می کند نشان بدهد که عمده این جریان های دانشگاهی، مواضع 

بین الملل دارند: مکتب شرریکاگو بر نقش نظریه های اقتصررادی و تئوری های انتخاب عقالئی بر حقوق بین الملل 

تهکید دارد؛ مکتب پرینسررتون بر اهمیت نقش سرریاسررت و روابط بین الملل در دنیای حقوق بین الملل اصرررار می 

 اری بین الملل به بیان آثار بوروکراسی اداری بر حقوق بین المللورزد؛ در مکتب نیویورک با تمرکز بر حقوق اد

پرداخته می شررود؛ و نهایتاً جریان های انتقادی نقش ایدئولوژی را در حقوق بین الملل برجسررته می کنند. هارولد 

ست که حقوق بین الملل را در مرکز اثرگذاری بر جریا ست که نیوهیون تنها مکتب آمریکایی ا ات نکوه بر آن ا

بین المللی )و نه اثرپذیری( قرار می دهد و ظرفیت حقوق را در تغییر دادن رفتارها در صررحنه بین المللی پر رنگ 

می کند. وی با ارجاع به آثار متعددی که تحت تهثیر این مکتب در فیلدهای مختلف حقوقی )مانند حقوق بشرررر، 

ستانه، حقوق پناهجویان، حقوق امنیت بین المل شردو شته ای حقوق ب ست( و فیلدهای میان ر ل و حقوق محیط زی

)مانند حقوق و روابط بین الملل، حقوق و فرهنگ، حقوق و اقتصرراد، حقوق و مردم شررناسرری، حقوق و تاریخ( 

هیون نیو»صررورت پذیرفته اسررت، مدعی اسررت جریان اصررلی حاکم بر ادبیات دانشررگاهی ایاالت متحده جریان 

 (.30و  29، صص. اینجاتم در ایاالت متحده احیاء گردیده است )است که از ابتدای قرن بیس« جدید

ت(، بلکه با هدف اس نوشتار پیش رو نه با هدف تبیین مکتب نیوهیون )که قفسه ها کتاب راجع به آن نوشته شده

نقد رویکرد انکارگونه برخی محافل دانشگاهی ایران به این مکتب نگاشته می شود. پیش از این باید اشاره نمود 

که نیوهیون انشرررعابات متعدد دارد و در طول سرررالیانی که در حقوق بین الملل مطرح بوده اسرررت بسررریاری از 

https://twitter.com/HadiDadmehr
https://law.yale.edu/harold-hongju-koh
https://law.yale.edu/harold-hongju-koh
https://referenceworks.brillonline.com/entries/the-hague-academy-collected-courses/*A9789004448971_01
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 را نیوهیون مکتب نباید های آن قرار گرفته اند. بنابراین لزوماً  دانشررمندان طراز اول این رشررته تحت تهثیر آموزه

صور و محدود شگاه جغرافیای در مح ست نیوهیون منطقه و یِل دان  از نت دو از توان می مدعا این اثبات برای. دان

شناس شمندان ترین سر شکتر ام در یِل مکتب ابتدایی دان سکار  )که در ایران  Oscar Schachterریکا یعنی ا

شود( و ریچارد  سب به مکتبی به نام کلمبیا می  شگاه کلمبیا گاه منت شده و به دلیل تدریس در دان شاختر نامیده 

(. دانشررمندان مذکور متعاقب اتفاقات جنگ ویتنام و اینجانام برد ) پرینسررتون اسرراتید از  Richard Falkفالک 

عمدتاً به این دلیل که مکتب نیوهیون را توجیه گر سرریاسررت های مداخله جویانه ایاالت متحده می دیدند، از آن 

صله گرفتند و در ادامه به  شکتر فا ست خارجی امریکا پرداختند.  سیا نقد جدی آثار این جریان فکری در توجیه 

 100والنی به های طکه مشررتمل بر مصرراح پنج اسررتاد حقوق بین المللدر آخرین کتاب آنتونیو کاسررسرره با عنوان 

ساله خود با مک دوگال و السول در جهت  16صفحه ای با اساتید برجسته این رشته است، ضمن تهیید همکاری

ادامه یافت(، از اهمیت این رهیافت در افسرررون زدایی  1970تا  1955عملیاتی کردن آموزه های نیوهیون )که از 

 (.235-233، صص اینجاکردن از پروسه های تصمیم گیری در حقوق بین الملل سخن می گوید. )

گاه از اساتید سابق دانش روزالن هیگینزآموزشی الهه که بدان اشاره شد، با طرح نام قاضی کوه همچنین در دوره 

سه هالندن و با ارجاع دادن به اثر معروف وی به نام  شکالت و پرو شان می دهد که دامنه اثرپذیری از رهیافت  م ن

پروسررره محور نیوهیون محدود به مرزهای امریکا نمانده اسرررت و در اروپا نیز طرفداران صررراحب نام پیدا کرده 

 Sir Robertاین امر پیش از این توسررط اسررتاد پرآوازه حقوق بین الملل رابرت جنینگز(. 20، ص اینجااسررت.)

Jennings  دانشررجویان زا یکی عنوان به هیگینز قاضرری از بردن نام با جنینگز. اسررت گرفته قرار تهیید مورد نیز 

گال قرار تحت تاثیر مکتب مک دو« به شرردت»تفکر  طرز در هیگینز که دارد می بیان تصررریح به خود، برجسررته

ظریه ای نار قابل تهمل، روایتی است که مایکل ریسمن در مقاله در همین ارتباط نکته بسی( . 164، ص اینجادارد )

سات  درباره حقوق سیایی به مکتب نیوهیون ارائه می دهد. وی با بیان روایتی از یکی از جل شجویان آ از اقبال دان

مک دوگال و السول، از اعتراض شدید دانشجویان غیرامریکایی به کسانی سخن می گوید که مدعی  آموزشی

، ارزش امریکایی هسررتند! بنابراین بسرریاری از «کرامت انسررانی»هسررتند ارزش های نیوهیون و مشررخصرراً ارزش 

بی ارزش های غرارزش های نیوهیون »پژوهشرررگران آسررریایی با تهکید بر پشرررتوانه تاریخی تمدن خود، عبارت 

 را بیش از اینکه نقدی بر جریان نیوهیون بدانند توهین به تمدن خود تلقی می کنند.« هستند

تا چه میزان قابل دفاع اسرررت )نگاه کنید به « نیوهیون جدید»صررررف نظر از اینکه دیدگاه هارولد کوه و جریان 

صی ژورنال یِل در  صا شگاهی اینجامجموعه مقاالت اخت شی از جامعه دان (، نکته قابل تهمل وجود جریانی در بخ
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صوالً خارج از دایره حقوق بین الملل تلقی کرده و در  شه های نیوهیونی را ا ست که اندی حقوق بین الملل ایران ا

بتنی بر این مکتب فکری قائل نمی باشرررند. دانشرررجویان پارادایم فکری خود اعتبار چندانی برای پژوهش های م

تربیت یافته در بستر فکری اساتید این جریان سنتی باید بیاموزند که حقوق بین الملل اصوالً مجموعه ای از قواعد 

ایجاد شده توسط دولت هاست و در این میان وظیفه دانشجو متمرکز شدن بر تفسیر اسناد الزم االجرای موجود 

ست. ب سیون های بین المللی، ا ستاندارد در ایران باید با رفرنس دادن به مواد کنوان دین ترتیب تحقیقات حقوقی ا

آراء مراجع حل اختالف و از جمله دیوان بین المللی دادگسرررتری و رویه دولت ها و سرررازمان های بین المللی 

وی پایان بیابد. در این الگ« ت...به نظر می رسرررد که بتوان نتیجه گرف»شرررروع شرررود و با عبارت بندی معروف 

ستون و  شجو به مکتب پرین ست! در این معنی همان اندازه که اقبال دان تحقیقاتی البته گردش به چپ محقق آزاد ا

یل برای اسرراتید محترم عجیب و غریب و نامهنوس می نماید، از رویکردهای شرربه نیهیلیسررتی مکتب شرریکاگو و 

 الملل با آغوش باز استقبال می شود.جریان های انتقادی به حقوق بین 

شت به بهانه  شد، در این کوتاه نو شر خواهد  شت متعاقباً در قالب کتاب منت صلی این یاددا به رغم اینکه مدعای ا

انتشار دوره آموزشی پروفسور کوه مناسب دیده شد که بر اهمیت افزایش سطح مدارا با رویکردهای متفاوت به 

دانشگاهی ایران تهکید گردد. بدیهی است که با ترویج و تقویت برخی از نگرش های حقوق بین الملل در جامعه 

مکتبی، محقق در مسیری قرار خواهد گرفت که شانس بیشتری برای دفاع از مواضع حقوقی کشور در حوزه بین 

شکده های حقو شگاهی در دان ست که آیا هدف تحقیقات دان صلی این ا سوال ا صرفاً  قالمللی پیدا می کند؛ اما 

چاره اندیشی برای توجیه حقوقی عملکرد دستگاه های اجرایی است؟ در این ارتباط کاسسه به درستی به یکی از 

صیت  شخ صوالً  ستی ا شاره می کند: در مکاتب پوزیتیوی سیک حقوق بین الملل ا صلی جریان کال ضعف ا نقاط 

دتر آنکه وی خود را همچنان یک ( سرررقوط می کند و نکته بYes manحقوقدان در حد یک بله قربان گو )

انسان اخالقی تلقی می کند. پوزیتیویسم کالسیک به اساتید و پژوهشگران حقوق بین الملل می آموزد که اصوالً 

سی زد و حقوقدان در تحلیل نهایی باید بپذیرد  سیا ست بودن رفتارهای  شی درباره در ست به قضاوت ارز نباید د

س سیا سیاری از پژوهشگران حقوق بین که یک مهره و ابزار در دست  تمدار است! دقیقاً به همین دلیل است که ب

ضعی که قبول ندارند بپردازند زیرا  ضعی حتی موا سرافکندگی، به دفاع از هر مو ساس  الملل می توانند بدون اح

 آموخته اند که اساساً حقوقدان قرار نیست قضاوت ارزشی داشته باشد.

وان خشم جریان های سنتی حقوق بین الملل از نیوهیون را درک کرد زیرا مکتب از این منظر شاید تا حدودی بت

اخیر چشرررم انداز بسررریار متفاوتی از کارویژه یک حقوقدان ارائه می دهد. در نظام فکری نیوهیون نه تنها نقش 
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ملل را فراتر لحقوقدان در اثرگذاری بر قواعد بسیار پررنگ می گردد بلکه اساساً وی وظیفه دارد که حقوق بین ا

از قواعد دگماتیک و در بسرررتر واقعیت های اجتماعی، با تمرکز بر مولفه های پویای دخیل در پروسررره تصرررمیم 

گیری، در یک گستره وسیع فراملی و مهم تر از همه در جهت تحصیل ارزشهای جهانشمول حول محور کرامت 

 (.اینجاو  اینجان در انسانی فهم و تقویت بکند )نگاه کنید به مقاالت کالسیک ریسم

شور امید می رود جهت گیری این جریان به گونه  ضای آکادمیک ک ضمن احترام به جریان غالب در ف در پایان 

شگاهی غرب پذیرا و بلکه  سلب نماید. اگر بدنه جامعه دان سایر رویکردها  شد که مجال تنفس فکری را از  ای نبا

حامی پژوهش هایی است که با رویکرد جهان سومی انجام می شود، چرا نتوان از جامعه دانشگاهی کشور انتظار 

سلیقه خود  شی ناهمخوان با  شت که در قبال قرائت های پژوه شد. به منظور « لحداق»دا شته با ضع انکاری ندا مو

شگاهی  سنده از رویکرد انکارگونه جامعه دان صود نوی شود مق شان می  سب خاطر ن جلوگیری از انتقال پیام نامنا

ل نیسرررت، بلکه مقاومت در قبا« نظریه»حقوق بین الملل ایران به نیوهیون، به هیچ وجه انکار آن در قالب یک 

 پژوهش های حقوقی توسط دانشجویان ایرانی است.آن آموزه ها در « کاربست»

 Philipدر این معنی جای طرح این سوال وجود دارد که آیا نیوهیون نیز مانند رهیافت ایده آلیستی فیلیپ االت 

Allott  صرفاً یک نظریه ویترینی است؟ آیا به صرف فاصله گیری متدولوژیک پژوهش های نیوهیونی از جریان

لل، می توان به آن برچسب غیرحقوقی بودن الصاق کرد؟ مطالعه متن دوره الهه هارولد کوه سنتی حقوق بین الم

در خصوص میزان نفوذ جریان نیوهیون در جامعه دانشگاهی امریکا و نیز خارج از امریکا، پاسخ های راهگشا در 

 اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

شد که در ضعیتی می با سنده مدافع و ساس نوی شگاهی ایران )جریان انتقادی و  بر این ا آن جریان غالب جامعه دان

جهان سومی( ضمن ترویج قاطعانه مواضع خود و نقد جدی رویکردهای رقیب، با پلورالیسم در ساحت کاربست 

اندیشررره های حقوقی ناهمخوان با خود، مدارای بیشرررتری به عمل آورد. این امر می تواند به ایجاد یک فضرررای 

 بینجامد که در آن یکدست بودن رهیافت های پژوهشی، الزاماً حسن و امتیاز نخواهد بود. دانشگاهی پویاتر
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