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 دیباچه

 

 هدف با خود اساسنامه اهداف راستای در مدنی علمی، نهاد عنوان به متحد، ملل سازمان مطالعات ایرانی انجمن

 2111 سال در کشور، ودانشگاهی علمی جامعه به امکانات، چارچوب در جانبه وهمه موثر خدمتگزاری

 با تطابق برای جدید ای روزنه تاالر ، زمان آن در کرد. اندازی راه را «المللی بین سیاسی حقوقی تاالرگفتگوی»

 نیاز مورد مجازی فضای در فعالیت برای آن از ناشی های محدودیت و 21 کووید عالمگیر بیماری دوران شرایط

 اصلی اصول از یکی عنوان به ها فعالیت در پایداری حفظ عالقمند، نویسندگان و پژوهشگران استقبال با بود.

 با حال نجامید.ا 2422 سال در آن کار استمرار به بهداشتی های محدودیت و شرایط ادامه همچنین و انجمن

  شود. می عالقمندان حضور تقدیم  2422 سال در آن فعالیت سال دومین مقاالت مجموعه خوشوقتی کمال

 سازمان مطالعات زمینه در پژوهش و آموزش ترویج در انجمن اهداف تحقق منظر از ویژگی چند گفتگو، تاالر 

 تولید وظیفه حیات، های سال طول در انجمن است. انطباق در آن های فعالیت کلی رویه با و دارا را متحد ملل

 رویدادهای درباره بخشی آگاهی وظیفه آن، تکمیل در گفتگو تاالر است. داده انجام متفاوت اشکال به را علم

 گرفته عهده به را انجمن فعالیت حوزه به مرتبط های زمینه درباره علمی تحلیل و تفسیر با روز، به و جاری عمدتا

  است.

 اهمیت آن ذکر که دارد وجود انجمن های فعالیت دیگر مانند دیگری مهم اهداف تاالرگفتگو فعالیت بدرقل

 کار به خاطر تعلق و ارتباط برای انگیزه و عالقه ایجاد و مشارکت برای بستری کردن فراهم آن، مهمترین دارد.

 فعالیت جهت عالقمند جوانان برای فرصت ایجاد هدف، دیگر .است انجمنی کار زمینه شیفتگان همه برای علمی

 ولیکن انجمن، نانوشته وظایف از یکی جوانان از حمایت به تعهد است. مخاطبان به آن عرضه و عرصه این در

 دانشجویان و پژوهشگران و اساتید همت و توان از مندی بهره همچنین است. بوده تاسیس بدو از آن رویه در

 ویژگی دیگر از ایران جغرافیایی گستره در علمی مراکز و  ها دانشگاه ههم از تاالر پویایی در همکاری برای

 توانمند پژوهشگر زنان توسط مقاالت از ای عمده بخش تقریر آنکه دیگر مهم نکته باشد. می ذکر قابل های

 کار زمینه در ویژه به کشور علمی حیات در زنان جایگاه و نقش از نشانی که است دانشگاهی و علمی جامعه

 های محدودیت با و نوپا فعالیت یک برای هفته، مشخص ایام در و  موقع به انتشار در انضباط و نظم دارد. تاالر

  است. تاالر  مقاالت انتشار انتظار روز ها شنبه سه و ها شنبه .است توجه قابل آن

 شده بندی ترتیب حاضر مجموعه در موضوعی های عنوان در که گذشته، سال یک در تاالر مقاالت بر مروری

 تامل قابل منبعی تاالر مقاالت حاضر حال در دارد. روز به و مهم انتشار زمان در و ارزنده مطالب از نشان اند،
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 منابع مقاالت تاالر، در نگارش برشیوه بنا دیگر، مهم نکته است. المللی بین روز موضوعات در پژوهش برای

 بازخورد باشد. می آنان دیگر های پژوهش به مهمی مساعدت که کند می معرفی پژوهشگران برای هم را دیگر

 از تقدیر در ارجمند اساتید طرف از مهمی نکات است. بوده مثبت اغراق بدون تاالر فعالیت از  جامعه و انجمن

 شاخصه دیگر از مقاالت به ارجاع میزان هرمقاله، خوانندگان تعداد است. شده ارائه انجمن به بارها پژوهشگران

 . دارد خود کارنامه در نیز را سمپوزیوم چند برگزاری هفتگی، برانتشارمقاالت عالوه تاالرگفتگو باشد. می ها

 و الملل بین حقوق سمپوزیوم گری، میانجی درخصوص سنگاپور کنوانسیون به مربوط سمپوزیوم بر عالوه

 بیماری علت به توکیو مپیکال تعویق به عنایت با شد. برگزار تاالر توسط 2422 سال در توکیو المپیک

 وجود مختلف مناظر از بسیاری حقوقی ابهامات و سؤاالت ، 2222 سال به 2222 سال از 21 عالمگیرکووید

 این در تامل قابل منبعی  مقاالت این همگی گفت. پاسخ آنها به سمپوزیوم این در منتشره مقاالت داشت،که

  هستند. مهم زمینه

 آن مبین مقاالت به نگاهی است. شده منظم موضوعی بندی طبقه براساس االرت  2422 سال مقاالت مجموعه

 بدون حقوقی های پژوهش امروزه هرچند است. سیاسی بخش از بیشتر آن در حقوقی مقاالت سهم که است

 که رود می امید ولیکن، هستند، حقوقی اسنادی به مستند هم سیاسی های پژوهش و سیاسی بستر به عنایت

  باشند. داشته همکاری تاالر در بیشتر الملل بین روابط و سیاسی پژوهشگران

 است. آمده ای جداگانه بخش در مجموعه در که تزایدگذاشت، روبه انگلیسی مقاالت تعداد ،2422 سال در

 به ادبیات تولید اهمیت راستای در است. توجه مورد بخش این در المللی بین نویسندگان اندک هرچند همکاری

 بخش پیش در های سال در که است امید المللی بین عرصه در ایرانی پژوهشگران نگاه نشر و نگلیسیا زبان

     یابد. توسعه تاالر انگلیسی

 ارجمند، استاد و عزیز فرزند تقدیر، قابل عالقه وکوشش، جهد از نیز 2422 سال در انجمن، در گفتگو تاالر 

 و مستمر زحمات از انجمن نام به دارم وظیفه بود. مند بهره آن تکرمب و انجمن معزز دبیرکل عسکری، پوریا دکتر

  نمایم. سپاسگزاری نهایت ایشان بزرگوارانه، و عالمانه وقفه، بی

 بیشتر مشارکت سیاسی، و حقوقی زمینه دو در مقاالت دقیق ارزیابی و بررسی تاالر، فعالیت کیفی تقویت برای

 و اساتید از جمعی حضور با تاالر دبیران شورای تاالر، محترم سردبیر پیشنهاد به بنا  بهتر،  سازماندهی و امور در

 فعالیت و نمودند همکاری یکدیگر با عالقه و همدلی با سال طول در عزیز دبیران شد. تشکیل جوان پژوهشگران

 دکتر ، وروزین حسین دکتر امینی، اعظم دکتر عزیز، فرزندان یکایک از دارم وظیفه بخشیدند. کیفیت را تاالر
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 فراوان تشکر الهیجانی شمس علیرضا دکتر و عبدالهی محمدعلی دکتر وحیدبذار، دکتر نژاد، حسین کتایون

 کند. کمک تاالر بیشتر اعتالی به و ادامه جمعی همیاری که است امید نمایم.

 مقاالت ارسال اب و عالقمندی با گذشته 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، ارزشمند

 مرتبانتشار و تاالر فنی پشتیبانی در خود مساعدت با پازدارکه اعظم خانم انجمن، عزیز همکار از صمیمانه

 . کنم می ریسپاسگزا کنند، می وظیفه انجام مجدانه، آرام، منش با مقاالت

 سربلندی موجب و معتبر المللی بین حتی و ملی درتراز گفتگو تاالر علمی محتوای و فعالیت  اینجانب، تجربه به

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

  است.

 به انجمن است. مرتبط های حوزه وعالقمندان پژوهان دانش تربیش همکاری درگرو آن فعالیت استمرار و حفظ

  باشد. آن قدردان که است امید و نهد می ارج داوطلبانه ارزشمند فعالیت این

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

 خداوند پناه در

 مصفا نسرین

   انجمن رئیس
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: لیاسرائ یاز سو تیبشر هیعل تیو جنا دیحقوق بشر راجع به ارتکاب آپارتا بان دهیگزارش د

 که رد شد! یخط قرمز

 یطباطبائ عالمه دانشگاه الملل دانش آموخته دکترای حقوق بین -دکتر مهشید آجلی الهیجی

 

بان حقوق بشر منتشر شده، به صراحت اعالم گردیده است که  از سوی دیده 2222آوریل  21که در  گزارشی در

اذیت و آزار به عنوان مصادیقی از جنایت علیه بشریت هستتند. ایتن   مقامات اسرائیلی در حال ارتکاب آپارتاید و 

گزارش عمدتاً مبتنی بر سیاست کلی دولت اسرائیل درباره تسلط استرائیلی هتای یهتودی بتر فلستطینیان و نقتض       

منتاطق  »حقوق بشر آنها است. البته در متن گزارش به نقتض گستترده و سیستتماتیک حقتوق بشتر فلستطینیان در       

 اردن رود بتاختری  کرانته  همچنتان  جهتانی  جامعه که است ذکر به الزم. است  پرداخته شده« اسرائیل»و « اشغالی

وان مناطق اشغالی شناسایی می کند و در این گزارش هم مکرراً بته  عن به را غزه نوار و شرقی المقدس بیت شامل

الهته   در حقتوق بتین الملتل، چنانکته در کنوانستیون هتای       نظتام حقتوقی اشتغال   . این موضوع تصریح شده است

  د.را بر قدرت اشغالگر تحمیل می کن مورد شناسایی قرار گرفته است، التزام به قواعد خاصی 2141ژنو  و 2121

نتوامبر   21سازمان ملل متحتد در   مجمع عمومی 282قطعنامه  در حالی که از سال ها پیش، یعنی از زمان تصویب

جامعه جهانی به لزوم ایجاد یک دولت عرب در کنار دولت یهتود در فلستطین تأکیتد ورزیتده استت، امتا        2141

به طور متقن و کامل اجرایی نشده و اسرائیل در انتقال کامل قدرت به دولت فلسطینی تعلل می تاکنون این مسئله 

ورزد. در این گزارش، به وجتود دولتت واحتد مستلط بتر منطقته در عتین وجتود دو گتروه جمعیتتی استرائیلی و            

 علیته  جنایتت  تکتاب ار حتال  در استرائیل  کته  دهد می نشان ها¬فلسطینی اشاره شده و نیز بیان می گردد که یافته

 فلستطین  در بشر حقوق سیستماتیک نقض از حالی در بشر، حقوق بان دیده گزارش. است فلسطینیان علیه بشریت

 در نظر مشورتی خود راجع به 2224لی پیش تر از آن، دیوان بین المللی دادگستری در سال خی که کند می بحث

به روشنی مسئولیت دولتت اشتغالگر در تتأمین و     «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین»

 .تضتتمین حقتتوق بشتتر کلیتته مردمتتی کتته در محتتدوده اعمتتال صتتالحیت او هستتتند، را مطتترح کتترده بتتود          

تبعیض سیستماتیک ذیل جنایتت علیته بشتریت بته عنتوان یکتی از شتدیدترین         به طور کلی دو جرم در ارتباط با

اساستنامه رم   1جرائم بین المللی شکل گرفته است که عبارتند از آزار و اذیت و آپارتاید.آزار و اذیت ذیل ماده 

محروم کردن عامدانه و جدی افراد از حقوق اساسی شان برخالف حقوق بتین الملتل و بتر مبنتای      به معنی 2118

پاستخ بته وضتعیت آفریقتای      هویت گروه یا جامعه ای خاص استت. ممنوعیتت آپارتایتد هتم هرچنتد ابتتدائاً در      

اساستنامه   1 متاده  بر عالوه خاص، طور به که است الملل بین حقوق  د، امروزه یک قاعده مسلممطرح ش جنوبی

متورد   2114کنوانسیون بین المللی جلوگیری و مجتازات جنایتت آپارتایتد مصتوب     ، دردیوان کیفری بین المللی

این اسناد، برای شکل گیری آپارتاید احراز عناصتری   شده در پردازش قرار گرفته است. با استناد به تعاریف ارائه

ضروری است که عبارتند از قصد برتری بخشیدن یک گروه نژادی بر گروهی دیگر، وجود بستری برای ظلتم و  

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.rulac.org/assets/downloads/Ferraro_-_Beginning_and_end_of_occupation.pdf
https://www.rulac.org/assets/downloads/Ferraro_-_Beginning_and_end_of_occupation.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.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://academic.oup.com/ejil/article/24/3/867/481600
https://academic.oup.com/ejil/article/24/3/867/481600
https://academic.oup.com/ejil/article/24/3/867/481600
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.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf
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 .ستتتتتتم سیستتتتتتماتیک گتتتتتروه برتتتتتتر نستتتتتبت بتتتتته گتتتتتروه دیگتتتتتر و ارتکتتتتتاب اعمتتتتتال غیرانستتتتتانی

ان آغاز اشغال نقض شتده، از جملته مهمتترین یافتته هتای      عالوه بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین که از زم

بان درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر فلسطینیان، به تتالش ستازمان یافتته استرائیل بترای تغییتر        دیده

ترکیب جمعیتی به ویژه در شهر بیت المقدس مربوط استت. جابجتایی اجبتاری متردم فلستطین، استکان آنهتا در        

راکم، نشان گر تبعیض سازمان یافته در برخورد با این مردم است. در حالی کته فلستطینیان در   مناطق محدود و مت

کل با تبعیض های قابل توجه مندرج در قانون مواجه اند، فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی به واسطه زندگی تحت 

دم فلسطینی کرانته بتاختری   قواعد سختگیرانه نظامی حتی شرایط دشوارتری دارند. ظلم ناشی از محروم کردن مر

رود اردن و نوار غزه از برخی از حقوق اولیه شان، از جمله محدودیت شدید رفت و آمد، نقض حق بتر زنتدگی   

شایسته به واسطه عدم اعطای مجوز ساخت و ساز و تخریب خانه ها و عدم دسترسی به آب، بترق و ستایر منتابع،    

 بتان  دیده مستندات از بخشی تنها تجمعات، و بیان آزادی بر حق مانند در کنار محرومیت از حقوق مدنی اساسی،

. هر یهودی از هر نقطه دنیا است اسرائیل توسط بشریت علیه جنایت ارتکاب درخصوص الزم عناصر احراز برای

می تواند به راحتی وارد اسرائیل یا کرانه باختری شده و شهروند اسرائیل شود؛ در حتالی کته مهتاجران فلستطینی     

سال آوارگی در کمپ های پناهندگی کشتورهای همستایه، نمتی تواننتد بته سترزمین شتان برگردنتد.          12د از بع

مجموعه این اقدامات نسبت به فلسطینیان، صرفاً به این علت که فلسطینی هستند، اتختاذ عامدانته سیاستت برتتری     

 اخیتر  هتای ¬قتوانین ستال   بخشیدن گروهی از مردم نسبت به گروه دیگر است. این سیاست بته وضتوح حتتی در   

 .کنتد  متی  مطترح  را اسرائیل المللی بین مسئولیت طرح امکان دولت، عمل عنوان به که یافته انعکاس نیز اسرائیل

خود با توجه به مستندات موجود، اقدامات مقامتات استرائیل را مصتداق     گزارش بان حقوق بشر در بنابراین، دیده

جرم اذیت و آزار و آپارتاید تشخیص می دهد. شکی نیست که ذیل معاهدات متعدد بین المللی، اسرائیل متعهتد  

زنتدگی شایستته فلستطینیان را بته     است به نقض های ارتکابی حقوق بشر پایان داده و کرامتت انستانی و حتق بتر     

رسمیت بشناسد و رعایت کند. اما در عین حال، جامعه جهانی نیز در رابطه با تضتمین حقتوق بشتر متعهتد استت.      

بسیاری از موارد ذکر شده در قالب نقض های شدید حقوق بشر یا قواعد عام الشمول جای می گیترد کته همتان    

اعالم می کند، جامعه جهانی تعهتد دارد کته در برابتر     قضیه دیوار حائل طور که دیوان بین المللی دادگستری در

رس آن واکنش نشان دهد. برای مثال، رسیدگی دیوان کیفری بین المللتی بته جنایتات ارتکتابی کته اخیترًا در متا       

خبر از آغاز تحقیقات در خصوص وضعیت فلسطین داد کته ذیتل آن جترائم ارتکتابی در      دادستانی دیوان 2222

 ضتمانت  از استفاده یا و «جهانی صالحیت» ذیل مرتکبین با ها دولت برخورد یا  خاک فلسطین قابل بررسی است

بتان در   دیتده  گتزارش  امتا . شتود  محستوب  الزم، هتای  العمتل  عکس نوع این زمره در تواند می «تحریم» اجرای

قسمت بسیار جالب توجه پیشنهادها، با خطاب قرار دادن دولت ها از جمله فلسطین، استرائیل و ایتاالت متحتده و    

نهادهای بین المللی ازجمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، برخی راهکارهای جدید نیتز در ایتن راستتا معرفتی متی      

ایجاد نهادهایی مانند ایجتاد یتک کمیستیون تحقیتق در چتارچوب      که کشورها باید از طریق  کند؛ برای مثال، این

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
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ملل متحد برای بررسی وضعیت تبعیض و سرکوب در اسرائیل و فلسطین و ... به نقض حقوق بشر واکتنش نشتان   

داده، راهی برای تضمین آن بیابند یا اینکه فروش تسلیحات و تجهیزات امنیتتی بته استرائیل را مشتروط بته پایتان       

  .قتتتتتتتتتتض حقتتتتتتتتتتوق بشتتتتتتتتتتر و جنایتتتتتتتتتتات بتتتتتتتتتتین المللتتتتتتتتتتی نماینتتتتتتتتتتد دادن بتتتتتتتتتته ن

آن بتر همته متردم     کنتترل متوثر   متورد  در که حالی در فلسطین دولت مسئله این است که شناسایی البته ارزشمند

 غالی که بیش از نیم قرن به طتول انجامیتده، امیتدواری بته    بودن اش فلسطین تردیدهایی وجود دارد، باور به موقتی

برای حل مشکل در حالی که سال ها بی نتیجه مانده و برخی فشارها، موجب غفلت جامعه جهانی  «فرآیند صلح»

 و همکاری با باید و است  آستانه جنایت علیه بشریت رسیدهاز این امر شده که ظلم و ستم وارده بر فلسطینیان به 

دغه حقوق بشر،ستعادت  دغ که حالی در. شود اندیشیده خصوص این در تدبیری جمعی موثر اقدام یک قالب در

 بشتر  حقوق نقض قربانیان از  هر فرد از ابناء بشر است، این گزارش حاوی اعداد و آمارهای دردناک بی شماری

 (اینجا :بیشتر مطالعه برای. )کند می کمک اذهان بیداری به گزارش نگریروش. باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01108.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_01108.PDF
https://www.jstor.org/stable/798058?seq=1
http://opiniojuris.org/2021/04/30/apartheid-and-persecution-the-forgotten-crimes-against-humanity/
http://opiniojuris.org/2021/04/30/apartheid-and-persecution-the-forgotten-crimes-against-humanity/
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مشترک مخبران  هیانیدر قبال نقض حقوق بشر در پرتو ب یردولتیغ ینظام یگروه ها تیمسئول

 مستقل حقوق بشر ملل متحد
 الملل بین حقوق پژوهشگر –دکتر سید علی حسینی آزاد 

 

کشاند که در ساختاربندی المللی را به این سمت میالملل هر حقوقدان بین نگاه سنتی و سطحی به حقوق بین 

کن فعال و تأثیرگذار آن بوده و موضوع المللی رهای بین ها و سازمانالملل که صرفاً دولتکنونی حقوق بین 

المللی به سختی میسر خواهد گیرند، پدیداری و تصور مسئولیت برای سایر بازیگران بین حق و تکلیف قرار می

المللی، نقض گسترده حقوق بشر از سوی های کنونی جامعه بین بود. یکی از موضوعات قابل توجه در رخداد

های نظامی  ادی غیردولتی دارند و سؤال مقدر پیش رو این است که آیا گروههای مسلحی است که بنیگروه 

الملل دارند یا خیر. در نگاه نخست، از  غیردولتی تعهدی به حمایت و رعایت حقوق بشر به موجب حقوق بین

گردند، یالمللی، تابعانی فعال و دارای تکلیف، تلقی نمهای غیردولتی در نظام حقوقی بین  آنجایی که گروه

 بنابراین شاید پاسخ اولیه به این سؤال منفی باشد. اما این تفکر را باید از آینه ذهن سترد. چرا که موازین بین

های حقوق بشری به حمایت از ها و خصوصیات مرتکبان نقض  المللی حمایت از حقوق بشر، فارغ از ویژگی

 مخبران از جمعی توسط اخیراً که شده انجام گزارشی ۀپردازد. مطالعۀ حاضر در سایهای بشری افراد می حق

 حقوق از حمایت بودن فراسرزمینی بر تأکید با مزبور گزارش .است شده منتشر متحد ملل بشر حقوق مستقل

 متعلق آن، به متعهدان یا مکلف از فارغ را بشری های حق نیز کمیته حقوق بشر .کندمی دنبال را ایده همین بشر،

 .داندمی بشری افراد به

متحد نظیر شورای امنیت، مجمع  های وابسته به ملل ارگان برخی که است آمده گزارش مشترک مخبران در

های نظامی غیردولتی و پر های متعدد سعی در تبیین مسئولیت گروه عمومی و شورای حقوق بشر در فرصت

بازیگران نظامی »اند که حاصل تالش آنها به طور خالصه از این حکایت دارد که  کردن خالءهای موجود داشته

تی داشته باشند یا کنترل دوفاکتو بر سرزمین یا یک جمعیت داشته باشند، غیردولتی اعم از اینکه کارویژه شبه دول

های حمایت از الیه «. ها احترام گذاشته و به رعایت آن بپردازنددست کم بایستی به حقوق بشر افراد و گروه 

 بر تکیه با های شورای حقوق بشرگزارش شود. در برخی ازحقوق بشر شامل احترام، حمایت و و اجرا می

 ها گروه این برای بشر الملل بین حقوق موجب به بشر حقوق رعایت به تعهد غیردولتی، نظامی های گروه ماهیت

به رعایت حقوق  متعهد خود طبیعت و ماهیت به بنا مزبور های گروه که است شده بیان و شده انگاشته مفروض

 ملل ویژۀ مخبران گزارش همچنین و شواری حقوق بشر هایو بخصوص حق بر حیات هستند. گزارشبشر 

 شرایطی بیان به جزئیات با ایده، این تأیید ضمن سریالنکا و سودان جنوبی نظیر کشورهایی خصوص در متحد

 .گردد مشخص عهد مزبور اعمال و اجرا شود و محدوده آن اند که طبق آن ته پرداخت

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.8%2fRev.1&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
https://undocs.org/en/A/HRC/38/44
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/032/23/PDF/G1703223.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A_HRC_40_69.docx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/121/17/PDF/G0612117.pdf?OpenElement
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های نظامی غیردولتی در زمینه حمایت  ئولیت برای گروهه در روند ایجاد مسک دارد آن از نشان برخی مطالعات

 تر دانست و بر این عقیده بوده که مساعی جامعه بینهای خاص را برجسته توان برخی حق از حقوق بشر، می

المللی در تبیین تعهد به رعایت آن حقوق از سوی بازیگران غیردولتی، بهتر به ثمر نشسته است. بعنوان مثال، 

های نظامی غیردولتی نیز تسری تواند به گروه المللی می شکنجه حقی است که با تکیه بر اسناد بین ممنوعیت

های تواند شامل اقدامات انجام شده از سوی گروه یابد. تعریف شکنجه به موجب کنوانسیون منع شکنجه می

به طور مطلق و فارغ از جنس و شکل المللی موجود تعهداتی را نظامی غیردولتی نیز بشود و همچنین اسناد بین 

توان حقوقی نظیر حق بر حیات و ممنوعیت کنند. همچنین میمرتکب آن، به ممنوعیت شکنجه شناسایی می

 تبعیض علیه زنان را به این فهرست افزود.

کنند را با های غیردولتی نظامی که تحت امر یک دولت اقدام می واضح و مبرهن است که آن دسته گروه

هایی برای دولت، در توان به قواعد حقوق بشری مقید ساخت. چرا که با تعریف مسئولیت ولت بیشتری میسه

های نظامی غیردولتی  شود. در برخی موارد، رفتار گروهوهله دوم الزاماتی داخلی برای گروه مزبور ایجاد می

 مسئولیت راجع المللطرح مواد کمیسیون حقوق بین  شود.المللی دولت می مستقیماً منجر به ایجاد مسئولیت بین

 .است کرده بینی پیش 22 و 1 ،8 مواد در را احتمالی چنین هادولت

الملل فعل خاص به موجب حقوق بین رفتار شخص یا گروهی از اش»دارد: طرح مزبور چنین اشعار می 8ماده 

 تحت دستور، به واقع در مزبور رفتار انجام در مزبور اشخاص یا شخص که درصورتی شودمی تلقی  دولت

 در که اشخاص از گروهی یا شخص رفتار» که داردمی بیان 1 ماده همچنین. «کنند عمل دولت کنترل یا هدایت

الملل کنند به موجب حقوق بین ت به اعمال برخی اقتدارات دولتی میبه جای آنان مبادر یا رسمی مقامات غیاب

شود، در صورتی که اعمال چنین اقتداری با توجه به غیاب مقامات رسمی و به جای آنان در فعل دولت تلقی می

 بینی کرده است راپیش  22توان فرضی که ماده در ادامه می«. اوضاع و احوال خاص قضیه ضرورت داشته است

رفتار یک جنبش شورشی که حکومت جدید را در یک دولت : »22نیز مدنظر قرار داد. وفق بند نخست ماده 

رفتار »دارد که بند دوم نیز بیان می«. شودالملل فعل آن دولت تلقی می دهد، به موجب حقوق بینتشکیل می

ز قلمرو دولت سابق یا در قلمرو یک جنبش خواه شورشی یا غیر آن که موفق به ایجاد دولت جدید در بخشی ا

- بین حقوق کمیسیون. )«شودمی تلقی جدید  الملل فعل دولتشود، به موجب حقوق بین تحت اداره آن می

 گل، ابراهیم علیرضا ترجمه ،(الملل بین حقوق کمیسیون مواد شرح و متن) دولت المللی بین مسئولیت الملل،

طرح  22( البته بر اساس آنچه ماده 118، ص. 2181هردانش، تهران، های حقوقی شپژوهش و مطالعات مؤسسه

های غیردولتی به دولت را در شرایطی خاص داد.  توان احتمال انتساب رفتار گروهبینی کرده است، مینیز پیش 

وجب شود، در صورتی به م منتسب  رفتاری که وفق مواد پیشین نتواند به دولت»دارد: این ماده چنین اشعار می

تواند فعل آن دولت قلمداد شود که آن دولت رفتار مزبور را تأیید نموده و آن را به سان الملل میحقوق بین 

 «.رفتار خود تلقی نماید

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Seminar_Human%20Rights%20Responsibilities%20of%20Armed%20Non-State%20Actors.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Seminar_Human%20Rights%20Responsibilities%20of%20Armed%20Non-State%20Actors.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
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توان مورد بررسی قرار داد. در حقیقت اگر های نظامی غیردولتی را در قالب وضعیت تخاصم نیز می رفتار گروه

المللی ت موجب نقض تی در جریان یک درگیری نظامی ت اعم از داخلی یا بین های نظامی غیردول رفتار گروه

الملل بشر در  تواند محل بحث باشد. بدواً واضح و مبرهن است که حقوق بینحقوق بشر افراد شده باشد، می

مشروعیت تهدید  ،دیوار حائل شود و این امر در قضایای مختلفی چونوضعیت مخاصمه مسلحانه نیز اعمال می

 نیز دادگستری المللی بین دیوان تأیید مورد های نظامی در سرزمین کنگو فعالیت و اییا استفاده از سالح هسته 

هد بود، اسناد شا توانمی بشردوستانه الملل بین حقوق خصوص در آنچه برخالف حال، این با. است گرفته قرار

های نظامی غیردولتی اعمال تکلیف کرده  بشری نادری وجود دارند که مستقیماً و به صراحت بر گروه حقوق

 2، ماده شدن اجباری المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید کنوانسیون بین 1توان به ماده باشند. برای مثال می

پروتکل  4 ماده و نوانسیون اتحادیه آفریقایی راجع به حمایت و مساعدت افراد تبعیدی داخلی در آفریقاک

 که کرد اشاره مسلحانه مخاصمات در کودکان مشارکت به راجع اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک

 .اند دانسته مقرره تکالیف موضوع را غیردولتی های گروه

ها و افراد پدید ظام کنونی حقوق بشر برای تنظیم روابط میان دولتکنند که نهرچند برخی اینگونه استدالل می

هایی غیر از  های حقوق بشری به ندرت به مسئولیت موجودیت آمده است و از این جهت است که کنوانسیون

 Zegveld, L., The Accountability of Armed Opposition Groupsا ند، )ها اشاره کردهدولت

in International Law, Cambridge University Press, 2002, p 54 ) اما به زعم بسیاری

های بشری نمونه اعالی حقوقی هستند که متعلق به شخصیت فردی انسان و کرامت ذاتی او  ، حقدانانحقوق از

 قوق ذاتی و طبیعی بایستی توسط هر شخص یا نهادی رعایت شود.بوده و اجرای این ح

 قبال در غیردولتی نظامی های گروه مسئولیت تأیید ضمن نیز بیانیه مشترک مخبران مستقل حقوق بشر ملل متحد

های حاکم دولت قانونی سیطره گسترش و موجود حقوقی چارچوب تقویت منظور به بشر، حقوق نقض

 دهد.پیشنهادات و راهکارهایی ارائه می

 های گروه بر بشری حقوق تعهدات اعمال عدم که است آن از حاکی های حقوقیتحلیل  بنا به مراتب فوق،

 باشد: اوالً، اعمال حقوق بینلیل هم از حیث نظری و هم از حیث عملی مردود مید چند به غیردولتی نظامی

های بشری غیرنظامیان به طور کامل باشد، چرا که هم صرفاً اعمال تواند ضامن حق الملل بشردوستانه نمی

گیرد و هم تنها به غیرنظامیان و یا کسانی که سالح را بر زمین زننده ارتکابی را در بر می یبآمیز و آس خشونت

های حقوق بشری نظیر حق بر تجمعات یا منع تبعیض  شود و بعنوان مثال سایر نقضاند محدود می گذاشته

ها معموالً در انسته شود، دولتهای بشری د گیرد؛ ثانیاً، اگر صرفاً دولت مسئول رعایت حقجنسی را در بر نمی

های توان از آنها انتظار داشت حمایت کاملی از حق زمان مخاصمات کنترل کاملی بر اوضاع ندارند و نمی

تواند شرایط اعمال ها نمیای وضعیت  الملل بشردوستانه در پاره بشری به عمل آورند. ثالثاً، مقررات حقوق بین

الملل بشر است. این واردی تنها چارجوب حقوقی باقیمانده، نظام حقوق بین شدن را کسب کند و در چنین م

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=998105006001068126072108121102120121053040051018055094125101004098095101071067122123041031008002042043044093081115019122023084025010021006031084089026114109086097030064008046091125004009106016126105091118029021025108108070080110088123065088116093101069&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26797&LangID=E
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
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های  های ناتوان که چارچوب حقوقی مستحکمی نداشته و از سوی دیگر گروهمسأله بخصوص در مورد دولت

یافته نیستند که شرایط مشمول تعریف مخاصمه شود، صادق است. به این  نظامی موجود که آنچنان سازمان

 ها در قبال نقضهای ناتوان، مسئولیت گروههای درگیری یا در مورد دولتاست که در برخی وضعیت  جهت

اند. الملل پاسخگو دانسته شده های مزبور از حیث حقوق بین  های حقوق بشری شناسایی شده است و گروه

 ویژه مخبران های گزارش یا و سوریه های شورای حقوق بشر درخصوص)نمونۀ چنین رویکردی را در گزارش 

 (.دید توانمی مسألۀ مقابله با تروریسم و حمایت از حقوق بشر و سریالنکا ر موردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/A/HRC/19/69
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/121/17/PDF/G0612117.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/80/PDF/G1213780.pdf?OpenElement
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 یسرنوشت جمع نییپناهندگان غزه و حق تع

 یالملل دانشگاه خوارزم نیروابط ب اریستادا -دکتر فریده محمدعلی پور

 

 نیترس موجه از ا» دارای گردد که  به شخصی اطالق می «هپناهند»پناهندگان  2152 ونیکنوانس یکدر ماده 

 دیداشتن عقا ای یاجتماع ی ها  گروه یدر بعض تیعضو ای تیمل ایمذهب  ایبه نژاد  مربوط است که به علل

در مورد  ونیکنوانس نیا»، ند محرومیتموسوم به ب 2ماده  بند )د( طبق«. ردیتحت شکنجه قرار گ یاسیس

سازمان ملل متحد  یعال سریکم ،ملل متحد سازمان ارکان ایمؤسسات  تیکه در حال حاضر تحت حما یاشخاص

 .«نخواهد بود یمجر دارند ی م افتیارکان مزبور کمک در ای مؤسسات از ایقرار دارند  پناهندگان یبرا

بوده و هستند؛ در خاورمیانه  UNRWA آنروا اریاخت تحت 2111و  2148های   جنگ یآواره ط انینیفلسط

 و تیکند. ماه  خارج می ونیکنوانس تیرا از حما ینیپناهندگان فلسط یطور سنت شده به  پذیرفته ری، تفسنیبنابرا

خدمات  و دارد یتفاوت اساس 2152 ونینساز پناهندگان در کنوا تیبا حماآنروا  تیبشردوستانه مأمور فایوظ

ی را در بر محلدر جمعیت ادغام  ای تیتابعکسب  ی یااسیس تیاما موقع کند فراهم می و کار لی، تحصیدرمان

در سوریه، ها  هنوز در اردوگاه ینیاز آوارگان فلسط یاری، بس«تنکبیوم »سال پس از  11، لیدلبه همین  ندارد.

 تند.هساردن، لبنان و فلسطین 

ژوئن تا  8، 2221 هیژانو 21تا  2228دسامبر  21 ،2224اکتبر  21سپتامبر تا  21، چهار جنگ در غزه از 22در قرن 

 22. دوره ندا افزوده ینیآوارگان فلسط ی بهدیموج جدرخ داده اند و هر بار  2222مه  22تا  22و  2224اوت  21

های خود در کرانه   ها از سرزمین  فلسطینی یکن شهیر یارا بر یدتریاقدامات شد اهوینتانوزیری  نخست ساله 

آتش عملیات نظامی  المقدس شرقی، بیت جراح خیشو بیرون راندن اعراب از محله  ه استبه همراه داشت یباختر

ئیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از درخصوص جنایات اسرا تحقیقاتدر شرایطی که  را برافروخت. 2222

 یاجتماع یدر رسانه ها یجنگ میجرا میشاهد پخش مستقدنیا  نزد دیوان کیفری بین المللی مطرح است 2224

کند و اضافه کرد  یبه خشونت مداوم نگاه م «یجد اریبس» ی، فاتو بنسودا، اظهار داشت که ویواندادستان دبود، 

 گزارشنظاره می کنیم.  باشد که ما یزیتواند چ یم زین عیوقا نیتحول ا ریشده است و س آغاز قاتیکه  تحق

خط : لیاسرائ یاز سو تیبشر هیعل تیو جنا دیراجع به ارتکاب آپارتا» 2222آوریل  21بان حقوق بشر در  دیده

 یکرانه باختر ای لیوارد اسرائ یتواند به راحت یم ایاز هر نقطه دن یهودیهر » اذعان می دارد« که رد شد یقرمز

 یپناهندگ یدر کمپ ها یسال آوارگ 12بعد از  ینیفلسط هاجرانکه م یشود؛ در حال لیشده و شهروند اسرائ

 ییکایآمر انیهودیاز  یا ندهیعداد فزاتین شرایط، در ا«. شان برگردند نیتوانند به سرزم ینم ه،یهمسا یکشورها

به حقوق  ،کنند یم تیحما لیاز اسرائ آمریکا که کنگره یاز اعضا زیادی، از جمله تعداد گرید یاریو بس

کمک  «نیکردن حقوق فلسط مالیپا»به  دیمتحده نبا االتیا یتیامن یکه کمک ها و اینتقاد دارند اع زین نیفلسط

 کند.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97439
https://www.unrwa.org/
https://www.icc-cpi.int/palestine
https://justiceinconflict.org/2021/05/27/this-time-the-situation-in-palestine-is-different-this-time-the-icc-is-watching/
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://unstudies.ir/iauns-forum/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84:-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF!/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84:-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF!/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84:-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF!/
https://www.hrw.org/news/2021/05/27/its-time-update-us-approach-israeli-rights-abuses
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( بر اثر عملیات نظامی 2222مه  22 تا 22) 2422اردیبهشت  12تا  22 خیتارز ا غزه در عملیات نظامیطی 

 یامدهایهای خود آواره شدند. با توجه به پ نفر از خانه 11222، کشتهکودک  11نفر ازجمله  242اسرائیل 

 یاریبسو  نخواهند بود اسکانقادر به  بس حتی پس از آتشآوارگان  بخشی از هدر گذشت نظامی اسرائیل اتیعمل

 خواهند شد. یپناهندگ یهولناک در جستجو یغزه مجبور به سفرها انینیاز فلسط

به « یمرکز ترانهیمد»و « یشرق ترانهیمد»مهاجرت  ری، هر دو مسیجمع گور دسته کیبه  ترانهیمد شدن لیتبد با

که اغلب  Frontex فرانتکس اروپا یآژانس کنترل مرز  گزارش بنا به. اند کرده  پر انینیفلسط بسیاری از را اروپا

طور  به غزه، نرخ پروازها بهاسرائیل  2224پس از حمله سال  ،کند ثبت میو  یریرهگرا مهاجران  تیمل

در  فرانتکسدند. کرترک  غزه را نفر همان سال 22،222زده شد که  نیتخم و افتی شیتوجهی افزا قابل

: دیگو ی کرده و م اشاره ترانهیمد یایخود به کاهش مهاجرت مجاز در در سکیر لیتحل و  هیگزارش ساالنه تجز

 در 4122 از ٪11آنها  ییشناسا زانیاست که م ینیاستثنا در روند کاهش، مربوط به اتباع فلسط نیتر  توجه قابل»

قرار دارد، کار  یظاهر دائم به یترک غزه که در محاصره نظام «است. افتهی  شیافزا 2221 در 1،122 به 2228

 یدر موارد متعددالبته، به اروپا شدند.  قیبه مصر و ازآنجا با قا متیعزافراد اغلب موفق به  نیاما ا یستن یا  ساده

به موضوع  محل امنیافته از دریا به  همچنین رساندن پناهندگان نجات  غزه در راه غرق شدند.اهل پناهندگان 

  مناقشه برانگیزی در اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

قرار داشتند.  یمنحصر به فرد تیدر وضع یمربوط به درخواست پناهندگ یحقوق یدگیچیپ لیافراد به دل نیا

 تیبعبدون تا انینیاز فلسط یاریشوند، بس ی م عودتمبدأ خود  یناموفق اغلب به کشورها انیجو پناه که یدرحال

 ای، غزه، یهای کرانه باختر  را به خانه ها  فلسطینیبازگشت ، یکل اصل کیعنوان  به لیاسرائ ؛ زیرامانند ی م یباق

 .ردیپذ ی نم یالمقدس شرق بیت

 ونیکنوانس 2ماده  (دبند )در  تیبند محروم ریدر تفس یرییتغ ینیتازه آواره فلسط انیجو  از پناه جدید نسل

تغییر یافته است و از نظر آن، پناهندگان سازمان ملل متحد  یعال یایساریکم موضع. ه استردک جادیپناهندگان ا

 2152 ونیاست تحت کنوانس کنخارج شوند، مم انهیدر خاورم حوزه آنروااز  ینیپناهندگان فلسط هنگامی که

 .گان باشنداز پناهند تیحما طیواجد شرا

و  تیبند محروم نیبه رابطه ب   Alhetoلهتوااز موارد ازجمله  ی( در تعدادCJEUاروپا ) هیعدالت اتحاد وانید

و حماس در  لیاسرائ نیمسلحانه ب یریلهتو، در درگاخانم  ه است.پرداخت انینیفلسط یاز پناهندگان برا تیحما

اردن  که ییکرد. ازآنجا متیاردن و ازآنجا به بلغارستان عز به. او ابتدا ردنوار غزه را ترک ک 2224و اوت  هیژوئ

در آنجا از محافظت مؤثر برخوردار  توانست ی لهتو ماکه خانم  افتیدر یواناست، د آنروا اراتیاخت طهیدر ح

 نیچن ایآ بگیرد که نیدر مورد ا یواقع میتصم کید یکه دادگاه با افتیدر نیهمچندیوان ، حال نیشود. باا

یا  کند  عمل می آنروا اردن به تعهدات خود در قبال پناهندگان ایآ نکهیاست و ا ریپذ امکان یمحافظت مؤثر

 .کشد ی م ریدر اروپا را به تصو ینیطفلس انیجو موجود در مورد پناه نیاز قوان یا خالصه افتهی نی. اخیر

https://www.ochaopt.org/content/escalation-gaza-strip-west-bank-and-israel-flash-update-11-covering-1200-20-may-1200-21-may
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/focus/people-smugglers-the-latter-day-slave-merchants-UArKn1
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-_-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A6%C2%BB/
https://www.unhcr.org/4add88379.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0585&from=EN
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متفاوت  ییاروپا یکشورها انیشده است، در م ثبت آنروا از غزه که توسط ینیفلسط انیجو  مربوط به پناه هیرو

 گانگانیحقوق ب یدادرس ی، شورایپناهندگ یها پرونده یبرا کیبلژ دنظریتجد ئتیمثال، ه عنوان است. به

CALL اوضاع ی دارد؛ اتیعملتوان هنوز هم  یباوجود مشکالت مال آنرواکه  گرفت میتصم 2221، در نوامبر

. در ستین یزندگ یرانسانیغ طیو شرا کیستماتیس تیو اذآزار  یاما به معنا است نامطمئن یطورکل غزه به یتیامن

 تیز غزه وضعآنروا ا ثبت نام شده در انیبه متقاض و را معکوس کرد تیوضع CALL،  2222و مارس  هیفور

که قرار  یفاظت و کمکح»ده است مواجه شبا آن ی که آنروا مشکالتبا  افتیدر CALL. داعطا کر یپناهندگ

در اوت  دادگاه آمستردام ،یگریتوجه د قابل شرفتی. در پ«است جهینت یزه ارائه دهد باست به پناهندگان در غ

پناهندگان از  ونیکنوانس 2ماده  بند )د( تحت توان یرا نم آنروا شده در ثبتکه پناهندگان غزه  افتیدر 2222

 خارج کرد. تیحما

: ، به تاریخ خود بازگشته استشد یشناخته م یو نه انسان یاسیعنوان نهاد س اغلب به ی کهپناهندگبدین ترتیب، 

قرار داده  تیا مورد آزار و اذر تیکه افراد تحت حما کنند می  را محکوم ی، دولتتیحما یها با اعطا دولت

 کیکاتول دیشت به عقابازگها را بین  پروتستانو  را لغو فرمان نانت چهاردهم یلوئ نکهیازا اروپا، پس دراست. 

 استیسیا شد  و آمریکا هلند ،پروس ا،یتانیاز آنها به بر یاریمهاجرت بسموجب کرد و مخیرترک وطن  ای

تاریخ را قرار گرفتند،  تیمورد آزار و اذ نیکه در طول جنگ سرد در پشت پرده آهن یدر مورد کسان آمریکا

 یشده است. معنا مطرح راًیاخ یپناهندگ یراب یمیقد یبنام نی، اینیدر مورد پناهندگان فلسط دهند.  نشان می

 باید توجه کرد که یخارج استیسموضوع عنوان  به نیفلسطجمعی سرنوشت  نییحق تعبه است که  نیا یامروز

بازگشت کنندگان بالقوه کمک  یحق برا نیباشد که در تحقق ا یمحل یها  از گروه تیحما یبه معنا تواند ی م

شورای حقوق المللی که  و به ویژه تحقیقات بین  مطمئناً مهم است زین نیفلسط ولتشناختن د تیم. به رسکنند یم

این  مطرح کرده است. 2222سازمان ملل در خصوص غزه و احتمال جنایات جنگی اسرائیل در حمله ماه مه  بشر

 مستقل تحقیق سازمان ملل اعالم شده بود.  کمیسیوننیز از سوی  2224موضوع بعد از حمله اسرائیل به غزه در 

 کی حقوق بشر را از هم جدا کرده است. از یدو الزام اساس یبیطور عج حقوق بشر در مورد پناهندگان به اعدوق

  the principle ofو در اصل عدم بازگشت مجدد 2152 ونیکنوانسکه در ندحق ورود دار پناهندگان طرف 

non-refoulement حق بازگشتآنها  ،گریشده است. از طرف د منعکس the right to return  به

 . است حقوق بشر مندرج یجهان هیاعالم( 2) 21در ماده  را  دارند که کشور خود

ممکن  نیسرنوشت فلسط نییتع یدر خارج از کشور و مبارزه برا یپناهندگ نیب یدر مورد تنش احتمال ینگران»

 ینیشده است. پناهندگان فلسط یفرامل فلسطین سرنوشت نییتع ی. مبارزه برا«داشته باشد دنظریبه تجد ازیاست ن

ارتباط برقرار کنند، اغلب  گریکدیبا  توانند ی نم یمل یبسته بودن مرزها لیکه به دل انهیاز مناطق مختلف خاورم

 یاسیبا هم برگردند. رهبران س تیممکن است درنهاو متحد شوند  زبانیم یدر خاک کشورها توانند ی م

المقدس  تیقابل دوام را تصور کنند که ب ایبا معنا  ینیکشور فلسط کیتوانند  یم نمو نه عموم مرد نیفلسط

https://asylumineurope.org/reports/country/belgium/asylum-procedure/differential-treatment-specific-nationalities-procedure/
https://www.prakkendoliveira.nl/en/news/news-2020/amsterdam-court-grants-palestinian-refugee-protection-under-the-refugee-convention
https://www.britannica.com/event/Edict-of-Nantes
https://museeprotestant.org/en/notice/the-edict-of-nantes-1598/
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27116
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27116
https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=27116
https://news.un.org/en/story/2015/06/502282-un-report-cites-possible-war-crimes-both-israel-and-palestinian-groups-2014
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.23_convention%20refugees.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ejiltalk.org/the-new-palestinian-refugees/
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از کرانه  یشرق قدسو شهرک ها با قطع  وارهایحال، د نیخود نداشته باشد. با ا تختیرا به عنوان پا یشرق

خانه  بی، تخرنیبر ابرند. عالوه  یم نیرا به طور موثر از ب مکانا نیشهر، ا یتیجمع بیترک ریی، ضمن تغیباختر

خواست فلسطینی ها برای زندگی در وطن  در این شرایطادامه دارد،  یالمقدس شرق تیدر ب یها به طور هفتگ

حق  و تحمل است رقابلیغ نیکشور مستقل فلسط کی برای طیشرا جادیبا ا ییها استیس نیچنافزایش می یابد. 

 نیا راتی، تأثلیاسرائ یبا ادامه ساخت و سازهاکند.  یم فیسرنوشت را به شدت تضع نییدر تع نیفلسط

راه حلی که همچنان رود.  یم نیخواهد شد و امکان راه حل دو کشور از ب ریبرگشت ناپذ «نیها در زم تیواقع»

که از پناهندگان غزه  ییها نت در غزه، دولتدور خشو نیدنبال ا بهتعقیب می شود.  شورای امنیتاز سوی 

. تعهد در یسرنوشت جمع نییتعحق : نادیده گیرندرا  یمسئله حقوق بشر نیتر مهم نیا دینبا کنند یم تیحما

 ینیفلسط گانشهر پناهند . آرمانستیبه آنها ن ها تیوضع ریسا اگی یپناهند یصرفاً اعطا ینیقبال آوارگان فلسط

 فراموش شود.  دینبا

را در مورد  تیبند محروم دیسراسر جهان نبا یها  ، واضح است که دولت2222در مه  لیدنبال حمله اسرائ به

 در صورت نبود برنامه یاند، اعمال کنند. حت  شده ثبت آنروا که در یاز غزه، ازجمله کسان ینیپناهندگان فلسط

 باشند. نیاز، داشته در زمان فرار یبرا محل امنی دیاز غزه با ینیط، پناهندگان فلسافتهی اسکان مجدد سازمان یها 

است.  یالملل نیمرسوم ب یها  تیدارند که فراتر از حما یفیوظا ینیدر قبال آوارگان فلسط یخارج یها  دولت

و  2221در  ها دولت تیمهاجران و مسول از پناهندگان و تیحما در سازمان ملل متحد یمجمع عموم هیاعالم

وظایف سنگینی را برعهده دولت ها قرار  2228در  «منظمیافته و   سازمان، منیمهاجرت ا یبرا یجهان قرارداد»

برای اولین بار تصور کرد.  نیفلسط یسرنوشت جمع نییحق تعقبال در  دیگانه را باچند فیوظا نمی دهند. ای

را محکوم  لیاسرائبه  نیفلسط نیسرزم دوفاکتویالحاق  از اعضای اتحادیه اروپا رلندیارلمان اپشاهد هستیم که 

در مورد  قیتحق یبرا یالملل نیب قیتحق ونیکمستشکیل  دیسازمان ملل متحد با عضو یکشورها . اکنوندرک

توجه  با کنند. را پیگیری نیفلسط یاشغال ینهایدر سرزم یگروه تیبر اساس هو کیستماتیو سرکوب س ضیتبع

 موضوع نیا ی پرداختن بهبرا ی و شورای حقوق بشرمجمع عموم ی،جنوب یقایسابقه دخالت در پرونده آفر به

اسرائیل  دیو آپارتا تیآزار و اذ اتیجنا یسازمان ملل برادبیرکل  نماینده ویژهانتصاب  نی. همچنهستند مناسب

  علیه فلسطین موثر خواهد بود.

ه می گردد دیهمان که هست نامهر چیزی، دوم،  گشوده می شود؛ یعلل اصل، نخست، راه برای رفع بدین ترتیب

 از مجازات تیمصونزمانی خواهد رسید که به سوم، جنایات اسرائیل ذیل یهودی ستیزی انکار نمی گردد؛ و  و

 داده شود. انیپا اسرائیل

 

 

https://news.un.org/en/story/2021/05/1092572
https://www.unhcr.org/584689257.pdf
https://undocs.org/en/A/CONF.231/3
https://www.irishtimes.com/news/politics/oireachtas/ireland-becomes-first-eu-country-to-declare-israel-is-involved-in-de-facto-annexation-1.4576250
https://www.hrw.org/news/2021/05/19/how-un-can-help-end-israeli-apartheid-and-persecution
https://www.hrw.org/news/2021/05/27/opt/israel-commission-inquiry-needed-advance-accountability-address-root-causes
https://www.hrw.org/news/2021/05/27/opt/israel-commission-inquiry-needed-advance-accountability-address-root-causes
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 کمیته حقوق کودک درخصوص 02(0202) شماره عمومی در تفسیر ها دولتکلی تکالیف 

 دیجیتال محیط در کودکان حقوق

 ت  پژوهشگر حقوق کودک وحید هدایتی

 

ارتباطات، شبکه  محیط دیجیتال هر لحظه در حال گسترش است. این محیط از جمله شامل فناوری اطالعات و

ها، محتواها، خدمات و برنامه های دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، سیستم های خودگردان، 

الگوریتم ها و تحلیل داده ها و فناوری های بایومتریک است. به صورتی روز افزون محیط دیجیتال در ابعاد 

های جدیدی را برای تحقق حقوق بشری، فرصت مختلف زندگی کودکان ایفای نقش می کند. این دستاورد

کودکان به وجود آورده است. با این حال نباید از خطرات این محیط در نقض و یا سوء استفاده از حقوق 

کودکان غافل بود. در محیط دیجیتال باید به حقوق کودکان احترام گذاشت و از آنها حمایت کرد. امروزه 

وق کودکان را به صورتی گسترده متأثر می کنند و دسترسی درست نوآوری های فناوری، زندگی و حق

کودکان به محیط دیجیتال می تواند در تحقق حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کودکان 

کمیته حقوق کودک ، 2222مارس  22منتشره در تاریخ  25( 2222تفسیر عمومی شماره )کارامد باشد. در 

پیمان نامه )کنوانسیون( حقوق ، یک نهاد حقوق بشری پیمان محور، به چگونگی اعمال سازمان ملل متحد

 121توسط دولت ها در حوزه محیط دیجیتال می پردازد. در تنظیم تفسیر عمومی حاضر از مشارکت  کودک

نهایی سازی آن حدود دو کشور در مناطق مختلف جغرافیایی بهره گرفته شده و فرآیند  28طفل و نوجوان از 

سال به طول انجامیده است. هدف کمیته از این تفسیر عمومی، ارائه راهبرد برای تقنین و سیاست گذاری در 

زمینه تحقق تعهدات دولت ها در چارچوب پیمان نامه حقوق کودک و پروتکل های اختیاری آن در پرتوی 

بیان بهتر، امروز با این تفسیر عمومی کمیته، حقوق  فرصت ها، مخاطرات و چالش های محیط دیجیتال است. به

کودک نه تنها در محیط آفالین، بلکه در محیط دیجیتال و برخط )آنالین( نیز تضمین می شود. در این نوشتار، 

ابتدا اصول پیمان نامه حقوق کودک و ارتباط آنها با محیط دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تکالیف 

 ا در تضمین حقوق کودک در محیط دیجیتال از نظر گذارنده می شود.کلی دولت ه

 محیط دیجیتال و اصول پیمان نامه حقوق کودک

)اصل رعایت مصالح عالیه  1)اصل عدم تبعیض(،  2اصول چهارگانه پیمان نامه حقوق کودک یعنی مواد 

هبردهایی هستند که اعمال )اصل مشارکت کودکان( را 22)اصل حق بر حیات، رشد و بقا( و  1کودکان(، 

 دیگر مواد پیمان نامه در حوزه محیط دیجیتال باید در پرتو آنها صورت پذیرد.

پیمان نامه( دولت ها را متعهد می کند که دسترسی برابر و مؤثر همه کودکان، بدون  2حق بر منع تبعیض )ماده 

قومی و اجتماعی، توانایی مالی، ناتوانی  مالحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، خاستگاه های

جسمانی و سایر وضعیت ها را به محیط دیجیتال تضمین نمایند. در همین راستا دولت ها متعهد هستند تمامی 

https://www.linkedin.com/in/vahid-hedayati-921b197a?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BE2FKxoq6QO259tifZsIp6g%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/vahid-hedayati-921b197a?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BE2FKxoq6QO259tifZsIp6g%3D%3D
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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تمهیدات الزم را به کار گیرند تا هیچ کودکی به صورت معنادار از محیط دیجیتال محروم نماند. در نتیجه، 

ان و امن کودکان به محیط دیجیتال در مکان های عمومی اختصاص یافته به این امر دولت ها باید دسترسی رایگ

را فراهم کرده و سیاست گذاری و سرمایه گذاری های خود را به گونه ای تنظیم نمایند که دسترسی ارزان و 

CRC/C/GC/25-)استفاده معقول همه کودکان از محیط دیجیتال در بسترهای آموزشی و خانه فراهم شود 

p. 2.) 
پیمان نامه( مفهومی پویا و نیازمند ارزیابی درست در هر زمینه است.  1اصل رعایت مصالح عالیه کودکان )ماده 

تفسیر میالدی مبادرت به نگارش  2221حقوق کودک را بر آن داشت تا در سال  اهمیت این اصل، کمیته

کان طراحی نشده بود، با این حال نماید. محیط دیجیتال در بدو ظهور برای کود 24( 2221عمومی شماره )

امروزه این بستر در زندگی این افراد نقش بسیار مهمی دارد. دولت ها باید تضمین کنند در امر تقنین، طراحی، 

مدیریت، ارائه و استفاده از محیط دیجیتال، مصالح عالیه کودکان را باالترین اولویت خود قرار دهند. دولت ها 

ی و محلی حقوق کودکان را در تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال درگیر کنند. باید همچنین نهادهای مل

در راستای اعمال اصل رعایت مصالح عالیه کودکان باید به حق کودکان بر جستجو، دریافت و ارسال 

اطالعات، حق بر حمایت در مقابل آسیب ها و حق بر احترام به دیدگاه ها توجه و تضمین کرد که در پایش 

 (.pp. 2 -CRC/C/GC/25-3)الح عالیه کودکان شفافیت وجود دارد مص

پیمان نامه( به ویژه در  1فرصت های محیط دیجیتال، نقش بسیار مهمی در حیات، رشد و بقای کودکان )ماده 

بحران ها بازی می کنند. حق بر حیات، رشد و بقای کودکان به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق کودک از 

 25تفسیر عمومی شماره مبادرت به تنظیم  2221چنان اهمیتی برخوردار است که کمیته حقوق کودک در سال 

نمود. دولت ها موظف هستند  در مورد حق کودک بر بهره مندی از باالترین استانداردهای ممکن سالمت

ور عام و در تمهیدات الزم را به کار گیرند و از حق کودکان بر حیات، رشد و بقا در هر زمان و هر مکان به ط

محیط دیجیتال به طور خاص حمایت کنند. مخاطرات احتمالی محیط دیجیتال برای کودکان از جمله شامل این 

موارد هستند: محتوای خشن و جنسی، خشونت سایبری و آزار و اذیت، قماربازی، بهره کشی جنسی و سوء 

های مسلح تروریستی یا افراطی. دولت ها  رفتار و اغفال به خودکشی یا اعمال کشنده توسط بزه کاران و گروه

موظف هستند، از طریق شنیدن نظرات کودکان، این خطرات را شناسایی کنند. فناوری های دیجیتال نباید 

جایگزین روابط و تعامالت اجتماعی کودکان با دیگران شود. سال های نخستین زندگی کودکان در رشد 

مهم است و دولت ها مکلف هستند آثار فناوری های دیجیتال در  شناختی، احساسی و اجتماعی کودکان بسیار

این دوران را با دقت رصد کنند. در همین راستا دولت ها باید روش درست استفاده از دستگاه های دیجیتال را 

به والدین، سرپرستان قانونی، مربیان، آموزگاران و دیگر دست اندرکاران مرتبط با کودکان آموزش دهند 

(p. 3 -CRC/C/GC/25.) 
( در 2221) 22تفسیر عمومی شماره پیمان نامه( و در پرتوی  22در راستای تحقق اصل مشارکت کودکان )ماده 

، استفاده از فناوری های دیجیتال به مشارکت کودکان در سطوح محلی، ملی و مورد حق کودک بر شنیده شدن

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
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را نسبت به استفاده از محیط دیجیتال برای  بین المللی کمک می کند. دولت ها در نتیجه مکلف هستند کودکان

بیان نظرات خود آگاه سازند، دسترسی آنها به این محیط را تسهیل کرده و مشارکت کودکان در تحقق حقوق 

خود به طور فردی و گروهی را پشتیبانی کنند. دولت ها در زمان تقنین، سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارائه 

قوق کودکان و محیط دیجیتال باید به نیازها و نظرات کودکان توجه و آنها را به خدمات و آموزش در زمینه ح

  (.pp. 3 -CRC/C/GC/25-4)طور مقتضی اعمال کنند 

 دولت ها در زمینه حقوق کودک در محیط دیجیتالتکالیف کلی 

فرصت های موجود برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنان در محیط دیجیتال مستلزم تمهیدات گسترده 

تقنینی، اداری و احتیاطی است. دولت ها باید مقررات داخلی خود را مرور و در صورت نیاز مبادرت به 

پروتکل آن ) پروتکل های اختیاریقوق مصرح در پیمان نامه حقوق کودک و بروزرسانی یا تقنین  مطابق با ح

پروتکل در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات و  در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان

(  کنند. تنقیح مقررات داخلی با توجه به اسناد پیش گفته به منظور تضمین حقوق کودکان در محیط مسلحانه

دیجیتال است. از طرف دیگر، حمایت برخط )آنالین( از کودکان باید با راهبردها و سیاست گذاری های جامع 

همگام شود. دولت ها در نتیجه مکلف هستند نیازهای کودکان کمتر برخوردار یا در معرض خطر را دولت ها 

برآورده ساخته و در صورت لزوم اطالعات مناسب را در اختیار این دسته از کودکان قرار دهند. همچنین، به 

اهنگ کردن سیاست گذاری منظور هماهنگی میان بخشی و افزایش بهره وری، دولت ها باید نهادی را مأمور هم

ها و برنامه ریزی های دولتی کنند. طبیعی است دولت ها وظیفه دارند برای تحقق حقوق کودکان در محیط 

دیجیتال مبادرت به تخصیص منابع انسانی و مالی در این حوزه کنند، زیرا اثرگذاری تقنینی، سیاست گذاری و 

کودکان است. از دیگر تکالیف مهم دولت ها در تحقق  برنامه ریزی در این حوزه مستلزم پوشش حداکثری

حقوق کودکان در محیط دیجیتال، همانا جمع آوری داده و پژوهش است. داده ها و پژوهش های به روز برای 

فهم آثار محیط دیجیتال بر کودکان و ارزیابی اثربخشی مداخالت دولتی بسیار اهمیت دارد. نهادهای حقوق 

موظف هستند وضعیت حقوق  مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستریبشری ملی مانند 

کودکان در محیط دیجیتال را پایش کرده و شکایات کودکان در مورد نقض حقوقشان را دریافت و بررسی 

وق بشری ملی موظف هستند با این کنند. همچنین در صورت وجود دیگر نهادهای پایش مستقل، نهادهای حق

 نهادها همکاری کنند. 

دولت ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در محیط دیجیتال را برای همه به طور عام، و برای اشخاصی که 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند به طور خاص، اطالع رسانی  کنند. همچنین دولت ها 

ای آموزشی برای کودکان، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولین را تسهیل کنند تا از باید برنامه ه

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.justice.ir/home
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این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت ها و چالش های حقوق کودکان در محیط دیجیتال را ارتقا بخشند. 

کودکان و محیط  جامعه مدنی شامل انجمن های کودکان و نیز سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق

دیجیتال باید در توسعه، اعمال، پایش و ارزیابی مقررات، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به 

حقوق کودکان مشارکت فعال داشته باشند. خدمات و محصوالت شرکت ها و مؤسسات تجاری از جمله شامل 

مستقیم و غیرمستقیم متأثر می کنند. در  موسسات  غیرانتفاعی، حقوق کودکان در محیط دیجیتال را به طور

همین راستا بخش تجاری باید حقوق کودکان را رعایت کرده و در صورت نقض این حقوق، جبران خسارت 

مقتضی کند. دولت ها موظف هستند تضمین کنند که بخش تجاری تکالیف خود را ایفا می کند. در حوزه 

مصالح عالیه کودکان را در باالترین اولویت قوانین تبلیغاتی و  تبلیغات و بازاریابی تجاری، دولت ها موظفند

بازاریابی قرار دهند. دولت ها در نهایت موظف هستند سازوکارهای قضایی و غیرقضایی جبران خسارت  مؤثر و 

متناسب برای نقض حقوق کودکان در محیط دیجیتال را در دسترس همه کودکان و سرپرستان قانونی آنها 

 (.pp. 4 -CRC/C/GC/25-9)بگذارند 

 پایان سخن

روزهای مباحثه »کمیته حقوق کودک باید در کنار دیگر تفاسیر عمومی، اسناد مصوب  25تفسیر عمومی شماره 

مداقه قرار گیرد. اهمیت این تفسیر عمومی کمیته حقوق کودک مورد « بیانیه های شفاهی و ماهوی»و « عمومی

در برجسته نمودن تفاوت محیطی است که در سال های اخیر حضور کودکان در آن پررنگ شده است. حقوق 

مورد اشاره در این تفسیر عمومی به تفصیل در تفاسیر عمومی و اسناد تکمیلی کمیته حقوق کودک پیش تر 

محیط دیجیتال کمیته را بر آن داشت تا برای این محیط مبادرت به  مورد توجه قرار گرفته اند اما محوریت

کشور  28طفل و نوجوان از  121تکرار و تاکید بر این حقوق نماید. در تنظیم تفسیر عمومی حاضر از مشارکت 

 در مناطق مختلف جغرافیایی بهره گرفته شده و فرآیند نهایی سازی آن حدود دو سال به طول انجامیده است. 

آزادی ، آزادی بیان، به اطالعاتآزاد دسترسی از قبیل حقوق و آزادی های مدنی وتاه سخن آن که در زمینه ک

حق بر  ،بت والدت، حق بر ثحریم خصوصی، حق بر آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز، عقیده و دین

از قیبل حمایت در قابل  و نیز حقوق حمایتی کودکان تفریح و فعالیت های فرهنگی ، حق بر آموزش،هویت

، دولت ها موظف به حمایت در مخاصمات مسلحانهو  جنسی و یا کشی اقتصادیبهره ، حمایت در قابلخشونت

احقاق حقوق مرتبط کودکان در محیط دیجیتال هستند. در دوران دیجیتال امروز، دوران کودکی هم زمان در 

تی که از حقوق کودکان در یک محیط حمایت نشود محیط های برخط )آنالین( و آفالین می گذرد. در صور

در محیط دیگر نیز حقوق آنها به خطر می افتد. می توان راه حل را در مسئول کردن ارائه دهندگان و بسترسازان 

محیط دیجیتال دانست. به بیان دیگر، حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال هزینه اجتماعی است که 

 دیجیتال، از شرکت ها گرفته تا والدین و سرپرستان کودک، می پردازند. فراهم آورندگان محیط 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=68
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سخن آخر آن که بهره گیری از رهنمودهای کمیته حقوق کودک، به عنوان نهاد تخصصی حقوق کودکان در 

سطح جامعه بین المللی، می تواند در تضمین حقوق این دسته از اعضای خانواده بشری بسیار کارا و راهگشا 
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 ها مندسازی آن های موجود برای قاعده های تسلیحاتی خودآیین و چالش سامانه
 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی –ناصر نداف 

 

ان تحت تتاثیر قترار گرفتته،    هایی که در پی تحوالت شگرف فناوری در حیات انس همواره یکی از نخستین حوزه

ی مصتائب و   ی تسلیحات بوده است. از همین رو، بیراه نیست اگر بگوییم که جنگ و ابزارهای آن با همته  حوزه

« هتای تستلیحاتی ختودآیین    ستامانه »گاه خالقیت آدمی بوده است. ظهور  باری که ایجاد کرده، تجلی فجایع خون

ی آخترین و   از جملته « هتای قاتتل   ربتات »اه مردم عادی بیشتر رایج است، که در افو، یا چنان«(خ ت س»)اختصاراً 

هتای   ی تسلیحاتی است؛ تحولی چنان عظیم که پس از باروت و ستالح  ترین تحوالت تکنولوژیک در عرصه مهم

شد کته ستازمان ملتل رستماً      گزارششود. چند ماه پیش،  ز آن یاد میتسلیحاتی ا« انقالب سوم»ای به عنوان  هسته

نتگ داخلتی لیبتی را تاییتد کترده استت. پتیش از نیتز         در حین ج« خودآیین»نخستین مورد استفاده از یک سالح 

های برخوردار از سطح باالیی از خودآیینی در جنگ قره باغ منتشتر شتده    ی کاربرد وسیع سالح درباره خبرهایی

ی  خ را از محافتل آکادمیتک، سیاستی و نظتامی بته عرصته       ت ی س خبرهایی که بیش از پیش بحتث دربتاره  بود. 

 عمومی کشانده است.

های انسانی و حتی فراانسانی برخوردار باشند و بتواننتد بته    هایی که از قابلیت ها یا سالح ی ربات البته بحث درباره

ازنتد چنتدان تتازگی نتدارد. شتاید بستیاری از خواننتدگان        صورت خودانگیخته همچون یک انسان بته نبترد بپرد  

را بته یتاد داشتته باشتند کته روایتگتر نبترد        « من ربتات نیستتم  »یا فیلم « ترمیناتور»تخیلی -های علمی فیلم  مجموعه

ها تا سرحد نابودی نژاد بشری بودند. امروزه این سناریوهای هتالیوودی بتیش از پتیش     های هوشمند با انسان ربات

به باور الملل به این موضوع خطیر را به ضرورتی ناگزیر بدل ساخته است.  واقعیت گرفته و توجه حقوق بینرنگ 

انجتام ماموریتت در منتاطق    تر، بتا قابلیتت   تر، موفقتر، ارزانها از لحاظ نظامی بسیار سریعخ، سامانه ت س موافقان

تواننتد در منتاطق   تتر در مقابتل هتدف هستتند و متی     تر و قادر به واکنش ستریع تر، با مقاومت بیشتر، دقیقگسترده

کار روند های نامناسب دوام بیاورند و برای انجام وظایف خطرناکی بهغیرقابل دسترسی فعالیت کنند و در محیط

هتا باعتث کتاهش    ها به دلیل دقت باالترشان نسبت بته انستان  است. این سامانهبار که برای رزمندگان بسیار مشقت

شوند و به علت نداشتن عتواطفی  گردند که معموالً رزمندگان مرتکب میهای جانبی و سایر اشتباهاتی میآسیب

عایتت قواعتد   هتا قتادر بته ر    شتناختی، بهتتر از انستان    هتای روان  مانند انتقام یا خشم و به طور کلّی فقدان سوگیری

تواند توصیفی جتامع از  افزاری نمیمدعی هستند از آن جا که هیچ نرم برخیحقوقی و اخالقی هستند. در مقابل، 

اوضاع و احوال احتمالی به دست دهد، در غیاب کنترل از طرف انسان، بعید است که به طور کامل، قابتل  تمامی 

هتای کیفتی یتا    هتا در استتدالل، تفستیر داده   ها در مقایسته بتا انستان   بینی عمل کنند. افزون بر این، این سامانهپیش

هستتند. قواعتد حقتوقی قابتل اعمتال نیتز       ها و تعامالت اجتماعی پیچیتده ضتعیف   ی موقعیتقضاوت دقیق درباره

آیتد. بنتابراین،    هتا برنمتی   ی ایتن ستامانه   ها مستلزم اتخاذ تدابیر دقیق است که از عهده چنان نسبی و رعایت آن آن

https://www.bbc.com/news/technology-40995835
https://www.wionews.com/technology/first-instance-of-killer-robot-attacking-human-without-orders-recorded-in-libya-un-report-388344
https://www.hrw.org/news/2021/05/13/international-committee-red-cross-backs-killer-robot-ban
https://www.hrw.org/news/2021/05/13/international-committee-red-cross-backs-killer-robot-ban
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2184826
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2184826
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2184826
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/08/29/im-possibility-meaningful-human-control-lethal-autonomous-weapon-systems/
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المللتی از   خ بسیار داغ و جدی است و مستلزم ایجاد اجماع میان بازیگران بتین  ت مناقشات حول مزایا و معایب س

خ و  ت کنم تا تصویری کلّتی از تحتوالت در متورد س    . من در این نوشتار کوتاه کوشش میها است جمله دولت

 ها ارائه دهم. مند ساختن آن های حقوقی برای قاعده چالش

 خ ت مفهوم س

تتری در خصتوص    خ چیستت؟ در دل ایتن مستئله، پرستش بنیتادی      ت نخستین پرسش این است کته منظتور از س  

کنتترل  »از یتک ستو، و مفهتوم    « ختودآیینی »خ، مفهتوم   ت ی س ت. در بحث دربارهنهفته اس« خودآیینی»چیستی 

ی  یابد، از درجته  از سوی دیگر، در یک موازنه قرار دارند. به میزانی که کنترل انسان بر سالح افزایش می« انسانی

طیف وسیع ر دارند، ای که این دو مفهوم در دو سوی آن قرا شود. بنابراین، در گستره خودآیینی سالح کاسته می

هتا ماننتد پهپادهتا اهتداف      ها با درجات متفاوت خودآیینی را شاهد هستتیم. شتماری از ستالح    از سالح و متنوعی

( اهتداف را انتختاب و حتتی    Phalanx CIWSی فتاالنکس )  هکنند، برخی نیتز ماننتد ستامان    حمله را انتخاب می

هتا را متوقتف نمایتد. مطتابق      توانتد فعالیتت آن   دهند امتا اپراتتور انستانی متی     ها را می فرمان شلیک یا حمله به آن

یتاد  « هتای تستلیحاتی )کتامالً( ختودآیین مرگبتار      ستامانه »ها با عنتوان   هایی که از آن ، سالحصلیب سرخگزارش 

یا نظارت انسان، اهدافشان را انتخاب   گونه نیاز به مداخله هایی داللت دارند که بدون هیچ شود، اغلب بر سالح می

انتد،   های اخیتر پرداختته   به تعریف سامانه آمریکاو  بریتانیاهایی مانند  دهند. اگرچه دولت ف قرار میها را هد و آن

ها وجود ندارد. با وجتود ایتن، ایتن مفهتوم در تمتامی       ی تعریف این سالح در حال حاضر اجماعی جهانی درباره

و  گیتری در انتختاب هتدف   ها دیگر در فرآیند تصتمیم ها مشترک است که انسان تعاریف ارائه شده از این سالح

 ها دخالتی ندارند. های این سالح فعالیت

 بشردوستانه الملل بین خ از منظر حقوق ت های س چالش

الملل بشردوستانه )اختصتاراً   هایی را پیشِ رویِ حقوق بین خ چه چالش ت پردازیم: س حال به پرسش مهم دوم می

های درگیر در مخاصمات  رفتار طرفی  ب به عنوان یک رژیم حقوقی که بر نحوهبدهد؟ ح قرار می«( ببح»

ی نبرد در برابتر   کوشد از یک سو از غیرنظامی نظامیان و اشخاص غیردرگیر در عرصه مسلحانه حاکم است و می

هتای جنگتی استت، بتر      های جنگ حمایت کند و از طرف دیگر درصدد محتدود کتردن ابزارهتا و روش    آسیب

وار است، از جملته: تفکیتک میتان رزمنتدگان و غیررزمنتدگان و      ی حقوقی بنیادین است ی چند اصل یا قاعده پایه

هداف نظامی و اموال غیرنظامی، تناسب میان صدمه به اهداف نظامی و آسیب جنبتی وارده بته امتوال غیرنظتامی،     

بته   یبه منظور اجتنتاب و بته حتداقل رستاندن تلفتات تصتادف       یجنگ یها ابزارها و روش نشیدر گزاصل احتیاط 

اصل ممنوعیت ایراد رنج غیرضروری و در نهایت شترط متارتنز در رعایتت مالحظتات انستانی. ایتن       ، انیرنظامیغ

قواعد بسیار کلّی و نسبی هستند و با توجه به تحوالت شتابان در میدان نبرد، پایبندی به این قواعد مستلزم ارزیابی 

های مناسب برای  بینی الگوریتم ا پیشتوان ب که چگونه می مورد به مورد است و در هر موقعیت متفاوت است. این

ب را تضمین کرد به شتدت محتل ستوال استت. متثالً، در متورد اصتل        بها به قواعد ح ها، پایبندی آن این سامانه

https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots
https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots
https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots
https://shop.icrc.org/autonomous-weapon-systems.html?___store=default&_ga=2.260119885.1595241427.1570025763-830862979.1564927065
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/432646/20150427-DCDC_JDN_3_10_Archived.pdf
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300009p.pdf


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 

 

23 
 

هتای مستلح هستتند و تفکیتک      جاکه امروزه اغلب مخاصمات از نوع داخلتی و بتا حضتور گتروه      تفکیک، از آن

ار شده است، تشخیص رزمندگان از طریق مشتارکت مستتقیم یتا فعتال     رزمندگان از غیررزمندگان به شدت دشو

پذیر است که تشخیص مشارکت در نبرد خود امری بسیار پیچیتده استت. همچنتین، ستنجش      ها در نبرد امکان آن

مفاهیم به شدت سیّال و متغیری همچون مزیت نظامی مستقیم و آسیب جنبی در مورد اصل تناسب کته ضترورت   

هتای   طلبتد، یتا شترط متارتنز کته دارای مایته       دد سالح و سازگاری آن با تحوالت محیطی را متی ریزی مج برنامه

کنتد،   های هوشمند را مطترح متی   ی شیءانگاری انسان در صورت کشته شدن توسط ربات اخالقی است و مسئله

خ  ت ی کته س کشد. فارغ از این، در صتورت  ب را به چالش میبخ از قواعد ح ت به طور جدی امکان تبعیت س

شتود کته مستئولیت کیفتری      ب را نقض کند و مرتکب جنایات جنگی شود، این پرستش مطترح متی   بقواعد ح

ای کته ستالح را بته میتدان      ی طراحان ستالح، فرمانتده   شود. آیا مسئولیت کیفری برعهده فردی چگونه تعیین می

 جنگ اعزام کرده یا اشخاص دیگر است؟ 

 های متعارف المللی و کنفرانس برخی سالح بین خ در مجامع ت ی س بحث درباره

پتویش توقتف   »نهتاد ماننتد    در برخی کشورها و نهادهای حقتوق بشتری و متردم    افکار عمومی های اخیر، در سال

خواستتار  « دیتدبان حقتوق بشتر   »تر،  و از همه مهم« المللی کنترل تسلیحات رباتیکی بینکمیته»، «های قاتل ربات

خ در قالب یک سند حقتوقی   ت های جدی بر س ها و توافق بر سر ممنوعیت یا ایجاد محدودیت ی دولت مذاکره

بته طتور رستمی در نشستت      برای نخستین بتار  خ ت به س الدولی، مسائل مربوط ی بین اند. در عرصه آور شده الزام

-های عضو کنوانسیون برخی ستالح مطرح شد. دولت 2221های متعارف در سال اعضای کنفرانس برخی سالح

کردنتد. مباحتث   « نشست غیررسمی کارشناستان »سه نشست را در قالب  2221تا سال  2224ز سال های متعارف ا

هتای متعتارف   های کنوانسیون برختی از ستالح   با حضور طرف 2224تخصصی در نشست کارشناسان در آوریل 

گتروه  »انتد کته بتا ایجتاد     توافتق کترده   2221در ستال  هتا  های بعد ادامته یافتت. ایتن دولتت    برگزار شد و در سال

خ بپردازند و بنا شد که از این پس این گروه بحث و رایزنتی در ایتن    ت ی سبه رایزنی درباره «کارشناسان دولتی

وگتو  کارشناسان بیفزاید. اگرچته ایتن گتروه تنهتا اختیتار بحتث و گفتت        های پیشینباره را دنبال کند تا به تالش

انتد کته   هتا دستت یافتته   پیرامون این موضوع را دارد، در گذشته در سازوکارهای مشابه، به توافقاتی میتان دولتت  

 ممکن است در مورد این گروه نیز چنین شود. 

هتای اغلتب پیشترو در     . نخستت، برختی دولتت   ها به چند دسته تقسیم شده استت  ها، مواضع دولت در این نشست

هتا آمریکتا، ضتمن تاکیتد بتر مزایتای افتزایش         ی تسلیحات هوشمند، ماننتد استرائیل، روستیه و در رأس آن    زمینه

الملل، با هرگونته ممنوعیتت   ها به قواعد حقوق بینهای تسلیحاتی و قابلیت پایبندی بیشتر آنخودآیینی در سامانه

و صترفاً بتر کفایتت اعمتال      انتد  مخالفت کردهآور  خ در قالب یک سند حقوقی الزام ت یا ایجاد محدودیت بر س

هتای حاضتر در کنفترانس،    از دولتت  شتماری دیگتر  ی دوم  اند. دسته ب در شکل فعلی صحه گذاشته ب قواعد ح

آور جدیتد، از تتداوم   مانند بریتانیا، استرالیا و آرژانتین هستند که با وجود مخالفت با مذاکره برای یک سند التزام 

https://www.hrw.org/news/2019/01/22/poll-shows-strong-opposition-killer-robots
https://www.hrw.org/news/2019/01/22/poll-shows-strong-opposition-killer-robots
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elements-of-a-Treaty-on-Fully-Autonomous-WeaponsvAccessible.pdf
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elements-of-a-Treaty-on-Fully-Autonomous-WeaponsvAccessible.pdf
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elements-of-a-Treaty-on-Fully-Autonomous-WeaponsvAccessible.pdf
https://www.icrac.net/statements/
https://www.hrw.org/news/2021/08/02/killer-robots-urgent-need-fast-track-talks
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/12/11/machine-autonomy-constant-care-obligation/
https://unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/8FA3C2562A60FF81C1257CE600393DF6?OpenDocument
https://una.org.uk/news/minority-states-block-progress-regulating-killer-robots
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/reports/CCWR6.9.pdf
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پروتکل الحاقی اول بته   11ی  ب پشتیبانی و به ویژه بر مادهبی قواعد کنونی حهباره در محدود مذاکرات در این

ماننتد آلمتان و فرانسته از     هتا  ی ستوم از دولتت   دستته انتد.  ها تأکیتد کترده  عنوان مبنای ارزیابی حقوقی این سالح

اند اما خواهان ایجاد این ممنوعیت در قالب یتک   خودآیین حمایت کرده« کامالً»های تسلیحاتی  ممنوعیت سامانه

ها از اتتریش   از دولت ای طیف گستردهی چهارم نیز که  اند. دسته آور از لحاظ حقوقی شده سند سیاسی و غیرالزام

 چتین انتد.   آور شده خ در قالب یک سند حقوقی الزامتگیرد، خواهان ممنوعیت صریح س تا پاکستان را دربرمی

هتا مخالفتت کترده     ی آن ها موافقت اما با ممنوعیت تولید یتا توستعه   در این میان با ممنوعیت استفاده از این سالح

 است.

وختم   کننتده در کنفترانس، گتواه مستیر دشتوار و پتر پتیچ        های شرکت این اختالف قابل توجه میان مواضع دولت

خ است؛ بته ویتژه اگتر یتادآور شتویم کته در کنوانستیون        تمند ساختن س اعدهمذاکرات و توافق در خصوص ق

توانتد   شود و مخالفتت یتک دولتت بته تنهتایی متی       اتخاذ می کنسانسوسهای متعارف، تصمیمات با  برخی سالح

نشستتت اعضتای متعاهتد کنوانستیون برختتی    »، 2221هرگونته توافتق را بگیترد. بتتا وجتود ایتن، در نتوامبر        جلتوی 

که به تایید گروه کارشناسان دولتی رستیده بتود حمایتت     «اصل راهنما» 22تصمیم گرفت از « های متعارف سالح

هتای در حتال ظهتور در     های مربتوط بته فنتاوری    های احتمالی پیرامون گزینه توصیه»تا  کند و به گروه دستور داد

و طی گزارشی تسلیم « ها به توافق برسدی آنبررسی کند و درباره 2222و  2222های خ را در سال ت ی س زمینه

اصتول راهنمتا، تتداوم     ی ایتن  نماید. از جمله 2222های متعارف در دسامبر  کنفرانس ششم بازنگری برخی سالح

خ طی کلّ  ت خ و حفظ مسئولیت انسان نسبت به تصمیمات مربوط به استفاده از ستب بر تمامی سباعمال ح

ها وجود  در مورد ضرورت حفظ کنترل انسانی بر این سامانه توافقی گستردهها است. همچنین  ی حیات آن چرخه

هتا مشتخص نیستت. بنتابراین، بته تنهتایی        ی آن ها کلّتی هستتند و محتتوا و گستتره     دارد. در عین حال، این گزاره

تتری شتوند.    که تبدیل به قواعد مشخص و جزئتی  ینخ بنمایند، مگر ا ت مند ساختن س توانند کمکی به قاعده نمی

، بتا بررستی   گتزارش مشتترکی  الملل دانشکده حقوق هتاروارد طتی   دیدبان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر بین

خ( در نشستت نهتم    ت هتای خواهتان ممنوعیتت س   هتای حاضتر )غالبتاً دولتت    ارات اکثریت دولتت ها و اظهبیانیه

دولتت   225دولتت از   51که با حضور  2222خ در سپتامبر  ت ی سهای متعارف در زمینهکنوانسیون برخی سالح

-د زیادی با مولفهخ تا ح ت ی سها دربارهعضو کنوانسیون برگزار شد، اعالم نمودند مواضع مشترک این دولت

ی عطفتی بترای   توانتد نقطته  پوشتانی دارد و متی  خ هم ت مند ساختن س ها در مورد قاعدهآن طرح پیشنهادیهای 

(. نشست دهتم کارشناستان در همتین متاه اوت     اینجاآور حقوقی باشد )بنگرید به د الزامی یک سنمذاکره درباره

 برگزار خواهد شد. 2222سال 

هتا درخواستت نمتود بترای     از دولت 2225این نهاد از سال موضع صلیب سرخ در این باره نیز شایان توجه است. 

، هرچته زودتتر   های مرتبط با آنخ و چالش ت ی گسترش استفاده از سهای روزافزون در زمینهتوجه به پیشرفت

ی ها وضع نمایند؛ اگرچه صلیب سترخ تتاکنون دربتاره   المللی را بر آنهای مورد توافق بینیک سری محدودیت

https://www.hrw.org/report/2020/08/10/stopping-killer-robots/country-positions-banning-fully-autonomous-weapons-and
https://www.hrw.org/news/2020/08/10/killer-robots-growing-support-ban
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/11/KRC_CountryViews22Nov2018.pdf
https://www.hrw.org/news/2021/08/02/killer-robots-urgent-need-fast-track-talks
https://undocs.org/CCW/MSP/2019/9
https://shop.icrc.org/autonomous-weapon-systems.html?___store=default&_ga=2.260119885.1595241427.1570025763-830862979.1564927065
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/07/07.2021%20Areas%20of%20Alignment.pdf
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Elements-of-a-Treaty-on-Fully-Autonomous
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/07/07.2021%20Areas%20of%20Alignment.pdf
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موضتع   2222سرانجام این نهتاد در ستال    ها سکوت کرده بود.یا چارچوب شکلی این محدودیت ماهیت حقوقی

را در « آور حقتوقی جدیتد  قواعتد التزام  »ها توصیه نمود که یتک ستری   در این باره گرفت و به دولت تریصریح

 خصوص موارد زیر اتخاذ نمایند:

 ی آثار غیرقابل تفکیک خود، بهتر است صراحتاً ممنوع شود؛ناپذیر، از جمله به واسطهبینیخ پیش ت . س2

خ کته   ت ب و پاسداری از انسانیت، طراحی و استفاده از س ب . در پرتوی مالحظات اخالقی و رعایت قواعد ح2

 دهد، بهتر است ممنوع شود؛ها را هدف قرار میانسان

منتد شتود، از جملته از طریتق: ایجتاد      شود، باید قاعتده خ که ممنوع نمی ت . طراحی و استفاده از آن دسته از س1

هتا بته   ی جغرافیتایی و مقیتاس استتفاده از آن   محدودیت بر نوع اهداف، ایجاد محدودیت بر مدت زمتان، گستتره  

رل انستان در خصتوص یتک هتدف مشتخص، ایجتاد محتدودیت بتر         منظور فراهم کردن امکان قضتاوت و کنتت  

ها استفاده کرد، و ایجاد الزاماتی برای تعامل انستان و ماشتین بته    ها از این سامانهتوان طی آنهایی که میموقعیت

 سازی به موقع آن.منظور تضمین نظارت موثر انسانی و مداخله و غیرفعال

هتا   آسا در قلمروی تکنولوژی، تعلل بیشتر دولتت  های برق به دگرگونیرسد که با توجه در هر صورت به نظر می

ی نزدیتک، افتزایش خطتر     هتا در آینتده   ی بدون مهار ایتن ستالح   خ سبب اشاعه ت مندسازی س ی قاعده در زمینه

تترین چتالش در متورد     المللی شود. اولین و مهتم  ب و در نتیجه، تهدید جدی صلح و امنیت بین ب نقض قواعد ح

ها استت؛ چالشتی کته رفتع آن      ها بر این سامانه ی کنترل انسان ونه توافق در این باره نیز تعیین محتوا و گسترههرگ

 تواند راه را برای حل سایر مسائل و ابهامات حقوقی مرتبط تا حد زیادی هموار سازد. می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems
https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems
https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems
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 ان در محل کارنگاهی اجمالی بر رای دیوان دادگستری اروپا در مورد پوشش کارکن

 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی -کتایون اشرفی

 

حقوق بشر و نقش قوانین داخلی در اجرای آن، همواره از موضوعات قابل بحث در محاکم بین المللی بوده 

احکام، از مواردی بوده  است. در این راستا، در دهه های اخیر، موضوع حق بر آزادی اندیشه و مذهب و عمل به

که در محاکم بین المللی مربوطه، به خصوص دیوان دادگستری اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه 

قرار گرفته و تفاسیر این محاکم در اعمال این حقوق، محل بحث بسیاری است. در نوشتار حاضر، مقصود، 

است که دیوان دادگستری اروپا در مورد آراء محاکم آلمان مبنی بر حق کارفرما مبنی بر  مورد اخیری بررسی

ر، اظهار نظر نمود. این پرونده جنبه های درخواست از کارمندان مسلمان بر عدم رعایت حجاب در محل کا

بسیاری برای شرح و بررسی دارد، از جمله تعارض حق بر اشتغال با حق بر آزادی مذهب یا تعریف و تفسیر 

تبعیض مستقیم و غیر مستقیم که سعی شده به شکلی مختصر، به تحلیل رای مربوطه و بررسی برخی از این موارد 

 پرداخته شود. 

 شرح قضیه

علیه  ixن نظر درخواستی، در راستای اقامۀ دو دعوای مشابه در محاکم هامبورگ آلمان بود. در پروندۀ اول، ای

های روزانه مخصوص کودکان کار  اقدم به طرح دعوا کرد. او که در مرکز مراقبت Wabeکارفرمای خود، 

شد. سپس از او خواسته شد  ، با حجاب اسالمی در محل کار حاضر2221می کرد بعد از مدتی مرخصی، در سال

تا به دلیل مغایرت پوشش با اصل بی طرفی شرکت مربوطه، از پوشیدن آن صرف نظر کند؛ چرا که کارکنان 

مجاز نیستند هنگام تعامل با مشتریان از عالئم قابل مشاهده اعتقادات سیاسی ، فلسفی یا مذهبی استفاده کنند. پس 

ت قانون، وی شکایت خود را به دادگاه کار هامبورگ ارسال کرد. این دادگاه از تعلیق وی به دلیل امتناع از رعای

، تجدید نظر کنند که مطابق آن، achbitaاز قضات دادگستری اروپا میخواهد در تصمیم قبلی خود در قضیۀ 

 بی طرفی، می تواند تبعیض غیرمستقیم بالقوه باشد، اما تبعیض مستقیم محسوب نمی شود. سیاست

بود. این داروخانۀ زنجیره ای، در راستای حمایت از اصل بی  MH Müllerمورد بعدی، دعوای اقامه شده علیه 

سفی یا مذهبی را طرفی، به کارکنان اجازه نمی دهد تا در محل کار، عالئم بزرگی از اعتقادات سیاسی، فل

، پس از مدتی مرخصی، با پوشش اسالمی به کار بازگشت. در  2224استفاده کنند. یکی از کارکنان در سال 

، به دلیل امتناع از برداشتن روسری، به خانه 2221ابتدای بازگشت وی، مشکلی وجود نداشت تا آنکه در سال

ری اروپا خواست تا در مورد توجیه سیاست بی طرفی فرستاده شد. دادگاه فدرال کار آلمان از دیوان دادگست

 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان توضیح دهد و اینکه آیا حق بر آزادی مذهب در ساختار قوانین داخلی)مثل 

 (، حمایت های مطلوب تری را برای حق بر عدم تبعیض ارائه می کند؟ 2221قانون عمومی رفتار برابر مصوبیا 

 رای نهایی دادگاه به این صورت بود: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=78334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0157
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_agg/englisch_agg.html
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شورا در ارتباط با ممنوعیت  2222/18دستورالعمل  2از مادۀ  2و بند الف پاراگراف 2اعمال مادۀ .2

کارمندان از پوشیدن هرگونه نشانه قابل مشاهدۀ مرتبط با اعتقادات سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل 

یض مستقیم کار، در مورد کارمندانی که قوانین خاصی را بر اساس احکام دینی رعایت می کنند، تبع

 ایجاد نمی کند. اما این قواعد باید به طور کلی و بدون تمایز اعمال شود.

، تبعیض رفتاری غیرمستقیم ناشی 2222/18دستورالعمل  2از مادۀ  2در راستای اعمال بند ب پاراگراف .2

ل مشاهدۀ ای داخلی است که کارمندان را از پوشیدن هرگونه نشانه قاب از دین یا اعتقاد، بر مبنای قاعده

سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار منع می کند و این امر، می تواند به وسیلۀ تمایل کارفرما به دنبال 

تعقیب یک سیاست بی طرفی سیاسی، فلسفی و مذهبی در قبال مشتریان یا کاربرانش، توجیه شود و این 

ده سازد و باید توسط کارفرما در صورتی است که نخست، این سیاست نیاز واقعی آن کارفرما را برآور

ثابت شود. در این راستا، مواردی مانند ماهیت فعالیت شرکت، خواسته های مشروع مشتریان و 

پیامدهای نامطلوبی که در صورت عدم اتخاذ آن سیاست بر کارفرما تحمیل می شود، باید در نظر 

سیاست بی طرفی کارفرما به درستی  گرفته شوند. دوم، تفاوت در برخورد، باید برای تضمین این امر که

اعمال می شود، مناسب باشد و به نحوی منسجم و سیستماتیک اعمال گردد. سوم، ممنوعیت مورد 

بحث، با توجه به مقیاس و شدت واقعی نتایج نامطلوب، که کارفرما با اتخاذ این سیاست از آنها اجتناب 

 می کند، باید محدود گردد.

باید اینگونه تفسیر شود که تبعیض  2222/18دستورالعمل  2از مادۀ  2قسمت ه، بند ب پاراگراف .1

غیرمستقیم بر اساس دین یا اعتقاد، تنها در صورتی قابل توجیه است که این ممنوعیت، تمام اشکال قابل 

مشاهده بیان عقاید سیاسی، فلسفی یا دینی را پوشش دهد. همچنین، ممنوعیتی که محدود به پوشیدن 

ه و بزرگ اعتقادات است، تبعیض مستقیم محسوب شده که به هیچ وجه نمیتواند بر اساس عالئم برجست

 مقررۀ مربوطه، توجیه شود.

باید اینگونه تفسیر شود که مقررات داخلی حمایت  2222/18دستورالعمل  2از مادۀ  2بند ب پاراگراف .4

ل اشاره شده، در بررسی دستور العم 8بند 2از آزادی مذهب آلمان، در مفهوم و اعمال پاراگراف 

مناسب بودن تبعیض غیرمستقیم بر مبنای دین یا اعتقاد، باید به عنوان مفاد مطلوب تر در نظر گرفته 

مقرر می دارد که این ماده، به مقرات داخلی که در مقایسه با این  8مادۀ 2شود. توضیح آنکه بند

اجازۀ اعمال می دهد. لذا به هر کشور تری از اصل رفتار برابر دارند،  دستورالعمل، حمایت مطلوب

عضو اجازه داده می شود تا در دستیابی به تعادل الزم میان حقوق و منافع مختلف، با توجه به زمینۀ 

خاص خود، از آستانۀ صالحدید برخوردار باشد تا جهت اجرای این حقوق، در داخل کشور اقدام به 

در توجیه تبعیض غیرمستقیم، الزامات بیشتری نسبت به قانون گذاری کند. در نتیجه، اگر مقررات ملی، 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
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، از برتری برخوردار نیستند 8مادۀ2در نظر گرفته باشند، مطابق بند 2222مقررات مندرج در دستورالعمل

 و اولویت، با خود دستورالعمل و الزامات مطروحه است.

 حق بر آزادی مذهب

ح مختصری در ارتباط با حق بر آزادی مذهب ارائه گردد. با توجه به موضوع پرونده، الزم است که ابتدا توضی

حق بر آزادی مذهب دارای دو بعد اعتقادی و عملی است. بعد اعتقادی آن، با حق بر آزادی عقیده و اندیشه در 

ارتباط است که تابع هیچ نوع محدودیتی نمی تواند قرار گیرد، چرا که بعدی درونی دارد. در این ارتباط، مادۀ 

مادۀ قابل اشاره است. جملۀ ابتدایی  2111میثاق حقوق مدنی سیاسی21و28مواد و اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 28

نیز در این راستا قابل ذکر  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1مادۀو همچنین  منشور حقوق اساسی اتحادیۀ اروپا 22

 است.

دیگر این حق، به جا آوردن آیین های فردی و جمعی مذهبی است که به دلیل نمود بیرونی، ممکن است هۀ وج 

با آزادی های سایرین و یا نظم عمومی جامعه تداخل پیدا کند. لذا می تواند تابع محدودیت هایی گردد. 

ت حقوق و آزادی های دیگران، رعایت اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، علت این محدودیت ها را مراعا 21مادۀ2بند

مقتضیات اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی معرفی کرده است. همچنین این محدودیت ها باید از طریق 

میثاق حقوق مدنی، سیاسی نیز قانونی بودن و  28مادۀ4قانون مصوب در جامعۀ دموکراتیک، اعمال گردد. بند

عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران را از جمله شرط های حمایت از نظم، امنیت، سالمت یا اخالق 

منشور حقوق اساسی  52مادۀ1محدودیت های اعمال شده در ارتباط با این حق میداند. همچنین مطابق بند

اتحادیۀ اروپا، محدودیت های اعمال شده بر این حق، باید قانونی بوده و با رعایت احترام به بنیاد حقوق وضع 

وند. همچنین اعمال این محدودیت ها باید ضروری باشد، در راستای منافع عمومی اتحادیه وضع شده، اعمال ش

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به 1مادۀ 2بند شده و در جهت حمایت از حقوق و آزادی دیگران مقرر شوند.

دفتر دوم:  -بشر معاصر  دموکراتیک بودن وضع قانون مربوطه، اشاره دارد. )سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق

 (211-284، ص2115جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها، 

 تبعیض مستقیم و غیر مستقیم

ضیۀ یکی از مواردی که در قضیۀ حاضر محل بحث است، تبعیض مستقیم و غیر مستقیم و مصادیق آن است. در ق

achbita دیوان دادگستری اروپا اظهار داشت که سیاست بی طرفی که عالئم قابل مشاهده 2221در سال ،

اعتقادات سیاسی، فلسفی و مذهبی را در محل کار ممنوع می کند، تبعیض مستقیم محسوب نمیشود، زیرا چنین 

( در رای حاضر نیز این 12افسیاستی هرگونه تجلی چنین باورهایی را بدون تمایز پوشش می دهد. )پاراگر

تصمیم مورد تایید دیوان قرار گرفت و ادعا شد به دلیل اینکه این مقرره، گروه مشخصی از کارمندان راکه پیرو 

مذهب خاصی هستند، مخاطب قرار نمی دهد، تبعیض مستقیم محسوب نمی شود. البته در قضیۀ حاضر، مورد 

ز عالئم، صرفا به عالئم و نمادهای بزرگ مانند مانتو یا روسری دیگری هم مطرح شد. اگر ممنوعیت استفاده ا

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
https://verfassungsblog.de/pride-or-prejudice/
https://verfassungsblog.de/pride-or-prejudice/
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محدود گردد، این امر تبعیضی مستقیم قلمداد خواهد شد؛ چرا که ممکن است این ممنوعیت، بر افرادی با 

اعتقادات مذهبی یا فلسفی که نیاز به پوشیدن یک عالمت بزرگ داشته باشند، تاثیر بیشتری گذارد. )پاراگراف 

ین پاسخ شاید کمی آمیخته با تعارض باشد: سیاست بی طرفی که فقط عالئم برجسته و بزرگ را ممنوع ( ا12

می کند، اگر در عمل تأثیر بیشتری بر برخی از افراد مذهبی داشته باشد، تبعیض مستقیم محسوب میشود. با این 

، تبعیض مستقیم محسوب نمی حال، سیاست بی طرفی که پوشیدن تمام عالئم قابل مشاهده را ممنوع می کند

شود، حتی اگر بر برخی از افراد مذهبی تأثیر بیشتری داشته باشد. بدیهی است که ممنوعیت عمومی عالئم 

مذهبی، سیاسی و ...، فی نفسه، بر گروه هایی که دارای اعتقاداتی هستند که نیاز به پوشیدن لباس یا عالئم خاص 

مقابل، برخی اعتقادات احتیاج به استفاده از نماد یا لباس خاص ندارند. لذا دارند، تاثیر زیادی دارد؛ چراکه در 

اگر به اعتقاد دیوان، ممنوعیت استفاده از عالئم و نمادهای بزرگ، به دلیل اینکه می تواند بر برخی از افراد 

دیت مذهبی تأثیر بیشتری گذارد، تبعیض مستقیم محسوب میشود، جای سوال است که چرا هر نوع محدو

 پوشش و استفاده از نماد را به عنوان تبعیض مستقیم طبقه بندی نمیکند! 

توسط دیوان اروپایی حقوق  2225نوامبر موضوع مطروحه در قضیۀ حاضر، مسبوق به سابقه است و حکم صادره

در آن قضیه که علیه ترکیه مطرح شده بود، لیال  . شاهد مثالی بر این موضوع اس لیال شاهینبشر در قضیۀ 

مقررات شاهین، به دلیل حجاب، از ادامۀ تحصیل در دانشگاه استانبول محروم شده بود. دیوان بیان داشت که 

نموده و این اقدامات، دخالت در حق خواهان دانشگاه مربوطه، حق بر پوشش حجاب اسالم خواهان را محدود 

در اظهار دین خود تلقی می گردد، اما دخالت مزبور به موجب قانون دموکراتیک، تجویزشده بوده و در تعقیب 

ترکیه ضروری بوده کنوانسیون و برای حفظ ساختار جامعۀ سکوالر  1مقاصد مشروع مقرر در بند دوم مادۀ 

 معتقدکه  یکی از معترضین اصلی به تصمیم اخیر دیوان دادگستری اروپا، کشور ترکیه بود. حال آنکه است

داوری و  است و سبب تقویت پیش« مذهبی  نقض آشکار آزادی»است این تصمیم، تحت شرایطی خاص 

  .آمیز علیه زنان در اروپا خواهد شد برخوردهای تبعیض

سازمان های حقوق بشری استدالل کردند که زنان مسلمان در پی این با توجه به اهمیت حجاب برای مسلمانان، 

این رای، منجر به حذف همچنین به نظر برخی،  تصمیم، با فشار و محرومیت در محل کار مواجه خواهند شد.

بسیاری از زنان مسلمان و دیگر اقلیت های مذهبی از نقش های عمومی در محل کار شده و باعث افزایش 

 خشونت و تبعیض نژادی می شود. 

 نتیجه گیری

خی اعتقادات مذهبی صرفا به آزادی در اندیشه و فکر محدود نمی گردد و همواره نمودی بیرونی دارد که در بر

ادیان این امر همراه با استفاده از نمادهاست. رای اخیر دیوان دادگستری اروپا، به حق کافرما مبنی بر ممنوعیت 

استفاده از این نمادها اشاره دارد که با انتقاداتی همراه بوده است. مطابق این تصمیم، حق کارفرما مبنی بر 

ر، در راستای اعمال اصل بی طرفی و عدم تبعیض محدودیت استفاده از نماد و پوشش کارکنان در محل کا

https://www.womenslinkworldwide.org/files/2921/gjo-echr-leyla-sahin-v-turkey-pdf.pdf
http://ensani.ir/fa/article/download/344985
http://ensani.ir/fa/article/download/344985
http://ensani.ir/fa/article/download/344985
https://per.euronews.com/2021/07/18/turkey-s-reaction-to-european-court-of-justice-ruling-female-employees-hijab
https://www.nytimes.com/2021/07/15/business/Europe-court-head-scarves.html
https://www.nytimes.com/2021/07/15/business/Europe-court-head-scarves.html
https://www.nytimes.com/2021/07/15/business/Europe-court-head-scarves.html
https://www.euronews.com/2021/07/15/employers-can-ban-workers-from-wearing-visible-religious-signs-ecj-rules
https://www.euronews.com/2021/07/15/employers-can-ban-workers-from-wearing-visible-religious-signs-ecj-rules
https://www.euronews.com/2021/07/15/employers-can-ban-workers-from-wearing-visible-religious-signs-ecj-rules
https://www.euronews.com/2021/07/15/employers-can-ban-workers-from-wearing-visible-religious-signs-ecj-rules
https://www.euronews.com/2021/07/15/employers-can-ban-workers-from-wearing-visible-religious-signs-ecj-rules
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ایجاد شده است و در صورتی که نسبت به تمامی کارکنان اعمال گردد و در راستای تامین نیاز واقعی کارفرما 

باشد، تبعیضی غیر مستقیم قلمداد شده که توجیه پذیر است. اما در قسمتی از رای، ممنوعیت یا محدودیت 

رگ، تبعیضی مستقیم قلمداد شده است؛ چراکه فقط گروه های خاصی از ادیان را استفاده از نمادهای بز

مخاطب قرار می دهد. به طور کلی، استفاده از نمادهای مذهبی، صرفا مختص برخی گروه ها و ادیان است که 

 . این ممنوعیت کلی نیز، می تواند تبعیضی مستقیم علیه آنها قلمداد شود
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 شورای امنیت 0۰22ق بر آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه در پرتو قطعنامه ح

 سازمان ملل

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی - پارمیدا اسدی

 

ردی و آینده درخشان جامعه بین المللی است و نقش اساسی آن در ایجاد حق کودکان بر آموزش کلید توسعه ف

های متخاصم یکی از   جوامع آگاه، محرک اصلی توسعه پایدار است. با این حال، در سراسر جهان، طرف

گیرند: حمایت از حقوق کودکان. ماهیت طوالنی  ترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده می اساسی 

های کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. بدون دسترسی به آموزش،  ی آینده تمام نسل مخاصمات امروز

هایی که برای کمک به دولت و  کنند، بدون مهارت  نسلی از کودکان که در شرایط جنگ زندگی می

هایشان   هها کودک و خانواد ای برای میلیون  اقتصادشان نیاز دارند، بزرگ شده و این امر وضعیت ناامیدکننده 

کند. حق کودکان بر تحصیل نمی تواند در مناطق درگیری بدون حمایت از آموزش مورد صیانت قرار  ایجاد می

به وضعیت کودکان  قطعنامهبا صدور چندین  2111ال س گیرد و از این روی شورای امنیت سازمان ملل متحد از

در مخاصمات مسلحانه پرداخته و بر اهمیت حمایت ویژه از کودکان در مخاصمات مسلحانه جهت حفظ صلح 

سال اخیر که شورای امنیت حمایت از کودکان در مخاصمات  25د نموده است. طی و امنیت بین المللی تاکی

مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، درگیری های پیچیده و طوالنی در سراسر جهان منجر به نقض 

ط در تعداد فزاینده ای از حقوق کودکان شده است. با تشدید حمالت ویرانگر به مدارس و غیرنظامیان مرتب

  تری در سال سراسر جهان، موضوع آموزش در شرایط جنگی در شورای امنیت و سازمان ملل به طور گسترده 

 های اخیر اهمیت پیدا کرده است.

، وقوع حمالت به مدارس و زیرساخت های آن در سراسر جهان افزایش متاثر ه های سازمان مللدادبر اساس 

 22222نزدیک به  2221تا  2224حمله بین سال های  22222کننده ای داشته است؛ به گونه ای که بیش از 

اسر جهان شاهد میلیون کودک در سرت 15کشور تحت تاثیر قرار داده و بیش از  11دانش آموز و معلم را در 

-مختل شدن تحصیلشان به دلیل وضعیت مخاصمات بوده اند. عالوه بر معضالت موجود، وقوع پاندمی کووید

مشکالت کودکان را تشدید کرده است که ممانعت از دسترسی کودکان به آموزش، بهداشت و خدمات  21

دفتر نماینده ویژه  گزارش.  بنا بر های حمایت از کودکان از بارز ترین آن هاست اجتماعی و تحدید فعالیت 

اقتصادی این بیماری همه گیر، کودکان را -ه، تأثیرات اجتماعیدبیرکل در امور کودکان و مخاصمات مسلحان

در معرض نقض شدید حقوق، به ویژه سربازگیری، آدم ربایی و خشونت جنسی قرار داده و عالوه بر آن، 

حمالت به مدارس و بیمارستان ها و استفاده نظامی از آنها، وضعیت اسفبار کودکان را تشدید نموده است. عالوه 

ن در شورای امنیت، رقم سیاه جرایم در شرایط پاندمی قابل تخمی نماینده استونیبه گفته  یاد شده، بر جرایم

https://www.linkedin.com/in/parmida-asadi-98a14315b
https://www.linkedin.com/in/parmida-asadi-98a14315b
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/248/59/PDF/N9924859.pdf?OpenElement
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/children-and-armed-conflict/
https://www.norway.no/en/missions/UN/news/press-statement-on-the-protection-of-education-in-conflict/
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact-of-the-COVID-19-pandemic-on-violations-against-children-in-situations-of-armed-conflict-1.pdf
https://un.mfa.ee/statement-by-the-president-of-the-republic-of-estonia-ms-kersti-kaljulaid-at-un-security-open-debate-on-children-and-armed-conflict/


حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه    

 

 

32 
 

آمار نقض های شدید صورت گرفته علیه کودکان به طرز نگران کننده ای  21-نیست اما در طول پاندمی کووید

 باال بوده است.

ست و پنجمین بی اجالسخانم هنریتا فور، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(، در 

های  سالگرد ورود موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه در دستور کار شورای امنیت اعالم نمود که چالش 

 گزارش دبیرکلوضعیت مخاصمه ذکر شده در  22برای کودکانی که در  21-زندگی روزمره در دوران کووید

کنند، جدی تر شده است؛ که می توان از جمله این چالش ها به تعطیلی مدارس و افزایش خطر  زندگی می

خشونت نسبت به کودکان و سوء استفاده از آن ها در قرنطینه، اثرات مخرب جدایی از دوستان بر سالمت روان 

ی منفی، مانند ازدواج کودکان و اجبار کودکان به کار اشاره نمود. جامعه جهانی آن ها و مکانیسم های مقابله ا

های درگیر مخاصمات مسلحانه توجه خود را از مبارزه با یکدیگر به سمت مبارزه با ویروس  امیدوار بود طرف 

مورد توجه دولت ها قرار نگرفت  بس جهانی آتش معطوف کنند، ولیکن درخواست دبیرکل برای   21-کووید

در طول پنج سال   ملل سازمان تخمین و کودکان گرفتار مخاصمات، هزینه زیادی پرداخت کردند. بنا بر 

کودک در روز با نقض شدید حقوق مواجه شده و هزاران کودک کشته،  12گذشته به طور متوسط حداقل 

 معلول، به سربازی گرفته شده ویا قربانی آزار جنسی و استثمار قرار گرفته اند.

به عنوان روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر  سپتامبر 1ضمن نام گذاری  2222سازمان ملل  متحد، در سال 

حمله، پیام روشنی در رابطه با اهمیت حمایت از مدارس به عنوان مکانی امن برای دانش آموزان و مربیان و لزوم 

گام جدیدی در راستای حمایت  2122قطعنامه ، با تصویب 2222حفظ آموزش در آن ها ارسال نمود و در سال 

از حق کودکان بر آموزش، خصوصا در شرایط مخاصمات مسلحانه، برداشت. با وجود این که شورای امنیت در 

اوم و حمایت از حق بر آموزش در شرایط بیانیه ها و قطعنامه های پیشین خود ضمن تاکید بر اهمیت تد

مخاصمه، به محکومیت حمله به مدارس پرداخته بود، قطعنامه مزبور اولین قطعنامه شورا است که به صراحت بر 

 پیوند میان آموزش و صلح و امنیت بین المللی تمرکز کرده است. 

دیدهای علیه آموزش و پرورش پرداخته های پیشین شورا در مورد کودکان و مخاصمات مسلحانه، به ته قطعنامه 

عی ، شورای امنیت حمله به مدارس را به عنوان نو2222مصوب سال  2118 قطعنامه بودند، به عنوان مثال، در

  تواند موجب قرار گرفتن دولت متخلف در لیست ضمیمه نقض فاحش حقوق کودکان تلقی نمود که می 

گزارش ساالنه دبیرکل در رابطه با کودکان و مخاصمات مسلحانه گردد. گزارش ساالنه دبیرکل به شورای 

،  شامل اطالعاتی در مورد تأثیر مخاصمات مسلحانه بر 2225سال  2122 قطعنامهامنیت و مجمع عمومی مطابق 

کودکان  بوده که به طرف های مخاصمه منتسب شده و ضمیمه آن فهرستی از دولت هایی است که در نقض 

حقوق کودکان از جمله به کارگیری کودکان، کشتن و معلول کردن آن ها، تجاوز جنسی و سایر اشکال 

جنسی، حمله به مدارس، بیمارستان ها و افراد تحت حمایت در ارتباط با آن ها، ربودن کودکان و سایر خشونت 

شورای امنیت در خصوص دبیرکل به  2222سال  گزارشتخلفات فاحش نقش داشته اند. به عنوان مثال، در 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14562.doc.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/113/09/PDF/N2111309.pdf?OpenElement
https://www.un.org/en/globalceasefire
https://www.unicef.org/mena/press-releases/unicef-executive-director-henrietta-fores-remarks-un-security-council-open-debate
https://www.unicef.org/mena/press-releases/unicef-executive-director-henrietta-fores-remarks-un-security-council-open-debate
https://www.un.org/en/observances/protect-education-day
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2601
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201998.pdf
https://undocs.org/S/RES/1612(2005)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=E&Area=UNDOC
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پسر،  2222کودک ) 2811تخلف شدید علیه  1212حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، تعداد 

کودک با جنسیت نامعلوم( در افغانستان تأیید شده و اعمال متخلفانه با استناد به آمار دقیق تفکیک  1دختر،  842

له حقوق کودکان را در مخاصمات نقض می کنند در شده است؛ این آمار در خصوص دولت هایی که هر سا

پذیری و حمایت از  گزارش های ساالنه به همین ترتیب قرار دارد و سازمان ملل با هدف ارتقای مسئولیت 

حقوق کودکان در فرآیندهای صلح ضمن بررسی الگوی تخلفات صورت گرفته، با دولت ها تعامل کرده تا 

 اد شود.تغییرات الزم در کنش آن ها ایج

را بر عهده  2122در شورای امنیت که به همراه نماینده نیجر ابتکار طرح پیش نویس قطعنامه  نماینده نروژ 

ه به شورای امنیت امکان می دهد تا صدای خود را علیه مشکالت عدیده داشتند، اظهار داشت که این قطعنام

آموزش در مخاصمات به گوش جهانیان رسانده و بیانگر اهمیت بیش از پیش آن با توجه به شرایط ایجاد شده 

تری نسبت به اسناد  رویکرد جامع  2222مصوب  2122باشد. بر همین اساس، قطعنامه  21-در پاندمی کووید

های دیگری را برای تحقق حق کودکان بر آموزش، غیر از   از این دست، اتخاذ می کند که چالش پیشین

شناسد. چالش های مورد بحث در قطعنامه مورد نظر، شامل عدم  حمالت فیزیکی به آن ها، به رسمیت می

در معرض  به دلیل قرار گرفتن) دسترسی به مدارس )برخاسته از ناامنی در داخل و اطراف محیط آن ها

تهدیدهایی مانند آدم ربایی و خشونت جنسی و آواره شدن کودکان است. قطعنامه، خواستار پاسخی 

سیستماتیک به چالش های موجود شده است؛ از جمله از طریق جلوگیری از وقوع حمالت و تهدید به حمله، 

به نیازهای بلندمدت  تسهیل ادامه تحصیل در زمانی که کودکان  دسترسی به مدارس ندارند و رسیدگی

 اند.  کودکانی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه قرار گرفته

بر دسترسی به حق آموزش در قطعنامه  21-عالوه بر موارد یاد شده، اثرات  مخرب کنونی و آتی پاندمی کووید

های موجود در  ی بر تشدید نابرابر  برجسته شده است. قطعنامه به تاثیر پاندمی و دسترسی ناعادالنه به واکسن

دسترسی به آموزش و استمرار آموزش در مخاصمات مسلحانه پرداخته و در این راستا، بر لزوم رسیدگی به ارائه 

های بهداشتی مربوط به منظور   و فناوری 21-های با کیفیت، موثر، امن و قابل دسترسی کووید منصفانه واکسن 

 کند. اکید میتسهیل دسترسی به آموزش در مخاصمات مسلحانه ت

شورای امنیت حائز اهمیت است که در قطعنامه های پیش از آن مورد اشاره قرار  2122چندین عنصر در قطعنامه 

نگرفته بودند. در این قطعنامه، شورا کشورهای عضو را مورد خطاب قرار می دهد تا دسترسی به آموزش را برای 

، کودکان پناهنده و آواره تسهیل کنند.  حانه قرار گرفتهکودکان دارای معلولیت، که تحت تأثیر مخاصمات مسل

عالوه بر این، قطعنامه بر اثرات مضر شرایط اضطراری بشردوستانه و جابجایی های ناشی از مخاصمات که بر 

سالمت و رفاه روانی کودکان تاثیرات مخربی دارد، تأکید می کند و در همین راستا، از دولت های عضو 

به  2122اجتماعی و کمک های بشردوستانه می شود. شورا با تصویب قطعنامه -دمات روانیخواستار ارائه خ

اتفاق آرا از کشورهای عضو خواستار تحکیم چارچوب های حقوق داخلی به منظور حصول اطمینان از احترام 

https://www.norway.no/en/missions/UN/news/press-statement-on-the-protection-of-education-in-conflict/
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ن حفاظت از به تعهدات حقوقی بین المللی شده که شامل تدابیر جامع با هدف جلوگیری از وقوع حمله و تضمی

مدارس، کودکان، معلمان و سایر غیرنظامیان مرتبط در طول وقوع مخاصمات مسلحانه و در مراحل پس از 

 جنگ است.

من و افغانستان در اذعان نمودند که کودکان در مناطقی مانند سوریه، ی نمایندگان دولت ها در شورای امنیت

دانند و نمی بینند و دختران، به خصوص، به طور نامتناسبی  حالی بزرگ می شوند که چیزی جز جنگ نمی 

 عدادی از اعضاتپذیری و حمایت تاکید نمودند.   آسیب دیده اند  و از این روی بر اهمیت آموزش، مسئولیت

ضمن پرداختن به اهمیت توجه به این موضوع در دستور کار شورا، خواستار گنجاندن مستمر مقررات حمایت از 

کودکان در دستور عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد و مأموریت های سیاسی ویژه و افزایش حمایت های 

ملل در خصوص کودکان در مخاصمات  سیاسی و مالی در راستای مکانیسم نظارت و گزارشگری سازمان

مسلحانه شدند و عالوه بر آن، اثراتی که اقدامات قهری یکجانبه بر کودکان می گذارد، به ویژه با توجه به 

را محکوم کردند و اظهار داشتند که چنین تحریم هایی با وجود معافیت های  21-چالش های مرتبط با کووید

بر نقش ارزشمند آموزش برای  2122به نیازمندان جلوگیری می کند. قطعنامه بشردوستانه از رسیدن منابع حیاتی 

افراد و جامعه، خصوصا به عنوان فضایی امن و نجات بخش، تأکید نموده و ارائه، حفاظت و تسهیل ادامه 

آموزش در مخاصمات مسلحانه را اولویت اصلی جامعه بین المللی تلقی نموده است. شورای امنیت، از رهگذر 

به اتفاق آرا، گامی منحصر به فرد و پر اهمیت در شناسایی نقش اساسی آموزش به عنوان  2122تصویب قطعنامه 

چشم اندازی به منظور دستیابی به صلح و امنیت بین المللی، برداشته است.  با این وجود، امکان سنجش میزان 

 کن نیست.  تاثیرات مثبت این قطعنامه بر کنش دولت ها در عرصه عمل هنوز مم
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 حق بر ورزش افراد دارای معلولیت از منظر حقوق بین الملل
 دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر –آراد سالمت 

 

های ضروری بترای تمتامی افتراد جامعته بته       های فرهنگی، تفریحی، فراغتی و ورزشی مؤلفه مشارکت در فعالیت

باید در دسترس همگان قرار گرفته و از آن برخوردار گردند. اما افراد معلول اغلب از شترکت   روند که شمار می

ای جهانی است که در اشکال  اند. تبعیض در زندگی فرهنگی پدیده ها محروم شده ای از فرصت در شمار گسترده

کنوانستیون  ، 2221ل متنوعی محقق می شود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت حمایت از معلتولین در ستا  

مندی برابر و کامتل افتراد معلتول و ارتقتاء      رهرا با هدف افزایش حمایت و تضمین به حقوق افراد دارای معلولیت

ها تصویب نمود. این کنوانسیون رویکرد همراه با ترحم نسبت افراد معلتول را بته    احترام نسبت به منزلت ذاتی آن

رونتد، بهتره    رویکرد حق مدارانه تبدیل نمود. با توجه به این که معلوالن از اقشار آسیب پذیر جامعه به شتمار متی  

 1صتریحاً در بنتد    کنوانستیون ازوکار تبعیض مثبت نسبت به این گروه اجتناب ناپذیر است. از این رو گیری از س

ها را به انجام اقدامات مناسب برای حذف تبعیض علیه افراد معلول توسط هر فترد یتا ستازمان ملتزم      دولت 5ماده 

های خصوصی، امکانات و خدماتی را ارائته متی    ها باید این اطمینان را بدهند که سازمان نماید. همچنین دولت می

دهند که به سبب این امکانات، عالوه بر عموم مردم قابلیت دستیابی بته امکانتات ورزشتی بتا توجته بته وضتعیت        

 خاص معلوالن به طور تمام و کمال فراهم گردد.

پارالمپیک نیتز بته عنتوان عتالی تترین رکتن ورزش معلتوالن و متصتدی برگتزاری بتازی هتای             کمیته بین المللی

خود حضور ورزشتکاران معلتول را بتا لحتاظ      زااند سند چشمگانه ماده اول  22پارالمپیک در جای جای بندهای 

کرامت انسانی این گروه و مشارکت در فعالیت های جسمانی را فارغ از هر گونه تبعیضی تضمین نموده استت و  

نمتوده  کمیته های ملی پارالمپیک را به عنوان نهاد های زیر مجموعه خود در تحقق این اهداف راهنمایی و ملتزم  

 است. 

توکیو نیز در مراسم افتتاحیه و همزمان با رونمایی دیوارنگاره مسابقات که با حضتور ریتیس    2222در پارالمپیک 

کمیته پارالمپیک و رییس کمیته برگزاری مسابقات برگزار شد شرکت کننتدگان هتم قستم شتدند تتا از فرصتت       

و تالش بترای زدودن تبعتیض علیته افتراد دارای      «وحدت در عین کثرت»بازی های پارالمپیک برای تحقق شعار 

. در همین راستا کمیته بین المللی پارالمپیک اقدام به راه اندازی کمپینی نمتود  تتا    تالش کنندمعلولیت در جامعه 

ان بزرگترین کمپین حقوق بشری جهان به مبارزه با تبعیض علیه یتک میلیتارد و دویستت میلیتون نفتر فترد       به عنو

داف حقوق بشری کامال به چشم متی  . در اینجا نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق اه بپردازددارای معلولیت 

 آید. 

تواند به صورت فعل یا ترک فعل صورت پذیرد. به صورت فعل ماننتد ایتن کته     تبعیض در خصوص معلوالن می

هتای   گذار با تصویب قوانین و مقرراتی مانع دسترسی اشتخاص معلتول بته تجهیتزات، امکانتات یتا فرصتت        قانون

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre04.htm
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/141113141204499_2014_10_01+Sec+i+chapter+1_1_Paralympic+Vision+and+Mission.pdf
https://www.isna.ir/news/1400053121427/از-دیوار-نگاره-توکیو-۲%DB%B0۲%DB%B0-رونمایی-شد
https://www.varzesh3.com/news/1775257/رونمایی-از-دیوارنگاره-پارالمپیک-2020-توکیو
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هتا و   آنان اعمال کند؛ اما به صورت ترک فعل مانند این که دانشتگاه  ورزشی گردد و تبعیض مستقیم را نسبت به

هتای ورزشتی باشتند کته در ایتن       های فراگیر جهت شرکت دانش آموزان معلول در فعالیت مدارس فاقد سیاست

تترین   باشند. در چنین وضعیتی، مهم صورت در تحقق حقوقشان بر ورزش کردن، تفریح و بازی با مانع مواجه می

هتای فعتال بترای تضتمین      برای تحقق برابری، تبعیض مثبت یا اقتدامات جبرانتی استت کته مستتلزم تتالش      عنصر 

(. بایتد توجته داشتت کته اصتل برابتری نبایتد متانع از         اینجتا برخورداری این قشر جامعته از حقتوق برابتر استت )    

رفتتار بته مثابته    »با معلوالن موجه نیست، بلکته  « رفتار برابر»تر از معلوالن شود، به عبارت دیگر  های افزون حمایت

 موجه و قابل قبول است )پیشین(.« برابر

 5متاده   4کنتد و بتدین جهتت بتر استاس بنتد        و این مفهوم نوین است که راه را برای اعمال تبعیض مثبت باز متی 

تتوان بته قطعنامته     ها در نظر گرفتته شتده استت. از دیگتر استناد متی       حمایتی برای دولت  کنوانسیون اقدامات ویژه

مجمع عمومی سازمان ملل کته در متاده    2111دسامبر  22مصوب « ها قواعد استاندارد برابر سازی فرصت» 48/11

کنتد و   مداد متی های فرهنگی و ورزشی را پیش شرط مشارکت و ادغام معلولین در جامعه قل ، تفریح و فعالیت22

بتر لتزوم    1کته در متاده    2115مصتوب مجمتع عمتومی ستازمان ملتل در ستال       « اعالمیه حقوق معلوالن»همچنین 

برنامته اقتدام جهتانی بترای     »دارد، اشاره داشتت.  دسترسی معلوالن به خدمات تفریحی، فرهنگی و خالقانه تأکید 

معلوالن در جامعه  ها در جهت مشارکت تفریحی نیز به اقدامات مؤثر دولت 2182قطعنامه مصوب سال « معلوالن

 ها با سایر افراد اشاره نموده است. و برابری آن

هتای   هتای ستازمان   ختدمات و برنامته    اتخاذ اقداماتی به منظور تضمین شمولیت معلولین به عنوان دریافتت کننتده  

ر های ورزشی، حق دسترسی معلوالن به استفاده از امکانات ورزشی، حتق بتازی و شترکت د    فعالیت  تنظیم کننده

های بتازی و تربیتت بتدنی مناستب در      های ورزشی کودکان معلول در مدرسه که شامل دسترسی به زمین فعالیت

 آید.  ها بر می کنوانسیون در خصوص تعهدات دولت 12مدارس و جامعه است، از فحوای ماده 

ب کشورهای عضو در به معنای تشویق و ترغی 12ماده  5در قسمت اول بند « ترین حد ممکن کامل»استعمال واژه 

هتای رایتج استت کته در      جهت اتخاذ اقدامات مثبت، به منظور توانمندی سازی معلوالن برای شرکت در ورزش

 گردد.  غیر این صورت منجر به تغییر اساسی ورزش می

که « حقوق بشر»در بیانیه شود.  ای از ورزش معلولین در باالترین سطح رقابت ورزشی قلمداد می پارالمپیک نمونه

المللی  ی بین هانتظار پارالمپیک از کمیت»دارد  منتشر کرده است بیان می 2228المللی پارالمپیک در سال  کمیته بین

پارالمپیک توانمند ساختن ورزشکاران پارالمپیک برای رسیدن به تعالی ورزشی، الهام بخشتی و حمایتت جهتانی    

 «از آنهاست.

باشتد. در ایتن دعتوا کستی متارتین       می «کسی مارتین»ای از دعاوی راجع به تبعیض نسبت به معلوالن قضیه  نمونه

شرکت نمود اما مسئوالن برگزاری تورنمنتت از  « ای پی جی»ای در مسابقات موسوم به تور  گلف باز معلول حرفه

ارائه وسیله گاری شکل مخصوص گلف به او خودداری کردند. دیوان عالی ایتاالت متحتده کته ایتن دعتوی را      

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154001
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/rightsofdisabledpersons.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/world-programme-of-action-concerning-disabled-persons.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/world-programme-of-action-concerning-disabled-persons.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/world-programme-of-action-concerning-disabled-persons.html
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120818093927291_2012_08+The+UN+Convention+on+Rights+of+Persons+with+Disabilities_ENG.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120818093927291_2012_08+The+UN+Convention+on+Rights+of+Persons+with+Disabilities_ENG.pdf
https://www.law.uh.edu/healthlaw/perspectives/Disabilities/010831CaseyMartin.html
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به عنوان برگزارکننده بازی گلف، نباید علیه هر بتازیکن  « ای پی جی»اع نمود در حکم خود چنین آورد که استم

مندی کامل و برابر از کاالها و خدمات، امکانات و مزایای این مسابقات تبعیض قائل شتود. دیتوان تأییتد     در بهره

رختداد شتود زیترا ماهیتت بنیتادین گلتف،        تواند جایگزین ماهیت ایتن  کرد که ارائه یک چرخ گاری اساساً نمی

 ضربه زدن به توپ است.

هتای پتارالمپیکی موجتب ایتن      هتای سرستام آور بعضتی از رشتته     متأسفانه در ورزش ایران نیز عللی از قبیل هزینه

ز ها بر نیایند و از ورزش کناره بگیرند و با توجته بته اینکته حامیتان متالی نیت       شود بازیکنان مستعد از پس هزینه می

رستد. در   ورزش معلوالن ندارند حمایت بیشتر دولت ضتروری بته نظتر متی      گذاری در حوزه رغبتی برای سرمایه

ایران فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان از جمله فدراسیون 

عه در دو بخش همگانی و قهرمانی متی پردازنتد   هایی می باشند که به توسعه فعالیت های ورزشی این قشر از جام

هتای رنگتارنگی بترای     انتد و متدال   (. معلوالن کشورمان در مستابقات پارالمپیتک بستیار ختوش درخشتیده     اینجا)

توکیتو متی باشتد     2222مونه بارز آن کسب رتبه سیزدهمی مسابقات پارالمپیتک  کشورمان به دست آوردند که ن

ت. جتدای از ایتن،   (. اما امکاناتی که در اختیارشان قرار گرفته در برابر این افتخارات بسیار نتاچیز بتوده است   اینجا)

 (.اینجاحتی در میزان جوایز اعطایی نیز بین معلوالن و افراد سالم تبعیض دیده شده است )

یز همانند سایر افراد جامعه حق استفاده از تسهیالت شهری من جمله اماکن در  پایان باید اشاره کرد که معلولین ن

ورزشی را دارا می باشند اما عوامل بازدارنده ای چون عوامل شخصی، روانشناختی، فرهنتگ جامعته، مشتکالت    

یت مالی، سوء مدیریت و نبود امکانات با توجه به محدودیت های جسمی آن ها مانع مشارکت این گروه در فعال

هتا و   (. منطتق حمتایتی حتاکم بتر معلتوالن اقتضتا دارد در صتورتی کته دامنته حتق          اینجاهای ورزشی می گردد )

بیشتتر   ها و آزادی های مقرر در کنوانستیون حقتوق معلتوالن    های مقرر در سایر اسناد حقوق بشری از حق آزادی

مند شوند )سید محمتد قتاری ستید فتاطمی ، حقتوق       تر مقرر در سایر اسناد بهره باشد، معلوالن از حمایت گسترده

(. به کار گیری اصتل تبعتیض مثبتت    122،2115بشر معاصر دفتر دوم جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها ،

این گروه به شدت آسیب پتذیر فتراهم خواهتد    تری در پیشبرد حمایت از  در زمینه حقوق معلوالن فضای مناسب

 کرد.

 

 

 

 

https://article.tebyan.net/240743/جانبازان-و-معلولان-افتخار-آفرینان-همیشگی-ورزش
https://www.jamaran.news/بخش-ورزشی-160/1521864-جدول-رده-بندی-مدالی-پارالمپیک-توکیو
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/05/28/465803/بی-منت-ترین-قهرمانان-ایران-همچنان-در-یک-گیر-تاریخی
https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=547304
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 گزارشی از پرونده بوسکو نتاگاندا نزد دیوان کیفری بین المللی

 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی -طاهره حسینی

 

 ،نتاگاندا بوسکو مجازات و تیحکوم، م2222مارس  12 رأیدیوان کیفری بین المللی در  شعبه تجدیدنظر 

تا  2222در خالل سال های   که یاقدامات اتهام به 2221 هیژوئ 8 در نتاگاندا. کرد دییتأ را انابودگر کنگویی ه

 5 و یجنگ تیجنامورد 21اتهام از جمله  مورد 28، برای صورت گرفت کنگو کیدموکرات یجمهور در 2221

 ن میزان مجازات،. ایشد محکوم حبس سال  12 به مجرم شناخته شد. وی در نهایت  تیبشر هیعل تیجنامورد 

ی تمام حبسی است که دیوان تاکنون صادر کرده است. شعبه تجدیدنظر دیوان  مجازات مدت نیتر یطوالن

 یدادرس نسبت به انجام یک او حق که نیا ازجمله ؛کرد رد رااستدالل ها و ادله آقای نتاگاندا و وکیل او 

جرایم  مورد در و اطالع الزم قصدنهاده در حالی که او  فراتر ها تیواقع ازپا  دادگاهیا  ،است شده نقض عادالنه

 تالش ،در خصوص حکم صادر شده. را نداشته است سال 25 ریز کودکان سربازگیری و یجنس یبردگ ،تجاوز

 مورد پذیرش رواندا، زدایی نسل طول در تجربه شخصی وی دادن نشان قیطر ازمجازات  کاهش یبرا نتاگاندا

 قرار نگرفت.  شعبه

فرماندهی  2221 دسامبر 12 حدود تا 2222اوت  1 از میهن پرستان کنگو، هیاتحادرئیس  عنوان به نتاگاندا یآقا

 منطقه ،یتوریا. برعهده داشت جمهوری دموکراتیک کنگو  یتوریا منطقه دررا  (FPLCشاخه نظامی اتحادیه)

ی، عیطب منابع نظر از یتوریا .نفراست ونیلیم 5 ینیتخم تیجمع با اوگاندا، با مرز هم ،ی کنگوشرق شمال در یا

 از اند کرده تالش ها سال طول در ،کنگواز خارج و داخل درگروه ها  از یاریبس کهاست بطوری  یغن و بارور

 یقوم گروه 28 باًیتقر یتوریا در فقط. دارد خود یمرزها در یمختلف یقوم یها گروه کنگو .ببرند بهره آن

 سپتامبر پس از رسمیت یافتن در . اتحادیه میهن پرستان کنگوهما و یتینگ دو،لن جمله از دارد، وجود مختلف

کم کم تشکیالت خود را با گرفتن سالح و تشکیل جوخه ها و دسته های نظامی گسترش داد و در خالل  2222

ات ، عملیات نظامی هدفمند و گسترده ای را در منطقه ایتوری انجام داد. این عملی2221تا  2222سال های 

 خصوصا در مورد گروه های قومی از جمله لندو بسیار فاجعه بار بود و واکنش های جهانی را بدنبال داشت. 

. در جریان این شد آغاز  2224 ژوئناز  کنگو کیدموکرات یجمهور تیوضع مورد دردادستان دیوان  قاتیتحق

 2222 هیژوئ 21 در دستور بازداشت دومو  2221اوت  22 دری  نتاگاندا آقانخست   دستور بازداشتتحقیقات 

ا تسلیم دیوان با مراجعه به سفارت ایالت متحده آمریکا در رواندا خود ر 2221مارس  22نتاگاندا در  .شد صادر

به طول  روز 248ز شد و آغا یدادرس روند متهم، یبرا اتهامات قرائت با ،2225 سپتامبر 2 خیتار درکرد. 

مورد جنایت جنگی متهم بود. این  21مورد جنایت علیه بشریت و  5از جمله  اتهام 28 به نتاگاندا انجامید.

 بهجنسی، آزار و اذیت، انتقال اجباری جمعیت بردگی ، تجاوز، قتل به اقدام و قتل اتهامات عبارت است از: 

 و سربازگیری ی،رنظامیغ مردم یآوارگ دستور، غارت، انیرنظامیغ به یعمد حمله؛ و تیبشر هیعل تیجنا عنوان

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2021-03-30-ntaganda-judgment-summary-eng.pdf
https://www.bbc.com/news/world-africa-17689131
https://www.bbc.com/news/world-africa-17689131
https://www.bbc.com/news/world-africa-17689131
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_03633.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr828
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 به موالا بردن نیب ازو  شده محافظت ایاش به حملهدر مخاصمات،  شرکت یبرا سال25از کودکان زیر  استفاده

 ی.گجن تیجنا عنوان

دیوان به طور گسترده ای از شهادت  .داد ارائه متهم یتجرماثبات م یبرا را مدارک و شواهد متعددی دادستان

 مورد استناد دیوان قرار گرفت. جامع و قیدقنیز به طور نتاگاندا یآقا شاهدان استفاده کرد و  اظهارات

 شهادت شاهدان حافظه بر ضربه ریتأث بارهدر که یروانشناسان از دادند، شهادتدیوان  در کارشناسان متعددی

 جمع مربوطه منطقه یگورها از که را دندان و استخوان قطعات که یقانون یپزشک کارشناسان تا گرفته دادند

 توسط که کرد افتیدر گزارش یادیز تعداد نیهمچندیوان  .نده بودکرد لیتحل و هیتجز بود، شده یآور

 دادگاه در شهادت یبرا ها گزارش نیا از یبرخ کنندگان هیته. بود شده هیته یردولتیغ ای یالملل نیب یسازمانها

 . شدند حاضر

دیوان به این نتیجه رسید که گروه تحت  ،اساسنامه  8برای اثبات عناصر جرم جنایت جنگی تحت بند دوم ماده 

 سازمان مسلح گروهبه عنوان یک  ه، تشکیالت  الزم به منظور تلقیمربوط زمانی دوره دراندا کنترل آقای نتاگ

 تا و داشتند حضور کنگودر اوگاندا مسلح یروهاین اگرچهرأی شعبه بدوی(.  125تا  125)بندرا داشته است  افتهی

دیوان بیان  اما داد، یم انجام گروه های معترض از را یمشخص یبانیپشت رواندا و بودند جنگ ریدرگ یحد

ی کند )بند نم یالملل نیبتبدیل به مخاصمه  لزوماً یک مخاصمه مسلحانه را   کشورها ریسا مداخله  کهکند  می

 گروه تحت کنترل نتاگاندا رفتار که افتیدر تیبشر هیعل اتیجنا یا نهیزم عناصر خصوص در( . دیوان 125

از پیش  یاستراتژ جهینت بلکه نبوده، سربازان تک تک خودجوش و ناهماهنگ میتصم جهینت یرنظامیغ مردم هیعل

و حین  نبرد از قبل نتاگاندا( 2211بوده است. )بند  این غیرنظامیان از یبخش تعیین شده برای هدف قرار دادن 

 قرار فهد یبرا  میمستق هایدستور بر عالوهاو  .داد یم دستور هاآن  به ماًیمستق و کرده جمع را روهاین عملیات،

 یها مهارت( 2282)بند . کردمی  دییتأ را سربازان مجرمانه رفتار خود، یرفتارها با ان،یرنظامیغ کشتن و دادن

. در حمله به روستاها و شهرها نیز گرفت قرار توجه مورد اریبسدر خصوص رهبری در این موارد  نتاگاندا یآقا

تکاب جرایمی همچون تجاوز، قتل، غارت وانتقال اجباری سربازان تحت فرماندهی و کنترل نتاگاندا اقدام به ار

ت با توجه به اتهاما از یبخش حداقل ،اتهامی مورد 28 از کی هر با رابطه در که افتیدرجمعیت زدند. دیوان 

یی باتوجه به ادعا حوادث از یتعداد مورد در نتوانستدیوان  حال، نیا با .است اثباتشواهد موجود قابل 

 از شده ثابت رفتارهای از یبرخ ، ضمن این که دیوان اظهار نمود کهکند یریگ جهینت دادستان اظهارات اولیه

 (.2222)بند  شوند شناخته جرم عنوان به اساسنامه طبق توانند ینم یقانون نظر

چه بصورت مستقیم وچه غیرمستقیم مسؤولیت کیفری دارد. طبق شق  نتاگاندا یآقا دیوان به این نتیجه رسید که 

یکی از  مرتکب یشخص اگر که معناست بدان یفریک تیمسئول نوع نیا، اساسنامه 25الف از بند سوم ماده 

 صیشخ قیطر از ای یگرید با مشترک طور به چه و فرد کی عنوان به چه شود، دادگاه تیصالح جرایم تحت

 نتاگاندا یآقانظر  دیوان،  ( بنابراین طبق821تا 182)بند . است مجازات قابل و داشته یفریک تیمسئول گر،ید

http://www.icicl.org/files/RomeStatutEng.pdf
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 آزار نیز و یجنگ تیجنا و تیبشر هیعل تیجنا بعنوان قتل )قتل یک کشیش در عملیات اول(   میمستق مرتکب

سایر جرایم از منظر دیوان با توجه به قصد و اطالع نتاگاندا از  یبرااست.  تیبشر هیعل تیجنا بعنوان تیاذ و

 8 دررماندهی اش، او به طور غیر مستقیم مرتکب این جرایم شده است. جرایم ارتکابی توسط  نیروهای تحت ف

 هیعل اتیجنا و یجنگ اتیجنا از مورد 28 اتهام به رانتاگاندا  یآقادیوان  ششمشعبه مقدماتی  ،2221 هیژوئ

اساسنامه  1 مادهطبق شق الف بند یک  تیبشر هیعل ذیل عنوان جنایت ن جرایم. ای گناهکار شناخت ت،یبشر

طبق  یجنگ اتیجنا و ؛دیتبع و یاجبار انتقال ت،یاذ و آزار ،یجنس یبردگ تجاوز، قتل، به اقدام و قتل شامل 

 دستور ،یجنس بردگی تجاوز، ان،یرنظامیغ هیعل حمالت یعمد تیهدا قتل، به اقدام و قتل شامل اساسنامه 8ماده 

 ،مخاصمات در مشارکت یبرا آنها از استفاده و سال 25یر ز کودکان سربازگیری ،یرنظامیغ مردم یآوارگ به

 (.2211بود )بند  اموال بردن نیب از و شده محافظت اشیاء هیعل حمالت یعمد تیهدا

جرایم  از کی هر یبرا، شعبه مقدماتی ششم  دیوان در رسیدگی مربوط به تعیین مجازات برای آقای نتاگاندا

 در. بود متغیر زندان سال 12 تا هشت از مجازات ها  نیا. کرد نییتع مشخص مجازات کی او توسط ارتکابی

 مدت. (  248)بند کرد محکوم سحب سال 12 به را نتاگاندا بوسکو ،ءآرا اتفاق بهشعبه  ، 2221 نوامبر 1 رأی

 کسر حکم نیا از 2221 نوامبر 1 تا 2221 مارس  22یعنی از  است گذرانده بازداشت در نتاگاندا یآقا که یزمان

 صادر توسط همان شعبه ،2222س مار 8 یرأ، حکم به پرداخت خسارت در اساسنامه 15 ماده بر اساس .شود یم

(. طبق این رأی آقای  5گردید. این حکم در حالی صادر شد که هنوز حکم مقدماتی، نهایی نشده بود.)بند 

( تمام جرایمی است که برای 11نتاگاندا متعهد به جبران خسارت های وارده بر قربانیان مستقیم و غیرمستقیم )بند 

مام شرایطی که برای صدور حکم به جبران خسارت در این پرونده وجود داشت ، آن ها محکوم شده است. ت

 .یت حداکثری از قربانیان نشان می دهددیوان را برای حما رویکرد قربانی محور

 را لیدل پانزده خود، درخواست در نتاگاندا نسبت به حکم و مجازات تعیین شده تقاضای تجدیدنظر کرد و

. عالوه بر او، دادستان هم از رأی صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی نمود. مهم ترین دالیل کرد مطرح

از این که حق وی نسبت به انجام یک دادرسی عادالنه نقض شده و  تجدیدنظرخواهی آقای نتاگاندا عبارت بود

وزاکی را زیر سؤال ا یقاض(. او همچنین استقالل  11دیوان پا از حقایق و شرایط پرونده فراتر نهاده است )بند 

ردگی (. به نظر او مواردی که به عنوان مسئولیت کیفری غیرمستقیم خصوصا در  مورد جرایم تجاوز، ب52برد)بند 

مخاصمات مطرح شده است، فاقد وجاهت قانونی است چراکه دادگاه  درسال  25 ریز افراد از استفاده وجنسی 

 دنظریتجد شعبه ( 828به ارزیابی درستی از میزان مشارکت، اطالع و قصد وی در این جرایم نرسیده است)بند 

اهی و قصد  نتاگاندا با توجه به نقش مؤثر او آگ کهشده بیان می کند  تمامی ادله و استدالل های ارایه ضمن رد

در هدایت عملیات کامال روشن است. حضور او در اردوگاه هایی که جرایم ادعایی در آن ها ارتکاب یافته 

 یدرست به را نتاگاندا یآقا مشارکت زانیمکننده  دلیل دیگری بر اطالع و آگاهی اوست و شعبه رسیدگی

در خصوص میزان مجازات هم هرچند آقای نتاگاندا در تالش بود تا با نشان دادن  (.851)بند  است کرده یابیارز

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_03568.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06674.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06674.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01889.PDF
https://www.ejiltalk.org/the-ntaganda-reparations-order-a-marked-step-towards-a-victim-centred-reparations-legal-framework-at-the-icc/
https://www.ejiltalk.org/the-ntaganda-reparations-order-a-marked-step-towards-a-victim-centred-reparations-legal-framework-at-the-icc/
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است، میزان مجازات را  کاهش دهد،  شده متحمل رواندا زدایی نسل در خود تجربه لیدل به که یضیتبع و رنج

 شده محکوم که یاتیجنا ینیسنگ و تکارانهیجنا رفتار به توجه بااو  یشخص تجربه که افتیدر دنظریتجدشعبه 

بدوی را  رأیشعبه تجدیدنظر دیوان  2222مارس  12بکاهد. بنابراین در تاریخ  یو تقصیر از تواند ینم است،

 تأیید کرد. 

که در خالل عملیات   سایکل از سرقت و مارستانیب غارتر درخواست تجدیدنظر خود معتقد بود که د دادستان

عنوان حمله به اماکن محافظت شده و جنایت جنگی محسوب شوند،  تحتهای اول و دوم صورت گرفته، باید 

اساسنامه   8 ماده  2بند  در «حمله» مفهومکننده بر این نظر بود  که   ( در حالی که شعبه رسیدگی2245)بند 

 ه،یریخ اهداف ای علم هنر، آموزش، ن،ید به شده داده تصاصاخ یها ساختمان هیعل حمالت یعمد تیهدا)

عبارت  و دارد خاص یمعن ست(ها یزخم و مارانیبمحل حضور  که ییها مکان و ها مارستانیب ،یخیتار یبناها

 که داد صیتشخقضات  تیاکثررأی  با دنظریتجد می شود. شعبه محدود  یریدرگ به فقط ماده نیا در« حمله»

 یحدود تا نظر کی نیهمچن و یقاض چهار توسط جداگانه نظرات. شود رد دیبا دادستان تجدیدنظرخواهی

قاضی هاوارد مونیستون و قاضی  .شد ی به رأی شعبه ضمیمهاوسوج-ابو یلیش یقاضاز طرف  موافق

 در استفاده مورد «حمله» اصطالح خود را نیز مطرح کردند. از نظر اکثریت قضات  نظر جداگانهپیترهافمانسکی، 

و غارت بیمارستان یا سرقت از کلیسا را نمی توان ذیل حمله به  استنظامی   اقدام یمعنا به اساسنامه 8 ماده

 (. 2214افظت شده و به عنوان جنایت جنگی محسوب کرد )بند اماکن مح

محکومیت بوسکو نتاگاندا را می توان از زوایای مختلفی ارزیابی و تحلیل نمود. دیوان در رأی بدوی و 

تجدیدنظر خود تفاسیر قابل توجهی از مفاهیمی چون: گروه نظامی، مخاصمه مسلحانه بین المللی، قربانیان غیر 

هوم حمله در جنایت جنگی و نیز نحوه احراز قصد و نیت در ارتکاب جرایم غیر مستفیم ارائه نمود.  مستقیم، مف

دیوان در رأی خود تأکید می کند که هدف از مجازات افرادی مثل نتاگاندا تحقق میل به انتقام جویی نیست، 

ذیرفته است. این تالش در بلکه بیانگر تالش جامعه بین المللی برای محکومیت اقداماتی است که صورت پ

پرونده حاضر نیز مشهود است. دیوان در صدور رأی خود ضمن توجه بر لزوم کیفردهی مجرمان و بازدارندگی 

فردی و اجتماعی مجازات ها، بر لزوم توجه به جبران ضرر و زیان های وارد آمده بر قربانیان تأکید می کند. 

خصوصا عدالت ترمیمی است. صدور رأی به پرداخت  جبران خسارت، مقطعی اساسی در اجرای عدالت

خسارت پیش از رسیدگی تجدیدنظر در پرونده حاضر نشان از عزم دیوان در جبران خسارت سریع و معنادار 

ا پایان کلیه قربانیان مستقیم و غیر مستقیم دارد. حال باید دید که صندوق حمایت از قربانیان دیوان  تبت به نس

میلیون دالری ناشی از جرایم  12( چه برنامه اجرایی برای جبران خسارت 2222سپتامبر  8)مهلت مقرر شده

 ارتکابی دارد.  
 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_03027.PDF
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2021_03022.PDF
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2021_03022.PDF
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2021_03024.PDF
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پرونده احمد المهدی: نخستین رسیدگی دیوان کیفری بین المللی پیرامون جنایات جنگی 

 علیه اموال فرهنگی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تهران -دزادهساواالن محم

 

، می توان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللیحمایت خاص از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل را قبل از 

نوانسیون های ژنو و الحاقی به ک پروتکل دوم 21و ماده  پروتکل اول 51، ماده الهه 2121مقررات  51و  12مواد 

از شق )ب(  1از شق )ه( و مورد  4با اینکه مورد دید.  الهه 2154پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون  25نیز ماده 

هرگز فرصت  پرونده احمد المهدیاساسنامه به این امر اختصاص داده شده است، دیوان تا پیش از  8ماده  2بند 

رسیدگی به این جنایات را پیدا نکرده بود. بر اساس مقررات فوق الذکر، حمالت هدایت شده عمدی علیه 

داده شده اند، بناهای تاریخی،  ساختمان هایی که به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص

بیمارستان ها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح در آن جمع آوری می شوند، مشروط بر آنکه این نقاط 

از شق )ه(  4. تمایز میان این دو مقرره این است که مورد هدفهای نظامی نباشند، جنایت جنگی قلمداد می گردد

مربوط به  8ماده  2از شق )ب( بند 1خاصمه مسلحانه غیر بین المللی و مورد اساسنامه مربوط به م 8ماده  2بند 

 مخاصمه مسلحانه بین المللی است.

خشونت مسلحانه ای در قلمرو سرزمینی مالی رخ داد و منجر شد تا گروه های مسلح مختلفی  2222در ژانویه 

نی نیروهای مسلح مالی، گروه های به دنبال عقب نشی 2222کنترل شمال کشور را بدست گیرند. در آوریل 

انصار الدین و القاعده  2221انصار الدین و القاعده کنترل شهر تیمبوکتو را بدست گرفتند. از آن زمان تا ژانویه 

احکام سیاسی و مذهبی خودشان را بر تیمبوکتو و مردمش تحمیل کردند. آن ها این امر را از طریق یک دولت 

«( حسبه»می، نیروی پلیس اسالمی، کمیته رسانه ای و تشکیالت اخالقی )موسوم به محلی که شامل دادگاه اسال

برای حمایت از این  2222بود، انجام می دادند. المهدی بعد از زندگی مختصری در الجزایر، اوایل آوریل 

به درخواست جنبش های مسلحانه به مالی بازگشت و در ارتباط مستقیم با رهبران انصار الدین و القاعده بود. 

 2222ابوزید )حاکم شهر تیمبوکتو( از المهدی مبنی بر رهبری تشکیالت حسبه، وی این مسئولیت را تا سپتامبر 

 (.11تا  12)بندهای  عهده دار بود

از مهم ترین و مشهورترین مکان ها در شهر تیمبوکتو توسط  ، ده مورد2222ژوئیه  22ژوئن و  12حدودا مابین 

( پیرو همین امر، مالی 2111.)صفحه نابود شدالمهدی و افراد تحت سرپرستی وی مورد حمله قرار گرفت و 

و متعاقبا، شعبه اول پیش دادرسی دیوان در سپتامبر  به دیوان ارجاع دادلمرو سرزمینی اش را وضعیت موجود در ق

را بدلیل جنایات جنگی حمله عمدی علیه بناها و آرامگاه های تاریخی و مذهبی  حکم جلب المهدی 2225

هام ادعایی علیه احمد . تنها اتبه دیوان تحویل داده شدصادر نمود و وی در همان زمان توسط مقامات نیجر 

اساسنامه و بدلیل  8ماده  2از شق )ه( بند  4المهدی که توسط دادستان مطرح شد این بود که وی براساس مورد 

mailto:savalan.mohamadzadeh75@gmail.com
https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf
https://www.legal-tools.org/doc/fa0161/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/d9328a/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/fd14c4/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/7d8622
https://www.coalitionfortheicc.org/cases/ahmad-alfaqi-almahdi
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF
https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/05/1978-1985_Online.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A245A47F-BFD1-45B6-891C-3BCB5B173F57/0/ReferralLetterMali130712.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_18211.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1154
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حمله عمدی علیه بناها و آرامگاه های مذهبی و تاریخی که اهداف نظامی محسوب نمی شدند، مرتکب جنایت 

در جلسه  2221مارس  24(. شعبه پیش دادرسی اتهام مزبور را در 21)بند  مسئولیت کیفری دارد جنگی شده و

اکمه نزد شعبه بدوی به تاریخ ( و خود المهدی نیز در آغاز جلسه مح58)بند  قرار دادتایید اتهامات مورد تایید 

  پذیرفت.آن را  2221اوت  22

شعبه بدوی به منظور تعیین اینکه آیا پذیرش اتهام توسط متهم با حقایق پرونده همخوانی دارد یا خیر، شهادت 

رک ارائه شده توسط دادستان را مورد توجه قرار داد و النهایه بیان داشت سه شاهد را استماع و صدها سند و مد

که پذیرش اتهام ادعایی توسط متهم با حقایق پرونده همخوانی داشته و طبق اظهارات متهم، او ماهیت و نتایج 

 رای شعبه بدوی(. 42و  21پذیرش اتهام را می دانسته است )بندهای 

اساسنامه را نسبت  8ماده  2از شق )ه( بند  4خستین پرونده ای بود که دیوان مورد از آنجایی که پرونده المهدی ن

هدایت »به آن اعمال می کرد، لذا شعبه بدوی اقدام به تفسیر جرم مذکور و عناصر آن نمود. از نظر شعبه، عنصر 

نکه آیا این فعل در ، هر فعل خشونت آمیز علیه اهداف مورد حمایت را در بر می گیرد؛ و درباره ای«یک حمله

عملیات خصمانه انجام شده یا بعد از آنکه هدف به کنترل گروه مسلح در آمده، هیچ تمایزی وجود نخواهد 

رای شعبه  25داشت که این موضوع نشانگر وضعیت خاص اهداف تاریخی، فرهنگی و مذهبی می باشد )بند 

بناهای مورد تهاجم )از ابزار های مورد استفاده  بدوی(. شعبه بدوی همچنین به رفتار مشابه نسبت به هریک از

مشترک گرفته تا نیروهای مسلح( اشاره می کند. شعبه بیان می کند که این اعمال در سیاق و در ارتباط با یک 

مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بین نیروهای دولتی مالی و گروه های انصارالدین و القاعده رخ داده اند و 

ک نشان می دهد که این دو گروه در آن زمان واجد شرایط گروه مسلحانه سازمان یافته بودند. در شواهد و مدار

خصوص این شرط که مخاصمه مسلحانه داخلی باید یک سطح حداقل معینی از شدت را داشته باشد تا از تنش 

النی بر قسمت اعظمی های داخلی تمایز یابد، شعبه معتقد است این واقعیت که گروه های مذکور برای مدت طو

از سرزمین کشور مالی اعمال کنترل کردند به طور آشکار درجه کافی از شدت مخاصمه را نشان می دهد 

رای شعبه بدوی(. نظر به این یافته ها، به اعتقاد شعبه بدوی همه عناصر برای تحقق جرم حمله  41و48)بندهای 

رای شعبه  52تحقق یافته و محرز است )بند  8ماده  2ند از شق )ه( ب 4علیه اهداف مورد حمایت براساس مورد 

 بدوی(. 

در خصوص نحوه تعیین میزان مجازات برای جرم ارتکابی نیز الزم به ذکر است که قضات دیوان همواره به 

فاکتورهایی از قبیل شدت جرم و وجود یا فقدان اوضاع و احوال مشدده یا مخففه توجه می کنند. شعبه بدوی در 

بیان می کند که برخالف متهمان دیگری که توسط این دیوان محکوم شده اند، المهدی مرتکب جرم علیه  ابتدا

شده است؛ و از نظر شعبه جنایات علیه اموال عموما شدت کمتری نسبت به  _نه جرم علیه اشخاص_اموال 

م ارتکابی برمی شمرد. جنایات علیه اشخاص دارند. بااین حال، شعبه برخی فاکتورها را در خصوص شدت جرای

یکی از این موارد، میزان خسارت وارده است و اینکه اکثر مکان هایی که مورد حمله قرار گرفتند به طور کامل 

https://www.legal-tools.org/doc/0aa20c/pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02424.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1236
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نابود شدند. فاکتور دیگر، تاثیر حمله بر مردم است که به دلیل بازپخش آن در رسانه ها شدت گرفته بود. مورد 

دف تنها یک ساختمان مذهبی نبودند بلکه ارزشی نمادین و عاطفی بعدی این است که ساختمان های مورد ه

رای شعبه بدوی(. بعالوه، تمام مکان هایی که مورد حمله قرار  11تا  11برای اهالی تیمبوکتو داشتند )بندهای 

مقدمه اساسنامه گرفتند )به استثنای یک مورد( جزء میراث جهانی ثبت شده در یونسکو بودند. با عنایت به 

که بیان می دارد: انتشار گسترده فرهنگ، و آموزش بشریت به خاطرعدالت و صلح برای کرامت انسان  یونسکو

ن را با یک روح واجب و ضروری بوده و یک وظیفه خاص و مقدسی را ایجاد می کند که همه ملت ها باید آ

همکاری متقابل انجام دهند، ثبت این بناها در یونسکو منعکس کننده اهمیت ویژه آن ها برای میراث فرهنگی 

بین المللی می باشد. از این رو حمله به آن ها به طور آشکار بی حرمتی به این ارزش ها بوده و به نظر می رسد 

چراکه نابودی و تخریب این اماکن تنها بر قربانیان مستقیم جرم  که چنین حمله ای شدت ویژه ای را داشته باشد،

یعنی اهالی تیمبوکتو اثر نمی گذارد، بلکه بر مردم سراسر کشور مالی و جامعه بین المللی تاثیرگذار است 

رای شعبه بدوی(. جامعه بین المللی با اعتقاد به اینکه میراث قسمتی از زندگی فرهنگی می  82و  41)بندهای 

صفحه  1تا بند  51صفحه  22)بند  استباشد، در اثر نابودی این مکان های مورد حمایت در حال صدمه و زیان 

12 .) 

اب یافته و چنین به عنوان آخرین مورد، شعبه بدوی اظهار داشت که جرم با انگیزه های مذهبی تبعیض آمیز ارتک

امری بی شک در تعیین شدت جرم موثر است. درنهایت شعبه با بررسی تمام این فاکتورها نتیجه گرفت جرمی 

رای  82و 82که آقای المهدی برای ارتکاب آن محکوم شده، دارای شدت قابل توجه و مهمی است )بندهای 

.پذیرش اتهام و جرم ادعایی 2مود که عبارتند از: شعبه بدوی(. همچنین، شعبه بدوی پنج عامل مخففه را احراز ن

. بی میلی ابتدایی او برای 4. ابراز ندامت و همدلی وی با قربانیان؛ 1.همکاری وی با دادستان؛ 2توسط المهدی؛ 

. رفتار خوب او در مدت زمان 5ارتکاب جرم و گام هایی که برای کاهش خسارت وارده برداشته بود؛ و 

رای شعبه بدوی(. نتیجه آنکه با توجه به شدت قابل توجه جرم ارتکابی و نیز اوضاع و احوال  221بازداشت )بند 

مخففه، شعبه بدوی آقای المهدی را به عنوان شریک در جنایت جنگی حمله به اهداف مورد حمایت در شهر 

دستور  2221اوت  21شعبه همچنین در   محکوم نمود.سال زندان  1به  2222ژوئیه  22ژوئن و  12تیمبوکتو بین 

میلیون یورو علیه المهدی صادر نمود که به دلیل عدم توانایی مالی وی، صندوق  2.1جبران خسارتی به میزان 

قبا خواستار تجدید نظر نسبت به امانی قربانیان را برای جبران خسارت مزبور تشویق نمود. البته صندوق هم متعا

  تایید نمود.تصمیم شعبه بدوی را  2228دستور مذکور شد. اما شعبه تجدیدنظر در مارس 

ی را پیش روی پرونده احمد المهدی گذشته از آن که نخستین بار موضوع جنایات جنگی علیه اموال فرهنگ

دیوان گذاشت، از جهات دیگری نیز قابل توجه و تامل است. از جمله اینکه المهدی جزء معدود متهمانی است 

که اقدام به پذیرش اتهام و جرایم خود نموده و ابراز ندامت و همدردی با قربانیان کرده است. همچنین، 

له اینکه قضات دیوان چگونه به لحاظ عینی می انتقادهایی هم در خصوص این پرونده قابل طرح است؛ از جم

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1311.pdf
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1311.pdf
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-1311.pdf
https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2016_05772.PDF
https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=pr1242
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1363
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توانند تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه بین المللی در قبال حمالت علیه اهداف مورد حمایت را تعیین نمایند؛ و یا 

مورد بحث برانگیز دیگر اینکه اگر شخصی ابتدائا برای ارتکاب یک جرم تمایل نداشته باشد و بعدا تغییر ذهنیت 

در ابتدا  ژان آکایسوکب آن جرم شود، آیا میزان مجازات باید تقلیل یابد؟ الزم به یادآوری است که داده و مرت

سیله دیوان در نسل زدایی رواندا شرکت نداشت، اما بعدا این کار را انجام داد و برای ارتکاب این جرم به و

کیفری بین المللی برای رواندا محکوم شد. با این حال، در پرونده المهدی دیوان معتقد است که عدم تمایل 

ابتدایی متهم برای ارتکاب جرم در تعیین مجازاتش دارای اهمیت است. مورد بعد آنکه با توجه به رسالت 

یدترین جنایات بین المللی، آیا صرف محاکمه وجودی دیوان کیفری بین المللی مبنی بر مجازات مرتکبین شد

المهدی به عنوان یک فرمانده میان رده و عدم تعقیب و پیگرد فرماندهان اصلی گروه های مسلح که دستورهای 

صریحی به المهدی مبنی بر نابودی و تخریب اماکن مزبور را داده اند، می تواند در راستای عدالت کیفری بین 

 المللی باشد؟ 

ه احمد المهدی نقطه عطفی در مورد حفاطت از اهداف فرهنگی که ارزش نظامی ندارند، به حساب می پروند

در کالبد میراث فرهنگی دمیده است. اقدام دادستان در گزینش جرایم  ای دیوان با این اقدام خود روح تازهآید. 

ه بودند نه به معنای کم اهمیت جلوه نیز به وقوع پیوست یدیگر فجیععلیه اموال فرهنگی در زمانه ای که جرایم 

، بلکه برای برجسته ساختن اهمیت میراث فرهنگی و و سایر جنایات شنیع است دادن قتل و تجاوز جنسی

اقدام دادستانی دیوان شمشیر کند عدالت کیفری در حمایت از میراث  .ستضرورت حمایت کیفری از آن ها

اشاره ای هم به  ،نیست که دادستان در همان جلسه محاکمه بی جهت و فرهنگی را دوباره تیز و زنده ساخت

اقدامات داعش در عراق و سوریه در به یغما بردن میراث فرهنگی نمود تا هشداری داده باشد که فرشته عدالت 

   .نبسته استکیفری بین المللی چشمانش را بر اقدامات فرهنگ سوزانه آن ها 
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 رای نهایی دیوان کیفری بین المللی در پرونده دامینیک اونگون

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی –میرصالح محمودی 

 

ار که بود؛ مردی اوگاندایی تب LRAدامینیک اونگون، فرمانده و افسر سابق گروه اعتراضی و شورشی موسوم به 

کودکی اش را با خدمت در این گروه به عنوان کودک سرباز آغازید و پس از گذراندن اتفاقاتی مهیب، در 

نهایت خود نیز دست به ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی ای  زد که منجر به صدور رای دیوان کیفری بین 

، در مورد میزان مجازاتش شد 2222می  1( و در تاریخ اینجادر محکومیتش ) 2222فوریه  4المللی در تاریخ 

سویی، برخی از وجوه پرونده، برای نخستین  (. رای دیوان در این پرونده از چند جهت قابل تامل است؛ ازاینجا)

های دیوان مطرح می شوند که از این لحاظ نکات مهمی را به جامعه حقوقی بین المللی  بار است که در رسیدگی

(. برای نمونه، در این پرونده، دیوان برای نخستین بار به جرم بارداری اجباری و اینجاارائه می نماید )بنگرید به 

(. اینجاو  اینجاازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی پرداخته است )بنگرید به ترتیب به 

ی بین المللی از سوی دیگر، دیوان در این پرونده، برای نخستین بار درگیر چالش جدید و مهم پرونده های کیفر

 می شود.« مجرم-قربانی»تحت عنوان 

میالدی و در جریان شکل گیری گروه شورشی  2182ریشه های ابتدایی پرونده دامینیک اونگون را باید از دهه 

و مخالف نظام وقت در اوگاندا جستجو کرد؛ جایی که آتش یک اعتراض دامنه دار عالوه بر اینکه موجب 

به عنوان کودک سرباز شد، بعدها توسط خود وی نیز گسترش یافت )بنگرید به  بکارگیری دامینیک اونگون

اعتراضاتی بر ضد نظام وقت در اوگاندای شمالی توسط گروهی موسوم به ارتش مقاومت  2182(. در دهه اینجا

ملی شکل گرفت که پس از به دست گرفتن قدرت، به دولت جنبش ملی مقاومت یا  ملی علیه ارتش آزادیبخش

NRM  تبدیل شد. در مقابل، گروه مقاومتی عمدتاً متشکل از سربازان سابق ارتش آزادیبخش ملی اوگاندا به نام

ای و با امض 2188در جهت بازپس گیری قدرت ایجاد شد. در سال  UPDAارتش دموکراتیک خلق اوگاندا یا 

، شرایط دچار تغییرات اساسی شد و تنها گروه مبارز باقی مانده در UPDAتوافقنامه صلحی میان دولت و گروه 

صحنه، افرادی به راهبری و سرپرستی اودونگ التک و جوزف کُنی بودند که پس از کشته شدن اودونگ 

 شناخته شدند. LRA، این افراد تحت سرپرستی جوزف کنی با عنوان گروه 2112التک در سال 

( و در زمانی رأی 12الی  28)برای مطالعه اظهارات متفاوت شاهدان بنگرید به بندهای  2188یا  2181در سال 

فته شد. بعدها دامینیک سال داشت، توسط این گروه به عنوان سرباز به کار گر 1که دامینیک اونگون حدوداَ 

و ارتقای قابل توجهش در این گروه،   LRAاونگون در پی چرخش های صورت گرفته در فرماندهی گروه 

فرماندهی این گروه را به دست گرفت و در این مقام، اعمالی را مرتکب شد که موضوع رسیدگی در دیوان بین 

 المللی کیفری قرار گرفت. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/04-01/15-1819-Red
https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/the-prosecutor-v-dominic-ongwen-a-judgment-of-many-firsts
https://ilg2.org/2021/05/18/a-legal-first-in-international-criminal-justice-a-conviction-for-forced-pregnancy-in-the-ongwen-case/
https://www.asil.org/insights/volume/25/issue/7
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01026.PDF
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در  دیوان مطرح شد. در نهایت، تعداد جنایات ارتکابی اش  در  2221ام در سال اته 12پرونده وی با مجموع 

مورد رسید که  12و در قالب فرمانده گروه فوق الذکر به  2225دسامبر  12تا  2221بازه زمانی اول جوالی سال 

(: )الف( اینجاتحت عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به چهار دسته عمده تقسیم شد )بنگرید به 

جنایات ارتکابی به سبب حمالت نظامی به اردوگاه های آوارگان داخلی که منجر به قتل، بردگی، شکنجه، 

ده و در خانه او زندانی نفر از زنانی که ربو 1تخریب اموال، آزار و شکنجه و ... شد؛ )ب( جرایم جنسی علیه 

شده بودند از جمله تجاوز، بارداری اجباری، شکنجه، بردگی و ...؛ )ج( موارد دیگری از جرایم جنسی و 

( علیه دختران و زنان تیپ محل خدمت او، از جمله تجاوز، بردگی، شکنجه و ...؛ و)د( اینجاجنسیتی )بنگرید به 

 بکار گیری و استفاده از کودکان زیر پانزده سال به عنوان سرباز و در جهت انجام عملیات نظامی. 

امر بین لزوم برقراری تناسب میان شاید بتوان چالشی ترین مبحث مطرح شده در این پرونده برای دیوان را دَوَران 

 مجازات تعیین شده برای جنایات ارتکابی و در نظر گرفتن شرایط متهم در زمان ارتکاب جرایم دانست. 

های اولیه وکالی مدافع آقای دامینیک اونگون در تعیین میزان   پیش از ورود به این بحث، اشاره به استدالل

این استدالل بر مبنای لزوم توجه دیوان به سیستم سنتی و محلی در دستیابی مجازات نیز قابل توجه و تامل است. 

(. اینجابه عدالت در اوگاندای شمالی موسوم به آچولی می باشد )برای آشنایی با این سیستم، بنگرید به 

از دیوان، در نظر گرفتن مدت زمان بازداشت وی به عنوان مجازات اصلی و یا تعیین ع مداف یالوکدرخواست 

اساسنامه تنها مرجع  11حداکثر ده سال حبس برای اونگون بود. دیوان در این خصوص اظهار داشت که ماده 

محلی و سنتی  قانونی برای تعیین مجازات است و در این ماده ارجاع مجازات به طور کلی و یا جزیی به سیستم

اساسنامه ابراز می دارد که با توجه به  21پیش بینی نشده است. دیوان در تایید استدالل خود با اشاره به ماده 

منطوق ماده فوق الذکر، اساساً ارجاع به سیستمی غیر از دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه مردود است )بنگرید 

(. عالوه بر این موارد، دیوان به نسبی بودن دامنه اعمال سیستم آچولی اشاره کرد و  اظهار داشت رأی 21به بند 

که در صورت ارجاع مجازات به این سیستم محلی، تنها حقوق افرادی که با سیستم آچولی ارتباط و قرابت 

سایر گروه ها نمی توانند از این سیستم منتفع شده و حق آنها تضییع می شود  دارند تضمین می شود و اعضای

 (.رأی 12)بنگرید به بند 

، دیوان باید تالش کند تناسبی میان مولفه دادرسی آیین 245(b()2در خصوص تعیین مجازات، با توجه به اصل )

های مربوط و کیفیات مخففه و مشدده جرم با توجه به شرایط متهم و خودِ جرم برقرار نماید. تالشی که موضوع 

هت اعمال تخفیف در مجازات قرار گرفته یکی از استدالل های وکالی مدافع آقای دامینیک اونگون در ج

(. سعی و تالشی که بی نتیجه نیز نماند و به رأی 48الی  25است )برای مطالعه استدالل وکال بنگرید به صفحات 

 مخففه گشود. نوبه خود روزنه های جدیدی را در خصوص اعمال کیفیات 

از جمله تاکیدات دیوان در قسمت قانون قابل اعمال و نیز بررسی قواعد مجری در این پرونده، لزوم توجه به 

رأی(. تعادلی که ناشی از تالش در جهت ایجاد تناسبی منطقی بین  41،41،48،52،52ایجاد تعادل است )بندهای 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/OngwenEng.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/de/the-ongwen-case-a-prism-glass-for-the-concurrent-commission-of-gender-based-crimes/
https://www.beyondintractability.org/casestudy/tom-acholi
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_04230.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_04230.PDF
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/legal-texts/rulesprocedureevidenceeng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/legal-texts/rulesprocedureevidenceeng.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_04230.PDF
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 یتوسط آقا یارتکاب میجرا رتکابی است. متاسفانهجرم و مجازات، با توجه به شرایط متهم و وزن جرم ا

گذاشته  یو افکار عموم انیبر قربان یقیعم راتیتاث ییبه تنها جزء آن،هر و  بسیار گسترده بوده اونگون کینیدام

اما، شاید مهمترین سوال این  است که چرا پیشینه آقای دامینیک اونگون به عنوان فردی که قربانی است. 

ری بوده است تا این اندازه مهم بوده و مدنظر دیوان قرار داشته و فراتر از آن، منشاء اثر در کودک سرباز گی

حکم محکومیت وی قرار گرفته است؟  این پرسش برای دیوان نیز اهمیت داشته و در زمان نگارش متن رأی، 

 (. رأی 15ی ال 21دیوان توضیحات قابل توجهی را در این خصوص ارائه می دهد )بنگرید به صفحات 

پیش از بررسی توضیحات ارائه شده در متن محکومیت باید اشاره داشت که برخی از جنایات تحت صالحیت 

رد و رنج آنی را بر وی تواند آثار سوء روحی و روانی برای قربانی در آینده داشته باشد بلکه د دیوان، ذاتاَ نمی

تحمیل می کند، از آن جمله است قتل و نسل زدایی. اما تعداد دیگری از این جرایم دارای ویژگی فوق الذکر 

بوده و به نحو گسترده ای بر آینده و روحیات شخص قربانی تاثیر گذارده و می تواند باعث تغییرات اساسی در 

ز گیری را می توان یکی از نمونه های بارز آن دانست. با شخصیت و سرنوشت قربانی شود که کودک سربا

ربوده شده  LRAتوجه به توضیحات دیوان و بر پایه اظهارات شهود، هنگامی که دامینیک اونگون توسط گروه 

کودکی منظم، مطیع، آرام، خوش رفتار و به گفته معلم وی، دانش آموزی فعال و عالقمند به هنر بوده است. بر 

ن همان شهود و البته اظهارات آقای اونگون، برخی از کارهایی که وی از زمان ربایش انجام می داده پایه اذعا

عبارت بودند از رژه، نحوه کمین و فرار از اصابت گلوله و باز و بسته کردن اسلحه. به این موارد باید اضافه کرد 

د و اجبار وی به آویختن اعضاء و جوارح ساله به کشتن و سر بریدن افرا 1اجبار وی به عنوان کودک حدوداً 

آنها و ترکیب کردن غالت با خون آنها و سپس خوردن آن به عنوان غذا و نیز کشته شدن فردی در مقابل 

 (. رأی 11الی  15چشمان او که برای فرار از کمپ تالش کرده بود )بنگرید به بندهای 

ابراز می دارد که وضعیت پیش آمده برای دامینیک اونگون موجب از بین  81دیوان در این خصوص و در بند 

رفتن فرصت های بسیاری در طول زندگی اش شده است. البته دیوان با استناد به آزمایش های پزشکی اعالم می 

نجر به آسیب روانی نگردیده و وی در سالمت عقالنی و روانی کند که هیچ کدام از این اتفاقات و رویدادها، م

را  مبنی بر اینکه منظور از بررسی این  11بوده است. به این موارد باید اضافه کرد اظهار نظر وکالی مدافع در بند 

اب این سابقه تاریخی و اتفاقات رخ داده، سلب مسئولیت از دامینیک اونگون نمی باشد؛ چرا که او در زمان ارتک

جرایم دارای مسئولیت کیفری بوده، بلکه مقصود از این مباحث، بررسی دقیق روند طی شده و اتفاقاتی است که 

او را به این مسیر رهنمون شده است. همچنین و در همین راستا، دیوان اشاره صریحی به این نکته دارد که 

چ عنوانی تحت فشار و اجبار نبوده و حتی خود او اونگون از زمانی که شروع به ارتکاب جرایم کرده است، به هی

 دستورهایی را جهت ارتکاب جنایات صادر کرده است. 

 245(b()2رهیافت دیوان برای گذار از این موضع پیچیده، ارجاع به لزوم برقراری تعادلی است که در ماده )

ه مواردی همچون کودک سربازی، آیین دادرسی از آن سخن رفته است. تعادلی که با توجه به دیدگاه دیوان ب

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_04230.PDF
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قطع تحصیل و آموزش، کشته شدن والدین، خو گرفتن و اجتماعی شدن در محیطی خشن و نظامی بایستی 

برقرار می شد. مهم آنکه توجه دیوان به این موارد مانع از تعیین مجازات دقیق مابه ازای هر یک از جرایم 

 ارتکاب یافته توسط وی نشد. 

کند )بنگرید به  رای هریک از جرایم ارتکابی دامینیک اونگون مجازات دقیقی تعیین میدر ادامه دیوان ب

سال متغیر است. جمع  22تا  8(. مجازات هایی که تماماً از نوع حبس بوده و از رأی 218الی  211صفحات 

الذکر به یک هزار و چهار سال حبس منتهی می شود. بنابراین، تعیین مجازات حبس ابد از  مجازات های فوق

نظر قضات دور نمانده و موضوع استدالل هایی در این زمینه قرار گرفته است. حبس ابد در نگاه اساسنامه دیوان 

که تعیین میزان حبس  به عنوان یک مجازات استثنائی و خاص تلقی شده و در صورتی رجوع به آن موجه است،

سال کافی نبوده و در قبال جنایات انجام گرفته متناسب نباشد. طبق نظر دیوان در این پرونده، ما با وضعیت  12

خاصی مواجه هستیم که آقای دامینیک اونگون با قصد و اراده خود و بدون وجود اجبار و یا بیماری روحی و 

و رنج و درد فراوانی را به قربانیان تحمیل کرده است. از این رو روانی دست به ارتکاب جنایات متعددی زده 

سال مکفی نبوده و الزم است تا برای تمامی جنایات ارتکاب یافته مجازات متناسب تعیین  12تعیین مجازات 

شود. اما گذشته او و جایگزین شدن محیط آموزشی و تحصیلی با محیط سخت و صعب نظامی نیز نباید از نظر 

ماند. بنابراین این مجازات نباید به نوعی باشد که وی باقی عمر خود را در حبس و محیط زندان سپری دور ب

و  اساسنامه رم 18کرده و از امکان اصالح و بازپروری محروم باشد. بدین جهت، دیوان با استناد به بند اول ماده 

سال حبس را برای آقای اونگون مناسب تشخیص داد و مدت زمان بازداشت وی از  25با اکثریت آراء مجازات 

 (.اینجا، یعنی زمان صدور رای نیز از این مقدار کاسته می شود )بنگرید به 2222می  1تا  2225ژانویه  4

دیوان کیفری بین المللی در خالل رسیدگی به این پرونده، پدیدارآور « این نخستین بارهای»کیفیت و کمیت 

نه هایی که هر یک، توان و قدرت استدالل و روزنه های بدیعی در عرصه حقوق کیفری بین الملل است. روز

استنباط را در این حوزه افزایش داده و می تواند رهنمونِ رهیافت هایِ جدیدی باشد. مواردی که قطعاً تا مدتها 

بحث و بررسی و اختالف نظر عمیق در دَوَران امر حمایت از بزه دیده و یا بزهکار خواهد بود. در این بین  محل

رخشان ترین نکته در این پرونده را، توجه به اوضاع و احوال اونگون دانست. وضعیتی که گرچه شاید بتوان د

خدشه دار کننده اراده و خواست وی برای ارتکاب جنایت نبود، لکن منبع اثر شناخته شد. شرایطِ خاصِ زیستِ 

به وی منحصر نخواهد ماند  اونگون، وی را مستحق داشتن زمانی برای جبران و بازپروری کرد. توجهی که صرفاً

 و بالطبع در راه پیشروی حقوق کیفری بین المللی، مورد استناد و استفاده قرار گرفته و موجد اثر خواهد بود. 

 

 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_04230.PDF
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 مالدیچ راتکو پرونده خصوص در 0202 ژوئن  8 مورخ رای به نگاهی

 تهران مدرس تربیت هدانشگا الملل بین حقوق ارشد کارشناس و دادگستری قاضی -کوشک مسعودی حمید

 

. میلیون نفر آواره شدند. )بنگرید 2.2صدهزار نفر کشته و  تقریباً ،2115 تا 2112 سال از بوسنی جنگ طول در

 جهانی جنگ پایان زمان از اروپا در درگیری ترین کننده ویران بوسنی، جنگ شد که این فجایع باعث (اینجابه 

 و تعقیب منظور ، به2111 مه 25 مورخ 821 شماره قطعنامهطی  متحد، ملل سازمان امنیت شورای. باشد دوم

 رخ سابق یوگسالوی در 2112 سال از که( ژنوساید) زدایی نسل و بشریت علیه جنایات جنگی، جنایات مجازات

 ،2115 سال کرد. در ایجاد را( »دیوان»از این پس ) سابق یوگسالوی برای الملل بین کیفری دیوان بود، داده

 به ( معروف2115 تا 2112 سالهای در بوسنی های صرب نظامی راتکو مالدیچ )فرمانده علیه دیوان دادستان

اتهاماتی ازجمله نسل زدایی، جنایت علیه  حاوی  کیفرخواستکرد.  جرم اعالم دیوان در «بوسنی قصاب»

 بشریت و جنایت جنگی بود. 

 صدور از پس سال 21 او است. دیوان در شده مطرح های محاکمه مالدیچ یکی از بزرگترین پرونده

محاکمه  این. شد آغاز 2222 مه 21 در وی محاکمه ن دستگیر شد وصربستا در 2222 مه 21 در کیفرخواست،

 و آزار زدایی، نسل را به مجازات حبس ابد بواسطۀ ارتکاب او که 2221 نوامبر 22 شعبه بدوی در رایبا صدور 

 به غیرقانونی حمالت ترور، قتل، جنگی، عرف های و قواعد نقض اجباری، اییجابج نابودسازی، اذیت،

 ناحیه شش در 2112 سال در زدایی نسل اتهام از او. رسید پایان گیری محکوم می کرد، به گروگان و غیرنظامیان

 و موست سانسکی پریژدور، واروچ، کوتور کلجوچ، فوشا، در مناطق تر دقیق عبارت به هرزگوین، و بوسنی در

 اشاره، مورد ناحیه شش بوسنیایی دیوان به این نتیجه نرسیدند که مسلمانان قضات والسنیکا تبرئه شد؛ چراکه

 های گروه از بخشی بودن توجه قابل دهند و معیار می تشکیل را حمایت مورد های گروه از توجهی قابل بخش

 . حمایت را احراز نکردند مورد

مطرح گردید.  2228 مارس 22 در شعبه بدوی، از سوی مالدیچ و دادستان ایدرخواست تجدیدنظرخواهی از ر

 المللی بین مکانیسم عنوان تحت مکانیسم جدیدی است، باید گفت دنظرتجدی شعبه با رابطه در (اینجا)بنگرید به 

 آن 2222 سال در 2111قطعنامه طی  امنیت شورای که کیفری )از این پس مکانیسم( های دیوان برای باقیمانده

 مستقل نهاد یک بعنوان مکانیسم این دیوان، کار اتمام با 2221 ردسامب 12 تاریخ کرد. در ایجاد دیوان کنار در را

 به درخواست تجدیدنظر از دیوان رسیدگی مکانیسم، وظایف از ( یکیاینجاداد. )بنگرید به  ادامه خود کار به

 به اقدام مالدیچ و دادستان تجدیدنظر درخواست خصوص در مکانیسم راستا، این ( دراینجااست. )بنگرید به 

را که در رای بدوی در  مالدیچ ابد مجازات حبس 2 به 4 اکثریت با ،2222 ژوئن 8 رایدر  و کرد رسیدگی

 از پس سال 25 از بعد از بیش مالدیچ پرونده به آن حکم شده بود، مورد تایید قرار داد. بنابراین، 2221سال 

https://core.ac.uk/download/pdf/51088972.pdf
https://undocs.org/S/RES/827(1993)
https://www.icty.org/x/cases/mladic/ind/en/kar-ii950724e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-1of5_1.pdf
https://www.irmct.org/sites/default/files/casedocuments/mict-13-56/prosecution-motions/en/mladic-appeal-notice-appeal-ratko-mladic.pdf
https://undocs.org/S/RES/1966(2010)
https://www.irmct.org/en/about
https://www.irmct.org/en/about/functions
https://www.irmct.org/sites/default/files/case_documents/210608-appeal-judgement-JUD285R0000638396-mladic-13-56-en.pdf
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 نواحی سایر در یارتکاب جنایات همچنین و سربرنیتسا زدایی نسل خصوص در نهایی، تصمیم تا جرم اعالم اولین

 .رسید نهایی نتیجه به هرزگوین، و بوسنی

 روند و دادرسی فرایند در اشتباهاتی که مدعی شد و کرد خواهی درخواست تجدیدنظر دلیل چند به مالدیچ

 در و شعبه بدوی شده نقض عادالنه دادرسی حقوق که بر این عقیده بود او است. داده رخ گیری تصمیم

اشتباهات  این کرد درخواست تجدیدنظر شعبه از و شده، اشتباه وو و سربرنیتسا مرتکبخصوص وقایع در سارای

رد، و رای دادگاه بدوی را  را او ادعاهای کلیه تجدیدنظر کند. اما شعبه وی صادر برائت بر رای و را اصالح

کشید و اظهار  الشچ به را زدایی نسل خصوص در مالدیچ برائت دادستان داد. از طرف دیگر، مورد تایید قرار

 مسلمانان گروه از توجهی قابل بخش اشاره، مورد ناحیه شش که موضوع این خصوص داشت که شعبه بدوی در

 این کرد، درخواست تجدیدنظر شعبه از و شده اشتباه دچار دهد، نمی تشکیل را هرزگوین و بوسنی در بوسنیایی

 ها ناحیه از این یک هر که کرد استدالل نماید. دادستان کوممح زدایی نسل اتهام به را مالدیچ و اصالح را اشتباه

 و تاریخی ماهیت دارای بلکه هستند، توجه قابل وسعت نظر از تنها نه سربرنیتسا، بوسنیایی مسلمانان با همسو

 مسلمان گروه دهنده نشان درکل آنها شده باعث و نموده برجسته را آنها که هستند فرد به منحصر فرهنگی

 بخش» را هرزگوین و بوسنی در بوسنیایی مسلمان گروه از درصد 2.1 تا 2.1 تجدیدنظر باشند. اما، شعبه بوسنی

 مورد گروه یک بر اثرگذاری هرگونه که کرد بیان تجدیدنظر شعبه دانست. همچنین، گروه این از «کمی نسبتاً

 بر شده گرفته قرار هدف بخش نابودسازی که تاثیری بلکه نیست، زدایی نسل قصد وجود نشان دهندۀ حمایت

اثرگذاری  آن از توجهی قابل بخش نابودسازی قصد دهد که آیا می نشان گذاشت، خواهد گروه آن کلی بقای

 سایر در ژنوساید خصوص در تجدیدنظر شعبه سربرنیتسا، در زدایی نسل برخالف بنابراین، خیر. یا بوده است

اثبات  دادستانی، توسط شده ارائه مدارک و شواهد نه بدوی و شعبه ایه یافته نه که رسید نتیجه این به ها ناحیه

 شعبه با همسو تجدیدنظر شعبه مجموع، در. نیست بوسنی مسلمان گروه بقای یا ماندن زنده برای تهدیدی کننده

چه آن از متمایزی تأثیر و داده رخ جنگ آغاز به نزدیک نواحی، این در موردنظر حوادث که کرد استدالل بدوی

 اثبات جدی طور به تواند نواحی می این نابودسازی مردم و داده، داشته است رخ 2115 سال در سربرنیتسا در که

باشد.  همگن قومیتی کشور بلحاظ یک تشکیل سمت اولیه ازسوی صرب های بوسنی به های گام برداشتن کنندۀ

 زمان در بوسنیایی مسلمان گروه کلی بقای در بتواند که نبوده توجه قابل آنقدر تخریبی چنین که است روشن اما

که ( Panton) پانتون قاضی و( N'gum) گوم اِن قاضی مخالف نظرات حال، این با اثرگذار باشد. مربوط

 قابل رابطه این در است، نواحی این در زدایی نسل اتهام به مالدیچ محکومیت نظر دادستانی درخصوص با همسو

  (.اینجااست )بنگرید به  توجه

 موردنظر، ناحیه شش در بوسنی مسلمان جامعه» اینکه خصوص در بدوی شعبه که کردند بیان قاضی دو این

 قصد مالدیچ» اینکه و «دهند نمی تشکیل را هرزگوین و بوسنی در بوسنیایی انمسلم گروه از توجهی قابل بخش

 درخواست رد خصوص در اکثریت تصمیم با که کردند اعالم و شده اشتباه دچار «است نداشته نابودسازی

https://www.irmct.org/sites/default/files/case_documents/210608-appeal-judgement-JUD285R0000638396-mladic-13-56-en.pdf
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 محکوم خصوص در دادستان، درخواست باید تجدیدنظر شعبه و نیستند نظر هم دادستان تجدیدنظرخواهی

 این در بوسنی مسلمانان جامعه که شدند متذکر ها نماید. آن تایید را نواحی، این در زدایی نسل به دیچمال کردن

 درکل را آنها که بوده فرد به منحصر فرهنگی و تاریخی هویت یک دارای و شده تشکیل فرد هزاران از نواحی،

 بوسنی صرب رهبران برای زیادی اربسی استراتژیک اهمیت از و کرده برجسته بوسنیایی مسلمان گروه بعنوان

 ممنوعه اعمال شامل را زدایی دیوان، نسل اساسنامه 4 ماده 2 بند که کردند استدالل ها آن. است نموده برخوردار

 گروه عمدی دادن قرار و گروه، اعضای به روحی یا جسمی شدید صدمه ایراد گروه، اعضای کشتن همچون ای

 می شود، آن جزیی یا کلی جسمی قوای زوال به منتهی که ای گونه به که نامناسبی زندگی شرایط معرض در

 بنابراین .یابد می ارتکاب مذهبی یا نژادی قومی، ملی، گروه یک از بخشی یا تمام کردن نابود قصد با که داند

 حمایت مورد گروه یک از بخشی یا تمام کردن نابود خاص قصد وجود ژنوساید، ارتکاب برای الزم ءنیتسو

 در که دندکر اذعان و شدند یادآور را کرستیچ پرونده در دیوان تجدیدنظر شعبه دیدگاه قاضی، دو است. این

 گروه آن از توجهی قابل قسمت باید بخش آن حمایت، مورد گروه یک از بخشی تنها دادن قرار هدف صورت

 موضوع این تعیین برای و گذارد؛ تأثیر گروه کل بر که باشد مهم آنقدر که ای گونه به دهد، تشکیل را

 بخش آن برجستگی گروه، کل اعضای تعداد با مقایسه در گروه از بخش آن اعضای تعداد جمله از مالحظاتی

 بررسی باید است، ضروری گروه بقای برای یا و است گروه کل معرف بخش آن آیا اینکه و گروه، کل در

  گردد.

 بوسنیایی مسلمانان اند داشته قصد عامالن که است این شواهد از معقول استنباط تنها این قضات بر این نظرند که

 که شدند یادآور آن ها کنند. همچنین نابود بوسنیایی مسلمانان از توجهی قابل بخشی عنوان به نواحی این در را

 تشکیل را بوسنایی مسلمانان جمعیت کل درصد از 2 از کمتر که سربرنیتسا در بوسنیایی مسلمانان بدوی، شعبه

 در بوسنایی نمسلمانا جمعیت که است حالی در این و آن ها قلمداد کرده از توجهی قابل بخش را دهند می

 نتیجه این به بدوی شعبه که رسد می بنظر غیرمنطقی و است بیشتر درصد 2 از موارد برخی در مزبور نواحی

 بوسنیایی مسلمانان کل از کوچکی نسبتاٌ بخش نواحی، این در مستقر بوسنیایی مسلمانان از درصد 1.1 که رسیده

 کلی کردن نابود قصد صریح احراز که شدند یادآور زدایی، نسل قصد خصوص آن ها در . دهند می تشکیل را

 می قصدی چنین احراز، عدم صورت در و است نادر کیفری محاکمه های در حمایت مورد گروه یک جزیی یا

 گروه، آن علیه مجرمانه اقدامات سیستماتیک ارتکاب جمله از مرتبط شرایط و ها واقعیت به توجه با تواند

 گروه یک در آنها عضویت دلیل به قربانیان سیستماتیک دادن قرار هدف ته،یاف ارتکاب جنایات گستردگی

آن ها این . گردد احراز سیاست یا برنامه یک وجود همچنین و آمیز تبعیض و تخریبی اقدامات تکرار خاص،

 علم و یبوسنای مسلمانان کردن نابود راستای در مالدیچ مجرمانه اقدامات به توجه با گونه نتیجه گیری کردند که

 کردن نابود قصد مالدیچ که است این معقول استنباط تنها نواحی، این در ارتکابی جنایت به نسبت او آگاهی و

https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krs-aj040419e.pdf
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 نواحی این در زدایی نسل ارتکاب به محکوم باید و است داشته را بوسنیایی مسلمانان گروه از ای عمده بخش

  .شود

 بدون مالدیچ های محکومیت و ابد حبس مجازات هرچند که است این خواهی تجدیدنظر اصلی رای پیامد

شده  بیان نیز شعبه بدوی توسط که مالدیچ پرونده خصوص در تجدیدنظر شعبه است، اما روایت مانده باقی تغییر

 که حالی در است؛ زدایی نسل مثابه به سربرنیتسا پیرامون وحشیانه وقایع ساده، زبان به. است کتمان قابل غیر بود،

 شعبه تصمیم که کرد ادعا توان می. است نشده محسوب زدایی نسل دیگر ناحیه شش در گرفته ورتص اقدامات

 شده انجام هم درخصوص جنایات هنوز و نداشته مالدیچ پرونده نتیجه بر عملی تاثیری هیچ تجدیدنظرخواهی

 بسیار که است یچمالد والسنیکا، موضوع برائت و موست سانسکی پریژدور، واروچ، کوتور کلجوچ، فوشا، در

 خاتمه او برای ابد حبس حکم صدور با مالدیچ غیرانسانی اقدامات به قضایی رسیدگی .کند می توجه جلب

به  ای تواند نتیجه می المللی بین کیفری های دادرسی آیا است که باقی همچنان اساسی پرسش این اما،. یافت

 باشد؟ داشته دنبال  به عادالنه را یا بخش واقع رضایت
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 گامی به سمت پایان دادن به بی کیفری: 

 مقابله با شهرک سازی اسراییل در سرزمین های اشغالی
 الملل نیپژوهشگر حقوق ب -ی رستم اهیدکتر هاجر س

  

، اسراییل سیاست اسکان یهودیان در سرزمینهای اشغالی را در پیش گرفت. اما بعد 2148از زمان تأسیس در سال 

ها در کرانه  ه با اشغال مناطق وسیعی از فلسطین به پایان رسید، روند شهرک سازیمیالدی ک 2111از جنگ 

   باختری و شرق قدس سیستماتیک شد و سرعت گرفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که امروز یکی از

  است. نشین های یهودی شهرک ها واسرائیل، مسئله میان فلسطینی صلح اصلی چالشهای

اصل ممنوعیت انتقال اتباع دولت اشغالگر به سرزمین اشغالی از مدتها پیش مدنظر جامعه بین المللی بوده و اسناد 

فری و قطعنامه های متعددی در این خصوص به تصویب جامعه بین المللی رسیده است؛ نیز توجه به جنبه های کی

شهرک سازی اسراییل در سرزمینهای اشغالی، مساله جدیدی نیست. این موضوع از زمان تدوین پیش نویس 

مورد نظر   المللی بینکیفری  دیوان رم اساسنامهو و پس از آن در تدوین ژن کنوانسیونهای به الحاقی اول پروتکل

 جامعه بین المللی بوده است.

با این حال و علیرغم تذکرات و تقاضاهای مکرر جامعه بین المللی، اسراییل همچنان سیاست توسعه شهرکها و  

. نبود هرگونه ضمانت اجرای کیفری موثر و اکتفای جامعه بین انتقال  اتباع خود به این شهرکها را دنبال می کند

المللی به محکومیت لفظی در برابر اقدامات اسراییل، به اسراییل چندین دهه فرصت داده تا سیاست گسترش 

تالش کرد توجه جامعه بین  2221شهرکها را در سرزمین های اشغالی فلسطین دنبال کند. لذا،  فلسطین از سال 

را به موضوع قابلیت استماع و تسری صالحیت دیوان کیفری بین المللی به جنایات ارتکابی در سرزمین المللی 

اشغالی )به طورکلی و نه فقط موضوع شهرک سازی( را جلب کند. در نتیجه تالشهای صورت گرفته، اخیراً 

متعاقبا ًدر تاریخ   .کرد اعالم، دادستان دیوان آغاز تحقیقات درباره وضعیت در فلسطین را 2222درسوم مارس 

، مایکل لینک، گزارشگر ویژه ملل متحد در وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین  2222ژوییه  8

از جامعه بین المللی خواست تا ایجاد شهرکهای اسراییلی را به عنوان یک جنایت  ،گزارشی، با ارایه 2111از 

 جنگی تحت اساسنامه رم تلقی کند.

ه، این نوشتار به بررسی موضوع شهرک سازی اسراییل در سرزمینهای به بهانه صدور گزارش اخیر گزارشگر ویژ

 اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل می پردازد.

 

نگاهی به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین از  -2

 (2222ژوییه  8) 2111

، اخیراً 2111حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین از  مایکل لینک، گزارشگر ویژه ملل متحد در وضعیت

در گزارشی اشاره کرد ایجاد شهرکهای اسراییلی، به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، یک جنایت 
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جنگی است. او در گزارش خود گفت که شهرکهای اسراییلی ممنوعیت مطلق انتقال جمعیت غیرنظامی دولت 

ی اشغالی را نقض می کنند. این شهرکها دو هدف را برای اسراییل محقق می کنند: اول، اشغالگر به سرزمینها

تضمین اینکه سرزمین اشغالی برای همیشه در کنترل اسراییل باقی خواهد ماند؛ و دوم، تضمین اینکه هرگز یک 

جامعه بین المللی در  دولت خالص فلسطینی به وجود نخواهد آمد. اینها دقیقا عللی هستند که نشان می دهند چرا

 ، با ممنوعیت شهرک سازی موافقت کرد. 2118و اساسنامه رم  2141زمان تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 

ساله اسراییل هستند که طوالنی  54گزارشگر ابراز می دارد که شهرک های اسراییلی موتور محرک اشغالگری 

شهرک نشین اسراییلی در  182222شهرک و بیش از  122ترین اشغال در دنیای مدرن است. اینک نزدیک به 

قدس شرقی و کرانه باختری وجود دارند. لینک تاکید کرد که غیرقانونی بودن شهرک های اسراییلی یکی از 

مسلم ترین و قطعی ترین مسایل در دیپلماسی و حقوق بین الملل  است. غیرقانونی بودن شهرک ها توسط 

 ،سرخ صلیب لمللیا بین کمیته ،دادگستری اللملی بین دیوان ،بشر حقوق شورای ،عمومی مجمع ،امنیت شورای

و بسیاری از سازمانهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد  ژنو چهارم کنوانسیون متعاهد معظم طرفهای

ی که شهرکهای اسراییلی به وضوح در حقوق بین تایید قرار گرفته است. این پارادوکسی غمبار است که در حال

، شورای امنیت در 2221الملل ممنوع هستند، جامعه بین المللی تمایلی به اعمال مقررات خود ندارد. در دسامبر 

ای شهرکی تقاضای دیرپای خود را مبنی بر اینکه اسراییل باید فوراً و کامالً همه فعالیته 2114 شماره قطعنامه

، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای فرایند  2221خود را متوقف کند، تکرار کرد. با این حال از ابتدای سال 

که اسراییل هیچ اقدامی برای عمل به  تعهدات خود طبق قطعنامه  داد گزارشصلح خاورمیانه به شورای امنیت 

 انجام نداده است.  2114

 یژه  در گزارش خود از جامعه بین المللی خواسته دستورکاری اتخاذ کند که:گزارشگر و

چون دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی در حال تحقیق درباره این موضوع است که آیا شهرکهای -2

هد شهرکها از اسراییل بخوا-2اسراییلی اساسنامه رم را نقض کرده اند یا نه، از کار این دفتر حمایت کامل نماید؛ 

یک فهرست کامل از اقدامات مسئولیت پذیری تهیه کند تا اسراییل را به رعایت حقوق -1را کامال از بین ببرد؛ 

مسئولیت کامل مقامات سیاسی، نظامی، و -4بین الملل در صورت ادامه تخلف از جامعه بین المللی وادار کند؛ 

ین الملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین هستند تضمین اداری اسراییلی را که مسئول تخلفات فاحش از حقوق ب

عمل کرده  2182مصوب  415از همه دول عضو متحد بخواهد تا به دستور شورای امنیت در قطعنامه -5کنند؛ و 

 و هیچ کمکی در ارتباط با شهرکها به اسراییل نکنند.

ه سخن دبیرکل پیشین ملل متحد، بان لینک گفته است که زمان انتقاد از شهرکهای اسراییلی گذشته است. او ب

این فقدان هرگونه مسئولیت حقوقی بین المللی است که اسراییل را »که اخیراً گفته بود  هکرد اشارهکی مون، هم 

تازه مبتنی بر حقوق بین  قادر ساخته قطعنامه های متوالی شورای امنیت ملل متحد را نادیده بگیرد. یک رویکرد

 «. الملل تنها راه پایان دادن به این اشغال دایمی است
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 مبانی حقوقی ممنوعیت انتقال اتباع اشغالگر به سرزمین اشغالی -2

یکی از تعهدات قدرت اشغالگر در سرزمین اشغالی، تعهد به حفظ ترکیب جمعیتی سرزمین اشغالی است. بدین 

اشغالگر پیش بینی شده است: نخست، ممنوعیت اخراج یا انتقال اجباری سکنه منظور دو ممنوعیت برای قدرت 

سرزمینهای اشغالی به خارج از این سرزمین؛ و دوم، ممنوعیت قدرت اشغالگر از انتقال جمعیت خود به سرزمین 

 اشغالی.

 ژنو چهارم کنوانسیون 41موضوع ممنوعیت انتقال اتباع دولت اشغالگر به سرزمین اشغالی نخستین بار در ماده  

دولت اشغالگر نمی  تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از جمعیت غیرنظامی »پیش بینی شد که مقرر می دارد: 

پروتکل اول الحاقی مصوب   85ماده  4قسمت الف  بند « خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.

که انتقال بخشهایی از جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر به سرزمینی »هم درتایید این مقرره می گوید  2111

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  8ماده  2قسمت ب بند  8شق «. اشغال می کند،  نقض فاحش پروتکل است

اخراج یا انتقال غیرقانونی به خصوص انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشهایی از جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر »

سازمانها و کنفرانسهای بین المللی هم رویه را جنایت جنگی اعالم کرده است. « به سرزمینی که اشغال می کند

ای در تایید مفاد این اسناد اتخاذ کرده اند. مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها در قطعنامه 

های متعدد اقدام اسراییل در ایجاد و توسعه شهرکهای یهودی نشین را محکوم کرده اند. )برای بررسی بیشتر، 

 (مقالهنک. به این 

 

 قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو بر سرزمینهای اشغالی فلسطین -1

اسراییل همواره بر قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین اشغالی فلسطین اعتراض کرده و مدعی است  

 deی)تا کنون در اشغال خود دارد به صورت رسم 2111این کنوانسیون در سرزمینهایی که اسراییل از سال 

jure قابل اجرا نیست. این سرزمینها شامل نوار غزه و کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی هستند. استدالل )

،کنوانسیونهای ژنو فقط وقتی در  2141مشترک چهار کنوانسیون ژنو  2اسراییل این است که به استناد ماده 

اشغال متعلق به یکی از دولتهای عضو کنوانسیونهای سرزمینهای اشغالی قابل اجرا هستند که این سرزمینها قبل از 

ژنو بوده باشند. در نتیجه، زمانی که سرزمین اشغالی متعلق به هیچ یک از دولتهای عضو این کنوانسیونها نبوده 

به اشغال اسراییل در آمده  2111باشد، قابل اجرا نیستند. اسراییل معتقد است از آنجا که سرزمینهایی که در سال 

متعلق به هیچ یک از دولتهای متعاهد این کنوانسیونها نبوده اند، پس کنوانسیونهای ژنو در مورد آنها قابل  اند

زیرنظر جامعه ملل و تحت قیمومت  2148اعمال نیست. طبق استدالل اسراییل سرزمینهای اشغالی تا قبل از جنگ 

تحت اشغال داشتند. در نتیجه، مصر و اردن در  ، مصر و اردن این سرزمینها را 2148بریتانیا بود و پس از جنگ 

هیچ حاکمیتی بر این سرزمینها نداشته اند و اسراییل با اشغال آنها ، حاکمیت هیچ  2148-11فاصله سالهای 
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، ضمن رد حایل دیوار قضیهدولتی را نقض نکرده است. دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در 

. )برای  ا دقت و صراحت قابلیت اعمال کنوانسیونهای ژنو در سرزمینهای اشغالی را تایید کراستدالل اسراییل، ب

 (کتاببررسی بیشتر نک. به این 

 

 در دیوان کیفری بین المللی  « وضعیت فلسطین»بررسی  -4

سال از اشغال نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی و علیرغم اعالم مکرر  54با گذشت بیش از 

هرک سازی توسط نهادهای مختلف، اسراییل در سایه بی کیفری، همچنان با استدالل فوق الذکر، محکومیت ش

کنوانسیون چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی الزم الرعایه ندانسته و  الزامات و تعهدات خود را به عنوان 

د. چنانکه گفتیم، قدرت اشغالگر نقض کرده و به جنایت  شهرک سازی در سرزمین اشغالی ادامه می ده

فلسطین علیرغم مخالفتهای اسراییل، در سالهای اخیر سعی کرده است زمینه های پاسخگویی و مسئولیت کیفری 

مقامات و ماموران اسراییلی در قبال جنایات ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین را  فراهم کند. در همین راستا، 

( اساسنامه رم صادر و صالحیت دیوان کیفری بین 22)1تحت ماده  ، دولت فلسطین اعالمیه ای2225ژانویه  2در 

جنایاتی که ادعا می شود در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی از »المللی را برای رسیدگی به 

، فلسطین با تودیع سند الحاق خود 2225ژانویه  2، پذیرفت. در تاریخ «به بعد انجام شده 2224ژوئن  21تاریخ 

 .شد االجرا الزمبرای فلسطین  2225آوریل  2دبیرکل ملل متحد، به اساسنامه رم ملحق شد. اساسنامه رم از  به

 دفتر مقررات 25(2( اساسنامه رم، دادستان دیوان طبق ماده )ج()22)1پیرو دریافت اعالمیه موضوع ماده 

، دادستان اعالم کرد که شروع به بررسی 2225ژانویه  21بررسی مقدماتی موضوع نمود و در ، شروع به دادستان

مقدماتی وضعیت در فلسطین می کند تا ببیند آیا معیارهای اعمال اساسنامه رم فراهم شده اند یا خیر. طبق ماده 

استماع و به نفع عدالت اساسنامه رم، دادستان برای اخذ چنین تصمیمی، موضوعات صالحیت، قابلیت  51( 2)

که به دنبال ارزیابی صحیح و مستقل  کرد اعالم، دادستان  2221سپتامبر  22بودن را بررسی خواهد کرد. در 

اطالعات موثقی که در اختیار داشته، مرحله بررسی مقدماتی موضوع به پایان رسیده و نتیجه این شده است که 

معیارهای اساسنامه رم برای آغاز تحقیقات فراهم شده اند. با این حال، با توجه به ابعاد حقوقی و عملی همه 

 خواسترسیدگی دیوان -، از شعبه یک پیش2222ژانویه  22پیچیده که این موضوع دارد، دادستان در تاریخ 

 درباره قلمرو سرزمینی صالحیت دیوان برای رسیدگی  به این وضعیت تصمیم بگیرد.

اعالم کرد که دیوان می تواند صالحیت کیفری خود را در مورد  2222فوریه  5شعبه یک پیش رسیدگی در 

انه که محدوده سرزمینی این صالحیت به غزه و کر گرفت تصمیماعمال کند و با اکثریت آرا « وضعیت فلسطین»

، دادستان دیوان آغاز تحقیقات درباره 2222مارس  1باختری از جمله قدس شرقی تسری می یابد. متعاقباً در 

  .کرد اعالموضعیت در فلسطین را 
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 جمع بندی

یوان کیفری بین المللی توسط فلسطین و ارجاع موضوع وضعیت در سرزمین اشغالی از زمان پذیرش صالحیت د

، تا زمان اعالم صالحیت دیوان در خصوص این وضعیت بیش از شش سال گذشت. 2225به دیوان در ژانویه 

گذشت شش سال در مرحله شکلی اعالم صالحیت مدت قابل توجهی است و این مقدمه خود حکایت از 

ان بر بودن رسیدگی به موضوعات ماهوی دارد. اما در موضوعی که به اندازه موضوع سرزمین پیچیدگی و زم

 اشغالی فلسطین از حیث حقوقی و سیاسی پیچیده و دشوار باشد، چنین امری بعید به نظر نمی رسید.

ضعیت در نکته حایز اهمیت این است که موضوع به نحوی که فلسطین به دیوان ارجاع داده است، بررسی کلی و

سرزمین اشغالی فلسطین است. بدین ترتیب مساله شهرک سازی، یکی از موضوعات مورد بررسی دیوان خواهد 

بود و سایر موضوعات نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اما اهمیت موضوع شهرک سازی، موجب توجه 

احراز مسئولیت کیفری آمران و خاص به این موضوع شده است. امید می رود با اتخاذ اقدام کیفری مناسب و 

مباشران این اقدام، گامی جدی در جهت توقف فرایند شهرک سازی برداشته شود. البته در صورت موفقیت 

جامعه بین المللی در توقف فرایند شهرک سازی، حذف آثار شهرکهای پیشتر ساخته شده هم موضوع غامضی 

 است که باید متعاقباً مورد بررسی قرار گیرد.
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 صالحیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در بحران های داخلی

 )بررسی وضعیت ونزوئال(

 ییطباطبا عالمه دانشگاهالملل  نیارشد حقوق ب یدانش آموخته کارشناس -یاحمد احسان

 

مردمی را به همراه دارند و  بحران های داخلی که پیش زمینه اقتصادی و سیاسی دارند همواره اعتراضات 

درصورتی که مردم معترض نتوانند مطالبات خود را از طرق مسالمت آمیز پیگیری نمایند، دست به اقدامات 

کنند. دولت ها به منظور حفظ منافع ملی، زنند و از آن طریق خواسته های خود را مطالبه میقهری و آشوب می

 زنند که اغلب با اقدامات امنیتی و خشونت بار همراه است.مینی میامنیت و آرامش کشور دست به اقدامات تا

اغلب با  نکته حائز اهمیت در زمان مواجهه با چنین وضعیت هایی، حد و حدود اختیارات و تعهدات دولتها است.

افزایش شدت درگیری ها میان نیروهای دولتی و معترضین، نیروهای امنیتی دولتی دست به اقدامات خشونت 

گردد که ممکن است به آستانه جرایم تحت صالحیت دیوان کیفری زنند که منجر به بروز جنایاتی میری میبا

بین المللی نظیر جنایت علیه بشریت برسد. وضعیت چند سال اخیر کشور ونزوئال می تواند مصداق بارز این 

رم به صورت مشترک وضعیت  متعاقب بروز این حوادث، تعدادی از کشورهای عضو اساسنامهکه  موضوع باشد

دادند و اظهار داشتند که احتمال ارتکاب جنایت علیه  ارجاعجمهوری بولیواری ونزوئال را به دفتر دادستانی 

خانم فاتو بنسودا،  2228فوریه  1نیز وجود دارد؛ در تاریخ  2224ه فوری 22بشریت توسط دولت ونزوئال از تاریخ 

را آغاز کرد. در نوشتار پیشرو تالش خواهد شد که  رسیدگی مقدماتیدادستان سابق دیوان کیفری بین المللی 

ات ارتکابی در بحران داخلی ونزوئال و تطبیق آن با عناصر جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد ابتدا جنای

 گردد.می و در ادامه، صالحیت دیوان کیفری بین المللی و روند رسیدگی به وضعیت ونزوئال در دیوان بیان 

ا اعتراضات مردمی مواجه بوده و کشور ونزوئال طی سال های اخیر به دلیل مشکالت اقتصادی و سیاسی همواره ب

درگیری های فراوانی میان نیروهای دولتی و معترضین صورت گرفته است. دولت نیکالس مادورو به منظور 

 اقدامات خشونت آمیزسرکوب مخالفین و جلوگیری از کودتای احتمالی تدابیر امنیتی را تشدید کرد و با انجام 

، آشوب 2221در مورد رسیدگی های مقدماتی سال  گزارش دادستانیبا توجه به به مقابله با معترضین برخاست. 

زخمی بر جای  هزاران کما بیش در جریان است صدها کشته وتا به امروز  2224ها و درگیری هایی که از سال 

گذاشته و همچنین نیروهای امنیتی به طور منظم و گسترده هزاران نفر از معترضان را به طور خودسرانه بازداشت 

در معرض شکنجه، رفتارهای بی رحمانه غیر انسانی، خشونت جنسی و در اند که بازداشت شدگان اغلب کرده

چندین مورد از  کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گرفتند.ام های غیر قانونی قرار مواردی اعد

ده است که از مصادیق جنایت علیه که در واقع نوعی بازداشت تشدید ش ناپدید شدن اجباری را به ثبت رسانده

 باشد. بشریت می

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/180925-otp-referral-venezuela_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela
https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/0244/2019/en/
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/191205-rep-otp-PE.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
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ایالت دیگر به طور  21این اقدامات و سیاست سرکوب، توسط اعضاء نیروهای امنیتی مختلف در کاراکاس و 

مکرر علیه کسانی که مخالف رژیم مادورو هستند انجام می گرفت و این نشان می دهد که تمامی این اقدامات 

(.  الگوهای مشابه از اینجاو سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی ونزوئال بوده است )بخشی از یک روش منظم 

تواند نشانگر این موضوع باشد که نظر جدی بودن اقدامات، تعداد قربانیان، مدت زمان و منطقه جغرافیایی می

ورت موردی و اتفاقی بلکه به صورت گسترده و سازماندهی شده و سیستماتیک علیه این اقدامات نه به ص

ماهیت عمومی و سیستماتیک بودن اقداماتی که  جمعیت غیر نظامی مخالف دولت مادورو صورت گرفته است.

اشاره طبق الگوهای مشابه در سال های اخیر در ونزوئال رخ داده است حاکی از آن است که حوادثی که به آنها 

 آیند. جنایات در جامعه بین المللی به حساب می شد می توانند جنایاتی را تشکیل دهند که جزء جدی ترین

پاراگراف جنایت علیه بشریت باید با آگاهی از حمله ارتکاب یابد. طبق تفسیری که دیوان کیفری بین المللی در 

اساسنامه رم ارائه داد،  لزومی ندارد حمله به غیر نظامیان به شخص متهم  1( 2از مفهوم ماده ) پرونده کنیاتا 221

نسبت داده شود یا شخص متهم نیز الزم نیست رهبر باشد یا حتی عضو یک سازمان باشد. بنابراین نیازی به 

یاستی برای ارتکاب حمله گسترده یا سیستماتیک دارد نیست. در ارتباط تنگاتنگ بین متهم و سازمانی که س

و نیروهای مسلح خواست تا در پاسخ به  رژیم مادورو با طرح زاموزا از غیر نظامیان طرفدار دولت 2221آوریل 

این برنامه آسیب های متحمل شده توسط تظاهرکنندگان نیز بیشتر  (. پس از اجرایاینجااعتراضات کمک کنند)

خبرنگاران هیچ مدرکی ، با وجود شواهد گسترده نقض حقوق بشر، گزارش دیده بان حقوق بشرگردید. طبق 

پیدا نکردند مبنی بر اینکه مقامات رسمی سطح باال از جمله کسانی که از جنایات گسترده اطالع دارند یا می 

 بایست اطالع می داشتند، اقدامی برای جلوگیری از این جنایات انجام داده باشند.

 صالحیت دیوان

رار داد و از این رو صالحیت دیوان را پذیرفته است. مورد تصویب ق 2222ونزوئال، اساسنامه رم را در ژوئن 

دادستانی باید شده است.  ارجاعاساسنامه توسط دولت های عضو به دیوان  24وضعیت ونزوئال بر اساس ماده 

امه رم توانایی، تمایل، استقالل و انصاف سیستم قضایی دولت مادورو برای پیگرد قانونی را اساسن 21مطابق ماده 

مورد ارزیابی قراردهد که این ارزیابی باید مبتنی بر واقعیت های مشخصی باشد که درست در زمان بررسی 

 وجود داشته است.

د دیوان عالی را تسریع بخشیدند تا قانونگذاران حامی هوگو چاوز روند نام نویسی قضات جدی 2222در سال 

(. طبق اینجاقاضی جدید دیوان عالی را انتخاب کردند) 1قبل از اینکه مجلس ملی در آن سال مستقر گردد، 

کمیسیون قضایی دیوان عالی تعدادی قاضی را عزل و  2222و  2222، در سال های گزارش دیده بان حقوق بشر

تعدادی دیگر را منصوب کرد و صدها قاضی موقت را دائم کرد، درصورتیکه این سمت ها و انتصابات جدید 

ونزوئال و از طریق یک رقابت آزاد و سالم به دست نیامده بلکه از طریق ارتقاء درجه قضات مطابق قانون اساسی 

موقت که با صالحدید و اختیار کامل کمیسیون منصوب شده بودند، این جایگاه را بدست آوردند. بنابراین، 

https://www.refworld.org/docid/5a1fa74a4.html
https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2012_01006.pdf
https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2012_01006.pdf
https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2012_01006.pdf
http://scm.oas.org/pdfs/2017/CP38157REPORT.pdf
https://www.hrw.org/report/2017/11/30/crackdown-dissent/brutality-torture-and-political-persecution-venezuela
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/180925-otp-referral-venezuela_ENG.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0712webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0712webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0712webwcover.pdf
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ان عالی کشور به دستگاه قضایی ونزوئال به عنوان یک نهاد مستقل از دولت قابل تصور نیست و اعضای دیو

صراحت خود را متعهد به پیشبرد برنامه های سیاسی دولت می دانند و به صورت آشکار اصل تفکیک قوا را 

ت های عمومی بویژه قوه قضاییه دارد، (. با توجه به این تحوالت و کنترلی که دولت بر قدراینجاکنند)نقض می

به نظر نمی رسد که  سیستم قضایی این کشور تمایل و توانایی الزم  جهت محاکمه متهمین احتمالی را داشته 

 باشد.

از وخیم بودن سیستم حقوقی و قضایی کشور ونزوئال خبر  گزارشیهیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد طی 

ناتوانی، مداخالت، تهدید و تعلیق های خودسرانه مقامات موجب تضعیف استقالل و بی طرفی قضات و داد. 

دادستان های ونزوئال شده است و توانایی وکال برای حمایت از حق و حقوق مردم به صورت مستقل و مفید 

، عدم امنیت شغلی و شفافیت در انتخاب کمیسیون حقوقدانان بین المللی(. به گفته اینجایافته است ) کاهش

دادستان ها و همچنین نادیده گرفتن مهارت و تجربه دادستان ها، موجب عدم تمایل و عدم توانایی دادستان ها 

گردد. به همین ترتیب، رژیم مادورو قدرت شهروندان و رمان میدر رسیدگی موثر و عادالنه به تخلفات مج

وکال در ونزوئال با چالش های بی شماری روبرو هستند از جمله تهدید  کند. همچنینقانونگذاری را کنترل می

آنها به منظور جلوگیری از پیگیری پرونده های موکلین خود، دخالت های خارجی در امور داخلی و انتخابات 

(. قضات، دادستان ها و وکال در معرض تعلیق های اینجاوکال، که نشان از تضعیف استقالل وکال دارد) کانون

کنند. در نتیجه این امکان برای های نظارتی مطابق قانون و دستورالعمل ها عمل نمیادخودسرانه هستند زیرا نه

دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد تا در رسیدگی مقدماتی با استناد به ضعف های سیستم قضایی 

 کشور ونزوئال، صالحیت تکمیلی دیوان را احراز نماید. 

دولت های آرژانتین، کانادا، کلمبیا، شیلی، پرو و پاراگوئه  2228سپتامبر  21 متعاقب بروز این حوادث در تاریخ

به صورت مشترک وضعیت جمهوری بولیواری ونزوئال را به دفتر دادستانی دیوان ارجاع دادند؛ از دیدگاه آنها 

مرتکب  2224دارد که دولت ونزوئال از سال  وجود بشریت علیه جنایت عنوان تحت احتمال ارتکاب جرائمی

خانم فاتو بنسودا دادستان وقت دیوان کیفری بین المللی رسیدگی مقدماتی  2228آن شده است. در فوریه 

وضعیت  2222فوریه  21را آغاز کرد. در  2221جنایات ارتکابی مورد ادعا در قلمرو ونزوئال از بعد از آوریل 

دفتر دادستانی به این نتیجه رسید که مبنای  2222گردید. در سال  ارجاعونزوئال به شعبه پیش دادرسی سوم 

 منطقی مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت، بویژه در زمینه بازداشت وجود دارد. 

کاراکاس  ای که دادستان دیوان کیفری بین المللی، کریم خان بهپس از سفر سه روزه 2222نوامبر  1در تاریخ 

شد که رسیدگی مقدماتی پس از یک فرایند کامل و مستقل به پایان رسیده و تحقیقات آغاز  اعالمداشت 

سهیل گردیده است. همچنین دولت ونزوئال متعهد گردیده تا با دفتر دادستانی همکاری نماید و در جهت ت

ای توافق نامهاجرای ماموریت دادستان در کشور ونزوئال و همچنین اصالح و احیای سیستم  قضایی ملی ونزوئال، 

توافق نامه دادستان باید ترتیبات  فی مابین دولت ونزوئال و دادستان دیوان منعقد گردیده است. به موجب این

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/venezuela
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20EN.pdf
https://www.icj.org/venezuela-weak-legal-system-threatens-democracy-and-human-rights-reforms-urgently-needed-new-report-says/
https://www.icj.org/venezuela-weak-legal-system-threatens-democracy-and-human-rights-reforms-urgently-needed-new-report-says/
https://www.icj.org/venezuela-weak-legal-system-threatens-democracy-and-human-rights-reforms-urgently-needed-new-report-says/
https://www.icc-cpi.int/venezuelaII
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/otp/acuerdo/acuerdo-eng.pdf
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توافقاتی را  صورت دهد که همکاری دولت با دیوان را تسهیل بخشد و مغایر با اساسنامه رم نباشد. طی این 

توافق نامه، دولت ونزوئال متعهد گردیده تا به عنوان حوزه قضایی ملی، با مشارکت دادستان دیوان و منطبق بر 

اقدامات قضایی موثر در جهت تضمین عدالت را اتخاذ کند؛ همچنین مکانیزمی موثر اساسنامه رم تمام  21ماده 

در جهت تقویت همکاری بین طرفین و تسهیل اجرای موثر ماموریت دادستان دیوان در خاک ونزوئال ایجاد 

 نماید.

جهت  کنند زیرا گامی است درنهادهای حقوق بشری اقدام دیوان مبنی بر آغاز تحقیقات را تحسین می

دادخواهی قربانیان درگیری های داخلی این کشور. اما از طرفی این توافق نامه باعث سردرگمی قربانیان شده 

است. اگرچه این تفاهم نامه به صورتی است که می تواند عامالن درگیری ها را مسئول بداند اما از طرفی نیز 

تواند امکان رسیدگی ملی را توجیه کر می کنند میتواند فضایی را برای آنها فراهم کند تا اطالعاتی که فمی

کند ارائه دهند. محتمل است دولت ونزوئال دست به اصالحاتی بزند تا نشان دهد در حال انجام اقداماتی در این 

 راستاست تا بتواند مانع از اعمال صالحیت تکمیلی دیوان شود.

ای نیست که بتوان به اصالحات چشمگیری به گونه اگر بخواهیم واقع بینانه بنگریم، شرایط کنونی ونزوئال 

منتشر کرد، عنوان  2222سپتامبر  21در  هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحدامیدوار بود زیرا در گزارشی که 

هایی مبنی بر همکاری قوه قضاییه در شور ونزوئال زیر نظر قوه مجریه است و گزارش گردید که قوه قضاییه ک

جهت سرکوب مخالفین نیز وجود دارد و از شمایل یک نهاد مستقل در جهت دادخواهی عادالنه فاصله دارد. 

ر نمی رسد این ممکن است دولت فقط پرونده هایی را علیه مجرمان سطح پایین به جریان اندازد، که البته به نظ

اقدام بتواند مانعی برای اعمال صالحیت تکمیلی باشد. حال باید منتظر ماند تا مشخص گردد دادستان با توافق با 

رئیس جمهور ونزوئال خود را به دام انداخته است یا اینکه با این اقدام درها را بروی عدالت در الهه بازخواهد 

 کرد.

تواند نقطه عطفی در تاریخ دیوان باشد؛ زیرا دیوان از ابتدای وضعیت می صرف نظر از تمامی این مسائل، این

تاسیس خود بیشتر بر روی جنایات ارتکابی در کشورهای آفریقایی متمرکز بوده است و این برای نخستین بار 

است که سراغ قاره آمریکا رفته است. از طرفی دیگر رسیدگی به جنایات ارتکابی یک دولت که به منظور 

تواند زنگ خطری باشد برای سایر دولت ها مبنی بر اینکه مقابله با مخالفین خود مرتکب گردیده است می

دهد که دست به جنایاتی صرف مقابله با مخالفین در جهت ایجاد امنیت ملی این اجازه و مصونیت را به آنها نمی

 بزنند که به آستانه جنایات تحت صالحیت دیوان برسد. 

 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20EN.pdf
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 یهمکار ازیو ن یالملل نیب یها سازمان «تیمشروع»
 تهران دانشگاه استاد –دکتر نسرین مصفا 

 

ارزیابی آن، امری غیرمعمول در  و «مشروعیت»بررسی مفهوم  میالدی(، 12شمسی )دهه  2112تا اواسط دهه 

 ید در عمدتا مشروعیت ازی در موردپرد رفت. مداقه و نظریه المللی به شمار می های بین قبال سازمان

را در سطح دولت و یا جامعه  مشروعیت که بود شناختی روان یا و شناسی، جامعه سیاسی، علوم گران پژوهش

المللی و به کار  های بین سازمان« عیتمشرو»دادند. مطالعات فزاینده در مورد  )داخلی( مورد مطالعه قرار می

، ساختارهای رسمی و المللی سطح بین گیری آن در این حوزه، منتج از چند مولفه محیطی و نهادی است. در

الملل و  اند. از این رو، مشروعیت جهت ارزیابی نظام بین تهتر مورد توجه قرار گرف الملل بیش غیررسمی نظام بین

المللی، ارتباط  های بین ها و حیطه فعالیت سازمان کارآیی آن، ضروری است. در سطحی دیگر، با گسترش زمینه

المللی را به  های بین های سازمان تر شده است که مشروعیت تصمیمات و برنامه ها و جوامع گسترده آنان با دولت

الملل در مطالعه و ارزیابی نظم  نماید. سومین مولفه، تغییرات شگرف سیاست و حقوق بین امری مهم بدل می

ها و موضوعات مختلف را با مسئله مشروعیت نهادهای  المللی است که کارآیی آن در قبال بحران بین

 جهت جهان مردمان انتظارات  و المللی بین های سازمان مخاطبان افزایش. است زده گره المللی جامعه بین اساسی

 ها است. ها، یکی دیگر از مولفه ن نیازهای بشری از سوی سازمانبرآورد

 جلب ساز زمینه و آنان وظایف و اهداف تحقق برای الزم بستر «شروعیتم» المللی، بین های سازمان  برای

 المللی، بین های سازمان برای اساسی و مهم عنصری مشروعیت رو، این از. رود می شمار به اعضا بین همکاری

  ،«مشروعیت» مختلف، وجوه از. است غیر و تخصصی یا ای، منطقه و جهانی یا غیردولتیدولتی و  بین از اعم

المللی  سطح بین در گری کنش و الملل بین سیاست در المللی بین های سازمان اقتدار و اعتبار، اختیار، بنای سنگ

 است.

ها  چالش های محیطی و بقای آن مشروعیت برای سازمان های بین المللی به استمرار فعالیت، تطبیق با شرایط و

سازی برای توسعه قواعد و هنجارها، توانمندی اجرای وظایف و در نهایت، قبول  کمک، و موجب ظرفیت

ها توسط تابعان خود و جامعه پذیری مورد نیاز برای عملکرد مطلوب برای تامین  بخشی( تصمیمات آن )رضایت

ها در سطح داخلی مشروعیت برای اعمال قانون یا کاربرد  ولتکه د منافع و عالیق مشترک بشری است. در حالی

المللی جز در موارد بسیار اندکی فاقد چنان ابزاری هستند.  های بین ابزار قهری را در اختیار دارند، سازمان

ساز اقتدار در درون و بیرون  مندی و کارایی، زمینه مشروعیت مبتنی بر هنجارها، رعایت موازین معنوی، قانون

هاست. مشروعیت، در اصل یک امر شناختی است. باید آن  ای آن سازمان در سطح صالحیت جهانی و یا منطقه

شود. فرآیند کسب، پایداری و یا بازیابی  را برمبنای عوامل آن شناسایی کرد که به خودی خود کسب نمی

 مشروعیت، پیچیده و پویا است.

https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/collective-legitimization-as-a-political-function-of-the-united-nations/363075595811DA1896319105CCA141B8
https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/1322201
https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.ip.8800182
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199219193.001.0001/acprof-9780199219193
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290903173087
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پردازان، به صورت اجمالی، کیفیت قدرت  ن و نظریهمفهوم مشروعیت در اندیشه سیاسی و آرا متفکرا

روایان در ارتباط با تابعان خود، برای شناسایی، تقویت اعتماد، اطمینان برای استمرار قدرت و نفوذ، برپایه  فرمان

های مختلف آن است که با هم تفاوت دارند. تصور مشروعیت از رابطه ذهنی  درک ذهنی و مبتنی بر گونه

های بین المللی،  منازعه حکمرانی است. در مورد سازمان البته تبلور آن در قبول اقتدار بی آید، که برمی

ها و  المللی، سازمان ها و اعضا، کشورهای دیگر جامعه بین مشروعیت، برپایه فرآیندها وعملکردهای آن

بلور کلیدی این های مدنی و غیردولتی و حتی مردم عادی در عرصه بین المللی سیال و نسبی است. ت گروه

المللی برای انجام وظایف خود و نیل به اهداف آنان است که  های بین مشروعیت، اعتماد نسبت به سازمان

نماید. از  المللی را تبیین می های بین ها، همکاری میان اعضا، و استفاده از بستر سازمان مشارکت اعضا در سازمان

توان بر مبنای سبقه تاریخی آن،  های مختلف آن را می م از گونهالمللی، اع های بین این رو، مشروعیت سازمان

های  سازمان «مشروعیت»نحوه تاسیس، اهداف، عضویت، ساختار، و عملکرد آن مورد مطالعه قرار داد. 

ای نیست و در بستری تاریخی قابل تحلیل است: مشروعیت تاسیس، مشروعیت گذشته،  المللی، امری لحظه بین

توانند برای بررسی مشروعیت  های زمانی، می افق مشروعیت در آینده. هر یک از این افق مشروعیت حال، و

که شناخت وجوه مشروعیت موجب پویایی درمطالعه و ارزیابی  در حالی المللی موثر باشند. های بین سازمان

ن هنوز به گذشته، تحلیل وضعیت حال وپیش بینی آینده در هر سازمان بین المللی است، ولیکن اهمیت آ

 طورکافی درانگیزه وعمل برای همکاری بین المللی شناخته نشده است.

که سازمان ملل متحد و مطالعه آن دغدغه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد است، سابقه ملل  فارغ از این

ت آن، های فعالی متحد، گستره اهداف، تعداد اعضا، صالحیت جهانی خود در گرو مشروعیت است و حوزه

 بخشد. المللی است که تحلیل مشروعیت آن را اهمیت می تجربه منحصر بفرد همکاری بین

گرایی مورد نیاز جامعه بشری در مقطع تاریخی پایان  گرایی و واقع منشور سازمان ملل متحد که برآیند آرمان

نی کرد. در متن این بی است، حصول اهداف خود را با تشرح وظایف ارکان آن پیش 2145جنگ جهانی دوم در 

اند: صلح و امنیت  المللی قلمداد شده منشور، اهداف متعالی آن به مثابه هنجارهای مورد وفاق جامعه بین

ها اساسی. اجماع بر سر این موارد ناشی از بستر  المللی، عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر، و آزادی بین

ها در آن برهه است. این اجماع و تاسیس  خواسته دولتهای جامعه ملل، و  تاریخی آن زمان، تجارب و درس

 در منشور ذکر شود.« مشروعیت»که واژه  سازمان ملل متحد، زمینه مشروعیت سازمان ملل متحد بود بدون این

کنندگان منشور در زمان تدوین و تصویب آن بوده  در عین حال، اهمیت استمرار مشروعیت در ذهن تدوین

بینی شده است؛ اصالح، راهکار برای افزایش کیفیت  صالحات سازمان ملل متحد پیشاست. در فصل هجدهم، ا

ع موضو ، تصویب منشورازآغاز محدود بسیار اصالح از فارغ  هاست. اعمال اقتدار یا چاره مقابله با چالش

 طرق به امروز، به تا و گرفت قرار توجه مورد سازمان تاسیس از پس چندی  «اصالحات در سازمان ملل متحد»

 ها، برنامه این از یک هر فرامتن و متن تحلیل. گرفت قرار گوناگون اعصار در ها دبیرکل کار دستور در مختلف
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. این مشروعیت در سه حوزه قابل بررسی است مشروعیت حفظ یا افزایش و عملکرد بهبود برای تالش گر نشان

 است:

المللی در حصول اهداف مانند  های بین الیت سازمانمشروعیت و کارآمدی که معطوف به خروجی و نتایج فع( 2

 رفاه اقتصادی، موازین حقوق بشر و تحدید تسلیحات است.

چون  هایی هم شود که ملهم از مولفه مشروعیت فرآیندهایی که منجر به اخذ تصمیمات و کسب اقتدار می( 2

 و امثالهم است. دسترسی مناسب و عادالنه به اجرای قواعد، شفافیت، فرصت مشارکت برابر

مشروعیت ساختار و هویت سازمان که توانایی جلب اعتماد عمومی، حسن انجام کار، ظرفیت شناخت ( 1

 سازد. موضوعات و تهدیدات، و قابلیت جذب منابع و توان کارشناسی را مشخص می

به نظام در سازمان ملل متحد، دسته اول مشروعیت متوجه اهداف مستتر در منشور و دسته دوم معطوف 

ها( و مواردی همچون شورای امنیت و یا، توزیع  گزاری گیری در ارکان )اعم از اصلی، فرعی و کار تصمیم

منصبان بین مردان و زنان، و یا جغرافیاهای مختلف است. مشروعیت هویتی و ساختار مربوط به هنجارها  صاحب

مدی و چابکی آنان، درک درست از واقعیات و باورهای اولیه تاسیس، اعتماد به سازوکارهای اجرایی و کارآ

 جمعی مورد نظر است. جهانی و کیفیت همکاری در مسائلی همچون نظام امنیت دسته

های  سازمان ملل متحد از ابتدای تاسیس خود در سه زمینه فوق همواره متحمل انتقاداتی به ویژه در مورد فعالیت

های ملل متحد با تفسیر موسع  تنیدگی همه فعالیت وجود درهم آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی بوده است. با

المللی، کماکان شورای امنیت به عنوان نماد و تبلور اعتماد و بستر مسلط مشروعیت  از مفهوم صلح و امنیت بین

ها و ارکان سایه افکنده است.  المللی است که بر باقی حوزه ملل متحد در سطح کالن و سطح صلح و امنیت بین

های آن، برخی با مبنای نقش مضاعف  ضاعف بر انتقادات نسبت به ملل متحد در مورد کارایی و یا ناکامیم

 متحد ملل مشروعیت پایه نان،آ ها سیاست تعقیب ادعای یا و سازمان تاسیس در استعماری های بزرگ یا قدرت

توان چالش مشروعیت  ر نیز میدیگ های حوزه در. اند کشیده چالش به «دیگران تفکرات لحاظ عدم» مدعای با را

یا حتی بحران مشروعیت )توام با بحران اعتماد( را برای ملل متحد متصور شد. جهت اختصار، تنها به یکی از این 

 : نیروهای حافظ صلح ملل متحد.های مهم اشاره خواهم داشت چالش

در ، این نیروها المللی حفظ صلح و امنیت بین به عنوان یکی از ابزارهای عینی و عملی شورای امنیت در

که بر خالف یکی از اصول اولیه « طرفی نقض بی»اند. در برخی مواقع،  های مختلفی مشارکت داشته عملیات

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد است روی داده است. به عنوان مثال، در اولین عملیات کنگو در فاصله 

های اخیر در مالی به کاهش  در سال چون یوگوسالوی، سومالی، رواندا و یا مواردی هم 2114تا  2112های  سال

های طرف مخاصمه انجامید. برخی از حمالت به دفاتر و نیروها در  مشروعیت آنان در ذهن مردم محلی و گروه

اعتمادی به سازمان ملل متحد و یا تلقى نقش نامشروع قابل مشاهده است. این  های مختلف به عنوان نماد بی برهه

نماید: امری مشروع  های جغرافیایی و مخاطبان مختلف را مطرح می در حوزه مهم، اهمیت مختصات مشروعیت

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691157955/no-enchanted-palace
https://www.cambridge.org/core/books/international-organisations-and-peace-enforcement/A4ADDFD296E68842BF49E3C713D08084
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المللی، شاید در عرصه محلی و افراد درگیر در  مداران در عرصه بین الملل و یا نزد سیاست در حقوق بین

 مخاصمه، با چالش روبرو باشد.

المللی دادگستری نیز قرار گرفت،  نمسئله مخارج این نیروها و چگونگی تامین آن که در دستور کار دیوان بی

چون انفعال یا ترک صحنه توسط  ها ابهام آفرید. مسائلی هم آید که در عملیات یک چالش دیگر به شمار می

ترین فجایع بشری با  نیروهای حافظ صلح در رواندا، بنابر تصمیم شورای امنیت، که به تبع آن یکی از بزرگ

چنین ملل متحد در سه حوزه  خ داد، بحران مشروعیتی برای نیروها و همگناه ر سالخی حدود هفتصد هزار بی

گیرد. تبعات حضور این نیروها بر مردم  مشروعیتی ذکر شده به وجود آورد که تا به امروز نیز مورد اشاره قرار می

ت دیده در بالیای طبیعی هاییتی و یا عدم پرداخت غرامت بوسیله ملل متحد، چالش مشروعی عادی صدمه

گیری به وجود آورد. روایات متعدد آزار و استثمار جنسی  دیگری هم در حوزه کارآمدی و هم فرآیند تصمیم

ها، پی  زنان و کودکان در برخی مناطق توسط این نیروها، چالش دیگری نیز رقم زد. در مرور کوتاه این چالش

ری( عمال در هم تنیده هستند. ذکر این ساختا-بریم که سه حوزه مشروعیتی )کارآمدی، فرآیندها، و هویتی می

المللی، استمرار تاریخی این فعالیت و  المللی در حفظ صلح و امنیت بین ها، ناقض وجه مثبت همکاری بین چالش

های مختلف است که خود شمشیر  های مختلف مشروعیت در حوزه دهنده جنبه تبعات مثبت آن نیست. بلکه نشان

ها  المللی، نهادهای غیردولتی و مردم برای فعالیت و تحقق همکاری برای آن معه بینای در پیشگاه اعضا جا دولبه

 است.

( در legitimationبحث کسب مشروعیت و حفظ آن، خود به بروز اعمال و اقدامات کسب مشروعیت )

حفظ  المللی خود به دنبال ترویج و کسب و های بین های مختلف نیز منجر شده است. در واقع، سازمان حوزه

 روند. مشروعیت می
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 نگاهی اجمالی به دادخواست اخیر ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان 

 در دیوان بین المللی دادگستری
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی -هومن هروی

 

ذربایجان، جهان این بار شاهد کشمکش میان ارمنستان و آ 2222روزه  44با نزدیک تر شدن به سالگرد جنگ 

با استناد  2222سپتامبر  21دولت ارمنستان در روز حقوقی این دو دولت در دیوان بین المللی دادگستری است. 

 یدادگستر یالملل نیب وانیدر د جانیدولت آذربا هیعل (CERDی )نژاد ضیاشکال تبع هیمحو کل ونیکنوانسبه 

با  آرتساخمستقر در  یدر جمهور میمق ینسبت به اتباع ارمنستان جانیطرح دعوا نمود. ارمنستان معتقد است آذربا

صدور  وانیدادخواست، ارمنستان از د نیضمن ا در. مزبور شده است ونینقض کنوانس رتکبم ،یانجام اقدامات

با نگاهی گذرا به پرونده های دیوان بین المللی دادگستری از سال  درخواست نموده است. زیقت را ندستور مو

میالدی، این مورد را می توان چهارمین پرونده با محوریت کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی  2228

ان و آذربایجان به ترتیب در سال بعنوان مبنای صالحیتی دیوان قلمداد کرد. نکته دیگر آنکه هر دو دولت ارمنست

 میالدی به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی پیوسته اند. 2111و  2111های 

 ادعای خواهان و مبنای صالحیت دیوان

که آذربایجان افراد دارای اصل و نسب نژادی/ملی ارمنستانی را برای ده ها سال در  نمایدادعا می ارمنستان 

ارمنستان معرض تبعیض نژادی قرار داده است و نفرت از ارامنه را بعنوان یک سیاست دولتی تقویت می کند. 

 یانجام م جانیذرباتوسط آ انیارمن هیو شکنجه عل ی، کشتار جمعکاتیستمیس ضیکند که تبع یادعا م نیهمچن

مسلحانه  یریدرگ انیدر جرکنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی  ینقض جدمدعی  ،و به طور خاص شود

و  انیمسلحانه، زندان یریدرگ نیا انیاز پاپس  جانیشود که آذربا یگفته ماست. قره باغ -در ناگارنو 2222

در باکو  «ینظام غنائمپارک » کیقرار داده است و  یرا مورد سوءاستفاده و بدرفتار یبازداشت شدگان ارمن

یل استفاده از این پارک به دل .شده است یاحساسات ضدارمنتشدید و  ینفرت نژاد موجبکه  نموده جادیا

دیوان بین  تیارمنستان صالح. استسربازان ارمنی در کانون توجهات قرار گرفته « موهن و تحقیرآمیز»تصاویر 

 یبه شواهد گسترده اهد و ن یم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی بنا 22 را بر ماده  المللی دادگستری

بی نتیجه مانده شده و  انجام همذاکر ، تالش به حل و فصل اختالف از طریق22در خصوص اینکه طبق ماده 

 یرا داراکنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی  ناشی از تعهداتخواهان  نی. همچننماید یاشاره ماست، 

  .کند یم فیتوصیا عام الشمول   erga omnes    ماهیت

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/180/180-20210916-APP-01-00-EN.pdf
https://rm.coe.int/third-report-on-%20azerbaijan/16808b557e
https://rm.coe.int/third-report-on-%20azerbaijan/16808b557e
https://en.president.az/articles/51067
https://www.bbc.com/news/world-europe-56885719
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 ماهیت دعوا

را بر اساس کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی  1الی  2 مواد جانیاست که آذربا یارمنستان مدع 

به عدالت، اشتغال، مسکن، بهداشت و  یدر دسترس ضیو سوء استفاده ها، تبع اتی، جنایاز نفرت پراکن یشواهد

که ارامنه تحت قلمرو  نیا لیارمنستان به دلعالوه، . به نقض کرده است یفرهنگ راثیآثار م بیآموزش و تخر

دیوان  روبرو هستند، از ی/ملنژادی اصالتبر اساس  یانسان ریرفتار غ ایبا خطر قتل، شکنجه  جانیآذربا ییقضا

شکایت را در اسرع وقت دیوان می خواهد که از  این دولت درواقع کند. یموقت م دستور تقاضای صدور

از آزار بیشتر و نقض حقوق اقلیت ارامنه  تأمینیان صدور حکم با اجرای اقدامات و تا زم نمودهبررسی 

که در بازداشت  یسربازان ارمن یبر خطرات احتمال ارمنستان نیز ریدرخواست نخست وز .کندجلوگیری 

کند.  یم دیتأک دادرسی های نمایشی ایهستند از جمله اعدام، شکنجه، سوء استفاده  انجیآذربا یجمهور

ارمنستان در حمایت از درخواست  .نماید یاشاره م یفرهنگ اماکنمداوم  بیمثال به تخر نیبا ذکر چند نیهمچن

گرجستان علیه روسیه استفاده می  2228دیوان در پرونده سال  دستور موقتنخست وزیر )نیکول پاشینیان(، از 

کند و استدالل می نماید که وضعیت تنش و بی ثباتی مداوم و متعاقب آن خطر نقض کنوانسیون محو کلیه 

 خواهد داشت، ادعای نخست وزیر را توجیه می کند. اشکال تبعیض نژادی که مرگ یا صدمات بدنی را در پی

که حفاظت از  شنهادیپ نیاز ا تیحماتوجیه  ی)هند در برابر پاکستان( برا جاداوپرونده از  نیارمنستان همچن

استفاده  می شود، دیتشد زینفرت انگ سخنان به توجه با نجایکه در ا ریدر برابر خطر جبران ناپذ بازداشت شدگان

ارمنستان از بعالوه،  است. موافقت دیوان با درخواست خواهان یبرا یمناسب یمبنااین  نموده و معتقد است که

گرفتن را صادر کند.  2222مربوط به جنگ سپتامبر  یارمن رانیهمه اس یفور یخواهد دستور آزاد یم دیوان

درمقابل، رسد.  یبه نظر م دیبع اریبس ا توجه به مبنای صالحیتی دیوان در این قضیهچنین حکمی از دیوان ب

کنوانسیون  1و  5مواد مطابق با  یارمناسیران جنگی  با بر اساس آن آذربایجان ملزم خواهد شد تا که یحکم

شده از سوی  اقدامات درخواست ریسا .است بیشتر مورد انتظار رفتار کندمحو کلیه اشکال تبعیض نژادی 

 یاست( و درخواست گسترده تر دیبع حکم دیوان به این مورد نیز بسیار) یشامل بستن پارک غنائم نظام خواهان

درخواست  کند. یخوددار ینارم تیاز نفرت نسبت به قومتا دستور داده شود  جانیکه به آذربامبنی بر این است

 دیگر ارمنستان نیز مربوط به دسترسی و حفاظت از اماکن فرهنگی و مذهبی ارمنستان در آذربایجان است.

 دیوان(، از انماریم هیعل ایگامب دیوان در پرونده دستور موقتبه  دی)نگاه کن دیوان ریاخ توجه به رویهارمنستان با 

در  وانیکه د یهر اقدام یرا در مورد اجرا یدوره ا یبخواهد گزارش ها جانیکه از آذربا کند یمدرخواست 

رسد که ارمنستان بخواهد اختالفات  یبه نظر م منطقیدر مجموع،  ارائه دهد. دیوانبه  ردیگ یم میمورد آن تصم

که در  یکردیرو وانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی دنبال کند.کن قیرا از طر جانیگسترده تر خود با آذربا

 قابل مالحظه است. قطر علیه اماراتو  اوکراین علیه روسیهدو پرونده اخیر 

https://www.rferl.org/a/armenia-azerbaijan-hague/31463970.html
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/140/140-20081015-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/168
https://twitter.com/mabecker17/status/1438642596662894594
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/en/case/172
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را به عنوان نقض  حقوق بین الملل بشردوستانهدر مورد نقض آشکار  متعددی ی، ارمنستان ادعاهاعالوهب

به عنوان  با اسیرانرفتار بد تلقی با  تالش می کند تاکند و  یمطرح مکنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی 

وامبر آتش بس ن ها در خصوص موافقتنامۀ   طرف ، اختالفکنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادینقض 

پرونده  چیتا به امروز هنکته نهایی این است که  مطرح کند. نزد دیوان( را انیمبادله زندانمربوط به )مفاد  2222

دیوان بین المللی  دربا محوریت کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی منجر به صدور رای ماهوی  ای

و  رد شد بلحاظ صالحیتی امارات هیقطر علدعوای و  هیروس هیگرجستان علدعوای ) دادگستری نشده است

 نیاز ا کی کدامکه  حال پرسش این استاست(.  در مرحلۀ رسیدگی ماهوی هیروس هیعل نیاوکرا دعوای

 تیموفق دعوا بمعنای ماهیت در یروزیپتنها  ه. با این توضیح کشود قلمداد «زیآم تیموفق»تواند  یم یدعاو

به صلح  قضایی دیوان می توانداقدام  ایآ در دعوای ارمنستان علیه آذربایجان نیز باید منتظر ماند و دید که .ستین

 خیر. ای کندکمک  میان این دو کشور داریپا

 دادخواست آذربایجان علیه ارمنستان

دعوی ارمنستان، این بار آذربایجان ادعاهای مشابهی را علیه همسایه ، یک هفته پس از طرح 2422دوم مهرماه 

ه تقدیمی خود به دیوان مدعی شد دادخواستخود در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. آذربایجان در 

ارمنستان مجموعه ای از اقدامات تبعیض آمیز علیه آذربایجانی ها را با توجه به ملیت یا قومیت آنها مرتکب »که 

 یها و رفتارها استیس» که کند یادعا مهمچنین در این دادخواست «. شده و همچنان هم ادامه می دهد

حقوق و  کیستماتیها به طور س یجانیبانفرت از آذر جادی، محو فرهنگ و ایقوم یپاکساز نهیارمنستان در زم

آذربایجان که دادخواست اش  .«نماید یمرا نقض  جانیحقوق خود آذربا نیها و همچن یجانیآذربا یها یآزاد

درجه متفاوت است، نتیجه گیری می کند که ارمنستان کنوانسیون محو  282دادخواست ارمنستان اما  بازتابی از

با  تقاضای صدور دستور موقتیکلیه اشکال تبعیض نژادی را نقض نموده است. در نهایت، آذربایجان از دیوان 

وادار کردن ارمنستان به حمایت از آذربایجانی ها در برابر آسیب های جبران ناپذیر ناشی از اقدامات »هدف 

 نموده است. « جاری این کشور

رسیدگی به این پرونده ها در دیوان اغلب سال ها به طول می انجامد، اما جلسات رسیدگی به درخواست های 

 تور موقت از جانب این دو کشور احتماال در هفته های آتی در دستور کار دیوان قرار خواهد گرفت.صدور دس

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/en/case/140
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwMfagpPzAhWB_aQKHUxoCpQQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.icj-cij.org%2Fen%2Fcase%2F172&usg=AOvVaw3eQcSgo9RBtUoIx6VAv5sz
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210923-APP-01-00-EN.pdf
https://www.dailysabah.com/politics/azerbaijan-files-case-against-armenia-for-ethnic-cleansing/news
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210923-REQ-01-00-EN.pdf
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 کُشی در محضر دادگاه الهه؛ تأملی بر عناصر دستور موقت نزد دیوان ارمنی
 الملل الهه و مدرس دانشگاه پژوهشگر آکادمی حقوق بین -دکتر سیامک کریمی

 

-س از چند هفته نبرد خونبار میان نظامیان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنوآبان سال گذشته و نهایتاً پ

. اما این پایان ماجرا نبود؛ ارمنستان در روز بس دست یافتند آتشدو طرف با میانجیگری روسیه به توافق قره باغ، 

مطرح  قض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادیدعوایی علیه آذربایجان به خواسته اعالم ن 2222سپتامبر  21

ای مشابه علیه  خواستهدعوای مستقلی با  2222سپتامبر  21روز و آذربایجان نیز به جای طرح دعوای متقابل در 

 .ارمنستان طرح کرد

ارمنستان در دادخواست خود عالوه بر خواسته فوق از دیوان خواسته است تا با صدور دستور موقت از جمله 

 یها رفتار با آن یاز آزاد شیو تا پ نمایدارمنستان را آزاد  یجنگ انیزندان یفورا تمام جانیآذربا اعالم کند که

ها به اموال خود در  ها را خاتمه دهد؛ اجازه دسترسی ارمنی پراکنی علیه ارمنی ؛ نفرتداشته باشد یساننا

ذیرش از دادخواست(. تقاضای دستور موقت ارمنستان تا چه اندازه بخت پ 212آذربایجان را بدهد و... )بند 

 سوی قضات دیوان را دارد؟

 پنج عنصر دستور موقت در محضر دیوان الهه

اهلل  چی و هیبت )محمدعلی صلح« هدف از صدور دستور موقت حفظ حقوق طرفین تا صدور رأی نهایی است.»

ستری المللی دادگ ( اختیار دیوان بین218، ص.2111المللی،  آمیز اختالفات بین فصل مسالمت و منش؛ حل نژندی

دیوان واجد اختیار »دارد:  گیرد که بیان می اش نشات می اساسنامه 42در صدور دستور موقت از بند اول ماده 

صدور دستور موقت است اگر اوضاع و احوال ایجاب نماید که برای صیانت از حقوق هر یک از طرفین صدور 

ای داده  ای است که به دیوان اختیار گسترده پردازی این ماده به گونه نحوه عبارت« چنین دستوری ضروری باشد.

ها ضروری  برای صیانت از حقوق یکی از طرفاست که خود تصمیم بگیرد چه زمانی صدور دستور موقت 

دهنده آن است که دیوان  کر نشده است اما رویه دیوان نشان( اگرچه عنصر دیگری در این ماده ذ52)ص  است.

 عنصر ذیل قابل تحقق باشند.  5دهد که  زمانی رای به صدور دستور موقت می

 ( دارای صالحیت باشد؛Prima facieالظاهر ) ( دیوان علی2

 ( خطر آسیب غیر قابل جبران به حقوق خواهان وجود داشته باشد؛2

 دستور موقت؛ ( فوریت و ضرورت صدور 1

 ها درخواست شده است؛ ( ارتباط میان دستور موقت و حقوقی که صیانت از آن4

 ها تقاضای دستور موقت شده است. ( قابلیت پذیرش حقوقی که به دلیل آن5

در ادامه هر یک از این عناصر به طور جداگانه در خصوص تقاضای دستور موقت ارمنستان مورد بررسی قرار 

 خواهند گرفت.

https://per.euronews.com/2020/11/10/nagorno-karabakh-armenia-and-azerbaijan-agree-to-peace-through-russian-mediation
https://www.icj-cij.org/en/case/180
https://www.icj-cij.org/en/case/181
https://www.icj-cij.org/en/case/181
http://criminology.leeds.ac.uk/files/2013/09/ICJ-Authority_Rylatt.pdf
http://criminology.leeds.ac.uk/files/2013/09/ICJ-Authority_Rylatt.pdf
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 صالحیت ظاهری -2

)گامبیا علیه میانمار( در سال  کشی اخیرالتصویب خود در مرحله ایرادات مقدماتی در قضیه نسلدیوان در رای 

نماید که مقررات مورد استناد از  صدور دستور موقت اقدام میدارد زمانی نسبت به  به صراحت اعالم می 2222

نیازی نیست که دیوان به روشی قاطع صالحیت »سوی خواهان، صالحیت ظاهری را برای دیوان فراهم کرده و 

رای( به عبارت دیگر، همینکه دیوان در نگاه نخست، خود را واجد صالحیت  21)بند « خود را احراز نماید.

ست. در بسیاری از قضایای دیگر نیز دیوان به همین روش عمل کرده است. دلیل آنکه دیوان بداند کافی ا

الظاهر  برخالف مرحله ماهوی که نیاز به احراز صالحیت قاطع دارد، در مرحله دستور موقت به صالحیت علی

با منطق دستور موقت  گردد که اساساً حصول به صالحیت قاطع، زمانبر بوده و کند به این حقیقت برمی اکتفا می

 Andreas Zimmermann et al., The Statuteکه باید به طور فوری صادر شود، همخوانی ندارد. )

of the International Court of Justice. A Commentary, 2006, p. 932 ) 

رفی کرده است کنوانسیون رفع تبعیض نژادی مع 22ارمنستان در دادخواست خود مبنای صالحیت دیوان را ماده 

های عضو در خصوص اجرا یا تفسیر کنوانسیون که از طریق مذاکره یا  هر اختالف میان دولت»که طبق آن، 

دادخواست( دولت  1)بند « فصل نشود به دیوان ارجاع خواهد شد... و دیگر فرآیندهای مقرر در کنوانسیون حل

اند. هیچ یک از  به این کنوانسیون پیوسته 2111 آگوست 21و دولت آذریایجان در  2111ژوئن  21ارمنستان در 

اند. بنابراین، براساس این ماده، عدم حصول طرفین در حل و  حق شرطی وارد نکرده 22این دو دولت نیز به ماده 

 شرط صالحیت دیوان است.  فصل دوستانه اختالف، پیش

مرحله ایرادات مقدماتی قضیه اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای دیوان پیشتر در 

رای خود اعالم کرده بود که  14و در بند  2221)دعوای اوکراین علیه روسیه( در  کنوانسیون رفع تبعیض نژادی

ها )یعنی شکست مذاکرات یا شکست  شرط توسل به دیوان تنها تحقق یکی از پیشو  22برای تحقق مفاد ماده 

شرط  توسل به دیگر فرآیندهای موجود در کنوانسیون رفع تبعیض( کافی است و نیاز نیست که هر دو پیش

ه در ها واقعا باید تالشی خالصان دارد که دولت اعالم می 11محقق شوند. دیوان همچنین در این قضیه و در بند 

انجام مذاکرات به خرج داده باشند و همینکه در طی مکاتبات و تالش برای مذاکرات، مواضع دو طرف تغییری 

محقق شده است. نباید  22شرط مندرج در ماده  نکند به این معناست که مذاکرات شکست خورده و پیش

، قضیه سکوهای نفتی )ایران علیه آمریکا( هم اعالم کرده بودمرحله ماهوی  221فراموش کرد که دیوان در بند 

 همینکه دیپلماسی نتوانسته اختالف طرفین را حل نماید کافی است و صالحیت دیوان احرازشدنی است. 

قضیه اخیر در  هیروس هیعل نیاوکرا هیموجود در قض تیکند که وضع یاستدالل مدر دادخواست خود ارمنستان 

در خصوص رفع  یتحول چیداشته و ه جانیمکاتبه با آذربا 42به  بیکشور قر نیبرقرار است چرا که انیز 

و در نتیجه پیش شرط الزم برای احراز صالحیت دیوان محقق شده است.  رخ نداده است نیطرف انیاختالف م

 خواست(داد 21)بند 

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/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
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/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf
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 و فوریت و ضرورت قابل جبران ریغ بیآس -1و  2

در کنار یکدیگر عموماً دیوان دو عنصر آسیب غیرقابل جبران و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را 

که خطر  استفاده کردهصدور دستور موقت  اریاختی از زمان وانیدمقاله( در حقیقت  254)ص کند. بررسی می

صدور دستور  یبرا وانید اریاخت نیباشد. همچن در میان نیاز طرف یکیقابل جبران به حقوق  ریغ یخسارتایراد 

 یو فور یواقع یمعنا که خطر نیباشد به ا یضرور یدستور نیچن صدورکه  شود می عملیاتی یموقت تنها زمان

 ریکه ضرر غ استمحقق  یشرط زمان نیا (انماریم هیعل گامبیا) یکش نسل هیدر قض وانید ریتعب باشد. به محسوس

وجود داشته باشد. )بند موقت  دستوربر  یمبن «وانید یاز صدور را شیدر هر لحظه پ» امکان وقوع ،قابل جبران

 رای(  14

دیوان در آن قضیه  نویسد شاهد مثال آورده و می هیروس هیعل نیاوکرا هیقضدر دادخواست خود از  ارمنستان

 ضیرفع تبع ونیمندرج در کنوانس یو فرهنگ عیماتاج ،یاقتصاد ،یمدن ،یاسیحقوق سدارد که  صراحتا اعالم می

 212. )بند به همراه داشته باشد ریناپذ جبران یبیتواند آس یها م که نقض آن است یتیواجد چنان ماه ینژاد

ها را منتسب به دولت آذربایجان  دادخواست( سپس این کشور در دادخواست خود مفصالً با ذکر وقایعی که آن

 گریه و دها همچنان با خطر قتل، شکنج یارمن 2222نوامبر  22بس مورخ  بعد از آتش یحتداند، نوشته که  می

و  یجد یکه خطرکند  گیری می و نتیجه قرار دارند یو مل یتیقوم دالیل یصرفا برمبنا یانسان ریغ یرفتارها

 .ها وجود دارد یارمن هیعلغیرقابل جبرانی 

به طور  وانیکه د ستیالزم ناحراز چنین شرطی  یبرا نکته جالب آنکه ارمنستان در دادخواست خود نوشته که

مناسب  یصدور دستور موقت زمان کند. بلکه برعکس حرازرا ا جانیآذربا یتعهدات از سووجود نقض  حتمی

دادخواست( این  224. )بند سترخ داده ا یوجود ندارد که نقض تعهد به طور حتم نانیاطم نیاست که ا

نیازی  ی هماهنگ است که برای صدور دستور موقت،اتم یها شیآزما گیری با این یافته دیوان در قضیه نتیجه

را اثبات کند بلکه همین که این اطالعات این  یقابل جبران ریضرر غ وانیاطالعات موجود نزد د نیست که

ها در حقوق  احتمال را رد نکند، کافی است. )سیامک کریمی، نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت

 .(211، ص 2111الملل،  بین

 ها درخواست شده است یانت از آنارتباط میان دستور موقت و حقوقی که ص -4

طبیعی است که دستور موقت باید روشی باشد برای آن که حقوق در معرض خطر، مورد صیانت قرار گیرند. 

کشد. عموماً هنگامی که یک کشور صالحیت دیوان در صدور  ای به غایت مهم را پیش می این موضوع، مساله

آید که آیا واقعا نیاز است که دیوان  دهد این سوال پیش می دستور موقت را براساس یک موافقتنامه قرار می

احراز کند حقوق مندرج در کنوانسیون مشخصاً نقض شده است یا خیر تا براساس آن دیوان خود را صالح به 

رسیدگی و صدور دستور موقت بداند؟ چراکه طبیعتا اگر حقوق مندرج در کنوانسیون مورد نظر نقض نشده یا 

https://www.gojil.eu/issues/11/11_article_thienel.pdf
https://www.gojil.eu/issues/11/11_article_thienel.pdf
https://www.gojil.eu/issues/11/11_article_thienel.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
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نشده مشمول کنوانسیون نباشد، عمالً فرصتی برای نقش آفرینی دیوان در آن قضیه خاص  اگر حقوق نقض

 ایجاد نخواهد شد.

متاسفانه رویه دیوان در این خصوص متعارض و البته آکنده از توجهات سیاسی است. مثال دیوان در قضیه 

واست دستور موقت یوگسالوی کشور عضو ناتو( بعد از درخ 22مشروعیت توسل به زور )یوگسالوی سابق علیه 

های ادعایی در  باید بررسی نماید آیا نقض»که  کند اعالم میمبنی بر اعالم توقف حمالت اعضای ناتو، 

ن را به عنوان مبنای صالحیت دیوان معرفی کرده است، قرار کشی که یوگسالوی آ چارچوب کنوانسیون نسل

تواند  دارد که اساساً بمباران شهرهای یوگسالوی نمی قرار( سپس دیوان اشعار می 18)بند « گیرد یا خیر. می

 42-42کشی خروج موضوعی دارد. )بندهای  کشی باشد؛ فلذا این اختالف از کنوانسیون نسل مصداقی از نسل

گوید که باید بررسی کند که آیا  کند و می دنبال می سکوهای نفتیموضع را دیوان در قضیه  قرار( همین

آیند یا خیر. )بند  به شمار میدهد آیا نقض معاهده مودت  های ادعایی که ایران آنها را به آمریکا نسبت می نقض

شود و این بار دیوان  همه چیز عوض می 2228در سال  قضیه گرجستان علیه روسیهایرادات مقدماتی( اما در  21

قرار( همین  222نماید. )بند  د را بی نیاز از بررسی نقض کنوانسیون اعالم میموضع دیگری را دنبال کرده و خو

می رسد آستانه  قابل مشاهده است. بنابراین به نظر اوکراین علیه روسیهرای دیوان در قضیه  12موضع در بند 

الزم برای تحقق این شرط در رویه متاخر دیوان پایین آمده است و مسائل موضوعی که ارمنستان در دادخواست 

 خود برشمرده کافی برای گذار بدون دشوار از این عنصر باشد.

 ( حقوقِ در معرض خطر Plausibilityقابلیت پذیرشِ ) -5

ز آنها تقاضای دستور موقت شده است، به عنوان جدیدترین عنصر قابلیت پذیرش حقوقی که به دلیل صیانت ا

 حسن هابرهشود. این عامل به طور رسمی از قضیه  متشکله صدور دستور موقت در رویه دیوان شناخته می

در  قاضی کرومارای( همانطور که  51لیه بلژیک( از سوی دیوان مورد شناسایی قرار گرفت. )بند )سنگال ع

سازترین وجه این  گوید مساله های نیکاراگوئه در مناطق مرزی می نظریه جداگانه خود در قضیه برخی فعالیت

توان  نظریه( با وجود این و به طور خالصه می 1عنصر، ابهامی است که در تعریف و توضیح آن وجود دارد. )بند 

گفت که عامل قابلیت پذیرش یا موجه بودن حقوقی که به خاطر آن تقاضای دستور موقت شده است، مبین آن 

باید برخودار از آن حقوقی باشد که به دلیل ادعای در معرض خطر  است که دولت متقاضی دستور موقت، واقعا

 بودنشان تقاضای دستور موقت نموده است. 

جمله را در خود جای داده است به  4ارمنستان در دادخواست خود بسیار خالصه و تنها در دو بند که جمعا 

اند.  نان ارمنی به همین دو بند اکتفا کردهرسد به دو دلیل حقوقدا موضوع قابلیت پذیرش پرداخته است. به نظر می

هایی وجود  طور که فوقاً ذکر شد این عنصر هنوز غنای الزم را پیدا نکرده و درباره آن ابهام از یک طرف همان

ها  مند از آن ها، مفصال حقوقی که ارمنستان خود را بهره دارد و دوم آنکه ذیل عنصر غیرقابل جبران بودن آسیب

 یح نموده است.  داند، تشر می

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/114/114-19990602-ORD-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/public/files/case-related/140/140-20081015-ORD-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/150/150-20110308-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/150/150-20110308-ORD-01-01-EN.pdf
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 فرانسه هیحقوق بشر در پرونده تبعه مراکش عل ییاروپا وانید یرا یبررس
 الملل دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حقوق بین _فاطمه فوالدی

 

مهاجران  یاز مقاصد اصل یکیهای اقتصتادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاستی همواره جذابیت ه دلیلاروپا ب

به ویژه از  پناهجوزیادی از افراد  تیجمعهای اخیر، با هجوم ه خصوص در سالبوده است. ب انیپناهجوو

شرایط  ت،یامن به دنبالخاورمیانه و آفریقا مواجه گشته است، که هر کدام به دالیل مختلف، باترک کشور خود، 

به یک باره  2225که از سال  مساله نای باشند.ی میالمللنیب هایتیرخورداری از حماو ب تر زندگیمناسب

افزایش تصاعدی داشته است، به بحران پناهجویی در اروپا منجر گشته و کشورهای اروپایی را در رعایت 

های حمایت که سیاستاستاندارد های حقوق بشری حمایت از پناهجویان با چالش مواجه ساخته است. به طوری

های هرچه گیرینار گذاشته و به سوی سختهای حمایت از حریم اتحادیه کاز پناهجویان را به نفع سیاست

بیشتر در پذیرش پناهجویان پیش رفته است )جمشید پرویزی و بشیر پرویزی، سه دهه تحول در سیاست 

 (.211، ص 2، شماره 21مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، فصلنامه مطالعات خارجی، دوره 

 شرح قضیه

از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر صادر   2222.1.22که رای نهایی آن در تاریخ  در پرونده بازگشت به مراکش

باشد، و از کشور فرانسه درخواست پناهندگی می 2111تبعه مراکشی و متولد سال  E.Hشد، خواهان آقای 

-فعالیت ریدرگ یی تحصیلیدوره راهنما انیدر پاد که در اظهارات اولیه خود مدعی ش E.Hنموده است. آقای 

خودسرانه بازداشت و توسط به طور ، ریبار دستگ نیچند ،شدهی غربی صحرا های سیاسی مرتبط با خودمختاری

متوجه گشت که پلیس او و  2228 سال در مارسدر ادامه وی ادعا نمود  شکنجه شده است.این کشور  سیپل

به فرار از  میاز ترس جان خود تصم وی. تاس یمقامات مراکش بیتحت تعق ده وخانواده اش را تهدید نمو

 از« ییدانشجوی زایو»نموده و موفق به دریافت پاسپورت  . در این راستا اقدام به دریافتمراکش گرفت

در مراکش  سیکنترل پلجا به سوی پاریس پرواز نمود، چرا که و از آن گردید در رباط نیاوکرا یکنسولگر

 لیبه دلوارد فرودگاه شارل دوگل پاریس شد اما   2228یجوال 28 در. کمتر از کازابالنکا بود رودگاه رباطف

به همین دلیل وی . جلوگیری به عمل آمدبه فرانسه  وی مجوز اقامت معتبر از ورود ای نگنش یزاینداشتن و

در تاریخ  ، اقامت گزیند.است یدگیرس که پرونده آنها در حال یافراد یانتظار فرودگاه برا محلدر  مجبور شد

 یدرخواست پناهندگنمود تا بتواند  فرانسهبه  و اقامت ورود جهت مجوزدریافت درخواست  2228جوالی  21

. این درخواست نیز رد ارائه دهد- - OFPRA فرانسه تیاز پناهندگان و افراد فاقد تابع تیحماخود را به دفتر 

زیاد و مراجعه به تمام مراجع قانونی فرانسه که در امور پناهندگی و حمایت از های شد. در ادامه وی با تالش

پناهندگان فعالیت دارند، برای دریافت پناهندگی فرانسه تالش نمود، و درخواست وی از سوی تمامی مراجع 

د و از قضایی فرانسه رد شد. وی چهار بار از حکم قضایی که  به بازگشت وی به مراکش مربوط بود سرباز ز

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211119
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211119
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هایش در راستای دریافت پناهندگی سوار شدن به هواپیما خودداری نمود. در نهایت با نتیجه ندادن تمامی تالش

سپتامبر به مراکش بازگردانده شد. پس از آن از فرانسه نزد دیوان حقوق بشر  24سیاسی از فرانسه، در تاریخ 

 اروپایی شکایت نمود. 

درباره  2152 ونیکنوانساز دول متعاهد از جمله فرانسه، اروپا  هیعضو اتحادهمه کشورهای الزم به ذکر است، 

این معاهده عالوه بر قائل شدن حق پناهندگی برای کسانی که آن هستند.  یپروتکل الحاقو  ناهندگانپ تیوضع

های خاص دارند، به تکلیف کشورها نیز هدر کشور خود ترس موجه از تعقیب و مجازات به دلیل تعلق به گرو

 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، 21و  28د به عنوان پناهنده، تاکید دارد. همچنین در مواد در پذیرش این افرا

 پناهندگی افراد و ممنوعیت اخراج اجباری آنها ذکر شدهباشند، حق که همه کشورهای اروپایی عضو آن می

 است. 

 اهای خواهان در دیوان اروپایی حقوق بشرادع

، سپتامبر به دیوان اروپایی حقوق بشر تقدیم شد 24در تاریخ در شکایت از فرانسه که  E.Hاولین ادعای آقای 

 ونیکنوانس 1ماده  مغایر با رفتار خطربه مراکش  یوبازگرداندن حکم نپذیرفتن پناهندگی ایشان و آن بود که 

را برای وی به دنبال دارد.  زیرآمیتحق ای یرانسانیغ یشکنجه و رفتارها تیممنوعمبنی بر  اروپایی حقوق بشر

گرفت، در بدین معنی که رفتاری که از سوی دولت مراکش قبل از فرار وی از این کشور با او صورت می

 وسط مقامات فرانسه به مراکش، تکرار خواهد شد. ادعای دیگر خواهان، عدم تعیینصورت انتقال وی ت

از  1ضمانت اجرای مناسب برای نقض ماده  ، یعنی1، در رابطه با ماده کنوانسیون 21تمهیدات مقرر شده در ماده 

و در سال  Gaberamadhienدر پرونده  2221ود و در این راستا به دو رایی که قبال در سال سوی فرانسه ب

، در رابطه 21نقض ماده علیه فرانسه صادر شده بود اشاره نمود. در هر دو پرونده دادگاه   I.Mدر پرونده 2222

 بود.داده  صیتشخرا  1ماده با 

  رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر به ادعاهای خواهان

استقالل در نیز و بوده  یاصالتاً صحراو E.Hدر ارتباط با ادعای نخست متقاضی، دیوان مالحظه نمود که آقای 

در مورد مراکش مشخص شد که شهروندان  یالملل نیمختلف ب یها. از گزارشه استفعال بودصحرای غربی 

معرض خطر ی در تیجمعبه عنوان توانستند می، نمودندیت میفعال یغرب یاستقالل صحرا یکه برا یمراکش

 یداخل نیقوان موجود مطابق راهاز دو  یکرد که ودر ابتدا خاطرنشان  وانید، به حساب آیند)بند یک(. خاص

، که در بود OFPRA نزددرخواست وی،  اقدام اول .پیگیری خواسته خود، استفاده نموده است یبرافرانسه 

وی،  اقدام دومو  شدبه ایشان می یپناهندگ یبه طور بالقوه منجر به اعطا داد،که به نفع ایشان رای میصورتی

 یاجازه ورود به فرانسه به منظور درخواست پناهندگ فرانسه در راستای دریافت یادار یهادگاهدا اقامه دعوا در

و در دو جلسه  OFPRA افسر حفاظت کیدر دو مصاحبه با -مدارک متقاضی . پس از ارائه (242بود)بند 

و  تیدرباره ماه و غیر دقیقی رمستندیغ اطالعات یکه وبه این نتیجه رسید  سیپار ی، دادگاه ادار -یعموم

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.23_convention%20refugees.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.23_convention%20refugees.pdf
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj
https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-1977120-2103609%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-3830051-4396495
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 یو یاسیس تیشرح فعالسیاسی ارائه داده است و  فعال کیبه عنوان  خود، یهاتیو مسئول یاسیدخالت س زانیم

صورت  یو هیعل 2222که از سال  ییدهایدر مورد تهد یو ی، ادعاهااستقالل صحرای غربیاز  تیدر حما

است و به عنوان مبنایی برای  یالعات شخصاطیک سری شامل تنها  ی،ریدستگ طیگرفته و گزارش او از شرا

 (.242کافی نیست)بند  یمتقاضترس موجه 

-که قبالً توسط مقامات و دادگاه یاز مدارک ری، به غیاسناد و مدارک چگونهیه یمتقاض، خاطرنشان کرد وانید

نها، آنها را آ یا شهیکل تیماه لیقرار گرفته بود، که به اتفاق آرا، به دل یمورد بررسمراکش  ی داخلیها

 لیکند که مقامات مراکش به دلیادعا م یکه متقاض ی. در حالند، ارائه نداده استداده بود صیتشخ یقطعریغ

وجود  یمورد چیهوی او بوده اند، در پرونده  یدر جستجو فعاالنهقبل از خروج از مراکش  یو یهاتیفعال

تایید کردند.  زیو ملون ن سیپار یادار یدادگاه ها،  OFPRA، . این مساله راکند دییادعا را تأ نیکه ا ندارد

اخذ  یچگونگ همچون ،خود پروندهموجود در  یهایدر مورد ناسازگار یحیگونه توضچیه یمتقاضهمچنین 

ارائه  مایو خروج از مراکش با هواپ رباطدر  نیاوکرا یاز مقامات کنسولیی دانشجو یزایو نیگذرنامه، و همچن

را به  کشورش توجه مقامات  سیاسی وی یهاتیکه فعال یفرد، برای دیرسیبه نظر م دیبع اری. بسننموده است

، دادگاه خاطرنشان کرد که (. همچنین241المللی صادر شود)بند باشد، مدارک سفر بینخود جلب کرده 

نام دادگاه  ای خیاحضار، تار لیدال احضار شده است، اما ریدر آگاد یدادگاه بهکه  نموده بودادعا  یمتقاض

هیچ مدرک مستدلی را برای اثبات  یمتقاضنمود، دادگاه مشاهده  بیترت نیبه هم را بیان ننموده است.مشخص 

 کرد فرانسه در رابطه با بازگرداندن وی به مراکش صورت داده، ارائه نداده است.برخوردهایی که ادعا می

کردند، گروه یت میفعال یغرب یاستقالل صحرا یراکه ب یکه اتباع مراکش تیواقع نیا رغمیاساس، و عل نیبر ا

در معرض خطری را تشکیل می دادند، دیوان حقوق بشر اروپایی با توجه به مستندات دادگاههای پاریس، ملون 

ی خطرناک بودن شرایط وی به دلیل ادعاها، خاص موجود در پرونده شواهدتوجه به ، نتوانست با  OFPRAو 

نماید )بند  دییتأخطری که از سوی مقامات مراکش او را با تهدید مواجه می سازند را های سیاسی او و فعالیت

(. همچنین هیچ سندی به اثبات نرساند که وی پیش از خروج از مراکش یا پس از بازگشتش به مراکش 241

آن  یبرا یاقابل مالحظه لیکه شواهد موجود در پرونده دل افتیدادگاه در تحت پیگرد مقامات مراکشی باشد.

دهد، نیست)بند قرار می  1مطابق منطوق ماده  یبه مراکش او را در معرض خطر واقع یبازگشت متقاضکه 

241.) 

کنوانسیون بود، و به تعیین جبران خسارت  21ادعای دوم متقاضی عدم اتخاذ تمهیدات مناسب در مورد ماده 

شد؛ بدین معنا که امکان ذاری فرانسه مربوط میکنوانسیون از سوی نهادهای قانونگ 1مناسب برای نقض ماده 

-ای برای درخواست پناهندگی، که ضمانتی برای عدم شکنجه و رفتارهای غیر انسانی برای پناهجویانعادالنه

اصالحات  فرانسه که قانونگذار اذعان داشت وانید است، در قوانین فرانسه وجود ندارد. -کنوانسیون 1ماده 

در رابطه  ،2221نوامبر  22قانون . بر اساس (284)بند  را انجام داده است ماده نیا حیصح یرااج یالزم برا یقانون

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000524004/
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، به طور خودکار کردندیم جلوگیری یکه از خروج از کشور به منظور درخواست پناهندگ یماتیتصم با

ارائه  یدر بازداشت ادار گانگانیکه توسط ب یپناهندگ یهادرخواستپذیرفت. به عالوه دنظر صورت نمیتجدی

حاضر  نیقوان اما براساس، گرفتندیقرار نم یبررسبه صورت سریع مورد  و کیستماتیبه صورت سشدند، یم

رفته است، به روشی سریع مورد قانون صورت پذیدور زدن  یبرا، شودیتصور م که یمواردتمامی تقاضا ها بجر 

، چه در منطقه انتظار و یمتقاض تیمربوط به وضع نیمشاهده کرد که قوان نیدادگاه همچنگیرند. بررسی قرار می

علیه فرانسه،   IMو  Gebremedhin  هایپروندهاعمال شده در  نیبا قوان سهی، در مقایچه در بازداشتگاه ادار

 دیبا یمتقاض اتیشکاو لذا  اصالح شده است 2221مارس  1قانون در کمتر  زانیو به م 2225 هیژوئ 21قانون در 

به فرانسه به منظور وی اجازه ورود  عدم میدادگاه مشاهده کرد که تصم. شود یبررس دیاساس قانون جد بر

دادگاه . ، اتخاذ شده استOFPRAاز مقامات  یکی پس ازمشورت با کشور ریتوسط وز یپناهندگدرخواست 

در  کیستماتیاست که به طور س یبه گروه متعلق ادعاهای وی کهفرد،  تیوضع یکرد که هنگام بررس دیتأک

 2228 هیژوئ 22 خیدر تار دستوریکشور در  ریوز قرار گرفت. ژهیمورد توجه ویرند، گیقرار م یمعرض بدرفتار

درخواست اساس است،  یآشکارا ب یدرخواست و نکهیا لیصادر شد، به دل OFPRA هیکه بر اساس توص

را رد نمود. وزیر کشور  یدرخواست پناهندگ جهتورود به فرانسه  یبرا ی از محل انتظار فرودگاهخروج متقاض

، دستور داد ایشان به -CESED-قانون ورود و اقامت بیگانگان و حقوق پناهندگی ال 4-221بر اساس ماده 

دادگاه خاطرنشان کرد که  .(28مراکش یا هر کشوری که امکان ورود قانونی به آنجا را دارد، منتقل شود)بند 

به مراکش  ستتوان ینم یمتقاضگرفت، مین میمتص یدر مورد درخواست و یکه دادگاه ادار یتا زمان

دیوان  .گرفته شودبرخورد قرار  در معرض ونیکنوانس 1برخالف ماده ، تا بر اساس ادعای وی بازگردانده شود

و امکان استفاده از وکیل را  مستقر شده بودند، یکه در بازداشتگاه ادار یگانگانیخالف ب بر ،همچنین بیان نمود

 نییتع یحقوق هایکمکواحد که توسط  یلیبا وک 2228 یجوال 22مصاحبه  نیح و بلق CESED نداشتند،

 را نیز رد نمود. E.Hلذا دیوان ادعای دوم آقای  .(214است، به متقاضی کمک نموده است)بند شده 

 گیرینتیجه

بود این کشور تبعه مراکشی علیه فرانسه، وی مدعی  E.Hدر پرونده موضوع بحث این مقاله یعنی پرونده آقای 

با نپذیرفتن درخواست پناهندگی ایشان، ناقض حق پناهندگی وی بوده و او را در معرض خطر شکنجه و 

مبنی بر  21کنوانسیون حقوق بشر اروپایی قرار داده، همچنین موجب نقض ماده  1رفتارهای غیر انسانی ذیل ماده 

ای،  ق بشر اروپایی شده است. در چنین پروندهکنوانسیون حقو 1عدم اتخاذ ضمانت اجرای مناسب برای ماده 

ها و نهادهای فرانسوی  بایست دو امر موضوعی و حکمی را در عملکرد دادگاه دیوان اروپایی حقوق بشر می

شده  است یا خیر.  بررسی نماید؛ از لحاظ موضوعی باید احراز نماید که آیا شاکی، فرد در معرض خطر تلقی می

شده توسط وی نیاز است. از لحاظ حکمی مسئله آن است که  ی مدارک و مستندات ارائهدر این راستا، به بررس

چنانچه مشارالیه فردی در معرض خطر تشخیص داده شود یا تشخیص داده نشود، قانون باید به چه نحو با وی 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-1977120-2103609%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-3830051-4396495
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030949483/2021-06-15
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032164264/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070158/
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رانسه را گرفته در ف اعمال صورت -به درستی –رسد که در پرونده حاضر، دیوان  برخورد نماید. به نظر می

صحیح تشخیص داده است؛ دولت فرانسه در حد مقدورات به بررسی مدارک متقاضی پرداخته و البته مدارک 

موثق و قابل اعتمادی از آزار و تهدید وی توسط مقامات دولت مراکش نیافته است. وجود اماراتی چون صدور 

تحت تعقیب دولت مراکش نبوده است.  دهنده آن است که این فرد اجازه خروج از کشور به قصد تحصیل نشان

شود تا سخن از نقض آن توسط دادگاه  بدیهی است که در چنین صورتی حقی بر پناهندگی وی ایجاد نمی

 ای بر رأی صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد نمود.  توان خدشه فرانسه مطرح شود. از این منظر، نمی

نکته را در رویه کشورهای اروپایی و حتی دیوان اروپایی حقوق بشر در  صرف نظر از مباحث حقوقی، باید این

های پناهندگی و همچنین پناهجویان غیر های اخیر کشورهای اروپایی با سیل درخواستنظر گرفت که در سال

-رفهای باال و برطدهد پذیرای مهاجرانی با تخصص قانونی مواجه بوده اند. این مساله اروپا را که ترجیح می

کننده نیازهای خود باشد، با مشکالت عدیده امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مواجه ساخته است. در نتیجه 

 گیرند.تری در پذیرش این افراد به کار می کشورهای اروپایی نسبت به گذشته، استانداردهای سختگیرانه
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 ای جداگانه ارمنستان و آذربایجان دوگانگی یا تجمیع رسیدگی: نگاهی بر طرح دو دعو

 در دیوان بین المللی دادگستری

 پژوهشگر حقوق بین الملل –دکتر کتایون حسین نژاد 

 

آذربایجان در برابر دیوان بین المللی دادگستری در مورد علیه  دادخواست ارمنستانتنها هفت روز پس از ثبت 

دادخواست جداگانه ای را با همان عنوان و با  آذربایجان، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادیاجرای 

استناد به همان سند علیه ارمنستان در دیوان ثبت و همزمان با آن، درخواست صدور دستور موقت خود را برای 

ست، چرا جلوگیری از نقض این کنوانسیون ارائه کرد. این اقدام، دو پرسش را به ذهن متبادر می سازد. نخ

آذربایجان دعوای مستقل خود را در قالب دعوای متقابل مطرح نکرد؟ و دوم، آیا ممکن است دیوان در آینده با 

توجه به رابطه نزدیک میان این دو خواسته، به صورت توامان به هر دوی آنها رسیدگی نماید یا هریک از این 

حاضر، در ادامه مطالب پیشین )در مورد دادخواست  پرونده ها مسیر جداگانه ای را طی خواهند نمود؟ نوشتار

( با بررسی رویه سابق دیوان سعی به ارائه اینجا، و در مورد درخواست تدابیر موقت نک. اینجاارمنستان نک.  

 پاسخ به این دو پرسش دارد. 

 وای متقابل سوق داد؟چه مزیت حقوقی آذربایجان را به طرح ادعاهای خود در قالب دعوای مستقل و نه دع

به عنوان یک قاعده کلی، اصل بر آن است که هر خواسته ای بایستی با طرح دادخواست جداگانه در دیوان 

المللی دادگستری در مورد امکان طرح دعوای   مطرح شود و شاید به همین دلیل است که اساسنامه دیوان بین

تواند در  ن حاکی از آن است که برخی از خواسته ها میمتقابل مسکوت است. با این حال، قواعد و رویه دیوا

جریان رسیدگی به دعوای اصلی، به عنوان رسیدگی طاری، مطرح شود. دیوان، وجود چنین امکانی را در 

، به بیان قواعد دادرسی دیواناز  82(. ماده 12، بند اینجاخواند ) می« تضمین بهتر عدالت قضایی»راستای هدف 

و « صالحیت»آن، از مهمترین شرایط پذیرش دعوای متقابل را وجود  2شرایط دعوای متقابل پرداخته و بند 

عنوان کرده است )برای بررسی تحوالت این ماده از سال « واسته طرف مقابلرابطه مستقیم با موضوع خ»وجود 

 (. اینجادر پرتوی رویه دیوان نک.  2141

 82ت تمامیت خواسته خود را به عنوان دعوای متقابل مطابق با ماده پیش از بررسی اینکه آیا آذربایجان می توانس

دیوان مطرح کند یا خیر، بایستی به این مساله پرداخت که آیا در رسیدگی نزد دیوان، خوانده نیز می تواند 

درخواست اتخاذ تدابیر موقت را از دیوان داشته باشد یا این درخواست، امتیازی است منحصر به خواهان که 

اگر چنین باشد، توجیه حقوقی محکمی است برای اقدام آذربایجان در ثبت دادخواست مستقل. پاسخ این این 

پرسش را با دو رویکرد می توان ارائه داد. نخست آنکه، قواعد دیوان حاوی هیچ قیدی که چنین درخواستی را 

گان دعوا مبادرت به طرح درخواست منحصر به خواهان کند نیست و در نتیجه در رویه دیوان نیز بارها خواند

کنوانسیون محو کلیه اند که نمونه اخیر آن درخواست امارات متحده عربی در قضیه  اتخاذ تدابیر موقتی کرده

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/180/180-20210916-APP-01-00-EN.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210923-APP-01-00-EN.pdf
https://unstudies.ir/iauns-forum/نگاهی-اجمالی-به-دادخواست-اخیر-ارمنستان-علیه-جمهوری-آذربایجان-در-دیوان-بین-المللی-دادگستری/
https://unstudies.ir/iauns-forum/ارمنی%E2%80%8Cکُشی-در-محضر-دادگاه-لاهه؛-تأملی-بر-عناصر-دستور-موقت-نزد-دیوان/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19971217-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/rules
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2579&context=faculty_publications
https://www.icj-cij.org/en/case/172
https://www.icj-cij.org/en/case/172
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دم تفاوت طرح چنین است که دیوان در دستور خود به صراحت به ع اشکال تبعیض نژادی )قطر علیه امارات(

دوم آنکه، رویه تثیبت شده دیوان آن است  (25، بند اینجادرخواستی از سوی خواهان یا خوانده اشاره می کند. )

این اقدامات را محدود به موارد درخواستی و متوجه یک طرف نمی که در صدور دستور اقدامات موقت لزوماَ 

، با وجود آنکه درخواست تدابیر فعالیت های نظامی در کنگوقضیه کند و به همین دلیل است که برای نمونه در 

به دفاعیات اوگاندا، در دستور نهایی خود که به اجماع مورد موقتی را کنگو مطرح کرده بود، اما دیوان با توجه 

(  با 41( 2(، )2(، )1، بندهای )اینجاتصویب قرار گرفت، هر سه بند اجرایی را متوجه هر دو طرف دعوا کرد. )

لحاظ موارد فوق، صرف نیاز به درخواست تدابیر موقت را نمی توان توجیه گیر اقدام آذربایجان در ارائه 

 دادخواست جداگانه دانست. با این مقدمه به وجود شرایط دعوای متقابل می پردازیم.

 طرح دعوای متقابل به عنوان پذیرش ضمنی صالحیت؟ -الف

دعوای متقابل را بیان آن در ضمن الیحه دفاعیه می خواند که منظور  از قواعد، از دیگر شرایط طرح 82ماده 

هنگامی است که دیوان از مرحله ایرادات مقدماتی، در صورت طرح، عبور کرده و خواسته را در حدود 

صالحیت خود و قابل استماع تشخیص داده است. در نتیجه، خواندگانی که می خواهند نسبت به دادخواست 

د، تنها پس از صدور رای دیوان در احراز صالحیت، مبادرت به طرح دعوای متقابل در ضمن ایراد طرح کنن

دعوای الیحه دفاعیه می کنند )برای بررسی موردی که بین طرفین در صالحیت اختالف وجود دارد، نک. به 

که پس صدور رای صالحیتی ارائه شد؛ و برای موردی  سکوهای نفتیعلیه ایران در قضیه  ایاالت متحدهتقابل 

مصونیت های علیه آلمان در قضیه  دعوای تقابل ایتالیاکه خوانده اعتراضی به صالحیت دیوان ندارد، نک. به 
که پس از طرح دادخواست آلمان ارائه شد.( دقیقاَ به همین دلیل است که یوگسالوی سابق که پس از  قضایی

، کنوانسیون نسل زدایی، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتنگروصدور رای صالحیتی دیوان در قضیه  

با این استدالل که وقایع  2222مبادرت به طرح دعوای متقابل علیه بوسنی و هرزگوین نموده بود، در سال 

در زمان طرح دادخواست، دیوان  جدیدی پس از صدور رای صالحیتی روی داده که در نتیجه آن مشخص شده

صالحیت شخصی نسبت به یوگسالوی سابق نداشته، درخواست اصالح رای صالحیتی را ارائه کرد و متعاقب 

 .    پس گرفتدیوان قرار گرفته بود،  رشپذیآن دعوای تقابل خود را با اینکه مورد 

ما، مبنای صالحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست دقیقا طرح شده از سوی آذربایجان ا دادخواستدر 

کنوانسیون مبارزه با  22اساسنامه و ماده  11( 2همان مبنایی است که ارمنستان به آن استناد کرده است: ماده )

( جالب آنکه، ارمنستان و 1-21ارمنستان، بند های  دادخواستو  22-21تبعیض نژادی. )همان، بندهای 

های  آذربایجان هر دو به یک نحو و با استناد به مجموعه مکاتبات و مذاکرات یکسانی متفقند که پیش شرط 

ن در طرح دادخواست جداگانه را مراجعه به دیوان برآورده شده است. از این دیدگاه، نمی توان اقدام آذربایجا

 به هدف دوری جستن از هرگونه اقدامی در تایید صالحیت دیوان در پرونده ارمنستان دانست. 

 آیا ارتباط مستقیمی میان خواسته آذربایجان و ارمنستان وجود دارد؟ –ب 

https://www.icj-cij.org/en/case/172
https://www.icj-cij.org/en/case/172
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/172/172-20190614-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/116
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20000701-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/8632.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/8632.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/8632.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/90
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/16017.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/143
https://www.icj-cij.org/en/case/143
https://www.icj-cij.org/en/case/143
https://www.icj-cij.org/en/case/91
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19971217-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/13287.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/181/181-20210923-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/180/180-20210916-APP-01-00-EN.pdf
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میان خواسته دعوای « قیمرابطه مست»از قواعد دیوان، دومین شرط پذیرش دعوای متقابل را وجود  82ماده  2بند 

موضوع »و « رابطه مستقیم»خواسته طرف اول می خواند بدون آنکه توضیحی در مورد معنای « موضوع»متقابل و 

 ارائه کند. در نتیجه معنا و مصادیق این مفاهیم را تنها می توان از رویه دیوان استنباط کرد. « خواسته

حقوق و  پناهندگی )کلمبیا علیه پرو(دعوای متقابل در دو قضیه  در نیم سده اول فعالیت دیوان، با وجود طرح
قی ، به سختی می توان اصول کلی و یا توضیحاتی در تبیین ماهیت این اقدام حقواتباع ایاالت متحده در مراکش

کارکنان ( جز آنکه در قضیه اینجاو  28-21، ص. اینجاو یا شروط پذیرش دعوای متقابل یافت )به ترتیب نک. 
، دیوان به طور کلی به وجود تفاوت میان دفاع در ماهیت و دعوای متقابل دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده

، در رسیدگی به دعوای متقابل یوگسالوی سابق در 2111(. دیوان، تنها در سال 24، بند اینجااشاره می کند )

است که به طور نسبتاَ مفصلی به  کنوانسیون نسل زدایی، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتنگروقضیه 

دوگانه در قبال خواسته تببین ماهیت دعوای متقابل می پردازد. دیوان بر این نظر است که دعوای متقابل ماهیتی 

اصلی دارد: از سویی، اقدام حقوقی مستقلی است به هدف طرح خواسته جدید در برابر دیوان و در نتیجه از 

با آن و به « تقابل»دعوای اولیه و اصلی مستقل است، اما از سوی دیگر، به دعوای اصلی مربوط است چرا که در 

از آنجا که هدف دعوای متقابل تنها رد خواسته خواهان نبوده و از عنوان واکنشی در برابر آن مطرح شده است. 

(. دیوان، هدف از 21، بند دستوردفاع صرف فراتر می رود، موضوع اولیه اختالف را بسط و گسترش می دهد. )

پذیرش طرح دعوای متقابل را دستیابی به تعادلی شکلی می خواند که دیوان را قادر می سازد با نگاهی کامل تر 

 (. 12های طرفین، تصمیم جامع تری در مورد خواسته های دو طرف اتخاذ کند )همان، بند  به خواسته

و حقوقی می داند. در خصوص  دیوان، ارزیابی وجود رابطه مستقیم را معطوف به بررسی هر دو امر موضوعی

امور موضوعی، دیوان به بررسی این مساله می پردازد که آیا خواسته دو طرف مبتنی است بر امور موضوعی با 

را تشکیل می دهند یا خیر. « بخشی از یک مجموعه امور موضوعی درهم تنیده»و آیا این امور « ماهیت یکسان»

، در این می داند های نظامی در کنگو فعالیت( برای نمونه، دیوان داشتن ماهیت یکسان را در قضیه 14، بند اینجا)

( 18، بند اینجاهای مسلح اشاره دارند. ) که هر دو دولت در خواسته خود، به توسل به زور و حمایت از گروه

همچنین به نظر دیوان، اینکه وقایع مورد استناد طرفین به دوره زمانی واحد یا مکان جغرافیایی مشترک باز 

وقایع مورد استناد هر دو طرف. )در مورد همزمانی،  گردد، معیار مهمی است در سنجش میزان درهم تنیدگی می

مرز دریایی و زمینی میان دیوان در قضیه  دستور، و در مورد محدوده جغرافیایی، نک. به 14، بند دستورنک به 
( در صورت عدم وجود این موارد، چنانچه وقایع مورد استناد ناشی از حدوث یک 1، ص. کامرون و نیجریه

گی هستند. از همین روی بود رویداد همانند درگیری مسلحانه باشد، باز هم به نظر دیوان واجد عنصر درهم تنید

با وجود آنکه خواسته متقابل اوگاندا شامل بازه زمانی طوالنی تری های نظامی در کنگو،  فعالیتکه در قضیه 

دیوان با استناد به اینکه هر دو خواسته به درگیری مسلحانه ای باز می گشت که از  نسبت به خواسته اولیه می شد،

https://www.icj-cij.org/en/case/7
https://www.icj-cij.org/en/case/11
https://www.icj-cij.org/en/case/11
https://www.icj-cij.org/en/case/11
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/7/007-19501120-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/11/011-19520827-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19791215-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19971217-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19971217-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20011129-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19971217-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/94/094-19990630-ORD-01-00-EN.pdf
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یان بوده، وقایع دو خواسته را بخشی از مجموعه امور موضوعی مرتبط به هم در میان دو کشور در جر 2114سال 

 ( 18، بند اینجانظر گرفت. )

دف و مبنای حقوقی یکسان خواسته های در خصوص وجود رابطه مستقیم در امور حقوقی، دیوان به مشابهت ه

، دیوان، وجود هدف حقوقی یکسان را اثبات مسوولیت طرف سکوهای نفتیکند. در قضیه  دو طرف توجه می

اعمال ( و در قضیه 18، بند اینجامی داند ) 2155عهدنامه مودت مقابل به استناد نقض مفاد یک سند واحد یعنی 
ن نسل زدایی را به ، مستند بودن هر دو خواسته به نقض کنوانسیوکنوانسیون نسل زدایی )کرواسی علیه صربستان(

 (.221، بند رایعنوان دلیلی برای وجود رابطه مستقیم حقوقی در نظر می گیرد )

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی در  2-1شده، ارمنستان مدعی نقض مواد  پیشتر بیانهمانگونه که 

دیگر،  قره باغ می باشد. از سوی-در ناگارنو 2222طول چندین دهه و به خصوص در جریان درگیری مسلحانه 

آذربایجان نیز مدعی نقض همین مواد از همین سند در سه دوره تفکیک شده از زمان نخستین درگیری مسلحانه 

تا کنون است. در اینجا طرح این نکته خالی از لطف نیست که آذربایجان تنها  2112قره باغ در سال -در ناگارنو

رخی از وقایع مورد استناد آذربایجان خارج از به عضویت این سند در آمده و در نتیجه ب 2111اوت  21در 

صالحیت زمانی دیوان قرار خواهند گرفت. صرفنظر از این موضوع، با توجه به اینکه هر دو دولت برای اثبات 

قره باغ باز می گردد و هر  –کنند که به اختالف و درگیری مسلحانه در ناگارنو  ادعای خود، به وقایعی استناد می

نقض یک معاهده هستند و هر دو در صدد اثبات مسوولیت طرف مقابل برای نقض یک سند  دو دولت مدعی

بین المللی هستند، با در نظر گرفتن رویه دیوان می توان نتیجه گرفت که این دو خواسته با هم در ارتباط مستقیم 

 هستند.  

 صالحدید دیوان –پ 

از قواعد، دیوان  82عوای متقابل نیست؛ چرا که ماده با این حال، صرف وجود شرایط فوق، کافی برای پذیرش د

می داند. با وجود آنکه در سابقه دیوان، هیچ « مختار»را در پذیرش دعوای متقابل، در صورت وجود شرایط، 

رویه ای مبنی بر رد دعوای متقابل با استناد به صالحدید دیوان یافت نمی شود، اما دیوان به کرات اعالم داشته 

(. به دیگر سخن، در دعوای 11،  بند اینجاوجود رابطه مستقیم صرفاَ متکی است بر صالحدید دیوان ) که تعیین

و خواسته را بررسی کرده و سپس در متقابل، دیوان عالوه بر وجود صالحیت، بایستی وجود رابطه مستقیم بین د

صالحدید، دستور پذیرش دعوا را صادر کند. این در حالی است که در طرح خواسته مستقل با  صورت

دادخواست مستقل، تنها خطری که خواهان با آن روبرو می شود مساله صالحیت دیوان است. در نتیجه، اطمینان 

گر اقدام آذربایجان در طرح دادخواست مستقل باشد. با این از قطعیت رسیدگی به خواسته می تواند توجیه 

حال، این اقدام حقوقی آذربایجان، خدشه ای به وجود رابطه مستقیم بین این دو خواسته وارد نمی کند و در 

نتیجه این سوال پیش می آید که آیا دیوان ممکن است در آینده به هر دو خواسته به صورت توامان رسیدگی 

 کند؟  

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20011129-ORD-01-00-EN.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/090-19980310-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/118
https://www.icj-cij.org/en/case/118
https://www.icj-cij.org/en/case/118
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/118/118-20150203-JUD-01-00-EN.pdf
https://unstudies.ir/iauns-forum/نگاهی-اجمالی-به-دادخواست-اخیر-ارمنستان-علیه-جمهوری-آذربایجان-در-دیوان-بین-المللی-دادگستری/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19971217-ORD-01-00-EN.pdf
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 پیش رو: رسیدگی توامان  راه

دستور رسیدگی توامان در دیوان نادر اما دارای سابقه است. دیوان در همان نخستین سال های تاسیس و بدون 

وجود مقرره ای در اساسنامه یا قواعد، در دو مورد اقدام به تجمیع رسیدگی کرد. نخستین مورد به دادخواست 

باز می گردد. دیوان با توجه به یکسانی  2112قای جنوبی غربی در سال های جداگانه اتیوپی و لیبریا علیه آفری

« نفع حقوقی»دادخواست دو کشور و همچنین یکسانی لوایح، اعالم داشت که این دو دولت، در مقابل دیوان 

( همین یکسانی لوایح اینجایکسانی دارند و در نتیجه دستور رسیدگی توامان به هر دو خواسته را صادر کرد. )

)آلمان علیه هلند و آلمان علیه دانمارک(، دیوان اعالم کند که هلند و  فالت قاره شمالباعث شد که در قضیه 

( در نتیجه این رویه، در اینجارک دارای نفع حقوقی یکسانی هستند و در نتیجه رسیدگی باید تجمیع شود. )دانما

به قواعد دیوان  41د پرونده در قالب ماده اختیار دیوان در صدور دستور به رسیدگی توامان دو یا چن 2118سال 

 اضافه شد. 

تا سال ها، اما، هیچ موردی برای اعمال این ماده و صدور دستور رسیدگی توامان پیش نیامد تا آنکه در سال 

، دیوان دو دعوای کاستاریکا و نیکاراگوئه را با هم تجمیع کرد. اهمیت این تصمیم از آن جهت است که  2221

ن بار و تنها موردی است که دیوان پرونده های خواهان و خوانده را با یکدیگر تجمیع کرده که می این نخستی

 تواند به عنوان سابقه ای برای بررسی مسیر آتی پرونده های ارمنستان و آذربایجان در نظر گرفته شود. 

مطرح شد، کاستاریکا مدعی نقض  2222، که در سال ای نیکاراگوئه در منطقه مرزیبرخی فعالیت هدر قضیه 

تمامیت ارضی و منع تهدید یا توسل به زور توسط نیکاراگوئه شد. در دسامبر سال بعد، نیکاراگوئه دادخواستی 

د با به طرفیت کاستاریکا در مورد نقض حاکمیت ارضی و ایراد خسارات زیست محیطی در دیوان ثبت کر

. در طول رسیدگی به این دعوا، نیکاراگوئه طی ساخت جاده در کاستاریکا در مسیر رودخانه سان خوانعنوان 

الیحه ای از دیوان خواست که به هر دو دعوا به صورت توامان رسیدگی کند. کاستاریکا با این پیشنهاد مخالف 

به دلیل آنکه چنین تجمیعی را مانعی برای رسیدگی به موقع و منصفانه به خواسته اش می دانست، به ویژه با بود 

 (. 1، بند اینجاها و ترکیب دادگاه ) توجه به تفاوت در زمان ثبت این دو دادخواست، موضوع خواسته

 41دو اصل مهم، مبنای دیوان در صدور دستور رسیدگی توامان این دو پرونده قرار گرفت: نخست اینکه ماده 

اداره صحیح »صالحدید بسیار گسترده ای به دیوان می دهد؛ و دوم اینکه هدف از رسیدگی توامان، نه تنها 

( دیوان با در نظر گرفتن اموری همچون یکی بودن 22است. )همان، بند  «اقتصاد قضایی»بلکه تضمین « عدالت

طرف های هر دو قضیه، مربوط بودن امور موضوعی هر دو قضیه به منطقه جعرافیایی واحد و ادعای نقض یک 

سند بین المللی در هر دو قضیه، که مشابه معیارهایی است که دیوان در مورد دعوای متقابل بررسی می کند، 

الم داشت که مزیت بسیار مهم و اساسی رسیدگی توامان به هر دو قضیه آن است که دیوان می تواند به طور اع

همزمان، کلیت و تمامیت همه مسائل و امور مربوط و متصل به هم و از جمله امور موضوعی و حقوقی را که در 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/46/046-19610520-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/52
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/51/051-19680426-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/150
https://www.icj-cij.org/en/case/152
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/152/152-20130417-ORD-01-00-EN.pdf
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، 2221ان همین استدالل را در سال (. دیو21-28هر دو پرونده مشترک هستند، در نظر بگیرد )همان، بندهای 

 ( 21، بند اینجابرای صدور دستور رسیدگی توامان دو خواسته متفاوت کاستاریکا علیه نیکاراگوئه بیان کرد. )

رد اخیر، دیوان به درخواست یکی از طرفین مساله رسیدگی توامان را در دستور کار با وجود آنکه در هر دو مو

از قواعد موید آن است که مانعی بر سر راه دیوان در به دست گرفتن ابتکار  41خود قرار داده بود، اطالق ماده 

خواستار تجمیع عمل در این زمینه وجود ندارد. به دیگر سخن، حتی اگر ارمنستان یا آذربایجان هیچ یک 

تواند در صورت صالحدید دستور رسیدگی توامان هر دو پرونده را صادر   رسیدگی نباشند، باز هم دیوان می

کند. با اینکه هنوز بسیار زود است که در مورد روند و آینده این دو پرونده سخنی گفته شود اما به قطع می توان 

جان حکایت از آن دارد که دیوان تنها با تجمیع این دو گفت که محتویات خواسته های ارمنستان و آذربای

رسیدگی است که می تواند به نحو جامع و کاملی، همه مسائل تاثیرگذار در مورد تعیین نقض کنوانسیون را در 

 نظر گیرد، اقدامی که نه تنها مطابق با رویه دیوان است بلکه عدالت قضایی نیز  اقتضای آن را دارد.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/157/157-20170202-ORD-01-00-EN.pdf
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 های آشکار دادگاه الهه برای ایران ( و پیام0200پرونده جبران خسارت اشغال کنگو )
 مدرس دانشگاه -دکتر سیامک کریمی 

 

المللی دادگستری که  ماه به وقت تهران، جدیدترین رأی صادره از سوی دیوان بین بهمن 22عصر چهارشنبه 

خسارت وارده به کنگو است، صادر شد. بعد از قضایای مربوط به ادعای کنگو علیه اوگاندا در خصوص جبران 

ای  ، این چهارمین قضیههای مرزی میان کاستاریکا و  نیکاراگوئه برخی فعالیتو  احمدو صادیو دیالو، کورفو

کند. البته رأی جبران  المللی ورود می است که دیوان به شیوه و مکانیزم جبران خسارات ناشی از تخلفات بین

در خصوص مکانیسم و صُوَر جبران  ترین رأی دیوان خسارت کنگو علیه اوگاندا در میان این چهار رأی، مفصل

 آید. خسارت به شمار می

المللی است، بیان  که به خوبی تدوین عرف بین ها المللی دولت نویس مسئولیت بین پیش 2همانگونه که ماده 

تحقق مسئولیت برای یک « المللی آن دولت است. المللی دولت، مستلزم مسئولیت بین خلف بینهر ت»کند:  می

المللی، پیامدهایی به همراه دارد. اولین پیامد، ضرورت قطع تخلف از سوی  دولت بعد از ارتکاب تخلف بین

کامل خسارات ناشی ها( دومین پیامد، تعهد به جبران  نویس مسئولیت دولت پیش 12دولت متخلف است. )ماده 

ها متبلور شده  المللی دولت نویس مسئولیت بین پیش 12المللی مورد نظر است. این تعهد در ماده  از تخلف بین

که مفاد این ماده جنبه عرفی پیدا کرده  به عصر خود اعالم نموددر رأی چهارشنبار  است. دیوان برای نخستین

باشد « دیده حق دولت صدمه»رأی( نکته مهم آن است که تعهد به جبران خسارت، بیشتر از آنکه  12است. )بند 

فارغ  المللی و تلقی گردد. در نتیجه، به محض وقوع تخلف بین« المللی نتیجه گریزناپذیر تخلف بین»باید به عنوان 

(، مسئولیت 2115شود. )جیمز کرافورد ) دیده، تعهد به جبران خسارت برقرار می از درخواست دولت صدمه

( بنابراین، در 111گل و همکاران، نشر سنگلج، ص  المللی دولت: قواعد عمومی، ترجمه علیرضا ابراهیم بین

اند که تقاضای جبران خسارت  جیح دادهها تر دیده وجود دارند و برخی از آن هایی که چند دولت صدمه وضعیت

ها کند. در  تواند اجرای تعهد به جبران خسارت را موکول به درخواست همه دولت نکنند، دولت متخلف نمی

نتیجه، وقوع تخلف، پیش شرط تعهد به جبران خسارت است. در پرونده کنگو علیه اوگاندا، دولت متعهد به 

 انجام داده بود؟  جبران خسارت یعنی اوگاندا چه تخلفی

 دان شکست؛ تجاوز سرزمینی به کنگو   مهمانی که نمک

های همسایه از جمله اوگاندا  گرا در کنگو، با حمایت دولت های چپ لوران کابیال، رهبر چریک 2111در سال 

 های شرقی این کشور نظامیان مسلح مخالف کابیال در قسمت موفق شد قدرت را در کشورش به دست گیرد. شبه

پناه گرفته و مبارزه بر سر قدرت را ادامه دادند. کابیال برای سرکوب این دسته از مخالفان از اوگاندا، همسایه 

شرقی خود تقاضای مداخله کرد. بعد از این تقاضا، ارتش اوگاندا وارد خاک کنگو شد اما بعد از مدتی و به 

وگاندا تصمیم گرفت که به جای سرکوب شورشیان، دلیل باال گرفتن اختالفات میان اوگاندا و کابیال، ارتش ا

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/1/001-19491215-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/1/001-19491215-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/103
https://www.icj-cij.org/en/case/150
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-JUD-01-00-EN.pdf
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المللی  کنگو متوسل به دیوان بین 2111( به همین دلیل، در سال 281. )ص خود کابیال را سرنگون کند

 رأی(   21)بند  المللی خود را نقض کرده است. اوگاندا تعهدات بیندادگستری شد تا اعالم نماید که 

های نظامی،  اوگاندا را بابت اشغال سرزمینی کنگو و اقداماتی همچون کمک ،2225دیوان نهایتاً در سال 

جنگیدند، محکوم کرد. دیوان  نظامیانی که علیه دولت مرکزی کنگو می صادی، مالی و لجستیکی به شبهاقت

همچنین در این رأی اعالم کرد که اوگاندا به دلیل این تخلفات متعهد به جبران خسارات وارده به کنگو است. 

مذکور به دلیل حمله نیروهای دولتی  رأی( در همین حال و به دنبال دعوای متقابل اوگاندا در پرونده 145)بند 

کنگو به سفارتخانه اوگاندا و افراد، اموال و آرشیوهای موجود در آن، دیوان اعالم کرد که کنگو تعهداتش طبق 

کنوانسیون روابط دیپلماتیک را نقض کرده و متقابال متعهد به جبران خسارت است. بنا به اعالم رکن قضایی 

طرفین بر سر شیوه و میزان جبران خسارات فوق به توافق دست پیدا نکنند، موضوع سازمان ملل متحد، چنانچه 

رأی( این یافته اخیر دیوان، دقیقا در راستای یافته سلف دیوان )دیوان  145قابل طرح نزد دیوان خواهد بود. )بند 

قتی صالحیت رسیدگی به کند که و دائمی( در پرونده کارخانه کورزو بود. در آن پرونده دیوان دائمی اعالم می

 رأی( 22نیز قابل کتمان نخواهد بود. )صفحه  صالحیت تعیین جبران خسارتاختالفی را داراست، 

 بازگشت مجدد به دیوان 

ده و بر این اساس، چارچوبی برای دستیابی به یک راه حل ای را امضا کر موافقتنامه 2221دو کشور در سال 

ها در  میان طرف 2225تا  2221الطرفین در خصوص جبران خسارت را بنا نهادند. سپس مذاکراتی از سال  مرضی

ها  این تالششد اما  های مربوط به این مذاکرات برای دیوان ارسال می دستور کار قرار گرفت و همزمان، گزارش

با تقدیم دادخواستی به  2225مه  21رأی( به همین دلیل، کنگو در  22تا  8. )بندهای ملموسی در برنداشت  نتیجه

میلیارد دالر خسارات وارده در اثر تخلفاتی  22دیوان تقاضا نمود تا دیوان، اوگاندا را متعهد به پرداخت بالغ بر 

رأی( دولت اوگاندا نیز در دادخواست متقابل  45به تایید دیوان رسیده است، نماید. )بند  2225که در رأی سال 

خود از دیوان خواسته بود تا بابت خسارات وارده به سفارتخانه این کشور در کنگو، مقامات کنگویی را متعهد 

میلیون دالر نماید. اندکی بعد و در اثنای رسیدگی، دولت اوگاندا تصمیم گرفت که  182لغ بر به پرداخت با

 رأی(  41دادخواست متقابل خود را پس بگیرد. )بند 

ها و  بشریت»در تیم وکالی کنگو افرادی از جمله مونیک شملیه ژانرو، حقوقدان مشهور فرانسوی که کتاب 

مرحوم مرتضی کالنتریان به زبان فارسی ترجمه شده است؛ ماتیاس فورتو و  ها پیش توسط ی او سال«ها حاکمیت

 شوند. فیلیپ ساندز حضور داشتند. در تیم وکالی اوگاندا نیز داپو آکانده و آلن پله دیده می

با آغاز رسیدگی از سوی دیوان و کسب اطالعات از طرفین و همچنین برگزاری جلسات استماع، دیوان به این 

ید که تخمین خسارت های واقعی در خصوص سه عنوان خسارت یعنی از دست دادن حق حیات صرافت رس

، آیین دادرسی 11ماده اتباع کنگو، خسارت به منابع طبیعی و خسارت به اموال، تخصصی بوده و الزم است طبق 

رأی( مطابق با این ماده، هرگاه دیوان با مسائل تخصصی  22تفاده نماید. )بند در این زمینه از هیات کارشناسان اس

https://qjpl.atu.ac.ir/article_2422_f90cdda920f643c3afeda7254b47b3f5.pdf
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2422_f90cdda920f643c3afeda7254b47b3f5.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20051219-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup17/Batch%201/FactoryAtChorzow.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/rules
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مندی از نظرات تخصصی کارشناساس امری متعارف  تواند از نظرات کارشناسان بهره گیرد. بهره رو باشد می به رو

ضور کشور ثالث: در رویه قضایی دیوان است و مثال دیوان در قضیه صید نهنگ )دعوای استرالیا علیه ژاپن با ح

المللی الزم در آن قضیه مطابقت  نیوزیلند( برای احراز این که عملیات صید نهنگ تا چه اندازه با الزامات فنی بین

 رأی صید نهنگ(  21تا  24)بندهای  اسی گرفته بود.تصمیم به استفاده از هیات کارشندارد، 

کنگو با اقدام دیوان مبنی بر ارجاع موضوع به هیات کارشناسان موافقت نمود اما اوگاندا در مقابل اعتقاد داشت 

تواند با تعیین  های خود دولت خواهان است و دیوان نمی که تعیین میزان دقیق خسارت از جمله مسئولیت

رأی( نهایتا دیوان  22های خواهان کاسته و موضوع را به اشخاص ثالث ارجاع دهد. )بند  مسئولیتکارشناس، از 

 نفره کارشناسان خواست تا در این خصوص اعالم نظر کنند.  4با رد اعتراض دولت اوگاندا، از هیات 

 بار اثبات دعوا: نوآوری دیوان در احراز عامل انتساب

المللی از جمله  ترین قواعد در زمینه اثبات دعواست. در رویه قضایی بین ز مبناییقاعده البینه علی المدعی یکی ا

دیوان نیز، طرفی که مدعی است، ناگزیر باید بار اثبات دعوا را بر دوش بکشد. دیوان در قضیه معبد پره آویهر به 

وانده یعنی تایلند نیز آید اما دولت خ کند که اگرچه دولت کامبوج، دولت خواهان به شمار می خوبی بیان می

 رأی معبد پره آویهر( 21-25. )صفحات باید ادعای خود را اثبات نمایدهربار که مدعی به شمار آید 

جانب اوگانداست منطقاً مدعی به شمار آمده و الزم است در قضیه حاضر نیز که کنگو مدعی وقوع خسارات از 

گیری جالب و متفاوتی دارد. دیوان معتقد است که باید میان  تا ادعای خود را اثبات نماید. اما دیوان نتیجه

خسارات ایجاد شده در منطقه ایتوری در شرق کنگو که به اشغال اوگاندا درآمده بود و خسارات خارج از این 

برعهده اوگاندا )دولت »کند که  ایز گذاشت. در خصوص دسته اول از خسارات، دیوان اعالم میمنطقه تم

)بند « خوانده( به عنوان دولت اشغالگر است که اثبات کند که هر یک از خسارات مورد نظر منتسب به او نیست.

ه ایتوری بر عهده دولت رأی( در حقیقت، دیوان بار اثبات دعوا را در مورد خسارات ایجاد شده در منطق 18

دهد. برای درک بهتر منطق دیوان در این بند الزم است تا اندکی به عقب برگردیم و موضوعاتی  اوگاندا قرار می

 اند. را بررسی کنیم که در رأی دیوان مورد اشاره قرار نگرفته

ال مبارزه هستند. نظر الملل دو نظریه رقیب در ح عموما در خصوص آستانه ایجاد وضعیت اشغال در حقوق بین

ای اقتدار بالقوه داشته باشد، آن منطقه را باید منطقه اشغالی به  نخست اعتقاد دارد که اگر دولت اشغالگر بر منطقه

شمار آورد. بر اساس این نظریه، مثال اگر دولتی بر منطقه الف کنترل پیدا کند و سپس برای پیشروی، نیروهای 

( در 1-8. )صص منطقه الف را همچنان باید اشغال شده فرض نموددیگری ببرد،  خود را از آن منطقه به منطقه

حقیقت، همین که دولت اشغالگر این قدرت را داشته باشد که هر زمان اراده کرد به آن منطقه بازگردد، کافی 

( Naltilic) قضیه نالتیلیچالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق در  اشغال تحقق یابد. دیوان بیناست تا وضعیت 

رأی رأی نالتیلیچ( دیدگاه دوم که دیوان در قضایای دیوار حائل و  221جانب همین قرائت را گرفته است. )بند 

رأی( به آن تمسک جسته است، اقتدار بالقوه را کافی ندانسته و از اقتدار  211)بند  2225 کنگو علیه اوگاندا

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/148/148-20140331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/45/045-19620615-JUD-01-00-EN.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923151
https://www.refworld.org/cases,ICTY,41482f0a4.html
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
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واره باید در منطقه اشغالی اقتدار عملی و بالفعل کند. بنابراین، دولت اشغالگر هم بالفعل و کنترل موثر دفاع می

الملل،  (، اشغال نظامی از دیدگاه حقوق بین2114رستمی ) داشته باشد. )برای مطالعه بیشتر بنگرید به: هاجر سیاه

 به بعد( 251نشر خرسندی، صفحات

داند، طبیعی است که  میدر چنین ساختاری که دیوان اقتدار واقعی و عملی را برای ایجاد وضعیت اشغال الزم 

بار اثبات دعوا در مورد خسارات ایجاد شده در منطقه اشغالی برعهده دولت اشغالگر باشد حتی اگر این دولت 

در آن قضیه مورد نظر مدعی به شمار نیاید. به عبارت دیگر، وقتی سرنوشت تمامی رویدادهای موجود در 

اوست که باید ثابت کند که در ایجاد فالن خسارت نقشی ای خاص در اختیار مطلق دولتی خاص باشد،  منطقه

از کار افتادن عامل انتساب در »رسد:  تری می نداشته است. دیوان این استدالل خود را جلو برده و به نتیجه جالب

ها  الملل است که دولت ای کالسیک در حقوق بین این یافته« های اشغالی. مورد خسارات موجود در سرزمین

ها و خسارات مورد نظر رابطه سببیت وجود  دسته از خساراتی مسئولیت جبران دارند که میان عمل آنبابت آن 

داشته باشد. دیوان اما اعتقاد دارد که در وضعیت اشغالی، دولت اشغالگر بابت هر نوع خسارت ایجاد شده حتی 

به جبران خسارت است، مگر  آن دسته از خساراتی که منتسب به اشخاص ثالث و نه دولت اشغالی است متعهد

آنکه دولت اوگاندا، به عنوان دولت اشغالگر بتواند ثابت کند که خسارات مورد نظر، ناشی از نقض هیچ یک از 

های  رأی( در حقیقت، معیار سببیت در وضعیت 15تعهدات این دولت به عنوان دولت اشغالگر نیست. )بند 

د. این قسمت از رأی را باید پیامی آشکار به اسرائیل دانست ده مربوط به اشغال ضرورت خود را از دست می

هایی از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورده است. به این ترتیب، دیوان در رأی  هاست بخش که سال

 را توسعه داده است.« حقوق اشغال»حاضر 

 اشکال جبران خسارت

، اشکال و صُوَر جبران خسارت را اعاده، پرداخت غرامت و جلب نویس مواد مسئولیت دولت پیش 14ماده 

کند که با توجه  رضایت اعالم کرده است. دیوان نیز در رأی حاضر صراحتا به این ماده استناد نموده و اعالم می

( 222و  222آید. )بندهای  پرداخت غرامت روش مناسب جبران خسارت به شمار میبه ممکن نبودن اعاده، 

های قابل اعتنایی دارد. یکی از مباحث اصلی در خصوص تعیین غرامت به این نکته  دیوان در این قسمت یافته

تواند  الملل می شود که آیا جبران خسارت به طور کلی و پرداخت غرامت به طور خاص در حقوق بین مربوط می

جنبه تنبیهی داشته باشد یا خیر. الزم به ذکر است که خسارات تنبیهی، خساراتی هستند که ماهیت جبرانی یا 

تواند بسیار بیشتر از  شوند و در نتیجه میزان آن می ترمیمی ندارند و صرفا جهت تنبیه دولت متخلف وضع می

صالحیت محاکم دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه »قانون  4خسارات واقعی باشد. ماده 

و اصالحات بعدی آن پذیرای موردی این نوع از خسارات علیه  2118مصوب سال  «های خارجی دولت

ای این  نیز به طور گسترده های خارجی آمریکا های دولت قانون مصونیتهای خارجی شده است.  دولت

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/809987
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/809987
https://www.govtrack.us/congress/bills/94/hr11315/text
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خسارات را قبول کرده و دولت ایران نیز بر همین اساس، به خسارات تنبیهی قابل توجهی در محاکم آمریکا 

 محکوم شده است.

الملل، جنبه  خسارت در حقوق بیندارد که منطق و شیوه جبران  دیوان در رأی اخیر خود صراحتا عنوان می

رأی( نباید فراموش کرد که دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز پیشتر در رأی  222جبرانی دارد و نه تنبیهی. )بند 

( Self-Containedبسنده بودن ) -حتی اگر قائل به خود اعالم کرده بود که« والسکوئز رودریگوئز»مشهور 

رأی والسکوئز  214نظام حقوق بشر باشیم، نظام مسئولیت در حقوق بشر نیز جنبه جبرانی دارد و نه تنبیهی. )بند 

ی المللی به طور کل رودریگوئز( بنابراین، رأی اخیر دیوان را باید استوار نمودن این یافته دانست که مسئولیت بین

 تواند جنبه تنبیهی داشته باشد.  و پرداخت غرامت به طور خاص نمی

شود که در جایی که امکان ارزیابی دقیق خسارت وجود ندارد،  یافته دیگر دیوان به این واقعیت مربوط می

رود بلکه به جای خسارت موردی، خسارت کلی که در آن  احتمال صدور رأی به پرداخت خسارت از بین نمی

 رأی( 221احوال منصفانه است، جانشین خواهد شد. )بند  اوضاع و

 هایی برای ایران  رئوس )عناوین( خسارات و درس

کنگو در دادخواست خود، طلب خسارت برای چهار عنوان خسارت کرده بود: خسارات به اشخاص، خسارت 

ستدالل های طرفین اعالم به اموال، خسارت به منابع طبیعی و خسارت به اقتصاد کالن. دیوان پس از بررسی ا

میلیون  225کند که کنگو بابت خسارات به اشخاص، اموال و منابع طبیعی کنگو به ترتیب متعهد به پرداخت  می

میلیون دالر آمریکاست. همچنین از زمان صدور حکم تا تسویه نهایی نیز الزم است  12میلیون دالر و  42دالر، 

 رأی(  422و  111، 258، 221درصد بهره پرداخت نماید. )بندهای  1

رسد. کنگو، در دادخواست خود اعالم کرده بود  اما درباره خسارات به اقتصاد کالن، دیوان به یافته دیگری می

میلیون دالر به اقتصاد کالن این کشور شده  5که نقض تعهدهای اوگاندا باعث ایراد خساراتی به میزان بالغ بر 

داختن به این موضوع از این جهت واجد اهمیت مضاعف است که دولت است که الزم است جبران شوند. پر

که هم اکنون علیه آمریکا در دیوان در جریان است از جمله  های ادعایی معاهده مودت نقضایران نیز در پرونده 

  در پی طلب جبران خسارات مشابهی از آمریکا است.

گیری کند که آیا  نیازی ندارد که در این باره تصمیم»نماید که  دیوان در خصوص خواسته اخیر کنگو اعالم می

الملل قابلیت جبران دارد یا خیر. اما کافی است که اشاره نماید که  خسارات وارد به اقتصاد کالن در حقوق بین

ل متخلفانه اوگاندا و خسارات به اقتصاد کالن را کنگو نتوانسته است رابطه سببیت مشخص و مستقیم میان اعما

اقدامات اوگاندا ممکن است آثاری بر اقتصاد »کند که  نباید فراموش کرد که دیوان انکار نمی« اثبات نماید.

کافی نیست که نشان داده شوند که آثار »کند که  اما درعین حال تاکید می« کالن کنگو به همراه داشته باشد

ال متخلفانه اوگاندا ایجاد شده که بر اقتصاد کنگو تاثیر گذار بوده است بلکه باید رابطه سببیت مستمری از اعم

دیوان جلوتر رفته و در جمالتی کلیدی که قطعا در « مستقیم میان اعمال متخلفانه و خسارت ادعایی اثبات شود.

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/175


حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات و سازمان های بین المللی    

 

 

172 
 

الملل به تعهد به جبران  هد در حقوق بیننماید نقض تع ها سخن گفته خواهد شود، اعالم می آینده بیشتر درباره آن

گردد، چرا که رفتار دولت متخلف، تنها عامل  شود، منجر نمی همه خساراتی که بعد از چنین نقضی ایجاد می

رأی( بنابراین، برای طلب جبران خسارات بر  181و  182آید. )بندهای  مدخل در این زمینه به شمار نمی ذی

ما میان اعمال متخلفانه و این گونه خسارات رابطه سببی مستقیم وجود داشته باشد. اقتصاد کالن الزم است که حت

تری به همراه  های اقتصادی، آثار شدیدتر و مستقیم نباید فراموش کرد که مخاصمه مسلحانه در مقایسه با تحریم

اش  ارده به اقتصاد کالندارد، بنابراین، وقتی در این پرونده، خواهان نتوانسته است الزام به جبران خسارات و

توسط خوانده را اثبات نماید، در پرونده ایران علیه آمریکا، وکالی طرف ایرانی قطعا کار دشوارتری  پیشِ رو 

های آمریکا بر اقتصاد ایران را  خواهند داشت و باید با استانداردهایی باال و دقیقی انتساب اثرات سوء تحریم

کند که برخالف سایر عناوین خسارت )خسارت به اشخاص،  جلب توجه میاثبات نمایند. دشواری کار آنجا 

اموال، منابع طبیعی و...( عامل سببیت در خسارات اقتصادی، عاملی عینی و خارجی نیست بلکه توام با تاثیر و 

ه در کنند و ن های اقتصادی همچنین تورم یا رکود تعین پیدا می تاثرات اقتصادی است که صرفاً در قالب وضعیت

در حقوق تخریب و خسارات عینی قابل مشاهده. به همین دلیل نیز برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که 

 ,Hanqin, Xue, (2003))  .شود ینم دهید یجبران خسارات اقتصاد یبرا یتعهد الملل، نیب

Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, p. 

 ،یطیمح ستیز تیدرباره مسئول 2224در سال  ییاروپا یشورا نامه هیتوص ز،یاروپا ن هیدر سطح اتحاد (.90

 EU Directive 2004/35/CE, Articleدر نظر نگرفته است. ) یجبران خسارات اقتصاد یبرا یامکان

 خسارات افتیکه در گذشته، ادعاها راجع به در ورزند شماری دیگر نیز بر این دیدگاه اصرار می ((1)3

 رفتهینوع خسارت پذ نیاند اما در حال حاضر، صرفاً در حوزه معاهدات خاص، جبران ا ، ناموفق بودهاقتصادی

 شده است. 

ترین رأی دیوان در زمینه جبران  کنگو و اوگاندا که مفصل رأی اخیر دیوان در قضیه جبران خسارت میان

های علمی  های متفاوتی در فروم ای که دارد، در آینده محل بحث آید، به دلیل ابعاد گسترده خسارت به شمار می

المللی دادگستری همچون رأی نیکاراگوئه یا  و حتی دولتی خواهد بود و قطعا در کنار آرای مرجع دیوان بین

 های اتمی قرار خواهد گرفت.  عیت کاربرد سالحمشرو

 

 

 

 

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2006_v2_p1.pdf


حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات و سازمان های بین المللی    

 

 

173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مسائل ایران    

 

 

219 
 

 

 

 

 چهارم: بخش

 

 مسائل ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مسائل ایران    

 

 

211 
 

 دادگاه اونتاریو کانادا  0202مه  02مروری بر رأی 

 در خصوص سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین
 الملل  نیحقوق ب پژوهشگر -دکتر وحید بذّار

 

( که ستاد کل 2222)هشتم ژانویه  2118دی  28شرکت هواپیمایی اوکراین در  152 متعاقب سقوط پرواز شماره

ای آن را یک اقدام غیرعمدی از سوی پدافند هوایی ایران  بیانیهنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با صدور 

علیه دولت ایران و  دادخواستید، برخی خانواده های قربانیان ضمن ثبت و ناشی از بروز خطای انسانی اعالم کر

غرامت ناشی از این یک میلیارد و پانصد میلیون دالر بعنوان برخی مقامات ایرانی در دادگاه اونتاریو کانادا، مبلغ 

مطرح شده که در  سمیترور انیقربان یقانون عدالت برا(. این دعوا بر اساس اینجاکردند )بنگرید به  سانحه مطالبه

( 2185)سال  دولت تیقانون مصونی که در خارج یدولت ها تینسبت به مصون به سه استثناء دیگر 2222سال 

برشمرده شده بودند، افزوده شد. این دومین قضیه ای است که در آن، یک دادگاه کانادایی بر اساس قانون 

عدالت برای قربانیان تروریسم، دولت ایران و مقامات ایرانی را محکوم می کند. در مورد نخست نیز دادگاه 

که مربوط به اجرای آرای صادره علیه ایران به وسیلۀ دادگاه  «یسیتِر» هیقضدر  2221اُکتبر  21اونتاریو در رأی 

میلیون  12د، حدود بو مارتالِر گروپو  نزیگیهو  هوالندو  بِنِتو  یسیتِرهای ایاالت متحده آمریکا در قضایای 

در این نوشتار قصد نداریم به  (.اینجادالر از اموال ایران در کانادا را توقیف کرد و به فروش رساند )بنگرید به 

ری اوکراین و جبران خسارت ناشی از آن بپردازیم و صرفاً بر موضوع مسئولیت ناشی از سانحۀ هواپیمای مسافرب

این بیان کرده است،  2222مِه  22 رأیاین مسئله تمرکز داریم که آیا به مانند آن چه دادگاه اونتاریو کانادا در 

 سانحه را می توان بلحاظ حقوقی یک اقدام تروریستی قلمداد نمود؟

به این نتیجه می رسد که خواهان ها توانسته اند اثبات کنند که طبق  2222مِه  22دادگاه اونتاریو کانادا در رأی 

شلیک موشک  (2185)سال  کانادا یجزاقانون و  دولت تیمصون قانونو  سمیترور انیقربان یقانون عدالت برا

(. فارغ از مباحث اینجاو  اینجاو  اینجایک اقدام تروریستی بوده است )بنگرید به  152بوسیلۀ خواندگان به پرواز 

باید گفت طبق این قانون ، عدالت برای قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل قانون پردامنه مربوط به مشروعیت

فهرست که نام آن ها در  (State Sponsors/Supporters of Terrorism) «سمیترور یحام های دولت»

. گفتنی است دنندار این کشور یدر دادگاه ها یتیمصون چیهذکر شده است،  کانادا دولت های حامی تروریسم

وجود دارد.  هیورو س رانیا ینام دولت ها در این فهرست که از سوی کابینه فدرال کانادا تهیه می شود تنها

که در هر  یستیاقدامات ترور( قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، رسیدگی به 2)4بند  بر اساس ،همچنین

و خسارتی به اتباع کانادایی یا افراد مقیم در کانادا وارد کرده باشد، در صالحیت جهان اتفاق افتاده باشد  یاکج

، فعل یا ترک فعل دولت خارجی باید جزء مصادیق جرایم تروریستی با این حال. دادگاه های کانادا قرار دارد

که یکی از مصادیق فعالیت  81.22بخش  (a)بند  (ii)قانون جزای کانادا باشد. طبق شقّ  II.1بخش مندرج در 

http://www.irna.ir/news/83628809
https://kayhanlife.com/wp-content/uploads/2020/02/Statement-Of-Claim-Final-ISSUED.pdf
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86:-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%DB%80-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/J-2.5.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/S-18.pdf
https://www.ontariocourts.ca/decisions/2017/2017ONCA0549.pdf
https://casetext.com/case/tracy-v-islamic-republic-of-iran-2
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/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/
http://www.cilamag.ir/article_45947_8850be89bbe97436b810dfb0347925b5.pdf
https://humanrightsintl.com/wp-content/uploads/2021/05/Zarei-v-Iran-Judgement1.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
https://www.cbc.ca/news/politics/flightps752-private-lawsuit-against-iran-alleging-terrorist-activity-1.6034581
https://www.france24.com/en/middle-east/20210521-canadian-court-rules-iran-s-2020-downing-of-ukrainian-flight-act-of-terrorism
https://www.reuters.com/world/americas/canadian-court-finds-iran-liable-downed-ukrainian-plane-2021-05-20/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-170/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-170/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-170/FullText.html
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در مونترآل  ونیکنوانس( که در راستای اجرای 2)1تروریستی را بیان می کند، ارتکاب جرایم مندرج در بخش 

است، فعالیت تروریستی  (2112)سال  یکشور ییمایهواپ تیامن هیعل یرقانونیاز اعمال غ یریجلوگخصوص 

ی علیه یک هواپیمای در حال پرواز ( این قانون، هر شخصی که فعل یا ترک فعل2)1قلمداد می شود. طبق بخش 

که اگر آن فعل یا ترک فعل در کانادا انجام می شد،  مسئول است، در صورتیدر خارج از کانادا انجام دهد، 

هر  11بخش  (c)قلمداد می شد؛ و طبق بند  11بخش  (g)و یا  (d)یا  (c)یکی از جرایم مذکور در بندهای 

در حال پرواز شود به نحوی که آن را ناتوان از پرواز کند یا این که شخصی که سبب خسارت به یک هواپیمای 

قانون مصونیت  2بابت آن مسئولیت خواهد داشت. به این مقررات باید بخش  امنیت هواپیما را به خطر اندازد،

ی ( کانادا را افزود که طبق آن، اعمالی که برای دولت خارجی، فعالیت تروریستی قلمداد م2185دولت )سال 

 قانون جزای کانادا ذکر شده است.  81.22شود، همان اعمالی است که در بخش 

را بر یافته های مندرج در گزارش هایی بنا می  2222مِه  22ی های خود در رأی ریگ جهینتدادگاه اونتاریو کانادا 

ها که خواهان ها تهیه شده است، و البته عمدتاً بر بخش هایی از گزارش  152نهد که در خصوص سانحۀ پرواز 

به آن ها استناد می کنند. دادگاه نیز به این واقعیت معترف است که ادلّه ای که سبب می شود تا دادگاه به این 

مشاور  گزارش رالف گودالعمدی بوده است، چند گزارش ازجمله  152نتیجه برسد که حملۀ موشکی به پرواز 

بشر سازمان ملل متحد  گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق گزارش اَگنِس کاالماردویژه نخست وزیر کانادا و 

در خصوص قتل های خودسرانه و فراقضایی است. به همین دلیل الزم است که برخی یافته های تأثیرگذار این 

دیوان که اغلب در متن رأی نیز مورد اشاره و استناد قرار گرفته اند را در این جا مورد  یریگ جهینتگزارش ها بر 

 توجه قرار دهیم. 

لف گودال اظهارات ایران در خصوص اشتباه فنی و انسانی رد می شود؛ ادعاهایی مبنی بر گزارش را 1در صفحه 

درجه ای سامانۀ دفاع موشکی و این که نیروی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران در لحظات  221خطای 

 212ه در ارتفاع کلیدی ارتباط خود را با مرکز فرماندهی از دست داده بود و این که یک هواپیمای مسافربری ک

فوتی در حال اوج گرفتن از شرق به غرب بود با یک موشک یا هواپیمای تهدیدکننده درحال اوج گرفتن از 

نیز در خصوص توصیف این سانحه به عنوان یک  گزارش اَگنِس کاالماردغرب به شرق مشتبه شده است. در 

ر می رسد ابهام در اظهارات رسمی مقامات ایرانی اتفاق ناشی از خطای انسانی ایراد شده و بیان می شود که بنظ

برای گمراه کردن و ایجاد سردرگمی بیشتر و کاهش شفافیت در خصوص سانحه است. دادگاه عالوه بر این دو 

گزارش، گزارش های کارشناسی که از سوی خواهان ها ارایه شده بود را نیز مدنظر قرار داد. نکتۀ مهم مندرج 

ها که در رأی دیوان نیز عیناً ذکر می شود این است که با توجه به قابلیت های پیشرفته  در یکی از این گزارش

، دو رادار و سیستم کنترل، برنامه های پرواز از پیش تعیین شده، کنترل کامل منطقۀ TOR-M1نظامی سیستم 

م به سرنگونی ، خواندگان بطور عمدی اقدا-نه یک موشک-هوایی بوسیلۀ نیروهای سپاه و شلیک دو موشک 

کرده اند. بر مبنای این گزارش ها، دادگاه در نهایت به این نتیجه می رسد که اقدام نیروی مسلح  152پرواز 

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
https://www.international.gc.ca/gac-amc/assets/pdfs/publications/flight-vol-ps752/flight-vol-ps752-en.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25795
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جمهوری اسالمی ایران علیه هواپیمای مسافربری اوکراین یک اقدام عمدی بوده که در وضعیتی انجام شده که 

اندگان نمی توانند به استثناء وجود مخاصمۀ مسلحانه برای هیچ مخاصمۀ مسلحانه ای وجود نداشته و بنابراین، خو

توجیه اقدام خود استناد کنند. بنابراین یک اقدام تروریستی در مفهوم قانون عدالت برای قربانیان تروریسم و 

دادگاه در قانون جزای کانادا انجام شده است که موجبات مسئولیت خواندگان را فراهم می آورد. با این حال، 

وص غرامت مطالبه شده از سوی خواهان ها هیچ اظهارنظری نمی کند و در این خصوص بیان می کند که خص

 تعیین میزان غرامت ناشی از مسئولیت، در یک دادرسی بعدی انجام خواهد شد. 

که نتیجه گیری دادگاه در خصوص مسئولیت بر  152یافتۀ دادگاه در خصوص عمدی بودن شلیک به پرواز 

وده است به لحاظ حقوقی قابل انتقاد است؛ چراکه بر ادلّۀ مبرهن و آشکاری استوار نشده است. اساس آن ب

رأی به این واقعیت اعتراف می کند که اظهارات و استدالل های خواهان ها در این پرونده،  11دادگاه نیز در بند 

به این تصمیم  (balance of probabilities)ماهیت تعیین کننده ندارند و دادگاه بر اساس توازن احتماالت 

رسیده است. همچنین، در جای دیگر رأی بیان می شود که معموالً هنگامی که خوانده از دفاع از خود در 

دادگاه امتناع می کند )در این جا به عدم حضور و مشارکت ایران و مقامات ایرانی در رسیدگی اشاره دارد(، 

(. این پیش فرض 2ادعاهای مطرح در دعوا را پذیرفته است )بند این گونه فرض می شود که خوانده، صحت 

اشتباه، وضعیت عجیبی را به طور مشخص در این قضیه ایجاد می کند. برای مثال، یکی از ادعاهای خواهان ها 

به تالفی ترور سردار سلیمانی بوده است و برای اثبات این ادعا عالوه بر  152این بود که ساقط کردن پرواز 

 25که در  PS752گزارش نهایی بررسی سانحه جویی، به  ارنظرهای برخی مقامات ایرانی در خصوص انتقاماظه

ل آمریکا مسئو( ارایه شد، استناد می کردند. در گزارش مزبور بیان شده است که 2222مارس  25) 2111اسفند 

انتقام این اقدام آمریکا را به شکل متناسب خواهد  ایران، است و ناشی از ترور سردار سلیمانیعواقب  هیکل

. ادعاها و ادله ای مانند این ما را به این نتیجه می رساند که بیان کنیم رأی دادگاه اونتاریو کانادا که سانحۀ گرفت

 لحاظ حقوقی ارزش اقناعی ندارد. را یک اقدام تروریستی قلمداد می کند ب 152پرواز 

فرآیند حقیقت یابی در رسیدگی های مرتبط با موضوعات بین المللی شامل ارایه ادله، ارزیابی ادله و تصمیم 

گیری راجع به وجود یا عدم وجود واقعیت هاست. در واقع، دادگاه باید با در نظر گرفتن  اصولی همچون اصل 

طرف های اختالف، واقعیت های ادعایی در هر قضیه را ارزیابی و احراز کند و بی طرفی و لزوم رفتار برابر با 

سپس با اعمال قانون حاکم بر دعوا، حکم قضیه را استخراج کند. البته، این نکته را باید مدنظر داشت که نظام 

 balance of)حقوقی کشور کانادا، کامن ال است و ضابطه اثبات دعوا در این نظام حقوقی، توازن احتماالت 

probabilities)  یا احتمال برتر یا احتمال قانع کننده تر(preponderance of probabily)  است که در

مقایسه با ضابطه اثبات دعوا در نظام های حقوقی نوشته که متقاعد ساختن قاضی است، معیار سبک تری قلمداد 

دادرسی های بین المللی بنگرید به سیدحسین می گردد )برای مطالعه بیشتر در خصوص ادله اثبات دعوا در 

 سادات میدانی، دادرسی های بین المللی: دیوان بین المللی دادگستری، انتشارات جنگل(   

https://media.mehrnews.com/d/2021/03/17/0/3723218.pdf
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مشی کلی خود که به رسمیت نشناختن چنین دعاوی است، عدم مشارکت در  دولت ایران بر اساس خط

همگنان متساوی الحقوق بر یکدیگر برتری »که  رسیدگی دادگاه اونتاریو را برگزیده است. طبق این اصل

و اصل برابری حاکمیت دولت ها، دولت ها نباید با  (par im parem non hebet imperium)« ندارند

کنوانسیون مصونیت های نادیده گرفتن مصونیت سایر دولت ها، صالحیت قضایی خود را بر آن ها اعمال کنند. 

( لزوم رعایت مصونیت را بعنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی 2224)سال  صالحیتی دولت ها و اموال آن ها

خود در قضیه مصونیت های صالحیتی  2222سال  رأیاعالم کرده است و دیوان بین المللی دادگستری در 

 دولت تصریح می کند که نادیده گرفتن این مصونیت در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. 

دولت ایران پس از رأی صادره از سوی دادگاه اونتاریو، نسبت به آن واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور 

ی فاقد مبنا بوده و از مستندات و دالیل عینی برخوردار نیست أرکه این  بیان کردخارجه ایران در این خصوص 

کنیم با مطالعه آن بر بی  گونه موضوعات دعوت می و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی از عالقمندان به این

 .است توصیف کردهغیرعلمی وی قوه قضاییه نیز این رأی را احساسی و سخنگ .مبنایی آن واقف گردند

هزار دالر یا معادل یورویی آن به  252بلغ که م تصویب کرده استهمچنین، الزم بذکر است که دولت ایران 

پرداخت گردد و نیز رسیدگی کیفری ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی  خانواده

صادر شده نفر کیفرخواست  22به اقدامات افراد دخیل در این سانحه نیز دنبال شده و در این رابطه تاکنون برای 

  .است
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https://www.isna.ir/news/1400011707677/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011707677/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.isna.ir/news/1400011707677/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 نگاهی به نظریه مشاور دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی 

 در خصوص نحوه اجرای مقرره انسداد )بخش اول(
دانش آموخته دکتری حقوق نفت و گاز از دانشگاه تهران  و کارشناس ارشد حقوق بانکی و تامین مالی از  -دکتر مهدی آذرنژاد 

 دانشگاه زوریخ.
 

خود را راجع به درخواستت دادگتاه    ر مشورتینظمشاور دیوان اروپایی دادگستری  2222آوریل  22در تاریخ . 2

دعتوای بانتک ملتی ایتران علیته شترکت       عالی منطقه ای  شهر هتامبورگ بترای صتدور رای مقتدماتی در متورد      

، از «نظریته تفستیری  »نظریه به نوع ارجاع، یعنی درخواست  (2ر بند )به دیوان مذکور ارائه داد. د  مخابرات تلکام

 میان دیگر صالحیت های دیوان اروپایی دادگستری، اشاره شده است. 

. مالحظتتات پرونتتده مطروحتته: در ایتتن بختتش بتته منظتتور تبیتتین موضتتوع و ارائتتۀ تصتتویری روشتتن از مستتائل و 2

ز جملته طترفین اختتالف، مراحتل رستیدگی و صتدور       موضوعات مورد بحث، مختصری از سرگذشت پرونده، ا

 گردد.  نظریۀ مشورتی ارائه می

شعبه هامبورگ( است که بانکی دولتی است که مقتر اصتلی آن در    خواهان پرونده حاضر، بانک ملی ایران ) 2.2

ن را عرضته  باشد و شعبه آن در هامبورگ، خدمات مالی نظیر تهاتر معامالت تجاری بین المللی بتا ایترا   تهران می

خوانده، شرکت مخابرات آلمان )کی اف دبلیو( شترکت زیرمجموعتۀ دویچته تلکتام استت کته دفتتر         می نماید. 

درصتد ستهام    21.4درصد سهام آن متعلق به دولت آلمتان و   24.5مرکزی آن در شهر بن آلمان واقع گردیده و 

هتزار   52هزار کارمند استت کته    222رای آن متعلق به گروه بانکی دولتی  کی.اف.دبلیو است. بانک مذکور، دا

 نفر از آنان در ایاالت متحده مستقر هستند.  

میتان طترفین بابتت ارائته ختدمات      « تامین ختدمات نامحتدود  ». قرارداد مورد اختالف، مجموعه چند قرارداد 2.2

ماهانته   پشتیباتی خدمات تسویه مالی معتامالت بتا ایتران استت کته شترکت آلمتانی بابتت ارائته ختدمات مزبتور           

 کرده است.  صورتحسابی را جهت پرداخت به دفتر شعبه بانک ملی ارسال می

میان   (JCPOAبرنامه جامع اقدام مشترک )شرح ما وقع و مراحل دادرسی: به سبب خروج ایاالت متحده از  1.2

ی امنیت به همراه آلمان و نماینده اتحادیه اروپایی از سوی دیگر، و وضع سو و پنج عضو دائم شوار ایران  از یک

با ارسال اخطاری به بانتک    نوامبر، خوانده 21شده بودند، در « تعلیق»مجدد تحریم هایی که به نظر مشاور دیوان 

شرکت های دیگتری   اخطاریه خاتمه قرارداد نیز به 4خواهان(، خواستار خاتمه قرارداد شد و همزمان  ملی ایران )

که دارای رابطه با ایران بودند ارسال نمود. متقتاباًل خواهتان نیتز در دادگتاه منطقته هتامبورگ دعتوایی مطترح و         

دادگاه نیز دستور موقتی مبنی بر اجرای تعهدات تا پایان موعد خاتمه عادی قرارداد صادر کترد. خوانتده مجتددا    

خاتمه عادی قراردادها به ترتیب در   وری را برای خواهان ارسال نمود.در اخطاریه دیگری، خاتمه قرارداد با اثر ف

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%25253Bjsessionid=92259C2AD2E0DFCE3A3525A7A7C994B6?text=&docid=241168&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2417066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CN0124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CN0124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CN0124
https://mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
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اوت  22 ، 2222ژانویته   12، 2221ستپتامبر   25و  22، 2221متارچ   21، 2221فوریته   22 ، 2221ژانویته   25مواعتد  

 اعالم شده بود. 2222ژانویه  1، و  222

قرارداد در دادگاه منطقه هتامبورگ طترح دعتوی    به هر روی، خواهان در پاسخ به اخطاریه ها برای خاتمه عادی 

نمود و خواستار ادامه قرارداد و فعال ماندن خط ارتباطی میان طرفین شد. مع هذا دادگاه بدوی بته خاتمته عتادی    

ندانست. بانک ملی از تصمیم دادگاه بدوی به دادگتاه عتالی    مقرره انسداد  5ده ماقرارداد رأی داد و آن را نقض 

هامبورگ شکایت نمود و تصمیم به خاتمه عادی قرارداد را بر قصتد خوانتده جهتت جلتوگیری از تتاثیر تحتریم       

داد کرد و صدور مقرره انسداد قلم 5های ثانویه آمریکا مبتنی دانست؛ و لذا اقدام خوانده را مشمول بند اول ماده 

اثر بودن خاتمه عادی قرارداد را از دادگاه درخواست کرد. متقابالً، خوانده در مقام دفاع، اوال بته   رای مبنی بر بی

مقررات انسداد که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپایی منتشر شده استناد کرد و در ثتانی، خاتمته عتادی     ایراهنم

نظر از انگیزه آن، حق قراردادی دانسته که در مقررات انستداد  نیتز بتدان تعرضتی نشتده استت.        قرارداد را صرف

نته مستتنداتی اعتم از دستتورهای     دادگاه عالی پس از بررسی مستندات پرونتده، دریافتت کته: نخستت؛ هتیچ گو     

مستقیم یا غیرمستقیم دولتی یا قضایی صادره در ایاالت متحده بر خاتمه قرارداد ارائه نشتده استت. اتفاقتاً دادگتاه     

اعمتال   مقررات انسداد را در یتک چنتین شترایطی قابتل     5ماده  2222فوریه  1عالی دیگری در شهر کلن در رای 

امبورگ که درخواست رای مقدماتی نموده معتقد است که صرف وجود تحتریم  ندانست. مع هذا دادگاه عالی ه

خاتمته عتادی     نظریۀ مشتورتی(. دوم؛  45مقرره انسداد کافی است )بند  5های ثانویه برای تخطی از بند اول ماده 

آیتا خاتمته    مقررات انسداد  نمی باشد. مع هذا، دادگاه بایستی بررسی می نمود کته  5قرارداد، نقض بند اول ماده 

قرارداد صرفا انگیزه های اقتصادی داشته یا در جهت اجرای تحریم های ثانویه اعمال شده است. به عبارت بهتتر،  

مقترره انستداد     5در صورتی که خاتمه قرارداد صرفا بعلل اقتصادی صورت گرفته باشد، موجبی برای نقض ماده 

مقررات انسداد می شود، بتر   5موجب نقض بند اول ماده (. سوم؛ خاتمه قراردادی که 41محسوب نمی شود )بند 

که  بی اعتباری عمل حقوقی را در صورتی باطتل متی دانتد کته مغتایر قتانون        قانون مدنی آلمان 214اساس ماده 

درصتد از   52ی است. لذا آنچه مورد توجه دادگاه است این مسئله است که با توجه بته کستب   باشد، اقدامی قانون

سود شرکت آلمانی از بازار آن شرکت در ایاالت متحده، ریسک زیتان اقتصتادی خوانتده در تعتارض بتا اصتل       

رات انسداد مبنی بر چهارم؛ با توجه به مقدمه مقر  (.41مقرره انسداد  است )بند  1تناسب مجازات مندرج در ماده 

مقررات انسداد  بته طتور    5حمایت از فعاالن اقتصادی، در نظر دادگاه زیان اقتصادی ناشی از اعمال بند اول ماده 

نیز  5همان مقررات جبران نمی شود و مبنای الزم را برای امکان اخذ مجوز بند دو ماده  1مناسبی با توجه به ماده 

کننتدۀ تصتمیم مقتدماتی از دیتوان اروپتایی       ایط متناقضی، دادگاهِ درخواستت فراهم نمی آورد. در یک چنین شر

 21تصمیم به منع متعهتد قتراردادی )طترف اروپتایی( از خاتمته قترارداد و نقتض متاده           دادگستری، تعارض میان

آن منشتور را متورد توجته قترارداد      52و نیز اصل تناسب مندرج در ماده « اساسی اتحادیه اروپایی منشور حقوق»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31996R2271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2018.277.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:277I:TOC
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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ستوال خواستتار صتدور تصتمیم مقتدماتی از دیتوان اروپتایی         4داده است. لذا دادگاه عتالی هتامبورگ بتا طترح     

 دادگستری گردید. 

هی به قوانین، مقررات و دکتترین متورد استتناد    نگا ها در نظریه مشورتی،  پیش از پرداختن به سواالت و پاسخ آن

در نظریه مشورتی، جایگاه نظریه مشورتی، صالحیت دیوان اروپایی دادگستری به صدور تصمیم مقتدماتی و اثتر   

 آن بر دادگاه های ملی اتحادیه اروپایی در اجرای قوانین اتحادیه اروپایی خواهیم داشت.  

حیت تفسیری دیوان اروپایی دادگستری بر اجرای قوانین اتحادیه اروپایی: . قوانین و مقررات استنادی و اثر صال1

مقترره انستداد اتحادیته     در نظریه مشورتی صادره، اختالفات و مبانی تصمیم عمدتا به قتانون حتاکم بتر قترارداد،     

بتانی  اروپایی و دکترین اعمال حاکمیت خارجی مربوط است. لتذا در ادامته، بته مختصتری از هتر یتک از ایتن م       

 حقوقی می پردازیم. 

قرارداد بین بانک ملی و شرکت مختابرات مربوطته در کشتور      . قانون آلمان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد:2.1

آلمان منعقد شده و از محتویات نظریه مشورتی اینطور بر می آید که مشمول قوانین داخلی کشور آلمتان استت.   

همیت است: اول، نتوع قترارداد؛ و دوم، اعمتال حتق قتراردادی در پرتتو       نکته حائز ا 2در این خصوص، توجه به 

 حقوق اتحادیه اروپایی.

طور که گفته شد، قرارداد منعقده از نوع قرارداد باز می باشد. در این نوع قراردادها، بر  همان  . نوع قرارداد:2.2.1

تتاریخ مشحصتی بترای پایتان       استت،  خالف قراردادهای با مدت معین که دارای تاریخ انقضای معتین قتراردادی  

قرارداد معیین نگردیده و لذا بر اساس شروط قرارداد، خاتمه عادی قرارداد منوط بته اجترای تشتریفات مقترر در     

قرارداد از جمله ارسال اخطار به طرف دیگر و اقدامات احتیاطی مربوطه استت. لتذا بتر ختالف ستایر قراردادهتا،       

شود و سپس اقتدامات خاتمته قترارداد     دالیل فسخ ارائه و پاسخ پیمانکار اخذ می مانند قراردادهای پیمانکاری که

 214متاده  گردد، اصوالً در این نوع از قرارداد نیازی به ارائه دالیل توجیهی نیستت. از ستوی دیگتر در     جاری می

اعم از دوجانبه یا یکجانبه( خالف قتوانین، فاقتد    عمل حقوقی )در حقوق آلمان تعهد حقوقی  نون مدنی آلمان قا

اثر و باطل دانسته شده است. در ادامه توضیح داده خواهد شتد کته یکتی از مبتانی قتانونی بترای بتی اثتر نمتودن          

هتای ملتی    ایی استت کته مستتقیما نتزد دادگتاه     اقدامات حقوقی مغایر با قوانین، استناد بته مقتررات اتحادیته اروپت    

 مطالبه هستند.   قابل

   . اجرای مقررات اتحادیه اروپایی:2.2.1

مبانی ضروری برای تصتویب استناد     معاهده کارکرد اتحادیۀ اروپایی 288. مبانی معاهداتی: )الف( ماده 2.2.2.1

قانونی الزم از سوی نهادهای اتحادیه اروپایی خطاب به دولت های عضو را از طریق اسناد حقوقی نظیر، مقترره،  

، که هر یک با توجه به ماهیت آن سند حقوقی، طیفی را تشتکیل  دستورالعمل، توصیه یا نظریه فراهم آورده است

می دهندکه در یک سوی آن اسناد حقوقی الزم االجرا برای همه دولت های عضو اتحادیه و در سوی دیگتر آن  

گیرنتد. بتر استاس     آور قترار متی   االجرا برای یک یا چند دولت خاص یا اسناد حقوقی غیرالزام اسناد حقوقی الزم

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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گفته، مقررات جنبه عام داشته و مستقیما بر همه دولتت هتای عضتو اتحادیته اروپتایی الزم       معاهدۀ پیش 288ماده 

توانتد جنبته عتام یتا ختاص بترای یتک یتا چنتد کشتور داشتته باشتد.              متی   االجرا است. در حالی که دستورالعمل

شتوند و بته    غیتره وضتع متی    ها معموال برای ایجاد همتاهنگی در اجترای سیاستت هتا، استتانداردها و      دستورالعمل

رود تتا آن   های صادره دارای تاریخ مشخص است که انتظار می تصویب دولت های عضو نیاز دارد. دستورالعمل

ها، محتوای دستورالعمل ها را بته متورد اجترا گذاشتته باشتند. )ب( اعمتال مستتقیم مقتررات: اعمتال           زمان دولت

الملل نیز شناخته شده است با توجه به سیستتم حقتوقی کشتورها     مستقیم اسناد حقوقی همانگونه که در حقوق بین

یا دوالیزم تبعیت   در صورتی در دادگاه قابل استناد است که در کشورهایی که ازنظام حقوقی مبتنی بر دوگانگی

کنند، معاهدات بین المللی به تصویب مجتالس قانونگتذاری برستد، امتا در سیستتم هتای مبتنتی بتر یگتانگی،           می

روش  هتای ملتی قابتل استتناد استت. در نظتام حقتوقی اتحادیته اروپتایی،           ت بین المللی مستقیما در دادگتاه تعهدا

ای پذیرفته شده است. لذا پس از تصویب عضویت در اتحادیه اروپایی که مستلزم تصتویب معاهتدات    مرحله یک

معاهتده مزبتور، استناد حقتوقی      288مربوطه، از جمله معاهدۀ کارکرد اتحادیۀ اروپایی، می باشد، بر استاس متاده   

استناد هستند. دلیل این امر هم فلسفه تشکیل اتحادیته اروپتایی استت     االجرا مستقیما در دادگاه های ملی قابل الزم

که گامی فراتر از همگرایی سیاسی و اقتصادی در نظر داشته و لذا اجرای متحدالشکل قوانین چنین رویکتردی را  

جه به مقدمات فوق الذکر، همه اعضای اتحادیه اروپایی ملزم بته اجترای مستتقیم مقتررات     کند. لذا با تو اقتضا می

 (.واریوالو  سیمنتثالاتحادیه اروپایی هستند )بنگرید به آرای 

بر اساس دکترین برتری  اوال،   حقوق اتحادیه اروپایی در رویه دیوان اروپایی دادگستری: . اعمال مستقیم2.2.2.1

در صتورت  بتروز تعتارض بتین       مقررات اتحادیه اروپایی بر قوانین ملی و تعهدات بین المللی دولت های عضتو، 

مقتررات اتحادیته برتتری دارد. ایتن امتر در دعتاوی         وانین داخلی دولت های عضو اتحادیه و مقررات اتحادیته، ق

متعددی مورد تایید دیوان اروپایی دادگستری بعنوان مفسر اصلی مقررات اتحادیته اروپتایی و رکتن اصتلی نظتام      

 anilA wAroacaKakA-dcanAlI ،European بنگریتد بته   قضایی اتحادیته اروپتایی قترار گرفتته استت )     

Union Law ،2221فانژنتد های  . دوم؛ اصل اثر مستقیم حقوق اتحادیه اروپایی که در پرونده(212-242، صص 

(، در واقع از حقوقی که بر اساس مقررات اتحادیته اروپتایی بته    121همان  از سوی دیوان تصدیق شد )  سیمنتالو 

است، حمایت می کند و در صورت عدم اجرای حقوق اعطایی اتحادیه اروپایی مانند  افراد و اشخاص اعطا شده

هتای عضتو را اعطتا     آزادی جابجایی سرمایه، اشخاص یا خدمات، به افتراد و اشتخاص اجتازه شتکایت از دولتت     

 کند. می

متاتزالی علیته   نتده  اصل اثر غیر مستقیم یا  تفسیری حقوق اتحادیه اروپایی: ایتن اصتل بترای اولتین بتار در پرو      .4

لعمل هتای مصتوب اتحادیته    طرح شد کته ابتتدا در خصتوص اجترای دستتورا      کلسون و کامان و پرونده رنون دل

اروپایی در کشورهای عضو بود، اما سپس به تمامی اسناد حقوقی مصوب در اتحادیه اروپتایی تستری یافتت. بتر     

اساس این اصل، دادگاه های ملی بایستی قوانین کشورهای ختود را بته نحتوی تفستیر نماینتد کته در مطابقتت بتا         

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0034
https://www.routledge.com/European-Union-Law/Kaczorowska-Ireland/p/book/9781138845893
https://www.routledge.com/European-Union-Law/Kaczorowska-Ireland/p/book/9781138845893
https://www.routledge.com/European-Union-Law/Kaczorowska-Ireland/p/book/9781138845893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61962CJ0026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61977CJ0106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61975CJ0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61975CJ0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61975CJ0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0014
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کته  ایتن امتر در    معتقتد بتود    دومینگتز ی دادگستتری در پرونتده   حقوق اتحادیه اروپایی قرار گیرد. دیوان اروپتای 

اعمتال حقتوق    راستای اجرای تعهدات  دولت های عضتو در معاهتده کتارکرد اتحادیته اروپتایی و اثربخشتی بته       

 ش می باشد.اتحادیه اروپایی مورد پذیر

 قتانون تحتریم هتای ایتران و لیبتی     در پاستخ بته    2111دستامبر   21. مقرره انسداد اتحادیه اورپتایی: در تتاریخ   2.4

ال در صنایع نفت و گاز کشورهای لیبتی  میلیون دالر در س 42معروف به قانون داماتو که سرمایه گذاری بیش از 

را به منظتور حمایتت از منتافع اقتصتادی افتراد و      «  مقررات انسداد»و ایران را ممنوع می ساخت، شورای اروپایی 

همان مقررات پیش بینتی شتده انتد تصتویب نمتود. بتر        22اروپایی که در ماده اشخاص مشمول مقررات اتحادیه 

یعنتی تابعتان حقتوق اتحادیته      مقتررات )  22مقررات یادشده، افراد و اشخاص مقرر در ماده  5اساس بند اول ماده 

نین کشتتتی هتتا و غیتتره( نبایستتتی از قتتوا شتترکت هتتا و موسستتات اروپتتایی،  اروپتتایی اعتتم از شتتهروندان اروپتتایی، 

 5فراسرزمینی کشور ثالث یا همان تحریم های ثانویه پیروی کنند، مگر با اخذ معافیتت بتر استاس بنتد دوم متاده      

مصوب کمیسیون اتحادیه اروپتایی. تحصتیل معافیتت    روش اجرایی مقرره انسداد  همان مقررات و رویه مقرر در 

نیتز بتر مبنتای ارائتته مستتندات الزم مبنتی بتر تحمتتل زیتان اقتصتادی جتدی در صتتورت  عتدم پیتروی از قتتوانین            

جتایی کته در مقدمته مقتررات هتدف از       گیترد و از آن  فراسرزمینی کشور ثالث مورد بررسی کمیسیون قترار متی  

 ویب آن را حمایت از منافع اقتصادی اعالم داشته است، لذا چنین استثنایی موجه جلوه می کند.  تص

. دکترین اعمال حاکمیت خارجی: دکترین مزبور که در رویه قضایی ایاالت متحده پدیتد آمتده، بتر استاس     2.4

منعکس شد. بر استاس دکتترین یتاد شتده،      راجرزاصل طی مراحل دادرسی منصفانه بنا شده است که در پرونده 

دولت ها از طریق عدم الزام اتباع به انجام یا عدم انجام عملی بتر ختالف قتوانین دولتت متبتوع افتراد، بته قتوانین         

از قوانین و مقررات کشور متبوع  کشورهای دیگر احترام می گذارند. لذا در صورتی که عمل ارتکابی در پیروی

نظتر مشتورتی نیتز متورد اشتاره واقتع شتده          11 خود باشد، داخل در دکترین مزبور قرار می گیرد. این امر در بند 

است. با این حال، باید توجه داشت در صورتی که عمل ارتکابی اتباع کشورهای دیگر بر استاس قتوانین ایتاالت    

 ا عنوان مجرمانه باشد موضوع  خارج از حدود دکترین است.متحده، متضمن نقض نظم عمومی ی

 با توجه به این مقدمات، در بخش بعدی، به تبیین و بررسی نظریۀ مشورتی پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0282
https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3107/text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996R2271-20140220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.199.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2018:199I:TOC
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/357/197/
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 نگاهی به نظریه مشاور دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی 

 در خصوص نحوه اجرای مقرره انسداد )بخش دوم(

دانش آموخته دکتری حقوق نفت و گاز از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد حقوق بانکی و تامین مالی از  -دکتر مهدی آذرنژاد 

 دانشگاه زوریخ.

، مقدماتی در خصوص مبانی حکمی و موضوعی نظریۀ مشورتی مشاور دیوان بخش نخست این نوشتاردر 

 شود. اروپایی دادگستری ارائه گردید. در این بخش، به تبیین محتوای نظریۀ مذکور پرداخته می

ها درخواست تصمیم  . در سطور آتی، ابتدا، سواالت اصلی که دادگاه عالی هامبورگ در خصوص آن2

سوال زیر  4قدماتی در تفسیر مقررات اتحادیه اروپایی نموده است ارائه می شود. دادگاه عالی در خصوص م

تقاضای تفسیر مقررات اتحادیه اروپایی به خصوص نحوه تسری مقررات انسداد  به افراد و اشخاص موضوع 

مقرره در خصوص افراد مشمول  5بند اول ماده  مقرره مذکور را ارائه داده است. سوال اول: آیا اجرای 22ماده 

در  22ت متحده است، یا اینکه صرف اقدام مشمولین ماده منوط به دستور دولتی یا دادگاهی در ایاال  22ماده 

جهت اجرای تحریم های ثانویه ایاالت متحده، بدون آنکه دستوری از جانب دادگاه یا دولت ایاالت متحده 

صادر شده باشد کفایت می کند؟؛ سوال دوم: در صورت مثبت بودن بخش دوم سوال اول، از آنجایی که  بر 

، این اشخاص می توانند بدون ارائه دلیل، مدعی خاتمه 22ت متبوع اشخاص مشمول ماده اساس قانون ملی دول

مقررات مزبور، مانع از اعمال قانون ملی در ارتباط با روابط قراردادی  با  5قرارداد شوند، آیا بند اول ماده 

هرچند که اقدام یاد شده با انگیزه اجرای   می شود؟ لیست افراد و اشخاص تحت تحریم شخص مندرج در 

م،آیا عمل تحریم های ثانویه ایاالت متحده صورت گرفته باشد؛ سوال سوم: درصورت پاسخ مثبت به سوال دو

مقررات یاد شده، صرفاً بی اثر تلقی شده یا مشمول جریمه نیز  5خاتمه عادی قرارداد در مغایرت با بند اول ماده 

می گردد؟؛ سوال چهارم: اگر در پاسخ سوال سوم صرفا خاتمه عادی قرارداد بی اثر قلمداد شود، در 

و نیز امکان معافیت از اجرای  منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 52و  21صورت، با در نظر گرفتن مادتین  این

با استناد به بند دوم همان ماده، در صورتی که حفظ رابطه قراردادی با اشحاص تحت تحریم،  5بند اول ماده 

 52که در  این پرونده  مالحظه ای قرار دهد ) پایی را در معرض زیان اقتصادی قابلفعال اقتصادی اتحادیه ارو

اعتباری  مبنی بر بی 5چنان حکم بند اول ماده  درصد از گردش مالی گروه اقتصادی مزبور می باشد(، آیا هم

 ، اعمال می شود؟  خاتمۀ عادی قرارداد

ورتی پس از بررسی سواالت ارجاعی جهت اخذ نظریه . پاسخ سواالت ارجاعی:  مشاور دیوان در نظریه مش2

تفسیری دیوان از حقوق اتحادیه اروپایی، با توجه به صالحیت انحصاری دیوان اروپایی دادگستری در تفسیر 

 به شرح ذیل به سواالت مزبور پاسخ داده است:   حقوق اتحادیه،

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84)/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996R2271-20140220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31996R2271
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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قررات انسداد به عدم پیروی از آثار فراسرزمینی م 5نظریه، به صراحت بند اول ماده  51پاسخ سؤال اول: در بند 

قانون کشور ثالث اشاره شده که بر اساس آن، درخواست دادگاه های خارجی فقط یکی از چند الزامات یا 

نواهی متعددی می باشد که به موجب قوانین مندرج در ضمیمه مقرره مزبور مورد اشاره قرار گرفته و هر شخص 

منع  5سداد  از اجرا یا پیروی از هر یک از روش های حقوقی مندرج در بند اول ماده مقرره ان 22مشمول ماده 

صرفا به دستورهای دادگاه های خارجی یا دستورالعمل صادره از سوی  5شده است. بدین معنی که بند اول ماده 

ره انسداد را شامل مراجع قضایی محدود نمی شود، چراکه ماده مزبور متابعت از هر مقرره مندرج در ضمیمه مقر

کنوانسیون یا  نظر از اینکه در قالب معاهده، ، هر نوع عمل حقوقی است صرف«مقرره»گردد و منظور از  می

قانون، مقررات یا تصمیم قضایی صادر شده باشد. در پرتو دو عنصر یاد شده مشخص است که عبارات    اساسنامه،

ر اساس آن، مقررات یاد شده حتی در فقدان دستورالعمل یا ، تفسیری را تقویت می کنند که ب5بند اول ماده 

نظریه خود به موسع  51درخواست قضایی یا دولتی نیز اعمال می گردد. از سوی دیگر، مشاور دیوان در بند 

مقرره انسداد  اشاره می کند که بر اساس آن،  5و ممنوعیت مندرج در بند اول ماده « مقرره»بودن مفهوم عبارت 

و در  22پیروی از قوانین کشور ثالث با آثار فراسرزمینی را به طور کلی برای همه افراد مشمول ماده  ممنوعیت

نظر از عنوان آن، مجری می داند؛ پاسخ سؤال دوم: در پاسخ به سوال دوم  همه انواع اعمال حقوقی، صرف

و  حقوق قراردادی کشور آلمان دادگاه هامبورگ مبنی بر تاثیر مقرره انسداد بر تفسیر حقوق ملی )در اینجا

بینی کرده است(، به  برخی اعضای اتحادیه اروپایی که جواز خاتمه قرارداد بدون نیاز به ارائه دالیل آن را پیش

باید امکان استناد طرف مقابل قرارداد، یعنی شرکت های مشمول  نفع حقوق اتحادیه اروپایی معتقد است که ابتدا

تحریم های یکجانبه، به مقررات اتحادیه را بررسی نمود. به بیان دیگر، آقای هوگان، مشاور دیوان این پرسش را 

ی کند که آیا  مقررات انسداد، حقی به طرف مقابل قرارداد )بانک ملی ایران در پرونده حاضر(  برا مطرح می

که در دعوی مربوط نیز بانک ملی ایران به بند  کما این  نماید یا خیر؟ استناد به حقوق اتحادیه اروپایی اعطاء می

مقرره انسداد به عنوان حقوق اتحادیه اروپایی در مقابل خاتمه قرارداد به عنوان حقوق قراردادی  5اول ماده 

به نظر می رسد  قرارداد استناد نموده است. نخست، کشور عضو اتحادیه اروپایی و حق قراردادی شخصی طرف 

 12)بند   از آنجا که شدیدا بر آزادی شرکت ها موثر است، بایستی به طور مضیق تفسیر شود 5بند اول ماده  

به جای « مقرره»گیری از  نظریه(؛ دوم، نوع سند حقوقی مورد استفاده از سوی اتحادیه اروپایی، یعنی بهره

نشان از تسری آن به عموم اعضای اتحادیه دارد. افزون بر این، در  مقرره مذکور نیز صحبتی از ، «دستورالعمل»

یعنی پیروی از قوانین فراسرزمینی کشور ثالث  ، «فعل»اعطای حق به افراد نشده است، بلکه به ممنوعیت یک 

اند مجازات های موثر،  دولت های عضو ملزم شده مقرره انسداد 1ماده تصریح شده است؛ سوم،  به موجب 

 »متناسب و بازدارنده در قبال نقض مقررۀ انسداد وضع نمایند. با این حال، به نظر مشاور دیوان استفاده از عبارت  

مقرره انسداد، امکان معافیت  5(؛ چهارم، بند دوم ماده 12بند  نه خصوصی )ناظر بر الزام عمومی است  «بازدارنده

بینی نموده است و  از مقرره انسداد )یعنی امکان پیروی از تحریم های ثانویه( را برای اشخاص اروپایی پیش

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996R2271-20140220
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ع نمایند مقرره انسداد می توانند برای اخذ معافیت به کمیسیون اتحادیه اروپایی رجو 22اشخاص موضوع ماده 

  (.11)بند 

مشاور دیوان؛، پس از ارائه مقدمات فوق الذکر  می افزاید به نظر نمی رسد که مقرره انسداد  بر اعطای حق 

خصوصی به شرکت های ایرانی داللت داشته باشد و مقررات انسداد  را ناظر بر اقدامات دولتی می داند، مانند 

های اروپایی از پیروی از تحریم های ثانویه  منظور منع  شرکت های الزم و بازدارنده به پیش بینی مجازات

نظریه نیز به هدف از صدور مقرره انسداد که همانا حمایت از   14 در بند  های ثالث )به ویژه آمریکا(.  دولت

د بانک نتیجه می گیرد که امکان استنا منافع اقتصادی شرکت ها و اتباع اتحادیه اروپایی بوده است اشاره کرده و 

با هدف مذکور در تعارض است. با این وصف، مشاور دیوان در   مقرره انسداد،  5ملی ایران به بند اول ماده 

، مقرره انسداد  بایستی به نحوی تفسیر شود که 5کند که به اقتضای نص بند اول ماده  نهایت چنین اظهارنظر می

 عطاء نماید. چنین حقوقی را به اشخاص ثالث همچون بانک ملی ایران إ

مقرره انسداد  باشد که بیان می  5تاکید بر عبارات صریح  بند اول ماده  اما شاید نقطه عطف نظریه مشاور دیوان، 

دارد با توجه به صراحت عبارات ماده مذکور، جای ابهامی باقی نمی ماند که حمایت کامل از عدم پیروی از 

 بوده است. های ثانویه مطمح نظر اتحادیه اروپایی  تحریم

آنگاه، مشاور دیوان به سوال دوم باز می گردد و یاداوری می کند که هدف از بیان مقدمات باال پاسخ به این 

بر حق قراردادی که ناشی از حقوق ملی می باشد نیز موثر  5سوال است که آیا شمول ممنوعیت بند اول ماده 

ی قرارداد با توجه به مقرره انسداد نیاز به دالیل توجیهی است یا خیر؟ در واقع آیا حق قراردادی برای خاتمه عاد

دارد؟ در پاسخ به این سؤال، مشاور حقوقی دیوان چنین نتیجه گیری می کند که تفسیر قوانین ملی می بایست در 

پرتو مقررات انسداد  به نحوی صورت گیرد که مانع از خاتمه قرارداد جاری بین طرفین شود؛ و حتی در صورت 

متابعت شرکت اروپایی از مقرره انسداد به استناد قانون ملی دولت متبوع خود، محکمه اروپایی بایستی به عدم 

مقرره انسداد )ناظر بر معافیت از اجرای مقرره انسداد( می  5حفظ رابطه قراردادی دستور بدهد و  بند دوم ماده 

منشور  52و  21ا بر این مبنا، ناقض مواد بایست به صورت مضیق تفسیر شود. دوم اینکه دستورهای دادگاه ه

صالح بایستی با استفاده از  حقوق اساسی اتحادیه اروپایی نیست و در صورت نقض مقررات انسداد، مراجع ذی

 یکی از ابزارهای حقوقی مندرج در ضمیمه مقررات یاد شده مجازات مربوطه را جاری نمایند.

ابتدا یاداوری می کند که دادگاه های ملی در مقام اجرای حقوق های سوم و چهارم: مشاور دیوان  پاسخ سؤال

مقرراتی مانند مقرره انسداد،  معاهده کارکرد اتحادیۀ اروپایی 288اتحادیه اروپایی می باشند و بر اساس ماده 

یت اعمال بر کشورهای عضو را دارند. لذا دادگاه های ملی، حتی در فقدان قانون ملی مربوطه، بر مستقیما قابل

رغم صراحت بند اول  . البته، علی (222بند  اساس حقوق اتحادیه اروپایی ملزم به اعمال مقررۀ مذکور می باشند )

پیامدهای عدم   با آثار فراسرزمینی،مقرره انسداد مبنی بر ممنوعیت تبعیت از قوانین کشورهای ثالث  5ماده 

که دولت های عضو  1(؛ اما با در نظر گرفتن ماده 222یند  اجرای مقرره انسداد به روشنی مشخص نشده است )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E288
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مشاور دیوان چنین نتیجه می گیرد که  الزام دولت های   را به تعیین جرایم الزم و بازدارنده ملزم نموده است،

به اشخاصی که تحت شمول تحریم های اولیه می   جازات هایی در قوانین ملی خود،عضو به پیش بینی چنین م

باشند حق استناد به آن قوانین را می دهد. مشاور دیوان سپس به زیبایی ماهیت نقض مستمر حقوق اتحادیه 

رد که عبارت دا اروپایی با عدم پیروی از مقررات انسداد و خاتمه رابطه قراردادی را برجسته نموده و بیان می

مجازات را نیز در معنای موسع خود اعم از مدنی و کیفری تفسیر می کند. لذا به عقیدۀ ایشان، دادگاه های ملی 

دستور به خاتمه نقض مستمر   ملزم هستند درصورت مواجهه با نقض مقررات اتحادیه اروپایی نظیر پرونده حاضر،

 5(. بنابراین، در صورتی که عمل خاتمه قرارداد مشمول ماده 228و 221حقوق اتحادیه اروپایی بدهند )بند های 

مقرره انسداد  شود، شرکت اروپایی در معرض یکی از انواع مجازات ها از جمله جریمه مالی قرار می گیرد. 

اظهار می دارد که اگرچه  منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 52و  21سپس مشاور دیوان در خصوص مواد 

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی تضمین شده اند، اما حقوق  52ماده  2حقوق و آزادی های مقرر در بند 

ن ماهیت یادشده قابل تحدید است و نقض حقوق مذکور منوط به حکم قانون و با رعایت محتوای اصلی یا هما

های مربوطه امکانپذیر است. در ثانی، محدود نمودن حقوق وآزادی های فردی می بایست با  حقوق و آزادی

رعایت اصل تناسب صورت گیرد. یعنی صرفا در حد ضرورت و در راستای حصول اهداف کلی اتحادیه و یا 

(. در موضوع حاضر نیز حق 225بند  در صورتی که نیاز به حمایت از حقوق و آزادی های دیگری باشد )

مقرره انسداد محدود شده است؛ یعنی  5ماده  2قراردادی که ناشی از قانون حاکم بر قرارداد است، بر اساس بند 

(. همچنین در خصوص 221بند  )  احراز شده، اما محدودیت یاد شده بر اساس قانون می باشد 52و  21نقض ماده 

یعنی رعایت محتوا یا ماهیت اصلی حقوق و آزادی  ق اساسی مزبور، احراز شرط دوم جهت محدود نمودن حقو

های تضمین شده در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، از جمله آزادی قراردادی، مشاور دیوان آن را  یک 

مشمول   های مذکور می تواند در راستای تأمین منافع عمومی، حق مطلق نمی داند و لذا به عقیدۀ ایشان، حق

کما اینکه هم اکنون نیز براساس حقوق رقابت اتحادیه اروپایی   (؛221بند  اخله مراجع عمومی  قرار گیرد )مد

لذا مشاور دیوان نتیجه می گیرد که حق   (.228محدودیت هایی بر آزادی قراردادی اعمال شده است )بند 

انون و رعایت سایر شروط مقرر آزادی قراردادی قابل محدود شدن و نقض شدن است به شرطی که مبتنی بر ق

(. یکی از دالیل دقیقی که از سوی مشاور دیوان در تحلیل 228منشور حقوق اساسی باشد )بند  52در ماده 

آزادی قراردادی مندرج در حقوق اساسی اتحادیه اروپایی برجسته شده، این است که اگرچه آزادی قراردادی 

اع و احوال خاصی می تواند حقوق دیگری را تحت تاثیر قرا در این منشور تضمین شده، همین اصل در اوض

یا نژاد، به  دهد؛ از جمله اینکه شرکت ها نمی توانند در روابط تجاری خویش بر اساس معیارهایی نظیر جنسیت 

آمیز عمل نمایند؛ در عین حال، مصالح عمومی نیز می تواند از عوامل موجه محدودسازی آزادی  ای تبعیض گونه

(. لذا مشاور دیوان با رعایت دو شرط  ضرورت و هم راستایی با اهداف منشور، 228بند  ادی به شمار آید )قرارد

مقرره انسداد به دنبال حمایت از منافع اتحادیه  5فرض را بر احراز اصل تناسب قرار می دهد و می افزاید: ماده 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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ها در برابر اعمال فراسرزمینی  ساسی آناشخاص متبوع آن برای اعمال حقوق ا اروپایی، دولت های عضو و 

تری از جمله حفظ نظام  قوانین کشورهای ثالث است. لذا هدف از مقررات انسداد، حمایت از هدف کلی

ب،  بندهای الف،  حقوقی مستقر و حفاظت از منافع اتحادیه اروپایی و اعضای آن می باشد و این وظیفه بر اساس

از سوی دولت های عضو به اتحادیه اروپایی برای حفاظت از منافع  معاهده اتحادیه اروپایی  22ج و ه ماده  

برای رفع موانع موجود در مسیر تجارت  الملل و ترغیب و تالش حمایت از اصول حقوق بین  اساسی اتحادیه،

به   مضاف بر این،  (.212بند  المللی و ارتقای حکمرانی شایسته جهانی، بر عهدۀ اتحادیه قرار داده شده است ) بین

مقرره انسداد  جهت حصول به اهداف مورد نظر به نحوی متناسب و سازگار پیش بینی  5باور مشاور دیوان، ماده 

آن صرفا به بیان  5شان در نظریه مشورتی خود یاداوری می نماید که مقرره انسداد و ماده شده است. لذا ای

اثر نمودن  پیامدها می پردازد و تعیین معیارها را به کمیسیون اروپایی محول نموده است. معیار اصلی در اینجا بی

مانع از پیروی از قانون فراسرزمینی  ابزاری که قوانین فراسرزمینی دولت ثالث است و لذا در پرتو چنین معیاری، 

 کشور ثالث شود می بایست در راستای حصول اهداف فوق الذکر باشد.

منشور حقوق  21مقرره انسداد  با ماده  5با توجه به این موارد، مشاور دیوان نتیجه می گیرد که بند اول ماده  

که کمیسیون اتحادیۀ اروپایی هنگام درج  مشاور دیوان معتقد است اساسی مغایرتی ندارد. به عبارت دیگر، 

بودن این اقدام با  بایست از متناسب های ثالث با اثر فراسرزمینی در ضمیمه مقرره انسداد، می قوانین مصوب دولت

 آثار ناشی از مقررۀ انسداد اطمینان حاصل نماید.

 ی گیرد که:های مشاور دیوان: در نهایت، مشاور دیوان نتیجه م گیری و یافته . نتیجه1

مقرره انسداد  ناظر بر پیروی از قانون فراسرزمینی کشور ثالث است و  5ممنوعیت مندرج در بند اول ماده   2.1

 لزوما محدود به اسناد حقوقی و قانونی مندرج در ضمیمه مقرره انسداد  نمی شود.

فسیر قانون ملی بر جواز خاتمه عادی مقرره انسداد  بایستی به نحوی تفسیر شود که مانع از ت 5بند اول ماده  2.1

 قرارداد با اشخاص مشمول تحریم های اولیه ایاالت متحده شود. 

مقرره انسداد  بایستی به نحوی تفسیر شود که درصورت عدم اجرای آن، دادگاه های ملی  5. بند اول ماده 1.1

به حفظ رابطه قراردادی   ه()که دعوی مطروحه از جانب اشخاص مشمول تحریم های اولیه در آن اقامه شد

دستور بدهند، اگرچه اوالً، بند دوم همان ماده بایستی به نحوی محدود یا مضیق تفسیر شود؛ ثانیاً، دستور مزبور 

منشور حقوق اساسی قلمداد شود؛ و ثالثا، در صورت عدم اجرای قانون فراسرزمینی  21ممکن است ناقض ماده 

های سنگینی از  شخص مذکور ممکن است مشمول مجازات ره انسداد، مقر 22توسط اشخاص مندرج در ماده 

 سوی مقامات واضع آن قانون فراسرزمینی شود. 

. برخی مالحظات حقوقی و آثار حقوقی نظریۀ مشورتی: نظریۀ مشورتی یاد شده در صورتی که منجر به صدور 4

د آثار مستقیمی دارد و تمامی دادگاه تصمیم مقدماتی تفسیری از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی شو

های دولت های عضو اتحادیه ملزم به اعمال نظر مذکور در اختالفات مطروحه نزد آنان خواهند بود. علی رغم 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
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رسد حمایت از نظم قانونی و  ماهیت قراردادی روابط میان طرفین، نظر مشورتی پا را فراتر گذاشته و به نظر می

ا بر منافع اقتصادی اشخاص اولویت بخشیده است. بر اساس نظریه مزبور، اصل بر شمول منافع اتحادیه اروپایی ر

های اروپایی  مقرره انسداد بر همه قراردادها است و لذا ایفاء تعهدات قراردادی یا حداقل حفظ آن توسط طرف

مقرره انسداد و  5م ماده مطالبه است؛ مگر انکه طرف اروپایی با استناد به بند دو از سوی شرکت های ایرانی قابل

معافیت از ممنوعیت مقرر در بند  کمیسیون اتحادیه اروپایی 2228مقررات ابالغی سال اجرای تشریفات مقرر در 

 مقرره انسداد را تحصیل نموده باشد. اول 

محمل حقوقی  در صورت تایید نظر مشاور به شرح فوق از سوی دیوان اروپایی دادگستری،  لذا به نظر نگارنده، 

در واقع، تاکید بر حفظ رابطه  مناسبی برای مطالبه حقوق قراردادی شرکت های ایرانی فراهم خواهد شد. 

تعهد یا تالش برای حفظ قرارداد است. به عبارت دیگر، طرف اروپایی می بایست  قراردادی به معنای لزوم ایفای

نشان دهد برای حفظ رابطه قراردادی اقداماتی را انجام داده است. لذا، الزم است به تمایز بین اجرای داوطلبانه 

شد. در واقع، در غالب قرارداد از سوی طرف قراردادی، با تالش  برای فراهم آوردن اجرای قرارداد تمایز قائل 

)جز در برخی موارد خاص( و لذا  قراردادهای بازرگانی، حصول نتیجه مقصود و مطلوب اصلی طرفین است 

های ثانویه آمریکا، همانطورکه مشاور دیوان نیز خاطر نشان می سازد،  صرف عدم ایفای تعهد به استناد تحریم

حتی می  به شمار خواهد آمد. بر این مبنا، شرکت های ایرانی  مقرره انسداد 5فی نفسه مصداق نقض بند اول ماده 

توانند یک قدم نیز پا را فراتر گذارند؛ بدین معنی که طرف اروپایی در پاسخ به خواست طرف ایرانی برای 

اجرای تعهدات باید اثبات نماید که چه اقداماتی در جهت فراهم آوردن زمینه اجرای قرارداد انجام داده و آیا 

تعهد ارائه نموده است یا خیر؟ آیا به قانون حاکم بر  سخی به طرف ایرانی ارائه داده و دالیلی را برای عدم ایفاءپا

آیا تالش نموده است  قرارداد استناد نموده و در نتیجه مغایر با مقرره انسداد اتحادیه اروپایی عمل نموده است؟

الثی اجرا نماید؟ آیا پیشنهادی در جهت تسهیل در ایفاء که قرارداد را به روش دیگری مثال از طریق شرکت ث

تعهدات قراردادی به طرف ایرانی ارائه نموده است یا درخواست اخذ پیشنهاد درخصوص چگونگی اجرای 

قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال پیش آمده  به طرف ایرانی داده است؟ آیا ارز رایج در معامله با طرف های 

دالر بوده است؟ آیا شرکت های اروپایی طرف معامله با طرف ایرانی، با شرکت های آمریکایی در اروپایی به 

های ثانویه بوده باشند؟ درصورت مثبت بودن  سطحی مراودات بازرگانی داشته اند که ناگزیر به پیروی از تحریم

مقرره انسداد اخذ نموده یا  5دوم ماده آیا مجوز الزم از کمیسیون اتحادیه اروپایی را طبق بند  پاسخ به این سوال،

   خیر؟

هدف از طرح سواالت فوق الذکر این است که بار اثبات به طرف اروپایی منتقل شود. در واقع، طرف اروپایی 

باید نشان دهد که تمام تالش خود را برای ایفای تعهدات قراردادی بعمل آورده، لکن به دالیل موجهی موفق 

است. شایان توجه است که طرف اروپایی دست به انتخاب زده است؛ یعنی انتخاب بین به اجرای تعهد نشده 

شریک ایرانی و شریک آمریکایی یا به طور کلی بازار آمریکا. البته باید توجه داشت که با توجه به نظریه مشاور 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2018.277.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:277I:TOC
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و اتحادیه اروپایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی، مقررات انسداد به عنوان بخشی از قانون کشورهای عض

تلقی شده و طرف ایرانی از حمایت قانون نیز برخوردار است. به طریق اولی، طرف اروپایی که با بازارهای 

 توجهی نداشته است قطعا می بایست به تعهدات خویش در قبال طرف ایرانی عمل کند. آمریکا مراودات قابل

های اروپایی به  ه از نظر مشاور دیوان، استناد طرفتوان چنین اظهار نمود ک در پایان، به طور خالصه می

جانبۀ آمریکا به منظور خاتمۀ رابطۀ قراردادی یا عدم پایبندی به تعهدات قراردادی، با مقررۀ  های یک تحریم

مند شده باشد. لذا  شده در مقررۀ انسداد بهره بینی انسداد مغایرت دارد؛ مگر آن که طرف اروپایی از معافیت پیش

صالح در اتحادیۀ اروپایی،  رسد در صورت پذیرش نظر مشاور دیوان از سوی مراجع قضایی ذی ظر میبه ن

ها به  های اروپایی و الزام آن های ایرانی به منظور حفظ روابط قراردادی خود با طرف محمل مناسبی برای طرف

 شان ایجاد خواهد شد. ایفای تعهدات قراردادی
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 )بخش اول( المللانه هیرمند از منظر حقوق بین احداث سد کمال خان بر رودخ
 الملل دانشگاه قمآموخته دکتری حقوق بیندانش -دکتر مهناز رشیدی 

 

ای از سدها و کانالهای آبی، فعاالنه درصدد ازسرگیری برنامه دولت افغانستان با ساخت و یا طراحی مجموعه 

، برآمده است. هدف افغانستان از مدیریت منابع میالدی آغاز شد 12از اواخر دهه که  هیدرولیکی ناتمام خود

اجتماعی و نیز تثبیت جایگاه سیاسی خود است. با توجه  -آبی فرامرزی، ارتقای سطوح مختلف توسعه اقتصادی

از منابع آب سطحی این کشور با همسایگان آن، به ویژه ایران و پاکستان مشترک است،  درصد 12به اینکه 

ای آبی، ممکن است به ایجاد اختالف های توسعهمدت و مستمر افغانستان در اجرای اینگونه برنامهبرنامه طوالنی

 آغاز بهرهخان بر رود هیرمند و  های بیشتر درخصوص این موضوع دامن بزند. اتمام فرآیند ساخت سد کمال

مبادله آب هیرمند با نفت و اظهارات رئیس جمهور افغانستان مبنی بر  2422برداری از این سد در فروردین 

نهای خراسان ین زمینه افزایش داده است؛ به ویژه آنکه تأمین عمده نیازهای آبی استانگرانیها را در ا ایران،

جنوبی و سیستان و بلوچستان ایران و حیات دریاچه هامون )متشکل از سه تاالب  پوزک، صابری و هیرمند(  به 

غانستان در احداث سد جریان رود هیرمند وابسته است. این پژوهش در مقام پاسخ به این پرسش است که اقدام اف

کمال خان بر هیرمند از منظر اصول و قواعد حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟ نوشتار پیش رو در پاسخ 

به این سؤال، در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش نخست، ضمن معرفی حوضه رود هیرمند، به تحلیل 

المللی اختصاص دارد؛ و در بخش دوم، های بیناحداث سدکمال خان از دیدگاه اصول و قواعد حقوق آبراه

 اقدام افغانستان در ساخت این سد از حیث قواعد حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی می شود.

ترین رود فالت ایران است که شناسی حوضه رود هیرمند: هیرمند، بزرگترین و مهمشرایط جغرافیایی وآب  -2

کیلومتر، به دریاچه  2252سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی حدود از ارتفاعات هندوکش در افغانستان 

 82هزار کیلومتر مربع در سه کشور افغانستان ) 122ریزد. حوضه رود هیرمند با مساحتی حدود هامون می

استان در کشور افغانستان و دو استان  24درصد( گسترده شده و  1درصد( و پاکستان ) 25درصد(، ایران )

 1/1های حوضه هیرمند لوچستان و خراسان جنوبی در ایران را دربرگرفته است. آورد کل رودخانهسیستان و ب

. میانگین بارش در استمیلیارد مترمکعب  1میلیارد مترمکعب بوده که سهم هیرمند در باالدست سد کجکی، 

متر در سال است و باال بودن درجه حرارت میلی 222ه سیستان،  بسیار محدود و کمتر از دلتای هیرمند، ناحی

 های اصلی اقلیمی این  میلیمتر، از شاخصه 1222درجه در تابستان( و سطح باالی تبخیر ساالنه، حدود  52)حدود 

رود هیرمند ، یک رودخانه بین المللی است؛ زیرا از کشور افغانستان سرچشمه گرفته و در سرزمین   منطقه است.

 ایران جریان می یابد و نهایتاً به تاالب های هامون می ریزد.

أمین . سد کمال خان و پیامدهای احداث آن: رود هیرمند برای ایران و افغانستان از اهمیت قابل توجهی در ت2  

های آب آشامیدنی، گذران معیشت مردم و توسعه اقتصادی منطقه برخوردار است. از سوی دیگر، حیات تاالب

https://www.loc.gov/item/2017332077/
https://www.loc.gov/item/2017332077/
https://www.irna.ir/news/84271604/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84271604/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://irdiplomacy.ir/fa/news/2001187/%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://irdiplomacy.ir/fa/news/2001187/%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://irdiplomacy.ir/fa/news/2001187/%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ijswr.ut.ac.ir/article_80857.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10795-008-9045-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10795-008-9045-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10795-008-9045-7
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جایگاهی ویژه در منطقه سیستان   محیطی، تاریخی و فرهنگیالمللی، اقتصادی، زیست حیث بین هامون که از 

رند، به آب هیرمند وابسته است.  نقش برجسته هیرمند به عنوان شاهرگ حیاتی سیستان، موجب شده تا دا

توان به کمبود هرگونه تغییر در باالدست، بر شرایط این منطقه اثرات شگرفی داشته باشد که از آن جمله می

فزایش وقوع طوفانهای شن و منابع آب آشامیدنی، کاهش اراضی زیر کشت، نبود علوفه و تلف شدن دامها، ا

  اشاره کرد.پدیده گرد و غبار و در نهایت، بیکاری، فقر و مهاجرت مردم 

مراحل طراحی و ساخت سد کمال خان توسط افغانستان  که روند آن به دلیل مشکالت و نابسامانیها در این 

میلیون مترمکعب آب را دارد  52به پایان رسید. این سد، ظرفیت ذخیره  2111شور بسیار طوالنی بوده، در سال ک

به تاالبی تحت عنوان گود زره در  انحراف آبو  مگاوات برق 1هزار هکتار زمین زراعی، تولید  214آبیاری و 

برداری جنوب غربی افغانستان از جمله طرحهایی است که با افتتاح آن سد پیش بینی شده است. نظر به اینکه بهره

آغاز شده، اطالعات دقیقی از پیامدهای احداث  2422چهارم فروردین از سد کمال خان به تازگی، در تاریخ 

برداری از بینی های صورت گرفته نمایانگر آن است که با بهره آن بر حوضه هیرمند موجود نیست. اما پیش 

سدهای احداث شده توسط افغانستان بر باالدست هیرمند، از جمله سد کمال خان، تأمین نیازهای آبی منطقه 

و سطح آب ورودی به تاالبهای  هامون به میزان  معرض خطر قرار گرفته درصد در 85ستان به ویژه شهر زابل، سی

یست محیطی ناشی از خشک شدن که تهدید امنیت آبی و غذایی، تشدید مشکالت ز یابدکاهش میزیادی 

هامونها مانند وقوع پدیده گرد و غبار، افزایش آمار بیکاری و گرایش مردم به سوی مشاغل کاذب و حتی تهدید 

 آن خواهد بود. نتایجامنیت مرزی از 

المللی: بدیهی است احداث سدها و ایجاد اههای بین. احداث سد کمال خان بر رودخانه هیرمند و حقوق آبر1

یافته در بستر آبراه اثر منفی داشته و در مرحله ای آب و خاک بیش از همه بر مقدار آب جریان طرحهای توسعه 

از این رو، الزم است اقدام  یابد.کاهش می بعد، با اثرگذاری بر حجم جریان رود، میزان کیفیت آن نیز اغلب 

المللی و سپس ههای بین افغانستان در احداث سد کمال خان، نخست از دیدگاه اصول و قواعد عام حقوق آبرا

 بر مبنای قواعد خاص میان دو کشور ایران و افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد.

المللی:  دو اصل اساسی استفاده منصفانه و معقول و منع آسیب مهم اعد عام حقوق آبراههای بین. اصول و قو1-2

، بنای ( Limited Territorial Sovereignty)« حاکمیت سرزمینی محدود»فرامرزیِ منبعث از نظریه 

 دهد. الملل موضوعه در مدیریت منابع آبی فرامرزی را تشکیل میحقوق بین

نصفانه و معقول به معنی تسهیم منابع آبی مشترک به طریقی است که حداکثر رضایتمندی میان اصل استفاده م

. بر این اقل برسدبه حدوران آبی ایجاد شده و در عین حال ضررها و آسیبهای وارد به دولتهای اطراف  بهره

دارد اساس، روی دیگر اصل استفاده منصفانه و معقول، اصل منع آسیب مهم فرامرزی است. این اصل بیان می 

برداری کنند که به  المللی بهرهای از یک منبع آبی بین که کشورهای اطراف منابع آبی فرامرزی، نباید به گونه 

آور آور و غیرالزامی وارد آید. این دو اصل در بسیاری از اسناد الزامهای سایرین، آسیب مهم و چشمگیراستفاده

https://ijswr.ut.ac.ir/article_80857.html
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=5027
https://www.independentpersian.com/node/130946/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%9B-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://snn.ir/fa/news/913775/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84271604/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://civilica.com/doc/727379/
https://civilica.com/doc/899065/
https://civilica.com/doc/64281/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73250-3_6
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_3_1994.pdf
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( بیان 2111لمللی )اآبراههای بین   از یرانیرکشتیغ یهااستفاده حقوق کنوانسیون 1و  5المللی از جمله مواد بین 

رغم عدم پذیرش این کنوانسیون توسط ایران و افغانستان، تکرار این دو اصل در اسناد مختلف  شده است.  علی

 المللی بر آنها، مؤید ماهیت عرفی این اصول است.المللی و نیز تکیه رویه قضایی بین بین

ای از  ه بین المللی، مستلزم در نظر داشتن مجموعهتعیین منصفانه و معقول بودن بهره برداری از آبهای یک آبرا

محیطی، اجتماعی، اقتصادی و...، آن حوضه آبریز است. این معیارها، بدون قید حصر، در عوامل طبیعی، زیست 

تدوین شده است. البته هیچ  (2111المللی )های غیرکشتیرانی از آبراههای بیننسیون حقوق استفادهکنوا 1ماده 

المللی  کنوانسیون مزبور و نیز دیگر اسناد بین 22یک از این معیارها بر دیگری اولویت ندارند؛ اما مطابق ماده 

 قواعد برلینالملل، موسوم به ی انجمن حقوق بین المللی، صادره از سو قواعد منابع آبی بین 24مربوط مانند ماده 

 انسانی داده شود.(، اولویت باید به استفاده ها برای رفع نیازهای 2224)

دانند. ، این مقرره را نقطه تالقی حق بشری بر آب و تعهد دولتها به تضمین دسترسی به آن میبرخی اندیشمندان

حق افراد به برخورداری از منابع آب کافی و سالم، در دسترس و مقرون به صرفه، در اسناد مختلفی، از جمله 

مجمع عمومی  212/14قطعنامه ( و 2222) اجتماعی و فرهنگی -کمیته حقوق اقتصادی 25نظریه عمومی شماره 

ین حق سخن گفت، تأمین به رسمیت شناخته شده و حتی اگر نتوان به صراحت از عرفی شدن تعهد به اجرای ا

آن پیوندی ناگسستنی با برخی حقوق به رسمیت شناخته شده بشری مانند حق حیات، حق بر سالمت و حق بر 

استانداردهای شایسته زندگی دارد.  تفاسیر ارائه شده از تعهد کلی کشورها مبنی بر همکاری در ارتقای حقوق 

(، 2111) میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2ماده  2و نیز بند  منشور ملل متحد 51و  55مواد بشر در 

نظریه  12بند دهد. چنان که  دولتها قرار می مؤید آن است که حق بر آب، تعهداتی فراسرزمینی را بر عهده

ها خواسته که از ارتکاب اقداماتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نیز از همه دولت 25عمومی شماره 

دداری نمایند. بنابراین محروم ساختن دولتهای کند، خوتأمین حق بر آب، در دیگر کشورها اختالل ایجاد می

مندی از سهم منصفانه و معقول از آبی که نیازهای آبی شهروندان آن کشور المللی به بهره اطراف یک آبراه بین

تواند یکی از مصادیق نقض حق بر آب ساکنان آن کشورها کند، از جمله به وسیله احداث سد، میرا تأمین می

به این موضوع توجه  رأی صادره در قضیه گابچیکوو ناگیماروس 55بند المللی دادگستری در نباشد. دیوان بی

-تر رودخانه در پاییندارد که پایین آمدن بسکرده و ضمن شرح اثرات منفی ساخت سد ناگیماروس، بیان می

توانسته به یکباره مشکالت جدی تری را به وجود آورد، تا جایی که تأمین آب آشامیدنی دست آن سد، می

 شهر بوداپست را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، در ارزیابی میزان قانونی بودن اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان الزم است ضمن ارزیابی 

ایط، سهم منصفانه و معقول دو دولت ایران و افغانستان از منابع آب هیرمند برای بهره برداری مشخص کلیه شر

تواند به شود و در هر صورت، به دلیل وابستگی منابع آب شرب منطقه سیستان به رود هیرمند، افغانستان نمی

 شود.ای اقدام کند که اساساً مانع از جریان آب این رود به سمت ایران گونه

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980925%2006-30%20PM/Ch_XXVII_12p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/09/19980925%2006-30%20PM/Ch_XXVII_12p.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/legal_board/2010/annexes_groundwater_paper/Annex_IV_Berlin_Rules_on_Water_Resources_ILA.pdf
https://books.google.com/books?id=CQyEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=research+handbook+on+international+water+law&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjT8Lif__PwAhWJa8AKHRhPCIcQ6AEwAHoECAgQAg#v=onepage&q=research%20handbook%20on%20international%20water%20law&f=false
https://books.google.com/books?id=CQyEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=research+handbook+on+international+water+law&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjT8Lif__PwAhWJa8AKHRhPCIcQ6AEwAHoECAgQAg#v=onepage&q=research%20handbook%20on%20international%20water%20law&f=false
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/64/292
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d11.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
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المللی مانند اصل همکاری و تعهدات برآمده از شایان ذکر است، دیگر اصول و قواعد عام حقوق آبراههای بین 

ها و طرحها، مشورت درباره آثار اجرای آنها و تبادل منظم اطالعات و نیز رسانی برنامه آن یعنی ضرورت اطالع

از جایگاهی عرفی برخوردارند متضمن تعهدات اصل حفاظت از اکوسیستم حوضه آبریز رودخانه، که اغلب 

 افغانستان به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی درباره طرحهایی است که محتمل است ایران را از حق منصفانه

 و معقول آن نسبت به هیرمند بازدارد.

بقه طوالنی (: سا2152. اصول و قواعد خاص حوضه رود هیرمند: معاهده راجع به آب رود هیرمند )1-2

معاهده راجع به آب رود اختالفات آبی میان ایران و افغانستان و تالش برای رفع آن، در نهایت منجر به امضای 

و افغانستان شد. این معاهده همچنان معتبر است و منبع اصلی تنظیم روابط دو کشور ایران  2152در سال  هیرمند

های نرمال یا فوق نرمال، یعنی سالی دهد. بر اساس این سند، حقابه ایران در سالدر موضوع هیرمند را تشکیل می

 22میلیارد مترمکعب در سال باشد،  11/5که حجم آبگذر هیرمند در ایستگاه دهراوود،  برابر یا بیشتر از 

مترمکعب بر ثانیه، آب به صورت مازاد نیز به نشانه  4د نموده مترمکعب آب بر ثانیه تعیین شده و افغانستان تعه

میلیون مترمکعب آب خواهد  822مودت و دوستی به ایران تحویل دهد که مجموع این میزان، سالیانه برابر با 

شد. البته مقدار آب تحویلی به ایران در ماههای مختلف سال، ثابت نیست و بر اساس جدول مقرر شده در ماده 

این معاهده متعهد شده مرتکب اقدامی نشودکه ایران را به  5شود. افزون بر این، افغانستان در ماده نظیم می ت 1

، از هر اقدامی که موجب نامساعد 1طور جزئی یا کلی از حقابه هیرمند محروم سازد و نیز این کشور در ماده 

رفته هیچ ادعایی بر رود هیرمند بیش از مقدار شدن آب زراعت ایران باشد، منع شده است. در مقابل، ایران پذی

ماژور که رسیدن آب به دلتای دارد در شرایط خشکسالی و یا فورسمقرر شده نداشته باشد. این معاهده مقرر می

شود، ماموران طرفین فوراً به مشورت پرداخته و طرح فوری الزم را به منظور رفع هیرمند موقتاً متوقف می

 تخفیف آنها به دولتهای خویش پیشنهاد نمایند.مشکالت وارده یا 

، تخریب خشکسالیآوری، افغانستان در مواردی، به دالیل گوناگون از جمله  با وجود چنین تعهدات الزام

در اثر سیالب،  52و  52و نیز تخریب مواضع تحویل آب به ایران در نقاط سرحدی ایستگاه آبشناسی دهراوود 

مطالعات علمی در حالی که  شده است.مدعی عدم امکان اجرای معاهده و یا ناتوانی در تأمین حقابه ایران 

حاکی از رد ادعای کاهش قابل توجه بارش و وقوع خشکسالی در حوضه هیرمند بوده و در این  صورت گرفته

دارد که هرگاه عدم امکان اجرای مقرر می کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات 12اده م 2بند شرایط، 

های معاهده از سوی المللی دیگر در قبال سایر طرفمعاهده، ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد بین

استناد آن طرف قرار گیرد. تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج یا تعلیق معاهده، مورد طرف متخلف باشد، نمی

-تر، در صورتی که ثابت شود وقوع خشکسالی و کم شدن حجم آبگذر در هیرمند ناشی از بهره به عبارت ساده

تواند مبنایی برای عدم امکان اجرای معاهده و برداری بی محابای افغانستان از آب هیرمند است، این موضوع نمی

ای افغانستان در احداث که شواهد حاکی از آن است، اقدامات توسعه نتعلیق آن از سوی این کشور باشد. چنا

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF/a-45317636
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=333605
https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-020-02576-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-020-02576-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-020-02576-7
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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، می تواند آثار منفی بر میزان گندم فزاینده سدها و نیز افزایش مصرف آب بر اثر کشت محصوالت پرآبی مانند

. حتی در فرض صحت ادعای افغانستان مبنی بر وقوع خشکسالی طبیعی، با توجه به مقرر حقابه ایران داشته باشد

، طرفین باید بر اساس قواعد معاهده عمل نمایند و جایی برای ادعای 2152شدن ترتیبات معین در متن معاهده 

 عدم امکان اجرای معاهده باقی نمی ماند.

 نتیجه گیری بخش اول

ستان در احداث سد کمال خان بر رود هیرمند، بر بهره برداریهای کشور ایران از این در صورتی که اقدام افغان 

رودخانه اثرگذار باشد و  بر محیط زیست منطقه، آثار چشمگیری بر جای گذارد، مغایر با اصول عام حقوق 

ود. بر اساس المللی مانند اصل استفاده منصفانه و معقول و منع آسیب مهم فرامرزی خواهد ب آبراههای بین

نیز کشور افغانستان از ارتکاب هر  2152االجرای میان ایران و افغانستان راجع به رود هیرمند مورخ معاهده الزم 

 اقدامی که در حقابه مقرر شده ایران به صورت جزئی یا کلی خللی ایجاد نماید منع شده است. 

ای خود به رعایت این قواعد پایبند باشد؛ در غیر بر این اساس، کشور افغانستان می بایست در اقدامات توسعه 

المللی این کشور قابل احراز است. در صورت عدم پایبندی افغانستان به تعهدات این صورت، مسئولیت بین

-المللی مندرج در معاهده الزم های مسالمت آمیز رفع اختالفات بینمذکور، راهکار حقوقی، توسل به روش

ت. افزون بر این، تالش برای کاربست دیپلماسی فعاالنه آبی مبتنی بر همکاری و االجرا میان طرفین اس

 همبستگی، به منظور رفع رقابتهای آبی میان دو کشور در راستای حفظ امنیت آبی حوضه هیرمند ضرورت دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280392
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 احداث سد کمال خان از منظر حقوق بین الملل 

حیطی(م)بخش دوم: لزوم تعیین حقابه زیست   
دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم -دکتر مهناز رشیدی  

 

افغانستان در احداث سد کمال خان، از منظر ، ضمن معرفی حوضه آبریز هیرمند، اقدام بخش اول این نوشتاردر  

المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و تعهدات افغانستان، ضمن معاهده راجع به آب رود اصول حقوق آبراههای بین

( مبنی بر لزوم احترام به حقابه معین شده برای ایران و خودداری از اقداماتی که به جریان 2152هیرمند مورخ )

زند،  مطرح گشت. در این بخش، وضعیت حقوقی احداث این سد از منظر دست آسیب میناین رود در پایی

فیه میان دو کشور، یعنی حقابه الملل محیط زیست بررسی شده و موضوع متنازع اصول و قواعد حقوق بین

 تحلیل خواهد شد.محیطی هامون زیست 

هامون به عنوان یک جریان رود هیرمند وابسته است. چنان که پیش از این اشاره شد، حیات تاالبهای هامون، به 

رامسر در ارتباط با تاالبهای بین المللی به ویژه تاالبهای زیستگاه پرندگان  المللی در کنوانسیون تاالب مهم بین

است. این تاالبها افزون بر اینکه منبع  به ثبت رسیده کره در یونسکوگاه زیستذخیره( و به عنوان 2112آبزی )

محیطی به عنوان چشمه گیرش غبار عمل  ورد از حیث زیستآتأمین معاش مردم مناطق اطراف را فراهم می

شود. همچنین این تاالبها مأمن کرده و مانع از ایجاد گرد و غبار و باعث تعدیل شرایط زیستی سیستان می 

گیاهان و جانوران متعددی بوده و بقای آن در حفظ تنوع زیستی منطقه ارزشمند است. یکی از موضوعات مورد 

محیطی برای این تاالبهاست. محیطی یا اختصاص جریان زیست  و افغانستان، حفظ حقابه زیست مناقشه ایران

محیطی تاالبهای هامون را می توان در رأی حکمیتی مک ماهون جستجو پیشینه نادیده گرفته شدن حقابه زیست 

به تغییر مجرای رود شمسی( منجر  2215میالدی ) 2811کرد. توضیح بیشتر آنکه طغیان رود هیرمند در سال 

هیرمند شد و این تغییر، اختالفاتی میان ساکنان دو سوی مرز بر سر مالکیت اراضی واقع در بین مجرای قدیم و 

مجرای جدید به وجود آورد. متعاقب آن، مردم افغانستان مدعی تغییر مرز شده، ضمن تصرف اراضی مورد 

دهایی بر روی هیرمند، تمام آب را به طرف خود جاری اختالف، بند سیستان را تخریب کرده و با احداث بن

ساختند. اختالفات مرزی به وجود آمده منجر به افزایش تنش میان دو کشور شد که در نهایت موضوع برای 

حکمیت به دولت انگلستان واگذار گردید و شخصی به نام ژنرال مک ماهون برای انجام حکمیت به همراه 

که پیش  این نتیجه رسیدمک ماهون در جریان بررسیهای خود به  .مستقر شدتان کمیسیون داوری خود در سیس

 22ها اختصاص داشته و رصد به افغاند 21درصد به ایرانیان و 12از حکمیت وی، از کل میزان آب هیرمند، 

شده است. براین اساس، او سهم آب  نهای بالاستفاده وارد دریاچه هامون میمانده به عنوان جریادرصد باقی 

 این رأی از سوی ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. اماایران را یک سوم آب هیرمند اعالم کرد. 

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84)/
https://rsis.ramsar.org/ris/42
https://rsis.ramsar.org/ris/42
https://rsis.ramsar.org/ris/42
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/asia-and-the-pacific/islamic-republic-of-iran/hamoun/
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-4391-fa.pdf
https://ijswr.ut.ac.ir/article_80857.html
http://ensani.ir/file/download/article/1577171065-10253-96-2-7.pdf
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سند صادره از دهمین سمپوزیوم نخستین بار در  (Environmental flow)« محیطیجریان زیست»اصطالح 

کشور قرار گرفت. بر  52نماینده از  1522مطرح شد و مورد تأیید بیش از  2221در سال  یالمللای بینرودخانه

محیطی، جریانهای کافی، منظم و با کیفیت آب برای اساس تعریف ارائه شده در این اعالمیه، جریانهای زیست 

به این اکوسیستم ها ای و نیز حفظ معاش انسانی و رفاهی است که  حفظ اکوسیستم های آب شیرین و رودخانه

 کرده فیتوص یرا آب هاکرده و آن دیتأک های رودهاانیجر محیطی ستیبر ابعاد زهم  یبانک جهانوابسته است. 

ی شود و برای حفظ آن در آن رها م ای ماندباقی می ای رودخانه ستمیاکوس کیدر  طیراش تیرمدی هدف با که

 اکوسیستم ها ضروری است.

های  حقوق استفاده الملل مندرج در کنوانسیوناگرچه در معاهده رود هیرمند و نیز اصول عرفی حقوق بین 

محیطی مبنی بر تعهد به حفظ جریان زیست صریحی  ( هیچ اشاره2111المللی ) غیرکشتیرانی از آبراههای بین

مطرح نشده اما برخی قواعد حقوقی، متضمن لزوم اجرای این تعهد برای کشور افغانستان است. برای مثال، یکی 

محیطی حوضه  از معیارها در تعیین منصفانه و معقول بودن استفاده از آبراهها، ارزیابی شرایط جغرافیایی و زیست

. زیرا اگر استفاده یک دولت از سته نسبت  به اثرات انواع استفاده ها بر شرایط زیستی آبراه اآبریز و لزوم توج

رد، مسلماً آن نوع استفاده، ای باشد که اکوسیستم رودخانه در معرض آسیب قرار گی المللی به گونهآبراهی بین 

های  شود. نکته با اهمیت دیگر آن است که بخش چهارم کنوانسیون حقوق استفادهمعقول پنداشته نمی

-آبراههای بین ( بر ضرورت حمایت، حفاظت و مدیریت اکوسیستم 2111غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی )

و حفاظت از اکوسیستم حوضه آبریز، پیشگیری، کاهش و  المللی اختصاص دارد. الزاماتی از قبیل حمایت

کنترل آلودگی، کنترل مدیریت ورود گونه های مهاجم و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی در این 

 بخش از کنوانسیون مطرح گشته است که ناطر بر تعهدات زیست محیطی کشورها در یک حوضه آبریز است.

محیطی فرامرزی یکی از منع آسیب زیست رأی داوری در قضیه تریل اسملتر، شایسته ذکر است که بر اساس   

تیاط و دهد و تعهد به تالش مقتضی، پیشگیری، احالملل محیط زیست را تشکیل میقواعد عرفی حقوق بین

محیطی و رسانی خطرات زیستهمکاری و نیز تعهداتی چون ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی، لزوم اطالع

ای و آنچه تعهد ذاتی به حفظ اکوسیستم های رودخانه  شوند.انجام مشورت، از آن قاعده عرفی ناشی می

دهد و با اصول پیشگیری و را تشکیل میالمللی حمایت از تمامیت بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی آبراه بین 

در  رأی داوری کیشینگنگادر این زمینه،  محیطی است.تعیین حداقل جریان زیست احتیاط نیز سازگاری دارد، 

-، نخستین رأیی است که به تعهد حفظ جریان زیست 2221صادره در سال  اختالف میان پاکستان و هندوستان

ق تحلیل و محیطی از منابع مشترک مرتبط ساخته و از طریمحیطی پرداخته و آن را با حفاظت پایدار زیست 

االجرا برای حفاظت از محیط زیست مانند اصول پیشگیری، مراقبت مقتضی و احتیاط، تفسیر اصول عرفی الزم 

 لزوم اجرای این تعهد را استنباط نموده است.

http://riverfoundation.org.au/wp-content/uploads/2017/02/THE-BRISBANE-DECLARATION.pdf
http://riverfoundation.org.au/wp-content/uploads/2017/02/THE-BRISBANE-DECLARATION.pdf
http://riverfoundation.org.au/wp-content/uploads/2017/02/THE-BRISBANE-DECLARATION.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/828931468315285821/pdf/263200NWP0REPL1Concepts0and0Methods.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf
https://www.informea.org/sites/default/files/court-decisions/Trail%20Smelter%20Case.pdf
https://www.researchgate.net/publication/230734482_UN_Watercourses_Convention_User's_Guide/link/09e41503b2df33f00e000000/download
https://pcacases.com/web/sendAttach/48
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توان از سایر تعهدات معاهداتی محیطی برای تاالبهای هامون را می تعهد حقوقی به اختصاص جریانهای زیست 

از جمله این  (2112کنوانسیون تنوع زیستی )ی میان کشورهای ایران و افغانستان نیز استنباط کرد. محیطزیست 

سند، دولتهای عضو تعهد دارند تضمین نمایند که فعالیتهای داخل در صالحیت این  1ماده اسناد است. بر اساس 

 به محیط زیست دولتهای دیگر یا مناطق فراتر از محدوده صالحیتهای ملی وارد نکند. همچنین بنا بر آنها آسیبی

طرفین باید برای حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی در ارتباط با مناطق خارج از حوزه قانونی خود با  ،5ماده 

ثابت کرده که ساخت سدها و  مطالعات علمییکدیگر همکاری نمایند. افزون بر اینکه امروزه نتایج حاصل از 

اکسیژنه کردن آب به کم تغییرات زیستی در دریاچه پشت سد بر کیفیت آب رهاشده از سد اثرگذار بوده و با 

زند، در خصوص هامون، مسدود ساختن حجم زیادی از هیرمند در تنوع زیستی مناطق پایین دست آسیب می

دست و در نتیجه خشک شدن تاالبهای هامون، آسیبی پشت سد کمال خان، عدم جریان آب در مناطق پایین 

حداقل جریان زیست محیطی برای حفظ تاالبهای مضاعف بر تنوع زیستی آنها خواهد داشت. لذا مقرر ساختن 

 8ماده  (، مطابقIn-situ conservation) «درون زیستگاه حفاظت»هامون ضرورت دارد. مقررات مربوط به 

ای کنوانسیون رامسر مبنی بر حفظ و کنوانسیون تنوع زیستی نیز به خوبی بر لزوم این امر داللت دارد. تعهد پایه

 محیطی برای تاالبهای هامون را مقرر می المللی نیز لزوم اختصاص جریانهای زیستبین بهای حراست از تاال

دارد. البته، از آنجا که افغانستان به این سند نپیوسته، تعهدی معاهداتی نسبت به اجرای آن ندارد. هر چند این 

 یست. محیطی نموضوع، نافی قواعد عرفی حفظ تمامیت و پایداری این عناصر مهم زیست 

باشند و ( می2112) کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان عضورغم اینکه ایران و افغانستان علی 

کمیته میراث »عنوان میراث طبیعی جهانی نزد درخواست ثبت دریاچه هامون را به  2228کشور ایران در سال 

اما همچنان این درخواست از سوی کمیته مورد تأیید قرار نگرفته است. در صورتی  ،ارائه داده« جهانی یونسکو

این کنوانسیون، کلیه کشورها موظف به  1ماده س که هامون در فهرست میراث طبیعی جهانی قرار گیرد، بر اسا

همکاری در حمایت از این میراث طبیعی جهانی هستند و هر یک از دولتهای عضو این سند باید از هر گونه 

د، خودداری نمایند. با این تفاسیر، مقرر اقدامی که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به آن مناطق لطمه وارد کن

توان از جمله اقدامات در راستای حمایت از این میراث ساختن حقابه زیست محیطی برای تاالبهای هامون را می

المللی است، با درک  که مبین قواعد عرفی در حقوق آبراههای بین قواعد برلین 22طبیعی دانست. همچنین ماده 

محیطی و  ضرورت حفظ اکوسیستم های رودخانه ای، به درستی اتخاذ اقداماتی برای حمایت از تمامیت زیست

 وابسته به آنها را مقرر داشته است.پایداری اکوسیستم های 

 

 

 

 

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330092286_Reviews_and_syntheses_Dams_water_quality_and_tropical_reservoir_stratification
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800fece0&clang=_en
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5276/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97176
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/legal_board/2010/annexes_groundwater_paper/Annex_IV_Berlin_Rules_on_Water_Resources_ILA.pdf
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 گیری بخش دوم نتیجه

از آنجا که حیات تاالبهای هامون به عنوان مهمترین عناصر زیست محیطی حوضه هیرمند به جریان این رود 

وابسته است، اجرای طرحهای توسعه ای مانند احداث سد کمال خان در مناطق باالدست این حوضه آبریز، می 

الملل محیط ر سوء گسترده ای بر پایداری این تاالبها داشته باشد. اگرچه قواعد موجود حقوق بینتواند آثا

زیست متضمن تعهداتی بر لزوم اختصاص حقابه زیست محیطی به تاالبهای هامون هستند، اما اهمیت هامونها 

و افغانستان و نیز نسلهای  برای هر دو کشور ایران برای تعدیل شرایط اقلیمی منطقه و آثار منفی مرگ آنها 

االجرا برای تعیین حقابه های زیست محیطی برای آنها کند که دو کشور به وضع قواعدی الزمآینده، ایجاب می

 اقدام نمایند. 
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مربوط به  یوجود ندارند: قطعنامه ها گریکه د ییمالحظات درخصوص قطعنامه ها یبرخ

 رانیا یهسته ا ۀپروند

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی -فاطمه فاضل 

 

بی شک پروندۀ هسته ای ایران، یکی از پرفراز و نشیب ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مواردی است 

 GOV/2006/14، با قطعنامۀ 2221که تاکنون در بحث عدم اشاعه مطرح شده است. این پرونده در سال 

ام آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد. در قطعنامه هایی شورای حک

 2815، 2821، 2141، 2111، 2111های  که در این خصوص از سوی شورای امنیت صادر شد )به ترتیب قطعنامه 

،  قطعنامه های شورای حکام مورد تأیید قرار گرفت و از ایران خواسته شد تا به مفاد این قطعنامه ها (2121و 

میان ایران و گروه موسوم به  2225عمل کند. پس از آنکه برجام طی مذاکرات طوالنی مدت سرانجام در سال 

به اجرای تمامی قطعنامه های قبلی خود در  2212ق قرار گرفت، شورای امنیت با صدور قطعنامۀ مورد تواف 2+5

با صدور قطعنامۀ  2225خصوص پرونده هسته ای ایران خاتمه داد. شورای حکام نیز در دسامبر 

GOV/2015/72  به تمامی قطعنامه های پیشین خود در این رابطه خاتمه بخشید. تفاوت بین دو قطعنامۀ خاتمه

، سازکاری به منظور بازگشت مجدد قطعنامه های شورا، درصورت 2212بخش مذکور در این است که قطعنامۀ 

چنین سازکاری به چشم  GOV/2015/72(. اما در قطعنامۀ 22بند در نظرگرفته است )توقف اجرای برجام، 

نمی خورد. حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه قطعنامه های شورای امنیت بر اجرای قطعنامه 

مالً خاتمه یافته های شورای حکام تأکید کرده و هم اکنون قطعنامه های اخیر به همراه الزامات مندرج در آنها کا

اند، درصورت احیاء مجدد قطعنامه های شورای امنیت، اجرای قطعنامه های شورای حکام به چه صورت خواهد 

بود؟ نظیر این اتفاق در جریان مخاصمات در سرزمین جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسالوی )یا همان 

، یوگسالوی سابق که بعدها به 121ۀ در قطعنام 2112یوگسالوی سابق( رخ داد. شورای امنیت در سال 

کشورهای صربستان، کرواسی، بوسنی هرزگوین، اسلوونی، مقدونیه، مونته نگرو و کوزوو تجزیه شد را مورد 

وجود خارجی نداشت  تحریم تسلیحاتی قرار داد. یوگسالوی سابق که مخاطب تحریم شورا بود، پس از تجزیه

، تحریمها را تأیید 112و تحریم های مزبور بالموضوع و عبث شده بودند. شورا در همان سال، با صدور قطعنامۀ 

به این ترتیب شورا  کرد و آنها را در تمامی مناطقی که جزء سرزمین یوگسالوی سابق بودند، قابل اجرا دانست.

  های قبلی خود که موضوعیت خود را از دست داده بودند، جان دوباره  ای جدید، به قطعنامه با صدور قطعنامه 

ای بخشید. در خصوص قطعنامه های صادره دربارۀ مسئلۀ هسته ای ایران نیز با وضعیت مشابهی در مورد ارتباط 

م. برای بررسی بهتر این موضوع ابتدا بایستی نگاهی به روابط آژانس میان قطعنامه های شورای امنیت روبرو هستی

های دو مرجع داشته باشیم و سپس فروضی را که در این رابطه مطرح می   و شورای امنیت و نحوۀ صدور قطعنامه

 شود، مورد بررسی قرار دهیم. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii8s6V2qvxAhWGiVwKHQANBVsQFjAAegQIBBAF&url=https%3A%2F%2Fwww.iaea.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fgov2006-14.pdf&usg=AOvVaw0IEOD64OIwnywRbYSv3-sA
https://www.undocs.org/S/RES/1696%20(2006)
https://www.undocs.org/S/RES/1737%20(2006)
https://www.undocs.org/S/RES/1747%20(2007)
https://www.undocs.org/S/RES/1803%20(2008)
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1835-2008.pdf
https://www.undocs.org/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-72-derestricted.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-72-derestricted.pdf
http://unscr.com/files/1991/00713.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/762%20(1992)
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 آژانس، شورای امنیت و فصل مشترکی به نام قطعنامه

(، 1مادۀ  5)بند  المللی انرژی اتمی اساسنامۀ آژانس بین ( و نیز 1)مادۀ  ای  های هسته  پیمان منع گسترش سالح 

ای دولتهای عضو و راستی آزمایی اظهارات آنان، از صلح  سازند تا با نظارت بر برنامۀ هسته  آژانس را قادر می 

ای این دولتها، اطمینان حاصل کند. به همین منظور، آژانس با دولتها موافقتنامه ای به نام   آمیز بودن برنامۀ هسته

د ای دولتها را داشته و حدو  پادمان منعقد می کند که در نتیجۀ آن، آژانس امکان دسترسی به تأسیسات هسته

ای ایران، وجود برخی ابهامات و موارد متعدد  وظایف و اختیارات آن مشخص شود. در جریان برنامۀ هسته 

هایی همچون قطعنامۀ  ادعایی نقض معاهدۀ پادمان، شورای حکام آژانس را بر آن داشت تا با صدور قطعنامه 

GOV/2005/77،   ای از الزامات از جمله تعلیق برنامۀ غنی سازی اورانیوم را بر ایران تحمیل کند.  مجموعه

، شورای حکام می آژانس-موافقتنامۀ پادمان ایران 28طبق مادۀ ها فاقد نیروی الزام آور هستند. البته،  این قطعنامه 

گاه در  تواند هر زمان که ضروری تشخیص دهد، انجام اقداماتی را از ایران بخواهد. با این حال، شورا هیچ

ت و حتی دبیرکل های خود ندانس آور بودن قطعنامه  را مبنای الزام  های خود به این ماده اشاره نکرد و آن قطعنامه 

های شورای امنیت در   ها را صدور قطعنامه آژانس در گزارش های خود، علت الزامی بودن الزامات قطعنامه 

تواند پروندۀ   آژانس، شورای حکام می-موافقتنامۀ پادمان ایران 21براساس مادۀ  ها اعالم می کرد.  حمایت از آن

. البته، شورا در اتخاذ چنین تصمیمی باید به اقدامات پادمانی هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد

های به دست آمده توجه کند.  ای به واسطۀ داده  صورت گرفته و میزان اطمینان از صلح آمیز بودن برنامۀ هسته 

ای  ندۀ هسته ای ایران، پرو (، با توجه به باال بودن میزان بی اعتمادی نسبت به برنامۀ هسته 2221در آن زمان، )سال 

های شورای   هایی با مضمون حمایت از قطعنامه ایران به شورای امنیت ارجاع شد که نتیجۀ آن صدور قطعنامه 

حکام، تأکید بر انجام فوری الزامات مندرج در آنها از سوی ایران و پیش بینی مجازاتهایی درصورت عدم 

ورای امنیت از استقالل کامل برخوردارند و راه یافتن های ش  رعایت آنها بود. برکسی پوشیده نیست که قطعنامه

های شورای حکام به درون آنها به معنای وابستگی به شورای حکام نیست. اما با نگاهی به   الزامات قطعنامه 

های مرتبط با برنامۀ هسته ای ایران، این گونه به نظر می رسد که قصد شورا در بخش الزامات وارده بر   قطعنامه

ن )جدای از بحث تحریمها(، تأیید درخواستهای شورای حکام بوده است. برخی عبارت های مورد استفاده ایرا

 در این قطعنامه ها نتیجه گیری اخیر را تأیید می کند. برای مثال:

 از ایران می خواهد تا به مفاد قطعنامه هایGOV/2006/14   وGOV/2009/14   شورای حکام

 عمل کند.

  در همین رابطه(in this context) ...از ایران می خواهد که به تعلیق ، 

  مجدداً تأکید می کند(reaffirms) ...که ایران باید 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
https://www.iaea.org/about/statute
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2005-77.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2005-77.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1974/infcirc214.pdf
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های پیشین شورای امنیت دومرتبه   حال تصور کنید که تالشها برای حفظ برجام به نتیجه نرسیده است و قطعنامه

شورای حکام عمل کند. در این  GOV/2006/14ۀ اند و از ایران می خواهند تا به مفاد قطعنام به کارافتاده

 قسمت به بررسی فرضهایی که می توانند در این رابطه مطرح شوند، می پردازیم. 

 های لغوشدۀ شورای امنیت  فرض نخست: اجرای مجدد قطعنامه 

ل اصلی در لغو شده بودند، مجدداً فعال می گردند. مشک 2212هایی که به موجب قطعنامۀ   در این فرض قطعنامه

می بینیم که شورا ایران را  2111اینجا، اشاره به اسنادی است که وجودشان منتفی است. برای مثال در قطعنامۀ 

شورای حکام می کند؛ ولی این قطعنامه دیگر وجود ندارد. همچنین،  GOV/2006/14ملزم به رعایت قطعنامۀ 

از ایران  2121قطعنامۀ  1دارد. برای مثال، شورا در بند هایی از ایران دارد که قابلیت اجرایی ن شورا درخواست 

 Possible Military)می خواهد که با همکاری با آژانس نگرانی مربوط به ابعاد نظامی احتمالی 

Dimension)  است. عالوه بر این، مسائل جدیدی  رفع شده 2225 در سالرا بر طرف کند، که این مسئله

مطرح  )para. 29) GOV/2019/55ازجمله ادعای کشف ذرات اورانیوم در برخی تأسیسات هسته ای ایران 

های پیشین بدون حذف   خورد. بنابراین طرح مجدد قطعنامه های قبلی شورا به چشم نمی شده که در قطعنامه 

 موارد بالاثر و افزودن موارد و نیازهای جدید، امری بی فایده است. 

های شورای حکام   ای به قطعنامه ای جدید از جانب شورای امنیت که در آن اشاره  فرض دوم: صدور قطعنامه 

 د شورا مطرح می گردد. ها از سوی خو  نمی شود و الزامات آن قطعنامه

 در این فرض، بایستی به چند نکته توجه کرد. نخست آنکه روابط میان آژانس و سازمان ملل به خوبی در

ده، تبیین گردیده است. در مادۀ یک این موافقتنامه آمده که آژانس و منعقد ش 2151که سال  ای موافقتنامه 

سازمان، به وظایف یکدیگر در حوزۀ صلح و امنیت بین المللی آگاه بوده و در اجرای این وظایف به حقوق و 

للی اختیارات یکدیگر توجه می کنند. در واقع، بخش مهمی از فعالیت هر دو نهاد در حوزۀ صلح و امنیت بین الم

قرار می گیرد و هر دو تالش می کنند تا در این حوزه از حدود خود تجاوز نکرده و در وظایف دیگری دخالت 

نکنند. اختیارات شورای امنیت در خصوص صلح و امنیت بین المللی یک اختیار عام است و تمامی مواردی را 

ای، این وظیفه در بدو امر  عالیت های هسته که می تواند آن را به خطر بیندازد در بر می گیرد. اما در خصوص ف

با آژانس است. صلح و امنیت بین المللی مفهومی گسترده و شامل مصادیق فراوان است. بهرحال، اگر شورای 

های آژانس، الزاماتی را بر ایران تحمیل کند،  ای جدید صادر کند و در آن بدون اشاره به قطعنامه  امنیت قطعنامه 

ستدالل مطرح شود که این اقدام مصداق دخالت در کار آژانس و مغایر با استقالل این نهاد ممکن است این ا

است. اما، از سوی دیگر می توان گفت که آژانس خود پروندۀ هسته ای ایران را به شورا ارسال کرده و با این 

های تحریمی  قع، قطعنامه اقدام به نوعی به اقدامات بعدی شورا نسبت به این پرونده رضایت داده است. در وا

های شورای حکام پیش بینی شده  شورای امنیت در نتیجۀ رعایت نکردن تدابیری صادر شده اند که در قطعنامه 

 بود. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-68.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/19/11/gov2019-55.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1959/infcirc11.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1959/infcirc11.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1959/infcirc11.pdf
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 های قبلی به واسطۀ آن فرض سوم: صدور قطعنامۀ جدید از سوی شورای حکام و احیای قطعنامه 

های قبلی آن را احیاء می کند، با این که در  امه صدور یک قطعنامۀ جدید از سوی شورای حکام که قطعن

راستای اصل تخصص گرایی در سازمانهای بین المللی است، به لحاظ منطقی با اقدام شورای حکام در ارسال 

و  2+5پرونده به شورای امنیت و در دستورکار بودن این پرونده در شورای امنیت ناسازگار می نماید. رویکرد 

هسته ای که در برجام منعکس شده نیز همین بوده است. بدین ترتیب که در برجام و قطعنامه  ایران در مذاکرات

شورای امنیت که متعاقب برجام تصویب شده است، هیچ اشاره ای به قطعنامه های شورای حکام نشده و  2212

تاکنون  2221از سال  گویی مشارکت کنندگان برجام این قطعنامه ها را خاتمه یافته قلمداد کرده اند. البته،

همکاریهای سازنده ای بین ایران و آژانس صورت گرفته و پیشرفتهای مثبتی حاصل شده است. در این رابطه می 

اشاره کرد که بیان می کند که تمامی مسائل  GOV/2015/72قطعنامۀ  1توان به اذعان خود آژانس در بند 

تبیین  نقشۀ راهی موافقتنامه ای بین ایران و آژانس موسوم به قبلی و فعلی مربوط به برنامۀ هسته ای ایران که ط

شده، حل گردیده و از نظر آژانس، هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. بهرحال، آژانس در پروندۀ هسته ای 

د را حفظ کرده است و گزارش های خود را به منظور تصمیم گیری مناسب ایران همچنان نقش نظارتی خو

 شورای امنیت به طور منظم ارایه می کند.
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 حقوق پناهندگان در پرتودیوارکشی ترکیه در مرز با ایران 

 پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل –الدن حریریان 

 

با ی در مرز با ایران که از مدت ها پیش و کیزیف واریدکه پروژه ساخت  اعالم کرددولت ترکیه در ماه گذشته 

 1انی است. این دیوار، آغاز شده بود، در مراحل پای یقانون ریاز ورود مهاجران غ یریوگلجو هدف ایجاد امنیت 

کیلومتر طول دارد و شامل برج های دیدبانی، دوربین های امنیتی، سیستم  244متر عرض و  سانتی 12متر ارتفاع، 

زنی و معبرهای وسایل نقلیه و عابر پیاده برای مواقع ضروری است.  های روشنایی و مسیرهای امن برای گشت

میان اعمال حاکمیت یک کشور به واسطه ساخت دیوار مرزی و نقض  این اقدام ترکیه، بار دیگر مسئله تقابل

حقوق افرادی که حق دارند تا به یک کشور دیگر پناهنده شوند را مطرح می کند. درواقع، پرسش اساسی این 

است که آیا دولت ها می توانند با نصب دیوار در مرزهای خود برخالف تعهدات بین المللی که ازجمله در 

های مربوط به حقوق پناهندگان مورد پذیرش قرار داده اند، از ورود پناهندگان به سرزمین خود  کنوانسیون

 جلوگیری کنند؟ 

 خطوط مرزی، نمودی از اعمال حاکمیت در  کشیوارید

 یریجلوگ و یاقتصاد و یمل تیامن رسیدگی و کنترل یراه حل برا کیبه عنوان  در چند دهۀ اخیر، دیوارکشی

قرار گرفته است و اقدام ترکیه در  استفادهتوجه و مورد ها  به قلمرو حاکمیتی از سوی دولتان از هجوم مهاجر

دیوارکشی در مرز ایران، اقدام جدید و بی سابقه ای نیست. برای مثال می توان به دیوارهای ساخته شده در مرز 

، بلغارستان و هیو ترک ونانیمصر،  و لیو مراکش، اسرائ ای، اسپانکیو مکزآمریکا متحده  االتیامیان کشورهای 

، پاکستان و افغانستان و عربستان و یمن اشاره ونانیو  هیمقدون ،یو اسلوون شی، مجارستان و صربستان، اترهیترک

 ستیو ز یمیاقل عالوه بر پیامدهای اسبابی برای القای ایجاد امنیت است. با این حال، کشی در مرزها،وارید .کرد

و  خیکه تار ییها تیها و قوم ارتباطات، تعلقات فرهنگ انیماست  یخط فاصل جادیدواً ابکشی واری، دیطیمح

دارند. دولت هایی که اقدام به ساخت چنین دیوارهایی می کنند، آن را اقدامی در راستای اعمال  مشترک ستیز

قلمرو خود از حاکمیت خود و اصل برابری حاکمیت دولت ها می دانند. موضوع اعمال حاکمیت دولت ها در 

به عنوان  منشور سازمان ملل متحد 2چنان جایگاهی در حقوق بین الملل برخوردار است که در بند هفتم مادۀ 

در  اجازه نمی دهدحد ملل مت به منشور نیاز مقررات ا کی چیه»یکی از اصول سازمان قلمداد شده است: 

از این رو، دولت ها می توانند برای .« دیهر کشور است دخالت نما یداخل تیصالح ءکه ذاتاً جز یامور

حفاظت از مرزهای خود که یک موضوع مربوط به صالحیت داخلی آن هاست، تدابیر مختلفی ازجمله 

مین خود که شامل اعمال حاکمیت بر دیوارکشی در مرزها را اتخاذ نمایند. اصل حاکمیت دولت ها بر سرز

رأی سال  51وقایع و اشخاص داخل قلمرو آن ها می شود، همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در بند 

بیان کرده است، باید در کنار اصل تساوی  ی دولت )آلمان علیه ایتالیا(مصونیت صالحیتخود در قضیۀ  2222

https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/security-wall-on-turkey-iran-border-almost-complete
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/unCharter.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf
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حاکمیت دولت ها مورد توجه قرار گیرد، اصلی که یکی از اصول بنیادین نظم حقوقی بین المللی قلمداد می 

 گردد. 

 حقوق پناهندگانو  رانیدر مرز با ا هیترک یوارکشید

ترین  نیز همچنان یکی از مهم 22در قرن  هو امروزمطرح بوده های دور از زمان  موضوعی است کهپناهندگی 

است که  پناهندگانوضعیت سیون نکنواحقوق پناهندگان اصلی منبع  وچارچوب است.  بین المللی ۀل جامعائمس

رسیده  متحد آن به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل 2111پروتکل  به همراه واست  2152ژوئیه  28 مربوط به

در خصوص  برخی مقررات یحاو زین حقوق بشر یجهان المیۀاعازجمله دیگر  یالملل نیاسناد ببرخی است. البته 

مربوط به  دالیلترس موجه از اینکه به  علتناهنده کسى است که به ، پ2152کنوانسیون طبق . هستندپناهندگان 

سى تحت شکنجه قرار گیرد، گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیا برخینژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در 

ترس  همان )کشور اصلى خود( به سر مى برد و نمى تواند و یا به علتخود در خارج از کشور محل سکونت 

د. اما، اعالمیه جهانی نمى خواهد به آن کشور بازگرد و آن کشور قرار دهد صالحیتنمى خواهد خود را تحت 

رخی حقوق را برای همۀ پناهندگان ازجمله افراد بی تابعیت ب به کشور یا مذهبى خاصحقوق بشر فارغ از تعلق 

انسان از جمله حق  ۀکه به آزادى هاى فردى و حقوق اولی 2152 کنوانسیون ۀر مقدمب یبا تأمّلگیرد.    در نظر می

مى شود  ی آشکارروشنبه  کنوانسیون، روح حاکم بر اینو  مجموع موادو با در نظر گرفتن  حیات تصریح دارد

، قرار دارندل شدن حق پناهندگى براى افرادى که در معرض خطر و ترس ئقا عالوه بر این کنوانسیونکه 

 . است ردهاذتکلیفى بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گ

دیوارکشی، مرز را نفوذ ناپذیر می کند، منجر به ایجاد یک چالش حقوق بشری  شده که که  با توجه به این

اخالقی به همراه دارد. حامیان حقوق بشر، دیوارکشی را محافظ و فراغی برای دولت ها  و دهای قانونیپیام

درقبال مسئولیت های حقوق بشری می دانند که در قبال جامعۀ بین المللی بر عهده دارند؛ حق های بشری 

 بر حق و بهداشت بر حق عادالنه، دادرسی از برخورداری حق زندگی، محل انتخاب حق حیات، همچون حق

 (Front-Door’ Strategies of Control)اندیشه. درواقع، در این جا پناهنده به هنگام ورود  و بیان آزادی

کنترل می شود. لکن پناهنده در قلمروتحت کنترل و نظارت نیروهای دولت کنترل کننده قرار می گیرد و بدین 

می کند. بدین ترتیب که برای مثال، قایق پناهجویان در  ترتیب حمایت های حقوق بشری محلی از اعراب پیدا

آب های سرزمینی به وسیلۀ نیروهای نظارتی کشور مقصد متوقف می شود و اجازه پیشروی بیشتر به آن داده 

بشری مکرراً بر آن  قضایی حقوق شبه نهادهای و نمی شود. همچنین، ممنوعیت اخراج پناهندگان که دادگاه ها

ای است که دولت مقصد نمی تواند نسبت به آن ها  سختگیرانه حمایتی نیز مشمول استانداردهای دتأکید کرده ان

شهروندی  شبه برخی حقوق بی تفاوت باشد. به بیان دیگر، با حضور پناهنده در سرزمین دولت مقصد، به نوعی

 برای آن ها ایجاد می شود. 

https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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 مورد در گیری تصمیم برای دولت انحصاری است، حق کاسکنمیکه منطبق با نظر  گرید بر اساس رویکرد

 یبراسیاسی  -یادار کیتکن کی واریساخت دو  قابل اعتراض است قلمروی خود غیر شده در انجام اقدامات

 non-entrée Strategies)ممنوعیت ورود  مبتنی بر  پناهنده ورود کنترل جا این ست. دراکنترل مهاجرت 

of Control )می شود تا  متوقف قلمروی سرزمینی دولت مقصد به ورود از قبل پناهنده است. بدین ترتیب که

مستقر نگردد.  به واسطۀ حضور پناهنده در این سرزمین، تعهدات حقوق بشری این دولت نسبت به افراد مزبور

به همین  .است بشر حقوق اساس بر دولت مسئولیت عدم معنای به بودن دیوار از مطابق این رویکرد، خارج

غریبه )پناهنده( ای که هنوز به قلمرو آن وارد نشده  صالحیت و وظیفه ای نسبت به افراد گونه هیچ سبب، دولت

 تعهدات تا کند می کمک هاست، به آن ها دولت از منافعدر راستای حمایت  بیشتر که دیدگاه، ندارد. این اند،

با این حال، این رویکرد با پدیدۀ جهانی شدن حقوق بشر در  .برسانند حداقل به را بشر حقوق زمینۀ در خود

تناقض است. دیوارکشی در مرزها و به طور مشخص دیوارکشی در مرز میان  ایران  و ترکیه نیز مصداق  

را که در محل احداث دیوار به طور کلی حق عبور  و دسترسی پناهجویان قطع شده است رویکرد اخیر است. چ

و این اقدام دولت ترکیه فارغ از نادیده انگاشتن نقض حقوق بشری پناهجویان، برخی پیامدهای سیاسی و 

و آن را بنای بر تشدید امنیت  استقبال نمودهاقتصادی را نیز به دنبال دارد. هرچند مقامات دولت ایران از این امر 

مرزهای ایران هم دانستند، محدود کردن دسترسی به سرزمین میان دو دولتی که  روابط سیاسی، تجاری و 

از سوی یکی از این دولت ها به نوعی بیان کننده دیدگاه دولت اخیر نسبت به  اقتصادی بسیار نزدیکی دارند،

 روابط آتی فیمابین است.  

از  تیحما یاصل یمتولکه  سازمان ملل متحد پناهندگان یعال یایساریکمدر پایان الزم بذکر است که 

است باید با اتخاذ برخی تدابیر و مقررات در مقابل تهدیدهای ناشی از  یالملل نیب ۀپناهندگان در عرص

دیوارکشی در مرزها از پناهندگان حمایت نماید. چرا که دیوارکشی لزوماً به طور کامل مانع ورود مهاجران و 

و  شدخواهند  ی برای رسیدن به مقصدشتریب یها یسختپناهندگان نمی شود و پناهندگان اغلب مجبور به تحمل 

 ممکن است در این مسیر آسیب های جدی و شدیدی را متحمل شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambridge.org/core/books/from-apology-to-utopia/146C2D8967B109E959E651A5583EED54
https://www.imna.ir/news/513484/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://www.unhcr.org/ir/


مسائل ایران    

 

 

242 
 

 اصالحی )بخش اول(  ۱.2کد دوگانگی ترتیبات فرعی در دیدگاه ایران از تعلیق 
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی -فاطمه فاضل 

 

شی از ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان خود با آژانس را بخ (Modified Code 3.1) اصالحی 1.2کد ایران 

آژانس می -اصالحی را جزئی از ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان ایران  1.2نمی دانست؛ در مقابل آژانس کد 

ایران به آژانس اطالع »مقدر شد که:  رجامبادامه داشت تا در نهایت در  2221دانست. این اختالف عقیده از سال 

اصالحی را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقتنامۀ جامع پادمان ایران، تا زمانی که  1.2می دهد که کد 

ضمیمۀ اول برجام(. ظاهر شدن  15)بند « باقی بماند، به صورت کامل اجرا میکند.  موافقتنامۀ پادمان اجرایی

اصالحی، این نتیجه  1.2بندی برجام در خصوص تعهد مربوط به کد  یا به عبارتی جمله جملۀ فوق در برجام 

اصالحی است و  1.2برجام بازتاب عقیدۀ آژانس در رابطه با کد  15گیری را به ذهن متبادر می سازد که بند 

اللهای قبلی خود رضایت ایران در مقابل آن، نشان از قبول استدالل آژانس است که دست کشیدن ایران از استد

را به دنبال دارد. چنین نتیجه گیری در صورتی حائز اهمیت است که ایران در گذشته کد را جزو ترتیبات فرعی 

معاهدۀ پادمان خود به حساب نیاورده باشد و هم اکنون در قالب برجام به این مسئله که کد بخشی از ترتیبات 

ر این تحقیق کوتاه که در دو بخش تهیه شده است، قصد داریم فرعی معاهدۀ پادمان است اعتراف کرده باشد. د

المللی انرژی اتمی  اصالحی و جایگاه آن در تعهدات هسته ای دولتها در مقابل آژانس بین  1.2تا با معرفی کد 

بخش نخست یعنی نوشتار حاضر،  .به بررسی سیر دیدگاه ایران، آژانس و برجام  پیرامون کد مزبور بپردازیم

اصالحی را  1.2کد محور دیدگاه ایران و آژانس نوشته شده و در پی پاسخ به این مسئله است که آیا ایران حول 

جزئی از ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان خود محسوب می کرد یا خیر. در بخش دوم، دیدگاه برجام نسبت به کد 

د شد، سعی می شود به این سؤال مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه مواردی که از بخش اول حاصل خواه

 .خواهد داشتپاسخ داده شود که دیدگاه ایران نسبت به کد در برجام چه پیامدی را برای آن به دنبال 

 اصلی و اصالحی 1.2کد 

معاهدۀ پادمان میان آژانس و کشورها شامل شرحی کلی از وظایف، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در 

ایی از مواد و تأسیسات هسته ای است. نکات تکمیلی و جزئی تر این معاهده در جریان بازرسی و راستی آزم

تدوین شده است. بخش عمومی ترتیبات   Subsidiary Arrangements))سندی به نام ترتیبات فرعی 

فرعی شامل مواردی همچون مدارک و اسنادی که بایستی ثبت و ضبط شوند، گزارشهایی که باید به آژانس 

د، راههای ارتباطی بین آژانس و کشور مزبور، فرآیند گزینش بازرسان، اطالع رسانی درخصوص ارسال شون

تأسیسات هسته ای موجود در یک کشور یا تأسیسات تازه تأسیس و مسائل مرتبط با ایمنی هسته ای می گردد 

(.  ترتیبات فرعی معاهدات پادمان آژانس و کشورها، اسنادی محرمانه به حساب می آیند و 44جا، صفحۀ این)

مفاد مندرج در آنها در دسترس عموم قرار ندارد. اما به منظور تفسیر واحد از آنها، یکسان سازی شکلی ترتیبات 

https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/NVS2_web.pdf
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را به عنوان نمونه  سند ترتیبات فرعیک فرعی کشورها و تعیین چارچوب و استانداردهای نگارش آنها، آژانس ی

طراحی کرده است که قابلیت دسترسی توسط همگان را دارد. این سند که ترتیبات فرعی کشورها با الگوگیری 

شامل چندین کد است که با شماره مشخص شده اند. هر کد مربوط به یک وظیفۀ از آن طراحی می شود، 

بخشی از سند فوق است که بنابر آن دولتها  1. 2آژانس و یا دولتها در ارتباط با معاهدۀ پادمان آنهاست. کد 

وجود آن سایت را به اطالع ای جدید،  ای به یک سایت هسته  روز پیش از وارد کردن مواد هسته  282بایستی تا 

و  2112ای در دهۀ  ای مخفی عراق برای دستیابی به بمب هسته   . پس از جریان برنامۀ هستهانس برسانندآژ

مشخص شدن ناکارآمدی نظام پادمانی موجود، آژانس بین المللی انرژی اتمی بر آن شد تا دست به تغییراتی در 

اصالحی یکی از تغییرات بود.   1. 2رفی کد ای کشورها بزند که مع آزمایی بر برنامۀ هسته  زمینه نظارت و راستی

ای جدید باید به محض آنکه تصمیم به ساخت آنها گرفته یا  طبق کد جدید، اطالعات مربوط به تأسیسات هسته 

(. البته اصالح کد به منزلۀ فرآیند 24اینجا، صفحۀ مجوز ساخت آنها صادر شد، به اطالع آژانس رسانده شوند )

های عضو آژانس نیست و به منظور اجرای کد بایستی دولتها آن را بپذیرند و این   خودکار تحمیل آن بر دولت

 پذیرش از طریق اصالح در ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان بین آنها و آژانس به صورت عینی نمود پیدا می کند

 .(5اینجا، بند)

 اصالحی 1.2کد ایران و 

، سال خوبی برای پروندۀ هسته ای ایران نبود. بی اعتمادی جامعۀ جهانی نسبت به برنامۀ هسته ای 2221سال 

ور کار شورای امنیت و فشارهای خارجی با هدف ایران، نزدیک بودن خطر قرارگرفتن پروندۀ آن در دست

افزایش شفافیت در رفتارهای ایران و همکاری بیشتر آن با آژانس، سرانجام ایران را مجبور ساخت تا با میدان 

دادن به آژانس، راه را برای اطمینان جامعۀ جهانی از صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود هموار سازد و در 

اصلی در روابط بین خود و آژانس نمود. اما سرنوشت، ایران  1.2اصالحی را جایگزین کد  1.2د همین راستا ک

و  2221را به سمت قرارگرفتن نام آن در دستورکار شورای امنیت برد. در نهایت ایران تصمیم گرفت در سال 

حی را از لیست اصال 1.2قطعنامه درخصوص برنامۀ هسته ای اش در شورای امنیت، کد  1پس از صادرشدن 

اصالحی در روابط ایران و  1.2(. به این ترتیب، کد 21و28اینجا، بندهای همکاریهای ایران و آژانس خط بزند )

 آژانس به حالت تعلیق درآمد. 

 اصالحی  1.2استداللهای ایران در رابطه با تعلیق کد 

با مشاهدۀ استداللهای ایران پیرامون کد، آنچه که در نگاه اول بنظر می رسد، عوض کردن متعدد استداللها 

بود، اصالحی تدارک دیده  1.2که هیئت وزیران به منظور تعلیق کد  مصوبه ایتوسط ایران است. در ابتدا و در 

 21، علت تعلیق کد مطرح شده بود. در نامۀ 2141ارجاع پروندۀ هسته ای به شورای امنیت و صدور قطعنامۀ 

ر قطعنامه های شورای امنیت، عدم تصویب کد توسط ، علت تعلیق عالوه بر صدو(1اینجا، بند) 2228مارس 

مجلس ایران ذکر شده بود. بنابراین در این برهه ایران از دو مبنا جهت توجیه تصمیم خود کمک گرفت؛ یکی 

https://www.iaea.org/sites/default/files/sg-fm-1170-subsidiary-arrangement-code-1-9.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixmZ-1yp_yAhU9SxUIHYbNBg8QFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.armscontrol.org%2Ffactsheets%2FIAEASafeguards&usg=AOvVaw08LW8DGZbj9VTtVoGdZAk4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixmZ-1yp_yAhU9SxUIHYbNBg8QFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.armscontrol.org%2Ffactsheets%2FIAEASafeguards&usg=AOvVaw08LW8DGZbj9VTtVoGdZAk4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixmZ-1yp_yAhU9SxUIHYbNBg8QFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.armscontrol.org%2Ffactsheets%2FIAEASafeguards&usg=AOvVaw08LW8DGZbj9VTtVoGdZAk4
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SVS-21_web.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc36-1017_en.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2010-10.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/129464
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2008/infcirc724.pdf
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مبنای مقابله به مثلی  و دومی مبنای حقوق معاهداتی که طبق آن اعالم رضایت یک کشور به التزام در مقابل 

 1. 2از به انجام یکسری تشریفات دارد )البته توجه داشته باشید که درحقیقت پذیرش کد یک معاهده گاهی نی

اصالحی، نیاز به ایجاد تغییر در ترتیبات فرعی موافقتنامۀ پادمان دارد و منظور از تصویب در اینجا، تصویب 

قرار نگرفته است و تغییری استدکه در ترتیبات فرعی رخ داده است. خود ترتیبات فرعی مورد تصویب مجلس 

به همین دلیل از نقطه نظر ایران اجرای آن، داوطلبانه بوده و الزام آور نیست که البته این استدالل خالی از اشکال 

کنید(.  به اعتقاد ایران اقدام آژانس در ارسال پرونده به شورای  مراجعه این مقالهنمی باشد. برای مطالعۀ بیشتر به 

ارجاع داده است که در صورت  هشدارامنیت خالف قواعد آژانس بوده است و از این رو بارها به آژانس 

 پرونده به شورای امنیت، همکاری های اضافه بر پادمان را با آژانس قطع می کند. در مقابل آژانس با انتقاد

می دانست که طبق  پادمان ایران و آژانسمعاهده  11از تعلیق کد توسط ایران آن را خالف مادۀ  (24اینجا، بند )

آن ایجاد تغییر در ترتیبات فرعی نیازمند رضایت دوطرفۀ آژانس و ایران است. در ابتدا و در زمان پذیرش کد 

نسبت به تغییر حالت کد از اصلی به اصالحی موافقت داشتند اما در زمان تعلیق  هر دو طرف، ایران و آژانس،

اصالحی و بازگشت به نسخۀ قدیمی کد، رضایت آژانس وجود نداشته است. همچنین نه در معاهدۀ  1. 2کد 

ل مطرح پادمان و نه در ترتیبات فرعی، هیچ سازوکاری به منظور تعلیق کد وجود ندارد. با توجه به دو استدال

 گیری قابل حصول است: شده یکی در توجیه و دیگری در مخالفت با تعلیق کد دو نتیجه

  اصالحی نیاز به تصویب داشته و چون تصویب نشده است پس هنوز وارد ترتیبات  1.2از دید ایران کد

 ارآیی ندارد.پادمان در اینباره ک 11فرعی ایران نشده و اجرای آن جنبۀ داوطلبانه دارد. بنابراین مادۀ 

  اصالحی نیاز به تصویب نداشته و به محض رضایت ایران در مقابل اجرای کد،  1.2از دید آژانس کد

کد بخشی از ترتیبات فرعی پادمان ایران شده و تا زمان تغییر مجدد آن توسط ایران و آژانس الزم 

 إالجرا تلقی می گردد.

در نامه ای به آژانس، ایران از موضع قبلی خود، مبنی بر تصویب  (،22اینجا، بند ) 2222آوریل  1دو سال بعد در 

 2112نشینی کرد. ایران در این نامه کد را صرفاً یک توصیه از سوی شورای حکام در دهۀ  نشدن کد عقب

دانست که هیچ سازوکاری برای تصویب و تبدیل آن به تعهد حقوقی وجود ندارد. موضع جدید ایران این بود 

که اسناد حقوقی بین المللی برای آنکه تعهد کشورها به حساب آیند، نیازمند رضایت دو یا چند جانبه میان 

ی شود. برای مثال مفاد مندرج در معاهدۀ کشورها یا سازمانهایی هستند که سند مزبور قرار است میان آنها جار

اند، آنها  آور هستند که کشورها بر سر آنها مذاکره و گفتگو کرده  به این دلیل تعهدی الزام (NPT)عدم اشاعه 

را امضا و توسط مراجع ذیصالح خود به تصویب رسانده اند )واضح است که منظور ایران از تعهدات در این نامه 

ه ای است و برای مثال تعهدات ناشی از عرف یا قطعنامه های شورای امنیت را در برنمی شامل تعهدات معاهد

گیرد(. اما حتی در این حالت هم، دولتها می توانند به صورت یکجانبه از معاهدات خارج و از زیر بار تعهدات 

آژانس مذاکره و  اصالحی یک معاهده نیست، نه برای اجرای آن میان ایران و 1.2آنها رهایی یابند. کد 

http://ensani.ir/file/download/article/20161105145557-9905-129.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2006/infcirc666.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2007-22.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1974/infcirc214.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2010/infcirc791.pdf
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گفتگویی رخ داده است، نه امضایی رد و بدل شده و نه نیازی به تصویب کد وجود دارد. وقتی دولتها می توانند 

 1.2خارج شوند، چرا نتوانند توصیۀ داوطلبانه ایی مانند کد NPT به طور یک جانبه از معاهده ای به اهمیت 

؟ با این استدالل که کد تنها یک توصیۀ اجرایی است و مانند اصالحی را به صورت یکجانبه به تعلیق درآورند

( پرداخت که 12اینجا، بنداسناد نیازمند تصویب، قدرت الزم إالجرایی ندارد، ایران به مقابله با استدالل آژانس )

ایران دو  2222آوریل  1پادمان، تعلیق کد را بی اساس و غیرموجه می خواند. از نامۀ  11ۀ همچنان با استناد به ماد

 نتیجه قابل برداشت است:

  اصالحی تنها یک توصیۀ اجرایی است و اصالً وارد ترتیبات فرعی ایران نشده  1.2از دید ایران کد

ایران نیز  2221و پس از سال  برخی کشورها به این توصیه عمل می کردند 2221است. تا قبل از سال 

تصمیم می گیرد تا کد را به صورت داوطلبانه اجرا کند. اجرای داوطلبانۀ کد به معنای ورود آن به 

اصالحی قابل اجرا  1.2پادمان درخصوص کد  11ترتیبات فرعی ایران نیست. تأکید ایران بر اینکه مادۀ 

ترتیبات فرعی خود ندانسته و آنرا تنها یک توصیه نیست، نشان از این دارد که ایران کد را جزئی از 

 قلمداد می کند. 

  در مقابل آژانس همچنان بر عقیدۀ خود که با رضایت ایران، کد وارد ترتیبات فرعی این کشور شده و

پادمان می شود استوار است. دیدگاه آژانس برخالف ایران، ماهیتی نبوده بلکه  11لذا مشمول مادۀ 

ین دیدگاه وقتی چیزی به عنوان بخشی از سازوکاری به نام ترتیبات فرعی اجرا می شکلی است. طبق ا

 پادمان درآمده و نمی بایست به طور یک جانبه تغییر یابد.  11شود، تحت قاعدۀ مادۀ 

در تکمیل استداللهای جدید ایران به  (،21اینجا، سؤال ) 2222نوامبر  22نامۀ یک سال بعد ایران نیز در تاریخ 

آژانس ارسال شد. در این نامه که در قالب پرسش و پاسخی در نشست خبری منتشر شده بود، ایران در جواب 

ای ایران   ردن به ارجاع غیر قانونی پروندۀ هستهاصالحی تعلیق شده است، عالوه بر اشاره ک 1.2اینکه چرا کد 

کد را صرفاً یک توصیۀ شورای حکام خواند و آن را بخش مهمی از توافقنامۀ  ،2221به شورای امنیت در سال 

اصالحی را  1.2جامع پادمان ندانست. در تمام موارد مذکور می بینیم که ایران بخشی از ترتیبات فرعی بودن کد 

یرد و سعی دارد تا آن را یک توصیه نشان دهد که کشورها داوطلبانه و بدون احساس اجبار از به گردن نمی گ

اصالحی را  1.2اینکه کد جزو ترتیبات فرعی آنهاست، آن را اجرا می کنند. ایران مستقیماً این مسئله را که کد 

چون توصیۀ شورای حکام، بخشی از ترتیبات فرعی خود نمی داند، مطرح نمی کند بلکه با طرح مفاهیمی هم

پادمان  11پادمان، بر مدعای خود صحه می گذارد چرا که مادۀ  11ماهیت داوطلبانه و عدم کاربرد مادۀ 

درخصوص ترتیبات فرعی است و غیرموجه دانستن کاربرد آن، به معنای محسوب نکردن کد در شمار مفاد 

گر نامه های ارسالی ایران به آژانس را مطالعه ترتیبات فرعی است. حال سوالی مطرح می شود و آن اینکه ا

اصالحی از شمار تعهدات پادمانی به موجب  1.2کنیم، حتی در همان نامه هایی که داللت بر خارج ساختن کد 

اصالحی را بخشی از ترتیبات فرعی به حساب آورده است.  1.2عدم تعلق آن به ترتیبات فرعی دارند، ایران کد 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2010-10.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2011/infcirc828.pdf
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رعی در اینجا چیست؟ چه توجیهی دارد که ایران کد را بخشی از ترتیبات فرعی خود ذکر منظور از ترتیبات ف

 پادمان خارج سازد؟ 11کند و سپس کمی جلوتر آن را از شمول قاعده مندرج در مادۀ 

 اصالحی از ترتیبات فرعی در نگاه ایران 1.2کد 

 در ایران اجرایی بوده است؟اصالحی ترتیبات فرعی از معاهدۀ جامع پادمان  1.2سؤال: آیا کد 

 (21اینجا، سؤال دبیرکل سابق آژانس مراجعه شود. ) 2221پاسخ: بله لطفاً به گزارشهای قبل از سال 

آژانس منتشر شده است، نمونۀ موافقتنامۀ پادمانی است که  153INFCIRC/ند موافقتنامۀ جامع پادمان که در س

ها بایستی آن را با آژانس منعقد کنند )انعقاد این سند با   آن دولت 1و به موجب مادۀ  NPTپس از انعقاد معاهدۀ 

کشوری که بطور رسمی به عنوان دارندگان بمب اتم شناخته شده اند، امری اختیاری است(. بند  5آژانس برای 

هایی  است که ایران در هیچ یک از نامه  ای که مدنظر است این این سند به ترتیبات فرعی اشاره دارد. نکته  11

اصالحی به آژانس ارسال می کرد )برای نمونه می  1.2در توجیه تعلیق کد  ،2222آوریل  1که پس از نامۀ 

 4و  2221ژوییه  22، 2222مارس  22، 2222مه  1، 2222سپتامبر  24توانید برخی از این نامه ها را مشاهده کنید: 

استفاده نکرده بلکه آن را « اصالحی ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان ایران و آژانس 1.2کد »(، از لفظ 2224ژوئن 

، اصالحی ترتیبات فرعی 1.2کد یا حتی گاه تنها با  دۀ جامع پادمانمعاهاصالحی ترتیبات فرعی  1.2عنوان کد  به

، لفظ کد توسط هیئت وزیران صادر شد 2181معرفی نموده است )البته در خود مصوبۀ تعلیق کد که در سال 

اصالحی ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان ایران و آژانس به چشم می خورد.  همینطور قبل از اینکه ایران در  1.2

های خود  خود ماهیت کد را توصیه وار و بی نیاز از تصویب بخواند، در برخی نامه  2222آوریل  1نامۀ مورخ 

از لفظ مزبور استفاده کرده بود. اما پس از تغییر موضع دیگر  ( نیز1اینجا، صحفۀ ) 2221سپتامبر  4مانند نامۀ 

سند شاهد به کار رفتن چنین ادبیات حقوقی از جانب ایران نیستیم(. طبق این توصیف منظور از ترتیبات فرعی 

 1.2ای برای ترتیبات فرعی معاهدات پادمان کشورها باشد. کد  کلی است که آژانس آنرا منتشر نموده تا نمونه 

ای، آژانس را از   ای به تأسیسات جدید هسته  روز پیش از تزریق مواد هسته 282که از دولت ها می خواست تا 

اصالحی در اوایل دهۀ  1.2تدارک دیده شد و کد در سند ترتیبات فرعی  2111وجود آنها مطلع کنند، در سال 

مشاهده کرد(.  این سند 11معرفی شد تا جایگزین نسخه قبلی شود )می توان تغییر رخ داده را در صحفۀ  2112

رعی، نه ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان بین خود و آژانس، بلکه سند اصالحی ترتیبات ف 1.2منظور ایران از کد 

به آن  2112اصالحی در قالب توصیه ای از سوی شورای حکام و در سال  1.2کلی ترتیبات فرعی است که کد 

اضافه شده است. این سند به عنوان ترتیبات فرعی معاهدۀ جامع پادمان شناخته می شود. در حقیقت در نامه های 

وقتی سخن از ترتیبات فرعی به میان می آید با دو ترتیبات فرعی مواجه  ،2222آوریل  1ران به آژانس پس از ای

اصلی و اصالحی را متعلق به سند ترتیبات فرعی پادمان می داند اما یکی از این  1.2هستیم. ایران هر دو کد 

و دیگری را سند کلی و نمونه به  (11)برای مثال اینجا، بند ترتیبات فرعی را جاری در رابطۀ بین خود و آژانس 

برای مثال این ) اصلی و اصالحی اشاره می کند 1.2شمار می آورد. برای مثال وقتی دریک نامه همزمان به کد 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2011/infcirc828.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1972/infcirc153.pdf
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2010/infcirc805.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2011/infcirc817.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2012/infcirc837.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2013/infcirc853.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/infcirc866.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/infcirc866.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2011/infcirc828.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2010/infcirc804.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2009/infcirc768.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SVS-21_web.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2013/infcirc853.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc871_0.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc871_0.pdf
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اولی را جزئی از ترتیبات فرعی خود میداند اما در مواجهه با دومی، تنها به گفتن اینکه بخشی از ترتیبات  (نامه

ان ایران و فرعی است اکتفا می کند بدون آنکه مشخص شود کدام ترتیبات فرعی؟ ترتیبات فرعی معاهدۀ پادم

آژانس و یا ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان جامع که ایران به دلیل اعتقاد به ماهیت توصیه ای آن، چند صباحی 

 داوطلبانه مطابق آن عمل کرد. 

 جمع بندی

اصالحی را فاقد قابلیتی برای ورود به ترتیبات فرعی کشورها می داند و  1.2به عقیدۀ نگارنده وقتی ایران کد 

 1.2فاً یک توصیه با ماهیت اجرای داوطلبانه تلقی می کند، دلیلی ندارد که در نامه های خود از دو کد آنرا صر

اصلی و اصالحی نام ببرد و هر دوی آنها را نیز متعلق به یک نوع ترتیبات فرعی بداند چرا که ترتیبات فرعی 

پادمان ایران و آژانس است، درحالیکه  11معاهدۀ پادمان ایران و آژانس، یک سند الزام آور و موضوع مادۀ 

ای دارد. در صورتی که منظور   ترتیبات فرعی معاهدۀ جامع پادمان یک سند غیر الزام آور که تنها ارزش توصیه

ایران از هر دو ترتیبات فرعی که در نامه استفاده کرده است، ترتیبات فرعی خود باشد در واقع با نوعی نقض 

اینجا، اصلی را بخشی از تعهدات پادمانی خود میداند ) 1.2؛ زیرا ایران اجرای کد غرض و تضاد مواجه هستیم

م که منظور ایران از ترتیبات اصالحی را یک تعهد پادمانی نمی داند. در صورتی ه 1.2( اما اجرای کد 22بند 

پادمان تعلیق کد غیر موجه  11اصالحی، ترتیبات فرعی خود باشد، آنگاه طبق مادۀ  1.2فرعی در رابطه با کد 

های ارسالی خود به آژانس، لحن و ادبیات به کار رفته در   است. بنابراین آنگونه که از تغییر موضع ایران در نامه

اصالحی را بخشی از ترتیبات فرعی معاهدۀ جامع پادمان به شمار می  1.2د، ایران کد این نامه ها می توان فهمی

  .آورد و نه جزئی از ترتیبات فرعی معاهدۀ پادمان خود و ایران
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https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc871_0.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2012/infcirc837.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2012/infcirc837.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2012/infcirc837.pdf
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 (دوم)بخش  یاصالح  ۱.2کد  قیاز تعل رانیا دگاهیدر د یفرع باتیترت یدوگانگ
 یبهشت دیالملل دانشگاه شه نیوق بارشد حق یکارشناس یدانشجو -فاضل  فاطمه

 

الحی اص 1.2کد این نوشتار شاهد تغییری که ایران در استدالل های خود جهت توجیه تعلیق  بخش نخستدر 

مطرح کرده بود، بودیم و دیدیم که چگونه ایران با خارج ساختن کد از ترتیبات فرعی خود، از روبرو شدن با 

پادمان کناره گیری کرد )اگرچه این استدالل مورد قبول آژانس قرار نگرفت(. در این بخش به دنبال  11مادۀ 

بود و این موضع چه تأثیری می تواند بر روابط  اصالحی چه 1.2کد این هستیم تا ببینیم موضع برجام در قبال 

 اصالحی داشته باشد.  1.2کد آیندۀ ایران و آژانس پیرامون 

 اصالحی  1.2کد برجام و 

( 2222 ای ایران در آژانس در اوایل سال  هسته ۀاز زمان مطرح شدن پروند)سرانجام پس از نزدیک به یک دهه 

با انعقاد برجام  ،2225در سال  ،جهانی از سوی دیگر ۀانس و جامعایران از یک سو و آژ بحث و جنجال میان

قرار بر آن شد تا بار دیگر ایران   ( به پایان رسید و5+2)موسوم به  جهان و آلمان ه ایقدرت هست پنجمیان ایران و 

هدات هسته اصالحی چگونه و در چه قالبی راه خود را میان تع 1.2کد  . امارا به اجرا درآورداصالحی  1.2کد 

در رابطه با  ،2225سپتامبر  22ایران خطاب به آژانس در  ۀابتدا بهتر است به نام ؟ای ایران در برجام باز کرد

 ،در ابتدای نامه .ه مواجه هستیممجدداً با دوگانگی ترتیبات فرعی در این نام داشته باشیم.اجرای برجام نگاهی 

ترتیبات فرعی خود. در  1.2اصالحی ترتیبات فرعی سخن گفته و در ادامه از اجرای کد  1.2کد  تعلیقایران از 

 1.2اما کد  .اصالحی را به اجرا درآورد 1.2پایان ایران قبول کرده است تا تحت الزامات برجام مجدداً کد 

پادمان ایران و  ۀجامع پادمان یا ترتیبات فرعی معاهد ۀتیبات فرعی معاهدتر ؟کدام ترتیبات فرعیاصالحی 

 1.2کد :»پاسخ داده شده است ،را در خود دارد کد مربوط به ۀکه مقرر برجام 15در بند به این سؤال  .آژانس

 .« رانپادمان ای ۀاصالحی ترتیبات فرعی معاهد

 برجام 15ماهیت بند 

به این معنا که ایران در قبال انجام اقداماتی  .تعهدات متقابل است ،آن بنا شده است ۀبر پای آن چه که برجام

ز جانب سازمان ملل و کشورهای مزبور، به صورت ا 5+2های شورای امنیت و گروه  همچون رفع تحریم

اقدامات این بخش و ضمیمه  5+2ده است که ایران و اعضای )در ابتدای بخش تعهدات برجامی آم داوطلبانه

اصالحی را برعهده  1.2از جمله کد ، اجرای برخی اقدامات های آن را به صورت داوطلبانه اجرا می کنند(

به پایان  ،بنابراین اگر روزی برجام با موفقیت و پس از سر آمدن مواعد زمانی مشخص شده در آن .گرفته است

اما  .تخطی کرده و آن را بی اثر سازد 15تواند از تعهد مندرج در بند  ایران می ،راه متوقف شود ۀمنرسد و در نی

متعلق به اصالحی،  1.2قبول کرده که کد  15ای که باید به آن توجه شود این است که ایران در بند   مسئله

های ارسالی آن به آژانس   ان در نامهاست که تاکنون از ایر یترتیبات فرعی خود است. این امر بر خالف اظهارات

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%AF-%DB%B3.%DB%B1--%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84)/
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc888.pdf
https://www.mfa.ir/files/mfa/pdff.pdf
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اصالحی به ترتیبات فرعی خود را گردن نگیرد و  1.2ها ایران سعی دارد تعلق کد   در این نامه ؛مطرح شده است

به  )estoppel( توان مصداق مفهوم استاپل  قدام ایران را میا اآی .کند نه یک تعهد آن را تنها یک توصیه تلقی

 د؟حساب آور

 مفهوم استاپل

قبول و اعتراض به یک وضعیت حقوقی توسط یک  ،الملل است که بنابرآن  استاپل قاعده ای در حقوق بین

 نماید. عمل ،چه به آن اعتراف کرده است تواند خالف آنشود که کشور مورد نظر بعدها ب  کشور مانع از آن می

 (:14-11اینجا، صحفه شود ) های زیر حاصل می  استاپل از راه

  مثالً )اظهار نظر یک جانبه توسط یک کشور به صورتی که آن اظهارنظر حالت الزام آور داشته باشد

 ،علیه فرانسه مطرح شد و استرالیا توسط نیوزلند 2111ای که در سال   های هسته  آزمایش ۀدر قضی

ط ایبا این شر ،فرانسه مبنی بر پایان آزمایش های اتمی را ۀیکجانب ۀالمللی دادگستری اعالمی  دیوان بین

 ت(؛الزام آور دانس ،و با هدف خاصی مطرح شده باشد اضحو ،که روشن

 ؛ و عدم اعتراض به وضعیت و موضوع خاصی یا سکوت در برابر آن 

 یک کشور یا یک وضعیت خاص ۀت به عمل یا اعالمیرضایت نسب. 

أکید خود بارها بر این نکته ت (41مانند این گزارش، بند ) های در این خصوص باید گفت که آژانس در گزارش

ایران همواره نسبت به این اما  .پادمان ایران است ۀرعی معاهداصالحی بخشی از ترتیبات ف 1.2کرده بود که کد 

ایران اعالم  ،ایران به آژانس (11اینجا، بند )2221ژوییه  22 ۀبرای مثال در نام .دیدگاه آژانس اعتراض داشت

کند و بنابراین ادعای آژانس مبنی بر اینکه  ترتیبات فرعی خود را اجرا می 1.2کند که در حال حاضر کد  می

ایران تعهدی به  .ادعایی کذب است ،کند پادمان خود را اجرا نمی ۀترتیبات فرعی معاهداصالحی  1.2ایران کد 

گونه  ی آژانس به نگارش درآمده است و شاهد هیچمتن برجام مشابه ادعا .اصالحی ندارد 1.2اجرای کد 

پاسخ داد که در هر صورت   گونهاین ی توانالبته م .ایم  اعتراضی از جانب ایران به منظور تغییر لحن آن نبوده

هرگاه . برخوردار هستند ،و الزامات مندرج در آن از ماهیت داوطلبانه بودن است سیاسی ۀبرجام یک موافقتنام

ایران  ،مجدداً روی کار آیند ،که به موجب برجام لغو شده بودند ،قبلی شورای امنیت علیه ایران قطعنامه های

اما  .به اجرای تعهدات برجامی خود پایان بخشد)قطعنامۀ تأیید کنندۀ برجام(،  2212 ۀقطعنام 21بند تواند طبق  می

خاتمه «  15بند »پایان دهد و این یعنی به  «تعهدات برجامی خود»تواند به   ابل توجه این است که ایران میق ۀنکت

 ۀماد»است و این یعنی روبرو شدن با  «اصالحی ترتیبات فرعی خود 1.2تعلیق اجرای کد »دهد و این به معنای 

شاید بتواند آبستن پیامدهای   15ر بند . سکوت و انفعال ایران در مقابل ادبیات بکار رفته د«پادمان 11

که برجام با موفقیت احیا نگردد باشد که نیازمند بررسی بیشتر  ناخوشایندی برای ایران در آینده و در صورتی

 .توسط پژوهشگران حقوقی است

 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0058.xml
https://www.researchgate.net/publication/342389272_The_Application_of_Estoppel_in_International_Law_and_Experiences_for_Vietnam/fulltext/5ef21947a6fdcc2404eab194/The-Application-of-Estoppel-in-International-Law-and-Experiences-for-Vietnam.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2012-9.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2013/infcirc853.pdf
https://www.undocs.org/S/RES/2231(2015)


مسائل ایران    

 

 

251 
 

 جمع بندی 

رضایت دو طرف ایران و بدون  ،ترتیبات فرعی وابسته به پادمان ایران را ،پادمان ایران و آژانس ۀمعاهد 11 ۀماد

)تبدیل از حالت درحال  اصالحی توسط ایران 1.2بنابراین تغییر وضعیت کد  .داند  غیرقابل تغییر می ،آژانس

اصالحی بخشی  1.2شود اگر کد  چه می .پادمان است ۀامری غیرقابل قبول با استناد به معاهد اجرا به تعلیق شده(

ایران سعی داشت تا  .گردد بر آن جاری نمی 11 ۀدر این صورت حکم ماد ؟از ترتیبات فرعی پادمان ایران نباشد

جامع  ۀبه ترتیبات فرعی معاهد 2112های خود با نشان دادن اینکه کد تنها یک توصیه است که در سال   در نامه

 ۀرعی معاهدو آن را به عنوان بخشی از ترتیبات ف زدایدآور بودن را از آن ب  رنگ الزام ،پادمان اضافه شده است

در برابر توجیه  ،توجیه ایران در لغو اجرای پروتکل الحاقی ۀمقایس . این مسئله باپادمان خود به حساب نیاورد

ماهیت یک سند با  ،اصالحی قابل دریافت است. ایران پروتکل الحاقی را نیز همانند کد 1.2ایران برای تعلیق کد 

سازوکاری که آن را از حالت  ،اما تفاوت در این است که در رابطه با پروتکل .کند قلمداد می داوطلبانه

در  .شود  اما برای کد چنین سازوکاری را متصور نمی شناسد  به رسمیت می ،آور تبدیل کند  داوطلبانه به الزام

. اصالحی محکوم به توصیه بودن و توصیه ماندن و ماهیت داوطلبانه داشتن است 1.2کد  ،حقیقت از دید ایران

ترتیبات فرعی ایران به  ی و نهاصالحی ترتیبات فرع 1.2کد  ا ذکرهای خود ب  موضوعی که ایران بارها در نامه

خالف ادعای ایران تنظیم  ،در باال دیدیم که آنچه در برجام راجع به تعهد اجرای کد آمده .آن اشاره کرده است

البته ایران می تواند با توسل به ارجاع غیر  .این مسئله ممکن است در شرایطی به نفع ایران نباشد .شده است

 کند. به مثلی خود در تعلیق کد تکیه ههمچنان بر مبنای مقابل ،به شورای امنیت ۀ هسته ای آنانونی پروندق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2010/infcirc786.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2010/infcirc786.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2010/infcirc786.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/infcirc866.pdf
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 پیامدها و چالش های بهره برداری از سد ایلیسو برای ایران و منطقه )بخش اول(
 ییاستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبا -دکتر سید قاسم زمانی

 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دکتری حقوق بیندوره دانشجوی  -پویا برلیان

 

 اساسی های مولفه از آب است. زده رقم منطقه هایدولت برابر در بزرگ چالشی آب بحران خاورمیانه در

در منطقه  به ویژه آبی، منابع صحیح مدیریت عدم. رودبیشتر به شمار می امنیت ساز زمینه نیز توسعه و توسعه

 تاحدودی که امری.  مشترک منجر شود آبی منابع سر بر ایهای سیاسی و منطقهتواند به تنشخاورمیانه، می

 توجه مورد همواره فرات و دجله رودهای .خواهد داد قرار حاشیه در را نفت درباره اخیر چند دهه های تنش

ند در قالب دو جریان آبی مستقل از هم مطرح می دجله و فرات هرچ .است بوده خاورمیانه ای منطقه های قدرت

ثرثار در شمال بغداد به هم می پیوندند، هر دو یک -شوند اما با توجه به این که این دو رود از طریق سد سامرا

های دجله و فرات بین شش کشور ترکیه، سوریه، آبریز رودخانهحوضه  می روند.حوضه آبریز مشترک به شمار 

ای بین دو اقلیم مرطوب و دجله و فرات در منطقه. عتراق، ایتتران، عتربستان سعودی و اردن مشترک هستند

 بسیاری است.و میزان جریان آب در این دو رودخانه در فصول مختلف دارای نوسانات  بیابانی قرار دارند

% در 21% آن در عراق،  42 یلومتر مربع برآورد شده است کههزار  ک 442 فرات حدود مساحت حوضه آبریز

د مساحت حوضه دجله نیز حدو% در عربستان سعودی، کویت و اردن  قرار دارد.  25% در ترکیه و 28وریه، س

 21درصد در ترکیه و  24.5% در سوریه،   2.4% آن در عراق،  51 کیلومتر مربع برآورد شده است کههزار  222

های ساحلی این دو رودخانه بر سر منابع آبی آن به شدت دولت  (اینجاو  اینجادرصد در ایران واقع شده است.)

برداری از آب این حوضه آبریز های بهرهه پروژهرقابت دارند. این امر به ویژه به دلیل نبود هماهنگی در  توسع

است. این مقاله در دو قسمت به پیامدها و چالش های بهره برداری از سد ایلیسو برای ایران و منطقه خاورمیانه 

می پردازد. در قسمت نخست، نگاهی کلی به پروژه آناتولی جنوب شرقی)گاپ( و پیامدهای بهره برداری از سد 

المللی دولت ترکیه داشت. در قسمت دوم مقاله، مسئله امنیت آب در خاورمیانه و مسئولیت بین ایلیسو خواهیم

 مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به جمع بندی موضوع و ارائه راهکارها خواهیم پرداخت.

 پروژه گاپ در نگاهی کلی-مبحث اول

دارد و به منظور نیل به این هدف و روپا گام بر میترکیه سالیان درازی است که در راستای الحاق به اتحادیه ا

های مهمی را در دست اجرا دارد. پروژه آناتولی جنوب ها و پروژههای مورد نظر اتحادیه اروپا، طرحاستاندارد

های راهبردی های توسعه منابع آبی در ترکیه در جهت سیاستترین پروژه)گاپ( به عنوان یکی از بزرگ شرقی

های گوناگون ترکیه را به خود مشغول ن کشور، سالیان قابل توجهی است که همت و سرمایه دولتو کالن ای

است، عبارتند از  اهداف کلی پروژه مذکور که در جنوب شرقی ترکیه در دست اجرا و توسعه .ساخته است

طرحی عمرانی است . طرح فوق، این کشورافزایش رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی منطقه جنوب شرقی 

https://www.mpil.de/files/pdf4/mpunyb_07_Tiroch_16.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327136656_The_Southeastern_Anatolia_Project_GAP_in_Turkey_An_Alternative_Perspective_on_the_Major_Rationales_of_GAP
https://www.mpil.de/files/pdf4/mpunyb_07_Tiroch_16.pdf
http://iwrr.sinaweb.net/article_105732_012ecf0ced7dc1cb81444000d7bd1753.pdf
http://www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/5/9783642196355_Excerpt_001.pdf
http://www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/5/9783642196355_Excerpt_001.pdf
http://www.gap.gov.tr/en/


مسائل ایران    

 

 

252 
 

 های رودخانه باالیی بخش بر را برقابی نیروگاه و سد از ای مجموعه دارد نظر در ترکیه دولت آن مبنایکه بر 

 و سوریه سوی به کشور آن شرقی جنوب از و گیرند می سرچشمه مرکزی آناتولی های کوه از که فرات و دجله

کند این پروژه با جامعیت خود و با هدف توسعه پایدار بر روی . ترکیه ادعا میبسازد شوند، می روان عراق

 .در حال اجراستهای دجله و فرات حوضه رودخانه

احداث . شد خواهد ساخته برقابی نیروگاه 21 مجموع در و دجله بر سد 8 فرات، روی بر سد 24 طرح، این در

آیند و ها مسیری هستند که برای عبور آب به وجود میآبراهشود. سد به طور کلی به چندپارگی آبراه منجر می

های آبی که برای راه شوند.ایجاد میهایی که برای عبور آب آبها یا راهقنات د:شونتقسیم می کلیبه دو دسته 

 .شوندها یا اقیانوس منتهی میها، دریاچهشوند، اغلب به رودخانهها و وسایل نقلیه آبی ایجاد میعبور کشتی

-ر فرایندهای طبیعی آبراه شده و در نهایت باعث تغییر ساختار بومب قابل توجهی آثارآبگیری سد، منجر به 

را در مواردی محیطی و پایداری سدهای بزرگ زیست آثار می توان طور کلیبه .شودها میبومشناختی زیست

های آبریز  شدن حوضچه های گیاهی و خراب های جانوری و گونه ها و زیستگاه رفتن جنگلن ازبی مانند:

ای از مخازن به علت فاسدشدن پوشش گیاهی و جریان کربن از حوضچه کاهش تنوع  ازهای گلخانهانتشار گ

 .برشمرد، دست سدها دست و پایینالآبزیان در با

زمینه ساز تولید  و آبیاری را کشاورزی زمین هکتار میلیون 2.1پروژه گاپ  رود کهتکمیل، انتظار می از پس

 بود تورکآتا سد شد، ساخته طرح این در که بزرگ سازه نخستین شود.برق  ساعت کیلووات میلیارد 55 ساالنه

 کاسته سوریه به احتمالی هایآسیب از سد، این آبگیری هنگام کهآن منظور به. شد تکمیل 2112 سال در که

 به دوره این طی در شده است متعهد( اقتصادی با سوریه همکاری به مربوط)2181 پروتکل طبق ترکیه شود،

 افزایش ترکیه از بارها عراق دولت.)کند وانر عراق و سوریه سمت به ثانیه در آب مکعب متر 522 میانگین طور

.( است شده مواجه ترکیه مخالفت با همواره اما نموده درخواست ثانیه در مکعب متر 122 به را فرات حقابه

. کند جبران بعدی ماه در را آن کمبود باید سازد، فراهم را آب مقدار این نتواند ترکیه ماه یک طول در چهچنان

 بسته فرات برآب راه ماه یک مدت به آتاتورک، سد آبگیری برای کرد اعالم ترکیه دولت 2181 دسامبر 1 در

 کم بسیار پایین خشب در مقدارآب آن طی و شد انجام 2112 فوریه 22 تا ژانویه 21 از عملیات این. شد خواهد

 قرار ای سابقه کم آبی کم و خشکی معرض در منطقه زیرا داد، نشان اقدام این به شدیدی واکنش سوریه .شد

 عملیات، ماه یک طی که بود ومعتقد جست می استناد گفته پیش پروتکل مقررات به ترکیه قابل،م در. گرفت

 متر 2222 تا مقدار این برف، شدن آب علت به واقع در که داده تحویل ثانیه در آب مکعب متر 152 کم دست

 است. رسیده هم مکعب

گیگاوات ساعت انرژی برق  21122شرقی با هدف تولید  جنوب سد ایلیسو به عنوان بخشی از پروژه آناتولی

 قرار گرفته است.آبی، بر روی رودخانه دجله و در حوضه آبریز خلیج فارس )یا حوضه آبریز دجله و فرات( 

میالدی آغاز شد و با  2154شروع روند بررسی و مطالعات پروژه مورد نظر در منطقه جنوب شرقی ترکیه از 

https://www.researchgate.net/publication/327136656_The_Southeastern_Anatolia_Project_GAP_in_Turkey_An_Alternative_Perspective_on_the_Major_Rationales_of_GAP
http://www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/5/9783642196355_Excerpt_001.pdf
http://www.cilamag.ir/article_35552_c1d7247179d7db6e7a0ee06922b5edbc.pdf
http://www.cilamag.ir/article_35552_c1d7247179d7db6e7a0ee06922b5edbc.pdf
https://www.researchgate.net/publication/271286956_Fundamental_Shifts_in_Turkey's_Water_Policy
http://www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/5/9783642196355_Excerpt_001.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351492987_Dam_Wars_Are_Ethiopia_Turkey_and_Iran_Leading_to_Water_Armageddon
https://www.researchgate.net/publication/351492987_Dam_Wars_Are_Ethiopia_Turkey_and_Iran_Leading_to_Water_Armageddon
http://www.cilamag.ir/article_18294_597e2dc27d063a54a11dda0d782a980a.pdf
https://www.researchgate.net/publication/327136656_The_Southeastern_Anatolia_Project_GAP_in_Turkey_An_Alternative_Perspective_on_the_Major_Rationales_of_GAP
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میالدی، ساخت سد ایلیسو در  2112ای در دهه شرکت ترکیه 1اروپایی و شرکت  1تشکیل کنسرسیومی از 

  .برداری رسیدبهرهمیالدی، به مرحله  2221آغاز گشت و در نیمه نخست سال  2221اوت 

 پیامدهای بهره برداری از سد ایلیسو-مبحث دوم

منابع آب دجله به خاک عراق  ای ازمیزان قابل مالحظهوی رود دجله از ورود ترکیه با احداث سد ایلیسو بر ر

رد. ایران ایجاد خواهد ک ، سوریه ومحیطی تنش آفرینی بین کشورهای عراق  کند و تبعات زیست جلوگیری می

یا خشکی گیری سد ایلیسو، رودخانه دجله در عراق و تاالب هورالعظیم در ایران با کمبود آب ا آبدر واقع ب

رسد و رود مذکور منبع اصلی تامین آب هور العظیم است و ؛ زیرا دجله مستقیم به اروند میمواجه خواهند شد

هور العظیم منجر -تری از تاالب مشترک هورالهویزهرود، به خشکیدن گستره وسیعلذا کاهش ورودی اروند

های مخرب زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی گسترده و از جمله فراگیر خواهد شد. افزون بر این پیامد

، افزایش غلظت عراق و سوریههای ها در ایران، نابودی کشاورزی و دامداری در کشورشدن بحران ریزگرد

شود. همچنین، گسترش بینی مینمک در خلیج فارس و در معرض خطر قرارگرفتن آبزیان و... نیز پیش

های سیاسی و اجتماعی در عراق، وضعیت مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران را نیز با مشکل نابسامانی

 .سازدمواجه میای فزاینده

برداری از سد ایلیسو پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی را در نگاهی کلی، بهره

ها برای ایران، پیامدهای زیست محیطی است. ها و بحرانیکی از این چالش خواهد داشت.برای ایران به دنبال 

ایجاد -2: حوزه تقسیم نمود 5در برداری از سد ایلیسو برای میهن مان را می توان های زیست محیطی بهرهچالش

عظیم، کاهش لهورا تاالببه آ، کاهش حق در اروندرودب آقطع یا کاهش حجم بحران آب )مواردی نظیر 

ب آ دورو ، بآ هایآلودگیب زیرزمینی، افزایش آی هاست، کاهش سفرهد ب سدهای منطقه پایینآحجم 

ا و هخشک شدن تالبمواردی همچون فرسایش خاک )-2( نآبه  لو نهرهای متص دندروریا به ارودشور 

( زاییها و تشدید بیابانلی کشاورزی، مراتع و جنگض، خشکی و کاهش رطوبت خاک، تخریب اراهادریاچه

کاهش -4های مستمر، تخریب محیط زیست و از بین رفتن تنوع زیستی( تغییر اکوسیستم )نظیر خشکسالی-1

هوا(  یفیت هوا )مواردی همچون کاهش رطوبت هوا، ورود و تولید ریزگردها، انتقال سموم و افزایش آلودگیک

سد افزایش بالیای طبیعی )همچون افزایش سیل، آتش سوزی های مکرر، بروز آفات و بیماری های گیاهی(. -5

-شدن مساحت زیادی از زمین خشک یکی از عوامل مهم به عنوان نخستین سازه بزرگ پروژه گاپ،آتاتورک 

های ترکیه کم شده و واسطه سدسازیهای دجله و فرات بههای کشاورزی عراق است. به عبارتی، آب رودخانه

دولت ترکیه  شده است.النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبدیل دشت بین

با افتتاح سد بزرگ آتاتورک بر رود فرات، پدیده ریزگردها در منطقه را به وجود آورد که به ایران سرایت 

های بزرگ، خشکسالی .است تشدیددر حال بر دجله  این پدیده با ساخت و بهره برداری از سد ایلیسوو  هکرد

افزون  .خواهد بودمحیطی زیست های مهمچالشغربی ایران یکی از جنوبغرب و افزایش ریزگردها در منطقه 

http://www.gap.gov.tr/en/
https://thearabweekly.com/ilisu-dam-crisis-proves-failure-iraqs-successive-governments
https://thearabweekly.com/ilisu-dam-crisis-proves-failure-iraqs-successive-governments
https://www.mpil.de/files/pdf4/mpunyb_07_Tiroch_16.pdf
http://www.cilamag.ir/article_35552_c1d7247179d7db6e7a0ee06922b5edbc.pdf
https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_4166_e0e16ec04c010cb076c463cafe3ffcd3.pdf
https://journals.sndu.ac.ir/article_1253_04b1b6036d3b134c15208e1d7d3ceb01.pdf
https://brill.com/view/journals/rpwl/5/4/article-p3_1.xml
http://www.cilamag.ir/article_35552_c1d7247179d7db6e7a0ee06922b5edbc.pdf
https://brill.com/view/journals/rpwl/5/4/article-p3_1.xml
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هم خوردن توازن اقتصادی در منطقه خاورمیانه به نفع ترکیه )از جمله افزایش بر پیامدهای زیست محیطی، بر

تولیدات، افزایش صادرات، رشد اقتصادی پایدار، توسعه گردشگری( یکی از پیامدهای پروژه گاپ و سایر 

های آبی مشابه در ترکیه است. مهاجرت و جابجایی جمعیت )نظیر آوارگی و جابجایی ساکنان جنوب پروژه

رب، مهاجرت گروهی، افزایش حاشیه نشینی و متروک شدن بخشی از استان خوزستان( از جمله پیامدها و غ

بحران های اجتماعی پروژه گاپ برای ایران است و در این راستا افزایش تنش های سیاسی و منطقه ای به ویژه 

 میان ایران و ترکیه دور از ذهن نیست.

. خواهد داشتآثاری ویرانگر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عراق بهره برداری از سد ایلیسو همچنین 

 و دولتمردان عراق مواردی مانند ورود آسیب شدید به کشاورزی این کشور، عدم امنیت غذایی، شوری

(، ینیرزمیزی هاسفره هیتغذ عدم و نیریشی هاآب ورود کاهشزیرزمینی )نتیجه  آبدار هایالیه آلودگی

النهرین و سرانجام بین مرکزی هایتاالب محدوده در گرد و غبار هایکانون معضالت روزافزون بهداشتی، ایجاد

در کل از میانگین  ارزیابی می کنند. نابودی اقتصاد ملی عراق را از پیامدهای ویرانگر بهره برداری از سد ایلیسو

نه فرات و الدرصد جریان سا 15شود.  در صد از ترکیه تأمین می 2/11آب دو رودخانه دجله و فرات در حدود 

 .رسد میدرصد  44حدود  دجله به با شود. این میزان در ارتباط از ترکیه به عراق سرازیر می های آن سرشاخه

های مدیریت منابع ترین چالش. یکی از مهمدر حقیقت رگ حیات کشور عراق رودخانه دجله و فرات است

همواره این نگرانی را دارد که  عراق .است ترکیهه و فرات از کشور سرچشمه گرفتن رودهای دجل ،عراق آبی

. در این میان سوریه جریان آب به عراق شوند از آب این دو رود، باعث خشک شدن رویهبیترکیه با برداشت 

عی نیز از پروژه گاپ متاثر بوده است و به ویژه از روند بهره برداری از سد آتاتورک. زیرا فرات و رودهای فر

بوده و نیازهای اساسی این کشور از جمله تولید مواد غذایی، الکتریسیته و آب  منبع اصلی آب سوریهآن 

وسعه پروژه گاپ و به آشامیدنی برای جمعیت آن وابسته به رود فرات و رودهای فرعی آن بوده است، اما با ت

ها و مواد شمیایی و نمک، کشویژه سد آتاتورک، افزون بر کاهش سطح آب فرات، آلودگی آن توسط آفت

 ها و بحران های عمیقی مواجه نموده است. دولت سوریه را با چالش

سط دولت بهره برداری از سد ایلیسو توآنچه تاکنون مورد بحث و بررسی واقع شد، حکایت از آن دارد که 

ترکیه از جمله کشورهایی است که در ای را بر منطقه خاورمیانه تحمیل خواهد کرد. ترکیه پیامدهای پرمخاطره

راهبردهای جدید جهت مدیریت منابع آب به درصدد استفاده از منابع آبی خود و بکارگیری  نیم قرن اخیر،

های منطقه از اگر سایر دولتنی آبی بوده است. و دستیابی به هژموخود  سیاسیو  اقتصادیمنظور تامین اهداف 

در با توجه به این مسئله دارد و دسترسی منابع آبی بیشتری منابع نفتی برخوردارند، ترکیه اما از نظر اقلیمی به 

 سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زیستپیامدهای های متعدد آبی بدون توجه به ش است تا با اجرای طرحالت

استفاده  خیز خاورمیانهنفت، از منابع آبی خود در برابر کشورهای های منطقهبرای سایر دولت هامحیطی این طرح

  .کند

https://thearabweekly.com/ilisu-dam-crisis-proves-failure-iraqs-successive-governments
https://www.mdpi.com/2076-3263/10/4/120/pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.539.3915&rep=rep1&type=pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1540232/FULLTEXT01.pdf
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بحران آب به ویژه در منطقه خاورمیانه می تواند شرایط خطرناکی را از حیث بروز اختالفات ریشه دار بر سر 

از دیرباز با در منطقه خاورمیانه که  مدیریت منابع آبی مشترک میان برخی از دولت های این منطقه رقم زند.

 رو به فزونیمهم برای بروز اختالف یا منازعه شده،  مبنایی، شمار مواردی که آب چالش کم آبی مواجه بوده

، 2111مانند قواعد هلسینکیدر وضع قواعد و مقررات الزام آور و غیر الزام آور  جامعه بین المللی کوششاست. 

و  المللیهای بینها و دریاچهبرای حفاظت و استفاده از آبراه2112یون هلسینکی کنوانس ،2224قواعد برلین

ابعاد این های بین المللی نشان دهنده اهمیت های غیر کشتیرانی از آبراهراجع به حقوق استفاده 2111کنوانسیون 

عقول و منصفانه از منابع آبی چه در اسناد فوق مورد تاکید قرار گرفته اصولی مانند بهره برداری مآن .است بحران

مشترک، اصل منع ایراد آسیب مهم، اصل همکاری، اصل پیشگیری و اصل احتیاط به عنوان اصول بنیادین 

المللی در این حوزه الملل آب در کنار دیگر اصول و قواعد عرفی بینالملل محیط زیست و حقوق بینحقوق بین

 است. 

یلیسو بر بحران امنیت آب در خاورمیانه ، مسئولیت بین المللی دولت ترکیه و در قسمت دوم این مقاله، تاثیر سد ا

 راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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 پیامدها و چالش های بهره برداری از سد ایلیسو برای ایران و منطقه )بخش دوم(
 سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییاستاد دانشکده حقوق و علوم  -دکتر سید قاسم زمانی

 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دکتری حقوق بیندوره دانشجوی  -پویا برلیان

 

ها برعهده دارد. درخاورمیانه، یکی از در جهان امروز، آب نقش مهم و روزافزونی را در روابط سیاسی دولت

ه و بخش عظیمی از امکانات خود را در های قبل به اهمیت این نقش پی بردهایی که به خوبی از دههدولت

ترکیه از جمله کشورهایی است که در جهت توسعه مدیریت منابع آبی خود اختصاص داده، دولت ترکیه است. 

 و اقتصادیراهبردهای جدید جهت مدیریت منابع آب به منظور تامین اهداف درصدد بکارگیری  نیم قرن اخیر،

پروژه بزرگ بهره برداری از سد ایلیسو که توسط دولت  بوده است. و دستیابی به هژمونی آبیخود  سیاسی

ترکیه و در جنوب شرقی این کشور با اهدافی نظیر افزایش رفاه همگانی و رشد اقتصادی بر روی حوضه 

روند ، قسمت نخست این مقالهدر های دجله و فرات، در حال انجام است، در این چارچوب قرار دارد. رودخانه

گیری پروژه آناتولی جنوب شرقی)گاپ( و پیامدهای بهره برداری از سد ایلیسو مورد بررسی قرار گرفت. شکل

المللی دولت ترکیه مورد بررسی قرار اکنون در قسمت دوم، مسئله امنیت آب در خاورمیانه و مسئولیت بین

 ارائه راهکارها خواهیم پرداخت.گرفته و در نهایت، به جمع بندی موضوع و 

 بهره برداری از سد ایلیسو، تهدیدی برای امنیت آب -مبحث اول

-محیطی خاورمیانه به شمار میای که دولت ترکیه در پیش گرفته است، تهدیدی مهم برای امنیت زیسترویه

امنیت امروزه صرفا  ته است.کرانه های زیست انسانی را به خود مشغول داشامنیت بسیاری از  مفهوم پیچیدهرود. 

محیطی  ، ابعاد اقتصادی، زیستاست ظهور یافتهنوینی از آن  وجوه برخوردار نیست بلکهسیاسی و نظامی  از ابعاد

امنیت آب به معنای  است.امنیت زیست محیطی، مقوله امنیت آب  . یکی از مولفه های اصلیو اجتماعی

دسترسی به آب پایدار و مطمئن برای نیازهای اساسی انسان، توسعه کشورها و فعالیت های تولیدی )از 

ست که عالوه بر جلوگیری از پیشامدها و بحران های مربوط به کشاورزی و مواد غذایی تا کاالهای صنعتی( ا

. در سال های اخیر کارگروه آب سازمان ملل رقم می زندکم آبی، حفاظت و پایداری محیط زیست را نیز 

یت آب ارائه نموده است که شیوه تعامل میان سیستم های اقتصادی، سیاسی، متحد، تعریفی در ارتباط با امن

اجتماعی و زیست محیطی را نشان می دهد. طبق این تعریف، امنیت آب عبارت است از توانایی جمعیت برای 

حفظ دسترسی پایدار به توازن کمیت و کیفیت آب قابل قبول در دسترس به منظور تقویت معیشت و زیست 

وسعه اجتماعی و اقتصادی، اطمینان از مراقبت در برابر آلودگی هایی که از آب ناشی شده و بیماری هایی بشر، ت

البته تالش در راستای کسب .  ثبات سیاسیکه در ارتباط با آب هستند وپاسداری از اکوسیستم ها در صلح و 

منافع بیشتر و همچنین قدرت نابرابر دولت ها به بروز منازعات و اختالفات جدی در این حوزه منجر می شود و با 

تمام این اختالف نظرات سطح تنش ها و تضاد ها بر سر مدیریت منبع آبی مشترک بسیار باالست. از اختالفات 

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84)/
http://jpir.journals.umz.ac.ir/article_1831_8282c34e947229b3a12990b60dfb92f0.pdf
http://web.mit.edu/12.000/www/m2017/pdfs/watsec.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1573373634-9617-53-2.pdf
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:2651/Water-Security-and-the-Global-Water-Agenda.pdf
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ریه و عراق بر سر بهره برداری سوریه از سد الثوره و کاهش سطح رودخانه فرات که میان دولت های سو

( تا اختالفات ایران و عراق بر سر بهره برداری از 2115واکنش خشم آلود دولت وقت عراق را برانگیخت )

الجزایر  رودخانه مرزی اروند رود که سطوح گوناگونی از واکنش ها را رقم زد، از مذاکرات منجر به توافق

 .عراقتا  بهانه ای برای شروع جنگ هشت ساله تحمیلی به ایران از سوی  2115

دور از  نطقهدولت های این ممیان و اختالف  نزاعبروز و احتمال  روند روبه رشد دارد بحران آب در خاورمیانه

نیز تحصیل نشده  آن پایدار پیرامون صلحی لیکن نداده رخ بحران آب سر بر تاکنون جنگی . هرچندانتظار نیست

 آهسته بسیار آبی مشترک و مدیریت آن منابع در شدن سهیم چگونگی سر بر توافق گیریفرآیند شکل است و

عدم  یا راهبردی و اطالعات به یکدیگر و فقدانطرفین  سوءظن و سیاسی مسایل بوده است. در این میان طبعا

توافق، از جمله موانع همیشگی و سنتی در راه تحصیل یک توافق و به تبع آن  برای کنندگان مذاکره ورزیپای

 صلحی پایدار در راستای مدیریت منابع آبی مشترک بوده است.

 المللی دولت ترکیهمسئولیت بین-مبحث دوم

جانبه کارشناسی و علمی با کشورهای ایران، عراق و سوریه در زمینه ضر به همکاری همهدولت ترکیه نه تنها حا

ها بررسی آثار ناشی از پروژه موصوف نشده بلکه به تعهدات بین المللی زیست محیطی خود طبق اسنادی که آن

، 2112ون تنوع زیستی ، کنوانسی2112کنوانسیون تغییرات اقلیمی، 2112را تصویب نموده مانند کنوانسیون رامسر 

و قواعد عرفی بین المللی در این مقوله مانند اصول  2114زایی و کنوانسیون مقابله با بیابان 2111پروتکل کیوتو 

برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک، منع ایراد آسیب مهم،  همکاری، پیشگیری، استفاده و بهره

یست محیطی، عمل ننموده و نتیجه آن که در این گونه موارد تحقق احتیاط و تعهد به ارزیابی پیامدهای ز

برداری معقول و منصفانه از منابع آبی المللی دولت خاطی قابل انتظار خواهد بود. دو اصل بهرهمسئولیت بین

دهند. مضمون هنجاری و  را تشکیل می  الملل آبمشترک و منع ایراد آسیب مهم، اصول بنیادین حقوق بین

های  برداری معقول و منصفانه و اصل منع ایراد آسیب مهم در زمینه حقوق حاکم بر آبراه ۀ بین اصل بهرهرابط

، در اسناد 2111المللی  بین هایآبراه از کشتیرانی غیر های استفاده حقوق به راجع کنوانسیونالمللی افزون بر بین

برداری معقول و  هم قابل مشاهده است. طبق اصل بهره المللانجمن حقوق بینو  المللانستیتو حقوق بینمصوب 

بهره « منصفانه»و « معقول»ای  المللی به شیوه های بین های ساحلی این حق را دارند که از آبراه منصفانه، دولت

های داشته که طبق آن دولت« نظریه حاکمیت سرزمینی محدود»یراد آسیب مهم ریشه در ببرند. اصل منع ا

ها و حقوق  مشترک برخوردارند، ولی باید به حاکمیت دیگر دولت  ساحلی از حق یکسانی برای استفاده از آبراه

کند که در زمان  های ساحلی را متعهد می . این اصل، دولتاحترام بگذارندنیز   ها برای استفاده از آبراهبرابر آن

های مهم به دیگر برای جلوگیری از ایراد آسیب« اقدامات مقتضی»المللی، تمامی  برداری از آبراه بینبهره

 ایراد آسیب که سبب  برداری هرگونه بهره، لزوماً 2111کنوانسیون 1طبق ماده . به کار گیرندهای ساحلی را  دولت

انجام شده باشد تا از « مقتضیکلیه اقدامات »، مشروط بر اینکه های ساحلی گردد ممنوع نیستسایر دولتبه 

http://journal.iag.ir/article_91496_ea21ce0f575655b58c4a6847802fb3c8.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf
https://qjpl.atu.ac.ir/article_10442_c14a38766ff60ca847bf999be69aefba.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10784-020-09502-7.pdf
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معقول و برداری  بهره عناصرکه بدون ایجاد تعادل مناسب بین   ی بردار بهرهبرعکس،  .ی کندبروز آن جلوگیر

برای اهداف  مقتضیکند، نقض تعهد به کار بردن اقدامات  قابل توجهی ایجاد میمهم و  آسیب، منصفانه

و  معقول برداری رهبه معیارهایای  ، چنین رفتار سهل انگارانهدلیلآسیب است. به همین ایراد از  انهپیشگیر

منع  رسد ، به نظر می2111در مجموع، از دیدگاه کنوانسیون  .کند فرامرزی را نقض می آبراههایاز  منصفانه

این بدان معنا نیست که  برداری است. البته بهرهیک  منصفانهبه عنوان عاملی برای تعیین ویژگی  مهم، ایراد آسیب

ی بر این نکته تأکید بمنزله بلکه م؛قرار دهی معقول و منصفانه برداری رهبهرا تابع اصل  اصل منع ایراد آسیب مهم

 برداری بهرهکه اصل  2111کنوانسیون مفاد  با دقت در  .یکدیگر هستندهر دو اصل، الزم و ملزوم که است 

هیچ یابیم که  در می(، 2111کنوانسیون  22و  1، 5کند )مواد  و عوامل ارزیابی آن را بیان می منصفانهمعقول و 

اصل  درجاولویت ندارند.  دیگرینسبت به  برداری معقول و منصفانه و منع ایراد آسیب مهم، اصول بهرهیک از 

 بعبارت دیگر .بت به سایر عوامل استنس آناولویت نسبی بمنزله جداگانه فقط  مادهدر  مهم منع ایراد آسیب

 .است غیرمعقول و غیرمنصفانهشود،  مهمی منجر به آسیب که   برداری بهره

 ریشه در  میان این سه اصل، ارتباط هستند. رابطه درهای ساحلی دولت مشترکهمکاری اصل این دو اصل با 

به عنوان یک منبع طبیعی  المللیهای بینوضعیت حقوقی آبراهاین اصل، که از  .اشتراک منافع دارداصل 

 ساحلیهر دولت : »کند عادالنه را فراهم می برداری بهرهو  منع آسیبشود، منطق رابطه بین  مشترک حاصل می

به عنوان یک کل در نظر گرفته و منافع خود را در تعادل با منافع سایر المللی را بین هآبرا حق دارد که یک

 ایرادبه گونه ای که باعث نماید  را برداری از آب بهره یتواند ادعا نمی دولتیبسنجد و هیچ های ساحلی دولت

مگر اینکه شود ولت دیگر از آن توسط د برداری بهرهیا مخالف شود  دیگریدولت به منافع  آسیب و ضرر مهم

 .« شودبه خودش  آسیب برداری موجب ایراد بهرهاین 

)تعهد به  8دول ساحلی(،  )تعهد به عدم ورود خسارت به دیگر 1برداری معقول و منصفانه(، )تعهد به بهره 5مواد 

، در زمره قواعد حقوق بین الملل عرفی 2111)تعهد به اطالع رسانی( کنوانسیون نیویورک 22همکاری( و 

نپیوسته است(، برای  2111هستند و صرفنظر از این که دولت ها بدان پیوسته باشند یا خیر)ترکیه به کنوانسیون 

به صراحت با برخی از  2111ند ترکیه در جریان تدوین کنوانسیون تمامی دولت ها جنبه الزام آور دارند. هرچ

مواد کنوانسیون مخالفت کرده بود اما در مواردی هم پایبندی مشروط خود را به برخی از هنجارهای بنیادین 

برداری موثر دولت های حقوق بین الملل آب از جمله اصل بهره برداری معقول و منصفانه و با تاکید بر بهره

تواند در ارتباط با قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم حلی، اعالم نموده و لذا از قاعده معترض مصر نیز نمیسا

های زیست محیطی به عنوان بخشی از . موارد متعددی از استانداردمند گرددبهرهبر رودخانه های بین المللی 

اند و این مسئله حکایت از آن دارد که عدم عضویت دولت الملل عرفی مورد شناسایی قرار گرفتهحقوق بین

 ترکیه در برخی از معاهدات زیست محیطی، این دولت را از اجرای تعهدات مورد نظر متمایز نخواهد کرد. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10784-020-09502-7.pdf
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol4/v4issue2/135-a4-2-2/file
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol4/v4issue2/135-a4-2-2/file
https://qjpl.atu.ac.ir/article_10442_c14a38766ff60ca847bf999be69aefba.pdf
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بایست همراه با یطی موید آن است که گام برداشتن به سوی توسعه میتاکید بر رعایت استانداردهای زیست مح

بار بهره برداری از سد ایلیسو، دولت حفاظت و صیانت از محیط زیست باشد. با درنظرگرفتن پیامدهای زیان

گیری چه شکلترکیه مرتکب نقض تعهدات بین المللی عرفی، معاهداتی و اصول کلی حقوق خواهد شد. آن

زند، عدم رعایت استانداردهای برداری از سد ایلیسو، رقم میالمللی ترکیه را در قبال ساخت و بهرهبینمسئولیت 

  زیست محیطی است.

 جمع بندی و ارائه راهکارها

دهی به بحران فراگیری که پیامدهای حاصل از بهره برداری از سد ایلیسو بر منطقه تحمیل می کند، پایان

متصدی پروژه و دولت های متاثر از آن را می  های منطقه، از جمله دولتت دولتهمکاری همراه با حسن نی

المللی محیط المللی خود، اعم از تعهدات مندرج در اسناد بینطلبد. ترکیه می بایست بر اساس تعهدات بین

ر توقف و یا زیستی و یا حقوق بین الملل عرفی، رعایت جوانب احتیاط، پیشگیری و تبادل اطالعات را به منظو

های ایران، عراق کنترل عواقب ناگوار قابل پیش بینی این پروژه، عهده دار گردد. همکاری این دولت با دولت 

و سوریه به منظور ارزیابی دقیق و علمی آثار ناشی از بهره برداری از سد ایلیسو، می بایست همراه با شفافیت 

هایی واکنش از سیاستمداران ترک، در دسترس است، فرافکنی چه تاکنون به عنوانعلمی و کارشناسی باشد. آن

های قربانی و عدم توانایی آنان در اداره منابع است که عمدتا پیامدهای خطرناک موصوف را بر عهده دولت

کند. این در حالی است که مدیریت منابع آبی مشترک در جهان امروز نیازمند مشارکت آبی خود ارزیابی می

های سرزمینی و منافع ملی از توان با تاکید بر صالحیتی ساحلی و همجوار آن است و نمیهاهمه دولت

المللی دولت مستنکف همکاری و مدیریت مشترک این منابع سرباز زد، در غیر این صورت تحقق مسئولیت بین

 قطعی خواهد بود. 

ای جامع همراه با ساز و کار های اختالف در این موضوع برای تحصیل یک توافق منطقهبسط همکاری طرف

مشخص مدیریتی و نیز حل و فصل اختالف به همراه ایجاد نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و متشکل از 

های معین به همراه خودداری از های ذی ربط، کارشناسان و متخصصان علمی و کارگروهنمایندگان دولت

ای این بحران است. در این میان بهره مندی از قههای نخست مدیریت منطهرگونه اقدام یک جانبه، از گام

دیپلماسی آب در جهان امروز که در پیش گرفتن سیاست خارجی پویا و توانا و متناسب با شرایط نوین آب و 

-هماهنگ دولت های ذیدر چنین شرایطی سیاست خارجی هوایی و جمعیتی است، بسیار سودمند خواهد بود. 

آب، شامل حل و فصل منازعات و و بحران های ناشی از کمبود چالشمدیریت ینه مبتنی بر همکاری در زم ربط

غیرسیاسی حل باید در فضایی مشترک  یبرداری از منابع آب مسئله بهره ی خواهد بود.های زیست محیطهمکاری

 .اشدنیز وجود نداشته ب دولت هاو فصل شود تا امکان تغییر نتایج حاصل از این مذاکرات، حتی با تغییر 

های توسعه اقتصادی و های اختالف، بازاندیشی در تمامی برنامهدر راستای شکل گیری همکاری میان طرف

های مرتبط و مورد نیاز منطقه خاورمیانه، که تثبیت صلح و امنیت منطقه را اجتماعی منطقه با لحاظ نمودن مولفه
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های منطقه بر موضوع آب، اصالح روشهای کالن نیز تضمین نماید، ضرورت دارد. تمرکز سیاستگذاری

برداری از منابع آبی و سرمایه گذاری برای احیای منابع موجود و یا تامین منابع جدید با نادرست کنونی در بهره

 توسل به شیرین سازی آب دریا، در همین جهت قابل اشاره و بررسی است.

در واقع آگاهی  .افزایش یابد بایستمی نوینی بومظرفیت جوامع محلی برای انطباق با وضعیت اقلیمی و زیست

ها به این وضعیت از اهمیت آب، و واکنش های منطقه خاورمیانه از شرایط جدید بحران مدیریتی منابعملت

های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در گفته، به انطباق سیستمزیادی برخوردار است. انطباق و سازگاری پیش

ها و ساختار برای ها اشاره دارد. تغییر فرایندها، شیوهنب و هوایی و تاثیرات و پیامدهای آهای آپاسخ به محرک

تعدیل آثاری که تغییرات اقلیمی ایجاد می کند، ضرورتی انکار ناپذیر است. برآورد سازگاری و انطباق احتمالی 

 ه شمار می رود.در آینده، عنصری تعیین کننده در ارزیابی میزان آسیب پذیری و پیامدها ب

ربط در حوزه های ذیهای علمی میان مراکز آموزش عالی دولتافزون بر این شکل گیری و توسعه همکاری

ای است و نیازمند هم الملل آب، موضوعی میان رشتهالملل آب، بسیار راهگشا خواهد بود. حقوق بینحقوق بین

قتصاد می باشد. اهمیت فزاینده آب در جهان اندیشی کارشناسان و متخصصان علوم آب شناسی، حقوق و ا

تر ادبیات در حوزه منابع آب امروز و به ویژه در منطقه پرتالطم خاورمیانه، نیازمند مطالعه و شناخت هر چه فزون

 الملل در این عرصه است.های حقوق بینو گرایش
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ع بعدی مرتبط با این موضوع و برجام در یک نگاه: مروری بر سوابق منتهی به برجام؛ وقای

 اهمیت احیای مجدد آن
 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تهران -ساواالن محمدزاده

 

، بحث و گفتگو در این خصوص جان تازه ن پیرامون احیای برجامدور هفتم مذاکرات ویاین روزها و با آغاز 

ای به خود گرفته و تا حدی تبدیل به یکی از موضوعات مهم کشور شده است. با عنایت به این مهم، نوشتار 

حاضر در صدد آن است تا در راستای بررسی اهمیت احیای توافق مزبور، ضمن ارائه پیشینه ای دقیق از آنچه که 

منتهی به توافقات اولیه برجامی گشته، به برخی وقایع بعدی مرتبط با این توافق از جمله خروج ایاالت  سابقا

ژوئیه  21متحده آمریکا از آن و طرح دعوای ایران علیه دولت مزبور در دیوان بین المللی دادگستری مورخ 

ن نیز  با در نظر داشتن همه موارد پیش گفته و تاثیرات احتمالی احیای برجام بر این مسئله پرداخته و در پایا 2228

 یک نتیجه گیری کلی را ارائه نماید.

عضو آن است،  2118ژوئیه  2، که ایران از معاهده منع گسترش سالح های هسته ای 1ماده  2بند مطابق با 

اهده که فاقد سالحهای هسته ای هستند متعهد می شوند تا به هدف تصدیق اجرای هریک از دول عضو مع

تعهداتشان وفق معاهده و به منظور جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از مصارف صلح جویانه به تولید سالح 

که این دولت ها های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای پادمان هایی )این پادمان ها طی موافقت نامه ای 

موافقتنامه بین با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد می کنند تنظیم خواهد شد( را بپذیرند که در این راستا 

مه  25نیز از  مان هایی در رابطه با معاهده منع گسترش سالح های هسته ایایران و آژانس به جهت اعمال پاد

 به اجرا در آمد. 2114

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی گزارشی اظهار داشت که ایران در اجرای  2221ژوئن  1در 

آن انجام فرآوری و تعهدات خود وفق موافقتنامه پادمان مبنی بر گزارش واردات مواد هسته ای و متعاقب 

بکارگیری این مواد و اعالم تاسیسات هسته ای و سایر مکان هایی که این مواد آنجا نگهداری و فرآوری شده 

 2221فوریه  4قطعنامه مورخ ( پیرو این امر، شورای حکام آژانس در p.7.)نموده استاست، قصور و کوتاهی 

خود به قصور و نقض تعهدات ایران مطابق با موافقتنامه پادمان معاهده منع گسترش سالح های هسته ای و عدم 

فعالیت ها و سایر مسائل ناشی از بررسی های  وجود اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، ماهیت آن

اشاره نمود و از مدیرکل آژانس درخواست  2222آژانس طبق اعالمیه های ارائه شده توسط ایران از سپتامبر 

 نمود تا موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد.

منشور را )که در واقع ایران را رسما ذیل فصل هفتم  2111قطعنامه ، شورای امنیت 2221ژوئیه  12در نتیجه و در 

اید همه فعالیت های منشور تصویب و تقاضا نمود که ایران ب 42قرار می داد(  براساس ماده  سازمان ملل متحد

مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مواد هسته ای من جمله تحقیق و توسعه را تا تایید آژانس بین المللی انرژی 

https://en.irna.ir/news/84564736/Look-into-7th-round-of-Vienna-talks
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1974/infcirc214.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1974/infcirc214.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1974/infcirc214.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2003-40.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2006-14.pdf
https://www.undocs.org/S/RES/1696%20(2006)
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
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اتمی تعلیق نماید.  همچنین شورای امنیت در ادامه تمایل خود را ت در صورت عدم رعایت ایران ت برای اتخاذ 

نشور در جهت ترغیب ایران به پیروی از قطعنامه و الزامات آژانس فصل هفتم م 42تدابیر مناسب براساس ماده 

فصل هفتم منشور سازمان ملل  42را بر اساس ماده  2111قطعنامه  2221دسامبر  21ابراز داشت و متعاقب آن در 

ستمر همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مواد هسته ای متحد مبنی بر اینکه ایران بطور کامل و م

چنین تصمیم گرفت که ایران  2111به تعلیق در نیاورده، تصویب نمود. شورا در قطعنامه  2111را طبق قطعنامه 

می بایست همه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مواد هسته ای من جمله تحقیق و توسعه و 

نین کار درباره پروژه های مربوط به آب سنگین من جمله ساخت یک راکتور تحقیقاتی که با آب سنگین همچ

اداره می شود را تا تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق نماید و همچنین همه دولت ها نیز می بایست تدابیر 

، تجهیزات، کاالها و تکنولوژی که می توانند به الزم به جهت جلوگیری از تهیه، فروش یا انتقال کلیه اقالم، مواد

 فعالیت های هسته ای ایران کمک کنند را اتخاذ نمایند. 

شورای امنیت در سال های بعد نیز قطعنامه های دیگری را در خصوص مسئله هسته ای ایران تصویب نمود )از 

سال  2224قطعنامه  و 2222سال 2121قطعنامه ،  2228سال  2815قطعنامه ، 2221سال  2141قطعنامه  جمله 

جلب توجه کرده و با قطعنامه های دیگر متفاوت جلوه می نمود؛ چرا که  2121( که در این بین قطعنامه  2225

 ، اما محتوی قطعنامه نشانهه بودداد منشور را مستند تصمیمات خود قرار 42شورا در این قطعنامه با اینکه ماده 

 . به بیان دیگر، در قطعنامهداشتمنشور نیز  42هایی از حرکت آرام شورای امنیت به سمت اقدام بر اساس ماده 

توسل به زور منشور یا اقدامات متضمن  42که جنس آنها از نوع مقررات ماده  گنجانده شد مفادی 2121

 (81)ص .بود

الزم به توضیح می باشد که عالوه بر شورای امنیت، شورای اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا نیز در این 

مقرره شماره  2222سال  ژوئیه 21راستا اقداماتی را انجام دادند؛ از جمله اینکه شورای اتحادیه اروپا در 

راجع به اقدامات محدود کننده مربوط به مسائل  2222/211ه مقرره شمار 2222مارس سال  21و در   2222/421

هسته ای علیه ایران، ممنوعیت صادرات اسلحه، محدود کردن معامالت مالی، تحمیل مسدود کردن اموال و 

دارایی ها و محدودیت سفر برای برخی افراد خاص را تصویب کرد و ایاالت متحده آمریکا نیز از طریق 

اکتبر  1)21128، (2222ژوئیه  12)21122، (2222نوامبر  22)21512، (2222مه  21)21514دستورهای اجرایی 

تعدادی تحریم های اضافی مربوط به مسائل هسته ای را نسبت به بخش های  (2221ژوئن  1)21145و  (2222

 مختلف اقتصاد ایران  تحمیل نمود. 

، در راستای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام 2225ژوئیه  24با این سابقه و به دنبال این تحریم ها، در 

توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و به دنبال تفاهم هسته ای لوزان، در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا 

االت متحده و آلمان( منعقد شد. پس از جمع بندی متن )شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ای 5+2و گروه 

 2212قطعنامه نهایی برجام به وسیله طرف های مذاکره کننده، براساس توافق صورت گرفته، در فاصله کوتاهی 

https://www.undocs.org/S/RES/1737%20(2006)
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1747-2007.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1835-2008.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1929-2010.pdf
file:///C:/Users/Altoncom/Downloads/S_RES_2224(2015)-EN.pdf
file:///C:/Users/Altoncom/Downloads/S_RES_2224(2015)-EN.pdf
http://quarterly.risstudies.org/article_40473_a5003fdb46811ab27c98f7c492ca94a8.pdf
http://quarterly.risstudies.org/article_40473_a5003fdb46811ab27c98f7c492ca94a8.pdf
http://quarterly.risstudies.org/article_40473_a5003fdb46811ab27c98f7c492ca94a8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.195.01.0039.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0267
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13574-authorizing-the-implementation-certain-sanctions-set-forth-the-iran
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13590-authorizing-the-imposition-certain-sanctions-with-respect-the
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13622-authorizing-additional-sanctions-with-respect-iran
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13628-authorizing-the-implementation-certain-sanctions-set-forth-the-iran
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13628-authorizing-the-implementation-certain-sanctions-set-forth-the-iran
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13645-authorizing-the-implementation-certain-sanctions-set-forth-the-iran
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
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از طریق  5+2تصویب رسید. دولت های سازمان ملل متحد در خصوص تایید برجام مطرح و به  شورای امنیت

. عملیاتی کردندارائه و تصویب قطعنامه مذکور تعهد خود را به خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی سابق 

 (11-51)صص

که باید توسط ایران در یک بازه زمانی مشخص راجع به حدود توافق شده برجام بطور ویژه گام هایی 

درخصوص غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مربوط به آن برداشته شود را شرح داده و به همکاری ایران با 

آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره می کند. این سند، به پایان رسیدن تمام تحریم های تصویب شده توسط 

ورای امنیت و اتحادیه اروپا )به ترتیب( و همچنین توقف اجرای برخی از تحریم های ایاالت متحده به ویژه ش

درباره سیستم بانکی و مالی، سرمایه گذاری، صنعت پتروشیمی، بخش های انرژی، حمل و نقل، کشتی سازی و 

و « برنامه اجرا»که برجام شامل یک خودرو و مبادله کاال را پیش بینی و فراهم می آورد. الزم به ذکر است 

همچنین مقررات مربوطه به حل اختالفات است. این مقررات یک روند و پروسه ای را برقرار می سازند که نقطه 

شروع آن شکایت یکی از دولت های شرکت کننده در برجام از دولت دیگر شرکت کننده در خصوص عمل 

 (para.33.)وفق برجام می باشدنکردن آن به تعهداتش 

ژانویه سال  21متعاقب توافقات صورت گرفته در برجام، باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایاالت متحده در   

تحریم های »مبنی بر لغو یا اصالح تعداد معینی از دستورات اجرایی قبلی درباره  21121دستور اجرایی  2221

 8در بود را صادر کرد. اما نهایتا دونالد ترامپ  که بر ایران و اتباع ایرانی تحمیل شده« مرتبط با مسائل هسته ای

پایان مشارکت ایاالت متحده در برجام و تحمیل  طی صدور یک یادداشت ریاست جمهوری 2228مه سال 

 را اعالم نمود.« رتبط با برجامتحریم های لغو و ساقط شده م»مجدد 

بین المللی دادگستری نزد دیوان  علیه ایاالت متحدهدادخواستی را ، 2228ژوئیه  21ایران در به دنبال این امر، 

 رفتار عادالنه و .بود مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 2155عهدنامه مطرح نمود که عمدتا براساس 

های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقاالت مالی، آزادی واردات،  منصفانه با اتباع و شرکت

ذکر شده این عهدنامه صادرات و حمل و نقل کاال و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله مواردی هستند که در 

ای علیه  های هسته برای اعمال مجدد تحریم 2228مه  8که تصمیم ایاالت متحده در  استدولت ایران معتقد . اند

ار و الزم شایان ذکر می باشد که با توجه به اعتب .ایاالت متحده استنقض تعهدات بین المللی موجب ایران، 

مودت بین ایران و آمریکا در آن زمان و باتوجه به این نکته که دو دولت در پرونده 2155االجرا بودن عهدنامه 

های پیشین ارجاعی خود به دیوان بین المللی دادگستری به این عهدنامه استناد کرده اند،  طبیعتا این حق برای 

( نکته دیگر آنکه 222.)ص دیوان شکایت کندقض این عهدنامه به ایران وجود داشت که از آمریکا با استناد به ن

هرچند مبنای طرح دعوا و خواسته ایران در این قضیه بر خروج آمریکا  از برجام مبتنی نبوده است، اما با عنایت 

نکه ایران ادعای نقض عهدنامه مودت بدلیل اعمال تحریم ها را داشته و از سوی دیگر نتیجه بارز احیای به آ

برجام نیز لغو تحریم های اعمالی خواهد بود، لذا برخی را نظر بر آن است که شروع مجدد مذاکرات اخیر 

https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://jplsq.ut.ac.ir/article_61746_e3c9b8e623ee96ce9c2f9f814b44868a.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20210203-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13716-revocation-executive-orders-13574-13590-13622-and-13645-with-respect
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201800311/pdf/DCPD-201800311.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201800311/pdf/DCPD-201800311.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Treaty-of-Amity-Economic-Relations-and-Consular-Rights-between-the-United-States-of-America-and-Iran-Aug.-15-1955.pdf
https://iusnews.ir/fa/news-details/374330/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87/
http://prb.iauctb.ac.ir/article_525715_f4d53a6c59b8b4f5db1454d883f436a2.pdf
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وای مطروحه مذکور نزد دیوان پیرامون احیای برجام، در صورتی که منتج به موفقیت گردد، ممکن است بر دع

بین المللی دادگستری هم تاثیراتی را داشته باشد و به هرحال احتمال آن را نباید از نظر دور داشت؛ چراکه 

ممکن است تیم حقوقی آمریکا امید داشته باشد در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها، دیوان 

.  علی رغم این دیدگاه، فرض نمایدو اختالف دو طرف را حل شده  تصمیم بگیرد که به رسیدگی خاتمه داده

اتخاذ چنین رویکردی از جانب دیوان در این مورد بسیار بعید می نماید؛ چراکه اوال خود دیوان در رای 

ت تفکیک قائل شده است، و ثانیا خواسته ایران در دعوای مزبور، صالحیتی اش میان برجام و عهدنامه مود

اعمالی عالوه بر توقف نقض عهدنامه مودت توسط ایاالت متحده، جبران خسارات وارده در نتیجه تحریم های 

( چگونه ممکن است دیوان خسارات شدید وارد شده به ایران در این زمینه را نادیده para.50.)باشدمی 

بگیرد؟ به نظر می رسد که چنین چیزی میسر نمی باشد جز اینکه دو دولت با توافق یکدیگر طریق جبران 

 خسارت را به نحو دیگری تعیین و در نتیجه دعوی را پس بگیرند. 

در نظر داشتن سوابق پیش گفته ای که منتهی به توافق اولیه برجام شده است، علی رغم  برخی  به طور کلی و با

نظرات مخالف و فارغ از مسائل سیاسی حاکم بر موضوع، اهمیت احیای مجدد این توافق بخوبی مشخص می 

عمالی شورای گردد؛ چرا که برجام موجب خروج ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل شده و تحریم های ا

امنیت، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را لغو نمود و از این حیث دستاوردهای بسیار مهمی 

داشته است که از سرگیری مذاکرات برجامی توسط دولت جدید ایران نیز گویای اهمیت احیای مجدد آن می 

م بر مسائلی همچون دعوای ایران علیه آمریکا در باشد. ضمن آنکه، برخالف نظر عده ای، تاثیر احیای برجا

 ( نیز بسیار نامحتمل بنظر می رسد.2228ژوئیه  21دیوان بین المللی دادگستری )مورخ 
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 ملی و صادرات علیه دولت بحرین نزد دیوان دائمی داوریهای درنگی بر پروندۀ بانک
 مللپژوهشگر حقوق بین ال – سید علی حسینی آزاددکتر 

 

 Global Arbitration« )بررسی داوری جهانی»وبسایت رسمی منتشره توسط  گزارشمقالۀ حاضر بر اساس 

Review )تر و به صواب است و قطعاً اگر متن کامل رأی در دسترس بود، امکان ارائۀ تحلیلی دقیق نگاشته شده

طرفین و مرجع داوری را بیان کرده  هایلاین گزارش مختصر، جوانب اصلی استدالداشت. تر وجود مینزدیک

 آورد.و این امر زمینۀ تحلیل رأی صادره را فراهم می

گذاری مشترک ( یا بانک المستقبل  نام بانکی در کشور بحرین بود که با سرمایهFuture Bank) فیوچر بانک

. این بانک در شدنهاده  میالدی بنیاد 2224های ملی و صادرات ایران و بانک األهلی متحد بحرین در سال بانک

با ادعاهایی نظیر پولشویی  2225های ایاالت متحده قرار گرفت و درنهایت در سال در فهرست تحریم 2228سال 

های ایاالت متحده، ادارۀ آن از سهامداران گرفته و دولت بحرین ضمن سپردن ای و تحریمو نقض توافق هسته

 Ross, 22 November) نک مزبور اعمال مدیریت و کنترل کرد.ادارۀ آن به بانک مرکزی، مستقیماً بر با

2021)  

 Permanentهای ایرانی نزد دیوان دائمی داوری )با طرح شکایت از سوی بانک 2221پرونده در سال 

Court of Arbitration بر اساس قواعد داوری آنسیترال ثبت شد و دیوان در نهایت با گذر از فراز و )

رأی خود را مبنی بر  2222فرودهایی که از حیث داورها و ماهیت پرونده تجربه کرد، به تاریخ نهم نوامبر 

 محکومیت بحرین صادر نمود. 

های ایرانی ور خالصه از این قرار است که بانکادعاهایی که در ماهیت پرونده از سوی طرفین مطرح بود، بط

های سیاسی بوده و درواقع بخشی داشتند که سلب مالکیت فیوچر بانک از سوی بحرین مبتنی بر انگیزهعنوان می

از عناد و رویارویی دول عربی حوزۀ خلیج فارس با رهبری عربستان سعودی نسبت به ایران بوده است و اقدام به 

ها علیه تجارت با ایران به راه ن بانک نیز درحقیقت بخشی از کارزاری بوده است که این دولتسلب مالکیت ای

دولت بحرین مدعی بود که فیوچر بانک قوانین پولی و بانکی بحرین را نقض نموده و  ،انداخته بودند. در دفاع

ه ایران مشارکت داشته است. های اقتصادی علیدر ارتکاب اعمالی غیرقانونی نظیر پولشویی و دور زدن تحریم

 دانست که علیه بانک ایرانی انجام داده بود.  بحرین با این دفاعیات خود را محق در اقدامی می

های بطور خالصه رأی صادره حکایت از آن دارد که ادعاهای بحرین مبنی بر مشارکت فیوچر بانک در فعالیت

هایی ردیابی شد که آن هم پس از تاریخی رخ داده چنین فعالیتهایی از غیرقانونی به اثبات نرسید و تنها نشانه

بود که بانک مرکزی بحرین شروع به اعمال مدیریت بر فیوچر بانک کرده بود و از این جهت مورد تأیید دیوان 

قرار نگرفت. درکل، دیوان بیان داشت که تصمیم به ادارۀ فیوچر بانک توسط بانک مرکزی بحرین که توسط 

در نهایت نیز دیوان «. بدون هرگونه بررسی عمیق یا ارائۀ دلیل بوده است»یریت بحران اتخاذ شده بود کمیتۀ مد

https://globalarbitrationreview.com/bahrain-held-liable-political-expropriation
https://globalarbitrationreview.com/bahrain-held-liable-political-expropriation
https://globalarbitrationreview.com/bahrain-held-liable-political-expropriation
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های سیاسی را در این پرونده نادیده بگیرد و به زعم او اقدام بحرین در سلب تواند زمینهبیان داشت که نمی

میلیون یورو بابت  222به بیش از  مالکیت از فیوچر بانک سیمایی سیاسی داشته است. سرانجام دولت بحرین

 (Ross, 22 November 2021)غرامت به دو بانک ایرانی صادرات و ملی محکوم گردید. 

 تحلیل رأی 

صادر شده  2222منعقده در سال  گذاری ایران و بحریننامۀ دوجانبۀ سرمایهموافقت 1رأی حاضر بر اساس ماده 

پردازد و براساس بند نخست می« لب مالکیت و غرامتس»نامه طی سه بند به موضوع این موافقت 1است. مادۀ 

سازی، مصادره، سلب مالکیت های هریک از طرفین توسط طرف دیگر معاهده موضوع ملیگذاریسرمایه»آن: 

و یا هرگونه اقدام مشابهی قرار نخواهد گرفت. مگر اینکه این اقدامات در راستای اهدافی عمومی و بر اساس 

 در مطالعه منظور به) «.آمیز بوده و همراه با پرداخت غرامت مناسب و کافی باشدتبعیضقانون و به نحو غیر

در (مراجعه شود نجایابه  تیو سلب مالک یسازیمل مصادره، واژگان یعمل و کیولوژهای ترمینتفاوت خصوص

در رابطه با میزان «. درنگ انجام گیردپرداخت غرامت بایستی بی»است که  ذیل بند نخست این ماده آمده

گذاری در زمان متصل به عمل میزان غرامت برابر با ارزش سرمایه»دارد که غرامت نیز بند دوم این ماده بیان می

-تحلیل رأی اشارهدر این رابطه در فراز واپسین بند «. سازی، مصادره یا سلب مالکیت انجام شده خواهد بودملی

در صورت تأخیر در پرداخت غرامت، »شود که مشاهده می 1ای کوتاه خواهد شد. در نهایت، در بند سوم ماده 

«. گذار و دولت میزبان درخصوص غرامت نهایی یا احتساب دورۀ دیرکرد مذاکره و توافق خواهند نمودسرمایه

از سوی دیوان  1به همپوشانی آنها با ماده  شده بود که نظرنامه مطرح ادعاهایی نیز بر اساس مواد دیگر موافقت

رسد، چرا که وقایعی که ادعاهای مزبور بر آن استوار بود، با وقایعی که رد شد. دلیل آن نیز منطقی به نظر می

توان برای یک سلب مالکیت، ادعای سلب مالکیت بر آن قرار داشت، کامالً یکسان بود و در چنین حالتی نمی

 های متفاوت و متعددی در نظر گرفت. ان خسارتجبر

آنچه در گام نخست بررسی این رأی بایستی به آن توجه داشت این است که سلب مالکیت انجام شده توسط 

-( است. سلب مالیکت غیرمستقیم به گونهindirect expropriationبحرین، یک سلب مالکیت غیرمستقیم )

مستقیم دولت میزبان درآید، عمالً اختیار اداره کردن آن از دست ای است که بدون آنکه مال به تصرف 

شود. در مانحن فیه نیز بدون اینکه سهام دو بانک ایرانی در فیوچر بانک مستقیماً از گذار خارج میسرمایه

گذار خارج مالکیت آنان خارج شود، صرفاً ادارۀ آن به بانک مرکزی بحرین واگذار و از دسترس سرمایه

. این عمل اگر حالتی دائمی داشته باشد، همان سلب مالکیت قلمداد خواهد شد و مستلزم پرداخت گردید

ها همواره محمل مستحکمی برای دفاع دولت میزبان نزد مراجع داوری غرامت است. اینگونه سلب مالکیت

یت دور نگاه دارد. این کند تا مرجع داوری را از احراز سلب مالکآورد و به او قدرت زیادی اعطا میفراهم می

کرد که بتواند مانع اثبات سلب مالکیت توسط دیوان شود. اما پرونده نیز این امکان را برای بحرین فراهم می

 کننده به درستی به احراز آن نائل آمد. مرجع رسیدگی

https://globalarbitrationreview.com/bahrain-held-liable-political-expropriation
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bit/345/bahrain---iran-islamic-republic-of-bit-2002-
http://www.thdad.ir/article_244888.html
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اند و آنها را ههای متعددی به شناسایی سلب مالکیت غیرمستقیم پرداختگذاری در پروندهمراجع داوری سرمایه

اند. بعنوان مثال، دیوان های مستقیم دارای ابعادی چون لزوم پرداخت غرامت دانستهمالکیتهمسان با سلب

شده به خودی های متعددی بیان داشته است که هرچند ممکن است اقدامات انجامداوری ایکسید در پرونده

 ,ICSIDتواند به سلب مالکیت بیانجامد )ا نهایتاً میخود سلب مالکیت نباشد، اما اثر جمعی و نتیجۀ همۀ آنه

Compañía del Desarrollo de Santa Elena, S.A. v. Republic of Costa Rica, para. 153 

ine Inc. v. Ukraine, para. 20.22ICSID, Generation Ukraand  دیوان داوری اختصاصی در .)

های صورت گرفته توسط دولت، که به نحو مؤثری قضیۀ بیلون علیه غنا دریافت که جمیع اقدامات و ترک فعل

 Constructiveگذار را از ادامۀ پروژۀ خود باز داشته، درواقع سلب مالکیت ضمنی )سرمایه

expropriation است. از نظر این مرجع، چنانچه هریک از این اقدامات به تنهایی صورت گرفته بود ( بوده

 Biloune andتوانست سلب مالکیت قلمداد شود، اما مجموع آنها این نتیجه را به دنبال داشته است )نمی

Marine Drive Complex Ltd V. Ghana Investments Centre and the Government of 

Ghana, para. 81ن ایکسید بیان داشت که چنانچه اثر اقدامات ای دیگر علیه دولت مصر، دیوا(. در پرونده

اش باشد، هرچند که رسماً مالکیت گذاریگذار از منافع سرمایهانجام شده توسط دولت همانا محرومیت سرمایه

دو  البتهگرفته یک سلب مالکیت خزنده یا غیرمستقیم است. )اسمی او بر اموالش باقی باشد، اقدامات انجام

هم منطبق نبوده و دو مفهوم مجزا  برموارد  ۀدر هم میرمستقیغ تیسلب مالک ونده خز تیسلب مالک مفهوم

 تیسلب مالک یاخزنده تیهر سلب مالک نکهیآن دو عموم و خصوص مطلق است و ضمن ا انیم ۀهستند. رابط

ادی گذار از ارزش اقتص.( در پرونده حاضر نیز سرمایهستین صادق آن عکس اما شود،میقلمداد  میرمستقیغ

گذاری خود محروم شده است. اینگونه اخذ مال همسان با سلب مالکیت است و خوانده متعهد به جبران سرمایه

A. v. Arab ICSID, Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.خسارت است. )

Republic of Egypt, para. 107) 

-در پروندۀ کنونی به درستی مرجع داوری دریافت که اقدام انجام شده هرچند منجر به ازالۀ حقوق مالکانۀ بانک

ندارند، را های ایرانی بر سهامشان نشده است، اما در عمل از آنجایی که حق تصرف و انتفاع از دارایی خود 

صورت گرفته است. دیوان در برابر ادعای دولت بحرین بیان داشت که اگر واقعاً قصد  نوعی سلب مالکیت

توانست با تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت بانک از مشارکت بانک در اقدامات سلب مالکیت نداشته است، می

-مات کمتر محدوددارد که دولت بحرین نتوانسته اثبات نماید که چرا اقداادعایی جلوگیری کند. دیوان بیان می

تری نظیر تعلیق پروانه انجام نداده است و از دیگر سو به دیوان نشان نداده است که چرا بعنوان مثال تعلیق کننده

توانسته مقصود الزم را برآورده کند. برعکس، آنها مستقیماً به سراغ اعمال مدیریت کامل بر بانک و پروانه نمی

 اند.انحالل آن رفته

https://www.italaw.com/cases/3413
https://www.italaw.com/cases/3413
https://www.italaw.com/cases/3413
https://www.italaw.com/cases/482
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-biloune-and-marine-drive-complex-ltd-v-ghana-investments-centre-and-the-government-of-ghana-award-on-jurisdiction-and-liability-friday-27th-october-1989
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-biloune-and-marine-drive-complex-ltd-v-ghana-investments-centre-and-the-government-of-ghana-award-on-jurisdiction-and-liability-friday-27th-october-1989
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-biloune-and-marine-drive-complex-ltd-v-ghana-investments-centre-and-the-government-of-ghana-award-on-jurisdiction-and-liability-friday-27th-october-1989
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-biloune-and-marine-drive-complex-ltd-v-ghana-investments-centre-and-the-government-of-ghana-award-on-jurisdiction-and-liability-friday-27th-october-1989
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-biloune-and-marine-drive-complex-ltd-v-ghana-investments-centre-and-the-government-of-ghana-award-on-jurisdiction-and-liability-friday-27th-october-1989
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/99/6
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/99/6
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/99/6
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پردازد که آیا اعمال مدیریت بر فیوچربانک حالتی در برابر دفاعیات بحرین به این مسأله می همچنین دیوان

تواند عنوان سلب مالیکت را دارا دائمی دارد یا موقتی. قطعاً اگر موقت و محدود به زمانی مشخص باشد، نمی

های ایرانی است. چرا که بانک رسد که اقدام انجام شده حالتی دائمی داشتهشود. اما دیوان به این نتیجه می

اند و با گذشت شش سال از ای مبنی بر پس گرفتن حقوق و سهام خود نداشتهبینانهانداز واقعهیچگونه چشم

اعمال مدیریت بر فیوچربانک توسط بانک مرکزی بحرین هنوز مشخص نیست که آیا خواهان به حقوق خود 

 دست خواهد یافت یا خیر.

های طرف ایرانی در پروندۀ حاضر، یکی از جوانب مهم استدالل بررسی داوری جهانی،  گزارش بر اساس

ن این ادعا میلیون یورو بوده است، اما از سوی دیوا 22مطالبۀ خسارات معنوی و جبران آن به ارزشی بالغ بر 

ای آنان با ادعاهای بحرین که کردند که شهرت حرفهها بر این استدالل تأکید میشود. خواهانمردود دانسته می

( نیز رسیده است، مورد The Washington Postاولین بار در این رسیدگی مطرح شده و به واشنگتن پست )

ت که بار اثبات دعوی در ورود خسارت معنوی بر هجمه و آسیب قرار گرفته است. اما دیوان بیان داشته اس

 اند چنین امری را ثابت کنند.های ایرانی نتوانستهعهدۀ خواهان است و بانک

د، با نباشگذاری همراه با مطالبۀ جبران خسارات معنوی میهای سرمایهتوان گفت که غالب پروندهبطور کلی می

اند. مالحظۀ آرائی که در آن به خسارت معنوی برای ه آن دادهوصف اینکه مراجع داوری بسیار به ندرت رأی ب

توانست ظرفیت پرداختن به دهد که پروندۀ حاضر نیز می(نشان مینجایابه  دیبنگرخواهان رأی داده شده است، )

ای سه شرط را برای مطالبۀ خسارات معنوی الزم وع را داشته باشد. دیوان داوری ایکسید در پروندهاین موض

الف( اقدامات دولت در قالب تهدید فیزیکی، بازداشت خودسرانه یا دیگر »دانست که به این شرح است: 

د انتظار ملل متمدن شود؛ های مشابه انجام شود که آن رفتارهای غیرقانونی منجر به نقض هنجارهای موروضعیت

ب( اقدام دولت منجر به از دست دادن سالمتی یا افزایش فشار، اضطراب یا دیگر آزارهای روانی نظیر تحقیر 

شدن، شرمساری و خفت، یا از دست دادن شهرت، اعتبار و موقعیت اجتماعی شود؛ و ج( هر دو اقدام و آثار آن 

 (ICSID, Joseph C. Lemire v. Ukraine, para. 133«. )بایستی اساسی و شدید باشد

آید که مقصود دیوان صرفاً از تعلق خسارت معنوی به اشخاص حقیقی هرچند از ظاهر عبارات فوق چنین بر می

ضمن اینکه برخی از اتفاقات رسد منعی در تعمیم آن به اشخاص حقوقی نیز نباشد. شود، اما به نظر میحاصل می

تواند در قبال مدیران یک بنگاه اقتصادی یا شرکت اتفاق بیفتد. در پروندۀ حاضر فیزیکی مدنظر رأی مزبور، می

موضوع یک بانک مطرح بوده است و دولت بحرین به این مؤسسۀ مالی که موجودیت و دوام و بقای خود را از 

، اتهام مشارکت در اقدامات پولشویی و اقدامات غیرقانونی مالی گیردای خود میحسن شهرت کسبی و حرفه

همچنین دولت بحرین اقدام به . هایی نظیر واشنگتن پست شده استاز طرف دیگر این امر وارد رسانه .زده است

-های ایرانی کرده است که صرفاً سهامداخلی مبنی برمحکومیت بانک هایانتشار یک سری آراء کیفری دادگاه

بدون تردید،  داشته باشد. به پروندۀ سلب مالکیت از فیوچر بانک ارتباطیتوانسته اند و نمیفیوچر بانک بوده دار

https://globalarbitrationreview.com/bahrain-held-liable-political-expropriation
https://chambers.com/articles/moral-damages-claim-in-investment-arbitration
https://www.italaw.com/cases/614
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این کاهش و  و پولی خواهد شدمؤسسۀ مالی هر موجب تنزل جدی اعتبار و شهرت اجتماعی اینگونه اقدامات 

در کشور  م خواهد ساخت. بخصوصجبرانی را فراهضررهای مادی غیرقابل اعتبار اجتماعی موجبات ورود 

های ایرانی وکیل بانک تأثیرگذارتر خواهد بود.هایی صد چندان کوچکی چون بحرین که ثمرات چنین آسیب

ها را هدف قرار داده است، بلکه کند که این اقدامات بحرین نه تنها خواهاندر این پرونده به درستی اشاره می

توان گفت که پروندۀ حاضر سازد. بنابراین، میدیگر را متأثر می تمام نهادهای ایرانی و اشخاص خصوصی

های الزم برای پرداختن به موضوع خسارت معنوی را داشته است و شاید با مطالعۀ کل رأی و احیاناً ظرفیت

ی تری از این موضوع ارائه داد که آیا نقضانی در دفاعیات طرف ایراننظرات جداگانۀ داوران بتوان تحلیل دقیق

 وجود داشته یا نقد جدی به عملکرد مرجع داوری وارد است.

 1نکتۀ قابل ذکر دیگر در این رأی، میزان محاسبۀ غرامت برای خواهان است. به موجب بند دوم از ماده 

میزان غرامت برابر با »گذاری میان ایران و بحرین، در صورت احراز سلب مالکیت، نامۀ دوجانبۀ سرمایهموافقت

که دولت  2225دولت خواهد بود. یعنی بایستی دید در سال « گذاری در زمان متصل به عملمایهارزش سر

ها در این بانک به چه میزان بوده است. طبق ، سهام خواهانه استبحرین بر بانک مزبور اعمال مدیریت کرد

دینار  12.111.222 رأی صادره، گویا ارزش سهام دو بانک ایرانی ملی و صادرات در فیوچربانک، به میزان

. این عدد، همان ارزش واقعی سهام مزبور )یعنی ارزش در استمیلیون دالر  241بحرینی بوده است که معادل 

 باشد.میلیون یورو می 225بازار( در تاریخ سلب مالکیت بوده است. این مقدار اگر به یورو تبدیل شود، برابر با 

میلیون یورو داده  241دولت بحرین به پرداخت غرامت به میزان با این حال، مرجع داوری رأی به محکومیت 

 . است.

 و یحقوق نیمواز آشکارتقابل  ن،یدولت بحر هیو صادرات عل یمل یهابانک ۀصادره در پروند یاندازرأچشم

وسن ت دتوانحقوق میمند قیود قاعدهکه  آور این حقیقت شدو مرجع داوری به خوبی پیام بود یاسیس یهازهیانگ

رأی به این متن های دیوان نیز از این مسأله غافل نماند و در . بررسیتیزرفتار سیاست را به زنجیر و لجام کشد

هایی قرار داشت که بر پایۀ اختالفات سیاسی و کارزارهای ضد ایرانی . در یک سو انگیزهپرداختآمال و نیات 

گردانان این و بحرین نیز در مقام یکی از صحنه های عربی حوزۀ خلیج فارس شکل گرفته بوددر میان دولت

های ایرانی زد. در مقابل طرف ایرانی با فراستی قابل تحسین سیاست، از جمله دست به سلب مالکیت اموال بانک

های حقوقی موجود حق خود را باز ستاند. شد که دست به دامان حقوق شده بود تا به مدد چارچوبدیده می

الملل در جهت دست یافتن به توان با درایت از نظام حل و فصل موجود حقوق بیندهد که میاین اقدام نشان می

های سیاسی به خدمت ارها و کارزمنافع ملی سود جست و سازوکارهای حقوقی را در راستای غلبه بر هجمه

ر، شاهراه گذاگذاری خارجی که لزوم ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهبخصوص در حوزۀ سرمایه گرفت.

المللی قطعاً وزنۀ سنگینی در جذب سرمایۀ خارجی است، همسویی و استفاده از سازوکارهای حل اختالف بین

های ایرانی صورت داد، تدارک این اطمینان است و در نقطۀ مقابل، اقدامی که دولت بحرین در رابطه با بانک
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 نیا تیبه اهم نظررجی برای آن دولت خواهد بود. گذاری خاتردید آبستن آثار زیانباری برای جذب سرمایهبی

های بهره بردن از آراء و ای برای جبران کاستیقرار گیرد و زمینه یشتریتوجه ب موردضرورت دارد  یرا

 تصمیمات داوری بویژه در مورد دیوان داوری ایران و ایاالت متحده باشد. 
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 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 21/1۰توزیع عادالنه واکسن کرونا در پرتو قطعنامه 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه عالمه طباطبایی -فاطمه روزگرد

 

مواجته کترده، افتزایش    آنچه جامعه جهتانی را بتا بحرانتی تتازه      21-پس از گذشت یکسال از همه گیری کووید

صعودی ابتالی مردم و شیوع موج جدید این بیماری در کشورهایی همانند هند، برزیل، ایران و ... استت. شتیوع   

ستازمان   استت. میلیون کشته در سرتاسر جهان داشته  1میلیون مبتال و بیش از  252این ویروس تا به امروز بیش از 

در طتول هفتت   »آمار مربوط به این بیماری را اینگونته بیتان متی دارد:     2222آوریل  28ملل درگزارشی به تاریخ 

ا بیشتترین افتزایش در   میلیون مورد جدید از ابتال گزارش شده استت. جنتوب شترقی آستی     5.1روز گذشته تقریبا 

% افتزایش(  52میلیون مورد جدید ) 2.21میزان مرگ و میر را دارد که هند در این منطقه بیشترین موارد را با ابتال 

این آمار در شرایطی است که جهان هم اکنون در مرحله توزیتع و اولویتت بنتدی    « به خود اختصاص داده است.

اسی مطرح می شود که چرا وقتی واکسن وجود دارد، هنوز گتزارش  تزریق واکسن است. بنابراین این پرسش اس

کته واکستن    یتا زمانهای هولناکی از این ویروس در میان جوامع مشاهده می شود. مسئولیت این امر با کیست؟ 

مخترب   یامتدها یو پ یریت همته گ  نیاز ا یریدر دسترس همه نباشد، قادر به جلوگ 21-کووید یها شیها و آزما

 بود. میآن نخواه

سازوکارها و رویه های ویژه مربوط به پیمان نامه هتای حقتوق بشتری ستازمان ملتل، ستازمان جهتانی بهداشتت،         

UNAIDS  (و بسیاری از سازمان هتای محلتی، منطقته ای و بتین     دزی/ ا یو یبرنامه سازمان ملل در مورد اچ آ )

 21-بشر مجموعه ای از بیانیه ها، قطعنامه ها و گزارش هایی را تهیه می کننتد و از تتاثیرات کوویتد    المللی حقوق

بر حقوق بشر و همینطور تاثیراتی که این ویروس بر همه جنبه های زندگی بشر در سراسر جهان داشته سخن متی  

 2222متارچ   21خود در تاریخ  نشست چهل و ششمگویند. در همین راستا شورای حقوق بشرسازمان ملل نیز در 

واکستن هتا در    یبترا  یعادالنه، مقرون به صرفه، به موقع و جهتان  یاز دسترس نانیاطم»قطعنامه ای را تحت عنوان 

   رساند. بیبه تصو «کرونا روسیو ریهمه گ یماریپاسخ به ب

مجمع عمومی سازمان ملتل، قطعنامته    214/14و  212/14در مقدمه و با یادآوری قطعنامه های  ،(24/41) قطعنامه 

بیانیته رئتیس شتورای    مجمتع جهتانی بهداشتت و     WHA 73.1شورای حقوق بشر، قطعنامه  22/42و 2/44  های

الترین ( و با تأکید براین  نکته که حق دسترسی به دارو و واکستن و برختورداری از بتا   2222می  21) حقوق بشر

سطح استاندارد بهداشتی یکی از حقوق اساسی هر انسانی بدون تمایز است و دسترسی ناعادالنه به واکستن هتا و   

 اکثتر واکستن  می تواند آثار جبران ناپذیری بر جای گذارد )در قطعنامه متذکر می شود که  21-داروهای کووید

اندک بوده  کم درآمد یکشورهاسهم  کهیدر حال با درآمد باال متمرکز شده اند، یشده در کشورها زیتجو یها

است( ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهد که کشورها اختالف در توزیع واکسن را کنارگذاشته و بتا همکتاری   

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://news.un.org/en/story/2021/04/1090842
https://www.unaids.org/en/covid19
https://www.unaids.org/en/covid19
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Pages/ResDecStat.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/074/22/pdf/G2107422.pdf?OpenElement
https://undocs.org/en/A/RES/74/270
https://undocs.org/en/A/RES/74/274
https://undocs.org/A/HRC/44/L.23/Rev.1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/L.13
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/43/L.42
https://undocs.org/en/A/HRC/43/L.42
https://undocs.org/en/A/HRC/43/L.42
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های بین المللی اقدامات مناسب در جهت دسترسی وتوزیع عادالنه، به موقع، شفاف، کارآمد و جهانی به واکسن 

 ایند. این نوشتار سعی در تحلیل و ارزیابی این قطعنامه دارد.را تضمین نم 21-کووید

 حق دسترسی به دارو و واکسن، یک حق بشری

برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با هتدف ارتقتاء، حفتظ و تتأمین ستالمت افتراد یکتی از ارکتان مهتم          

متوازین بتین المللتی حقتوق بشتر،      پیشرفت هر جامعه ای را تشکیل می دهد و حق تمام افراد بشر است. بر اساس 

همه انسانها از ارزش برابری برخوردارند و بنابراین باید از حمایت های یکسانی بهرمند شوند و به شأن و کرامتت  

انسانی و تمامیت جسمانی آنها احترام گذاشته شود. هیچ کس صرفا به خاطر اینکته  فقیتر استت یتا دسترستی بته       

ز خدمات مربوط به حفظ سالمت دور باشد. حق های بشری به یک قاعده بنیادین خدمات مورد نیاز ندارد نباید ا

به نام حیات انسان می رسند و برخورداری از حداقل های بهداشتی الزمه حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار می 

ختورداری از  روند و عدم برخورداری از این حداقل ها به منزله انکار واالترین ارزش های انستانی استت. حتق بر   

باالترین استاندارد قابل دستیابی سالمت جسمی و روانی فارغ از نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و وضعیت اقتصتادی  

)مقدمه و  ازمان جهانی بهداشتاساس نامه سیا اجتماعی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر نخستین بار در 

 2)بند  از اعالمیه جهانی حقوق بشرشناسایی شد. پس از آن در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی اعم  (2ماده 

کنوانستیون رفتع کلیته اشتکال تبعتیض      (، 22)متاده   میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگتی اعالمیه(،  25ماده 

( 22)متاده   منشتور اجتمتاعی اروپتا   (، 5)متاده   کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعتیض علیته زنتان   (، 5)ماده  نژادی

( و ...، این حق به رسمیت شتناخته شتده استت. )زمتانی، سیدقاستم،      21)ماده  منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

 (12-12، 2185، الملل بشر نیدر قلمرو حقوق ب یو حق بر سالمت یدرمان یساز هیشب

اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری به طور صریح و مستقل بر حتق دسترستی بته دارو اشتاره ای نشتده، امتا       

 یا بترا خواهتد تت   یعضو م یکه از دولت ها یاقدامات انیخود در م 22میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی در ماده 

 ر،یت همته گ  یهتا  یمتار یدرمان و معالجه ب ،یریشگیپ»تحقق حق بر سالمت انجام دهند، به تعهد دول عضو جهت 

( 2222)24تفستیر عمتومی شتماره    و به طور دقیتق تتر در   اشاره کرده «  ها یماریب نیبا ا کاریو پ یو حرفه ا یبوم

خود دسترسی به داروهای اساسی را به عنوان حق بشری توصیف کرده است و از دولتت هتا انتظتار دارد کته در     

راستای تحقق تدریجی و کامل این حق با به کارگیری و تخصیص حداکثر امکانات خود در این زمینه و با اتخاذ 

. در همتین راستتا، کمیتته حقتوق     اقدامات مشترک و جداگانه، به حصتول کامتل حتق بتر ستالمت کمتک کننتد       

بته دولتت هتا       c.12/2020/2و  c.12/2020/1اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در قالتب بیانیته هتایی چتون     

توصیه می کند که در دوران همه گیری کرونا از حداکثر منابع خود برای تحقتق کامتل کلیته حقتوق اقتصتادی،      

اجتماعی و فرهنگی از جمله حق سالمت استفاده کنند و با تاکید بر اینکه هر شخص حق دارد از بتاالترین ستطح   

برنامه های واکسیناسیون در برابتر بیمتاری هتای    »شد که شامل دسترسی به استاندارد جسمی و روانی برخوردار با

 نیبهتر»به  یکه شامل دسترس یعلم شرفتیپ یایحق دارد از مزا یهر شخصاینکه  نیهمچن است، «عفونی بزرگ

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf93?desktop=true
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49#:~:text=The%20African%20Charter%20on%20Human,freedoms%20in%20the%20African%20continent.
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49#:~:text=The%20African%20Charter%20on%20Human,freedoms%20in%20the%20African%20continent.
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://undocs.org/E/C.12/2020/1
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2020/2&Lang=en
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استت بهتره منتد    « ستالمت ستطح استتاندارد    نیاز باالتر یبرخوردار یبرا زمال یعلم شرفتیموجود پ یبرنامه ها

 را الزم می داند. 21-، حق دسترسی عادالنه، ایمن و موثر به واکسن کوویددشو

عنتوان   هبت  یاتیت ح یبته داروهتا   یحق سالمت و دسترس قیاز مصاد یکیبه دارو و واکسن به عنوان  یحق دسترس

ی است.  با توجه به اینکه در دستترس بتودن واکستن، داروهتا، و فتن آوری      حق بشر کیو  اتیاز حق ح یبخش

بهداشتی در کشورها با فاکتورهایی چون ثروت، قدرت،کنترل های اعمتالی بتر صتادرات، ملتی گرایتی در       های

واکسن، فقدان پوشش خدمات بهداشتی، فقدان زیرساخت های الزم حمل و نقل واکسن، قیمت بتاالی واکستن   

ع  واکستن(، ستود   ها و توان مالی کشورها، وجود حقوق مالکیت معنوی مربوط به واکسن هتا )حتق ثبتت اختترا    

 ارتبتاط شرکت های بزرگ دارویی، انتقال کند فن آوری ها و اشتراک گذاری داده ها در کشورهای فقیر و ...، 

ورهای ، بحران ناشی از این بیماری نابرابری های عمیقی را در سهم کشورهای توستعه یافتته بتا کشت    دارد  مستقیم

فقیر یا کمتر توسعه یافته در دریافت واکسن نمایان ساخته است؛ آنچنان که دبیر کل سازمان ملتل متحتد آنتونیتو    

جهتان متا در پتی    »د: نگرانی خود را از این بحران اینگونه بیان متی دار  2222فوریه  گوترش در یک سخنرانی در

  «با همه گیری نقض حقوق بشر همراه است. 21-کووید

از عدم توازن در توزیع جهانی واکستن   2222آوریل  1تدروس ادهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز در 

 قیت در جهتان تزر  21 -دیت دوز واکستن کوو  ونیت لیم 122تاکنون حدود » ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهدکه

 بتوده  درصتد  2٫2کمتتر از   ریت فق یثروتمند بوده و سهم کشورها یموارد در کشورها نیدرصد از ا 81 یشده ول

دوران  اکنتون کته   می کنتد  اضافه وواکسن دامن زده  نهیدر زم سمیونالیکمبود واکسن به ناسگوید او می  «.تاس

یی. از سویی دیگر، هرچند تالش های سازمان جهانی بهداشت برای مهار و کنتترل  نما است و نه قدرت یهمکار

متی شتود کته ستازمان جهتانی       این بیماری غیر قابل انکار است اما این اخبار در حالی از سوی این سازمان منتشر

بهداشت به عنوان اصلی ترین متولی مبارزه با این بیماری تاکنون آماج انتقادها و گمانه زنی ها از ستوی بستیاری   

(. به تازگی انتقادها به سازمان تجارت جهانی نیتز سترایت   ینجاو ا اینجااز کشورها و متخصصین قرارگرفته است )

کرده است به خصوص آنکه پس از یکسال از همه گیری این ویروس، این ستازمان همچنتان موفتق بته تصتویب      

. توضتیح  استمصوبه ای مبنی بر لغو موقتی حقوق مالکیت معنوی برای توزیع واکسن و درمان این بیماری نشده 

از  نتان یاطم یدر راستتا آنکه لغو موقتی حق ثبت اختراع واکسن که از سوی کشورهای هنتد و آفریقتای جنتوبی    

 توافق نامته مطابق  ،یمعنو تیاز حقوق مالک تیحما یدر راستا یارت جهانمعمول سازمان تج یها ابطال ضمانت

پیشنهاد شده و هم اکنون نیز از حمایت قابل توجه کشورها )بته  ( TRIPS)یفکر تیحقوق مالک یتجار یها جنبه

( برخوردار است، با داردخصوص آمریکا که پس از مخالفت های اولیه، حاال در صف حمایت از این طرح قرار 

. این طرح اگر به مرحله اجرایی برسد می توانتد موانتع موجتود    است مخالفت شرکت های دارویی بزرگ مواجه

در توزیع عادالنه واکسن را تسهیل نماید و دسترسی به واکسن را به عنوان کاالهای بهداشتت عمتومی و حقتوق    

https://news.un.org/en/story/2021/04/1088932
https://theconversation.com/the-big-barriers-to-global-vaccination-patent-rights-national-self-interest-and-the-wealth-gap-153443
https://theconversation.com/the-big-barriers-to-global-vaccination-patent-rights-national-self-interest-and-the-wealth-gap-153443
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00306-8/fulltext
https://www.theguardian.com/profile/ant-nio-guterres
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-9-april-2021
https://unstudies.ir/iauns-forum/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ترجمه%20سایت.docx
https://www.law360.com/lifesciences/articles/1363457/wto-fails-to-reach-deal-on-covid-ip-waiver-proposal-again
https://www.wsj.com/articles/u-s-backs-waiver-of-intellectual-property-protection-for-covid-19-vaccines-11620243518
https://www.pharmaceutical-technology.com/features/wto-ip-waiver-proposal-covid19-vaccine/
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در قطعنامه شورای حقوق بشر نیز متورد اشتاره قترار     TRIPSبیشتر بخوانید(. توافق نامه اینجابشر تضمین نمایند. )

 گرفته است.

 24/41امه قطعن

بته   یابیاز اهداف سازمان ملتل متحتد دستت    یکی نکهیا یادآوریبا  شورای حقوق بشر سازمان ملل 24/41قطعنامه 

بشردوستتانه و ارتقتا و    ایت  ی، فرهنگت ی، اجتمتاع یاز نظر اقتصاد یالملل نیدر حل مشکالت ب یالملل نیب یهمکار

استت بته موضتوع دسترستی      زیگونه تمتا  چیبدون ه ،همه یبرا یاساس یها یاحترام به حقوق بشر و آزاد قیتشو

پرداخته و بتا ابتراز نگرانتی از ایتن مستئله کته توزیتع نتابرابر          21-عادالنه و به موقع به واکسن در مبارزه با کووید

را بتا متانع مواجته متی      اف توسعه پایداراهدواکسن ها پایان همه گیری کرونا را به تأخیر می اندازد و دستیابی به 

کند از کشورها و سایر ذینفعان می خواهد که با همبستگی، وحدت و همکاری های چندجانبه اقتدامات مناستب   

 21-را جهت دسترسی و توزیع منصفانه، کارآمد، شفاف، به موقع و مقرون به صرفه در پاسخ به بیمتاری کوویتد  

 عه و کمتر توسعه یافته به طریق ذیل تضمین نمایند:به ویژه در کشورهای در حال توس

تشویق کشورها به استفاده از فناوری هتای دیجیتتال، افتزایش بودجته تحقیتق و توستعه بترای داروهتا و          .2

، تقویتت همتاهنگی بتا بختش     21-واکسن ها، تقویت همکاری های بین المللی برای مبتارزه بتا کوویتد   

فظتی واکسن ها ضمن رعایت کیفیت، اثربخشی، ایمنی، خصوصی در جهت توسعه بیشتر تجهیزات محا

 برابری، و دسترسی مقرون به صرفه؛

درخواست از دولت ها و سایر ذینفعان جهت محدود کردن موانع صادرات واکسن که منجتر بته توزیتع     .2

 نابرابر دسترسی به واکسن در بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می شود؛

ا، سازمان های بین المللی و سایر ذینفعان جهت شفافیت در تولید، توزیتع و  در خواست از همه دولت ه .1

قیمت گذاری منصتفانه واکستن هتا، تأکیتد شتدید بتر ممانعتت از کنتترل و ذخیتره ستازی و تأکیتد بتر             

خودداری از انجام اقدامات اقتصادی، مالی، و تجاری که ممکن است دسترسی عادالنه به واکسن را بته  

 ی کمتر توسعه یافته به خطر اندازد؛خصوص در کشورها

تأکید بر حمایت خاص از زنان و دختران و برابری جنسیتی با توجته بته تتأثیرات منفتی و نامتناستبی کته        .4

بر زندگی آنها از جمله افزایش میزان خشونت خانگی و قطع دسترسی به ستالمت جنستی و    21-کووید

 تولید مثل داشته است؛

از جملته افتراد مستن، مهتاجران، پناهنتدگان،      اد آسیب پتذیر و حاشتیه ای   تأکید بر حمایت خاص از افر .5

خانمتان   ی، افراد بت ی، افراد محروم از آزادانیها، بوم تی، افراد معلول، افراد متعلق به اقلیآوارگان داخل

و ابراز نگرانی از اینکه ایتن افتراد بیشتتر در معترض خطتر و عتدم        کنند یم یکه در فقر زندگ یو افراد

 رسی به واکسن قرار دارند؛دست

https://bigdeliacademy.com/2021/04/28/covid-vaccine-distribution-and-access-enforcing-international-legal-obligations-under-economic-social-and-cultural-rights-and-the-right-to-development-katayounashrafi/
https://sdgs.un.org/goals
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هتدف آن سترعت    کواکس تسهیالت دسترسی جهانی به واکسن کرونا استت کته   :COVAXتأکید بر  .1

در هر کشتور   یعادالنه و منصفانه برا یدسترس نیو تضم 21-کوویدو ساخت واکسن  دیبه تول دنیبخش

 )هشتت یبارد( 2222یپنجم از واکسن کرونا را که بنا بود تا ماه م کیکواکس تاکنون تنها  جهان است.

صتادرات،   یهتا  نته یامتر هز  نیت ا لیت دل ،نیگتارد  تیوبسا لیبه تحلکرده است.  عیکرده باشد، توز عیتوز

 یعنت یکتاهش بته منتع صتادرات واکستن در هنتد،        نیت از ا یبخشت  بوده است. ریو کمبود ذخا ینگهدار

کرونا  یریگ موج همه نیکه در حال حاضر بزرگتر گردد یبرم یواکسن صادرات دکنندهیتول نیتر بزرگ

 22حتداقل   ونیناست یواکسدارد ثروتمنتد قصتد    یابع کشتورها کواکس با استفاده از منت .کند یرا تجربه م

کتارزار بته صتورت     نیت اما از آنجا که ا پوشش دهد 2222سال  انیتمام کشورها را تا پا تیدرصد جمع

 یبترا  ینیاستت، تضتم   یداروساز یها و شرکت ها تدول یها و وابسته به کمک شود یانجام م یا هیریخ

ثروتمند همزمتان بتا ثبتت     یکشورها به خصوص آنکه جود نداردشده آن و نییتع شیتحقق اهداف از پ

 شتریاند و وعده پول ب امضا کرده یخصوص یقراردادها زین یداروساز یها قرارداد با کواکس با شرکت

تتر بتوده    آهستته  شتد  یم ینیب شیاز آنچه پ نهاد نیا توزیعروند  بنابراین اند. به واکسن داده یدسترس یبرا

با تأکید و به صورت فوری، از همته دولتهتا و اهتدا کننتدگانی      22تا، قطعنامه در بند . در همین راساست

که می توانند دوزهای واکسن را به شکل اهدایی در اختیار کشتورهای کتم درآمتد و نیازمنتد از طریتق      

 تسهیالت کواکس فراهم آورند دعوت به عمل می آورد؛

تجارت جهانی را تأیید می کند و از دولتها می خواهد کته  حق استفاده دولتها از مفاد  22قطعنامه در بند  .1

زمینه های حمایت از دولتها در حفاظت از بهداشت عمتومی بته    TRIPSبا انعطاف پذیری در توافق نامه 

 ویژه تسهیل در دسترسی به داروها و واکسن ها را رعایت کنند؛

بتا   مشتاوره کته بتا    کنتد  یواستت مت  حقوق بشر سازمان ملل متحتد درخ  یعال یایساریازکمو در آخر     .8

 یهتا  هی، رویسازمان بهداشت جهان ژهیسازمان ملل، صندوق ها و برنامه ها، به و یدولت ها، آژانس ها

حقتوق   یامتدها یاز پ ،نفعانیذ ریو سا ی، جامعه مدنمبتنی بر معاهدات یحقوق بشر، نهادها یشورا ژهیو

و  21-کوویتد  یواکستن هتا   ی، عادالنته و جهتان  مقرون به صرفه، به موقتع  عیو توز یعدم دسترس یبشر

بتر حتق    ریمربوط و تتأث  یها و چالش ها یریپذ بی، از جمله آسکشورها نیها ب یتر شدن نابرابر قیعم

ارائته بته    یبترا  گزارشی سالمت، یو روان یسطح استاندارد جسم نیاز باالتر یبرخوردار یهر کس برا

 ماده کند.آجلسه آن  نیو نهم هلحقوق بشر، در چ یشورا

 نتیجه گیری

 ریتصو کیبه در سراسر جهان که به سرعت در حال تبدیل  21-وضعیت فاجعه بار تولید و توزیع واکسن کووید

 یاصتل  یفته  وظکته  حقوق بشتر ستازمان ملتل     ید شوراوور، استشده نقض حقوق بشر  یریاز همه گ گریبارز د

بته   یکه بحران دسترست  یدر زمانوری است؛ به خصوص را برعهده دارد نمایان ضراز حقوق بشر  تیارتقا و حما

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/22/revealed-big-shortfall-in-covax-covid-vaccine-sharing-scheme


پاندمی کرونا   

 

 

256 
 

بحتران   نیت ا .کنتد  یمهم  جلوه می دیگری زیاز هرچ شیسالمت، ب یبرا یجهان یعموم یواکسن به عنوان کاال

بترون رفتت از   نشان متی دهتد    کهکشورها برجسته کرده  انیرا در داخل و م دیشد یها یها و نابرابر یشکنندگ

 .استت  یاز عطوفت و همبستتگ  یناشو آن و کل جهان دارد  ها کل جامعه، کل دولت دکریبه رو ازیبحران ن نیا

« توستط همته کشتورها    ی به واکسنو جهان ععادالنه، مقرون به صرفه، به موق یدسترس» قطعنامه، که خواستار نیا

 نیبرابر بت نا عیو توز صیتخص» کند و یم دییمحافظت شده تأ یانسان حق کیواکسن را به عنوان  یاست، دسترس

بیان می دارد و با تأکید بر راهکارهایی چون محدود کردن موانع صادرات، شتفافیت در  را به صراحت « کشورها

و از همته مهتم تتر     COVAXتولید و توزیع و قیمت گذاری منصفانه واکسن ها، همکاری کشورهای ثروتمند بتا  

لبتته بایتد اذعتان داشتت کته قطعنامته بته صتورت         درخواست از دولتها بر انعطاف پذیری در توافق نامه تتریپس )ا 

محتاطانه فقط انعطاف پذیری تریپس را به رسمیت شناخته استت و نته لغتو متوقتی حتق مالکیتت فکتری(، ستعی         

بته   بیت قر تیت اکثر کشتورها و اکثر درایجاد گامی در جهت دسترسی عادالنه به واکسن دارد؛ به خصوص آنکه 

از استتفاده از حقتوق   « یچشتم پوشت  »بتر   یو هنتد مبنت   یجنوب یقایاز درخواست آفر یجامعه مدن گرانیاتفاق باز

کترده انتد.    تیت حما سازمان تجارت جهانی یاز سو 21-کووید، درمان و واکسن صیتشخ یبرا یمعنو تیمالک

از  تیت حما یاز کارشناسان مستقل ستازمان ملتل متحتد بترا     یتعداد توسط یرسمبطور  نیدرخواست همچن نیا

 ینگو فره ی، اجتماعیحقوق اقتصاد تهیکم حیصر دییمورد تأ راًیو اخ استقرار گرفته  تیحقوق بشر مورد حما

حمایت دولت جدید آمریکا که پیش از این با این درخواست مخالف بتود نیتز   . است قرار گرفته نیز سازمان ملل

لحظته  »متحده را  االتیاقدام ااین  یکل سازمان بهداشت جهان رینوم، دبتدروس ادها قابل توجه است آنچنان که

 ،یالمللت  نیبت  یهتا  ستازمان  ینت یآفر بتا وجتود نقتش   حال باید دیتد   .ه استخواند 21-کوویددر مبارزه با « مهم یا

چیتره   که با صدور بیانیه ها، تصمیمات و قطعنامه هایی درصتدد  و ارکان وابسته به آن چون سازمان ملل متحد هم

شدن بر این بحران هستند، دولت ها که کلیدی ترین بازیگران عرصته جهتانی بته شتمار متی رونتد تتا چته انتدزه          

همبستگی و همکاری بین المللی از خود نشان داده و بر این بحران فائق می آیند.  امید که حاال که علتم در حتال   

 موفقیت است، همبستگی در حال شکست نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ft.com/content/43fd53f5-2b82-4e41-981c-8544a6ce996b
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2021/1&Lang=en
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  کرونا واکسن فکری مالکیت حقوق تعلیق درخصوص حظاتمال برخی

 تریپس موافقتنامه موضع و
 آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی دانش -فاطمه امیری 

 

، از جمله واکسن اسپوتنیک و فایزر، موجی از 2222در میانه سال  21-انتشار خبر موفقیت واکسن های کووید

ی را در جهان ایجاد کرد. رویدادی که نوید بخش پایان پاندمی مرگبار کرونا بود. برای تحقق تولید امیدوار

واکسن، شرکت های بزرگ دارویی که در ساخت واکسن تجربه داشتند از جمله با شرکت های بیوتکنولوژی، 

ر برای توسعه برنامه ی جهانی ، ده ها میلیارد دال2222دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی هم پیمان شدند. تا ژوئن 

حتی برخی از کشورها از جمله چین آمادگی خود را برای شرکت در  سرمایه گذاری شد.واکسیناسیون 

. با این حال، یک نگرانی وجود داشت و آن بحث ابراز کردندشورهای در حال توسعه واکسیناسیون مردم ک

انست مانع دسترسی همگان به واکسن و مبارزه مربوط به حقوق مالکیت فکری واکسن بود، موضوعی که می تو

کشورهای هند و آفریقای جنوبی  2222کارآمدتر با ویروس کرونا باشد. با علم به این موضوع، در اکتبر 

تعلیق موقتی برخی از مقررات موافقتنامه تریپس برای جلوگیری، محدود سازی درخواست خود را درخصوص 

در سازمان جهانی تجارت به ثبت رساندند. هدف از این درخواست اجماع و موافقت  21-و درمان کووید

کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت برای صرف نظر موقت از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مرتبط 

از  5(، حق اختراع )بخش موافقتنامه IIاز قسمت  4موافقتنامه(، طرح های صنعتی )بخش   IIاز قسمت   2 )بخش

( بیان شده است. موافقتنامه IIاز قسمت  1( و حمایت از اطالعات افشا نشده  )بخش موافقتنامه IIقسمت 

ان این کشورها مخالف تعلیق اظهارنظرها و مصاحبه ها در مورد موضع کشورهای توسعه یافته شکل گرفت. سر

 بودند.  21-حقوق مالکیت فکری واکسن و داروهای کووید

این سازمان  2222مِه  5گفتگوها ادامه داشت تا اینکه نهایتا نماینده آمریکا در سازمان جهانی تجارت در نشست 

مدیر کل   حمایت می کند. 21-تعلیق حقوق مالکیت فکری واکسن کوویداعالم کرد که این کشور از پیشنهاد 

. در این نشست مقرر شد که هند و آفریقای جنوبی تاریخی خواندسازمان جهانی بهداشت این تصمیم آمریکا را 

  پیشنهاد خود را برای ارائه در نشستی که در نیمه دوم ماه مِه برگزار خواهد شد اصالح نمایند. در پی این اتفاق

انسه عکس العمل مثبتی نسبت به موضع آمریکا برخی از سران کشورهای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و فر

داشتند. در مقابل، آلمان با اعالم مخالفت خود، حفظ حقوق مالکیت فکری را منبع خالقیت دانست و اعالم کرد 

اتحادیه اروپا نیز بدون اظهارنظر صریح در مورد تعلیق حقوق مالکیت  رویه ادامه یابد.که در آینده نیز باید همین 

فکری، آمادگی خود را برای بررسی نحوه عملکرد پیشنهاد دولت آمریکا اعالم کرد. در این میان بخش 

موضع ایاالت متحده آمریکا اعالم کردند. به  خصوصی و شرکت های دارویی نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و

می  5عنوان مثال فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان و انجمن های دارویی ضمن انتشار بیانیه ای در تاریخ 

. بنابر اعتقاد این فدراسیون، تعلیق حقوق مالکیت فکری پاسخی تصمیم دولت بایدن را ناامید کننده خواند، 2222

https://www.naplesnews.com/story/opinion/readers/2021/05/04/letters-editor-tuesday-may-4-2021/4922907001/
https://www.irna.ir/news/84148608/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/5/us-to-back-intellectual-property-waiver-at-wto-for-covid-vaccines
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/5/monumental-moment-us-to-back-covid-vaccine-patent-waivers
https://www.euronews.com/2021/05/06/us-backs-waiver-on-intellectual-property-rights-for-covid-19-vaccines
https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-statement-on-wto-trips-intellectual-property-waiver/
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ساده ولی غلط به بحران موجود کرونا است. رئیس کمپانی فایزر نیز در خصوص تولید واکسن های بی کیفیت 

مخالفان تصمیم آمریکا بر این باور  ابراز نگرانی کرد.و غیر ایمن در پی اجرایی شدن تصمیم دولت آمریکا 

هستند که تعلیق حقوق مالکیت فکری بدون وجود زیرساخت های الزم در کشورهای در حال توسعه راه حل 

نیست و به نتیجه مدنظر موافقان تعلیق ختم نمی شود. در مقابل، موافقان اعتقاد دارند که با اجرایی شدن مناسبی 

تعلیق، کشورهای در حال توسعه می توانند بدون ترس از پیگیرد قانونی به سرمایه گذاری برای تولید واکسن 

 مبادرت کنند. 

انجامید، مسئله حقوق  تجارت جهانی سازمان تأسیس به که( 2115) اروگوئه یکی از محورهای مذاکراتی دور

( شد. از تریپسمالکیت فکری بود که منجر به تصویب موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری )

ست می توان به تقلیل انحرافات و موانع پیش روی تجارت، تشویق ا آمده آن مقدمه در اهداف این موافقتنامه که

حمایت موثر از حقوق مالکیت فکری و اینکه روش های حقوق مالکیت فکری خود مانعی برای تجارت ایجاد 

نکنند، اشاره کرد. این حمایت از رهگذر شناسایی و دسته بندی دستاوردهای ذهن بشر و خالقیت او در قالب 

ت و حقوق مرتبط، عالئم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع، طرح های های کپی رای

ساخت مدارهای یکپارچه و سرانجام اطالعات افشا نشده محقق می شود. محصوالت دارویی و فرآیند تولید 

ستند. بنابراین، آنها به عنوان نمادی از آفرینش ذهن بشر تحت حمایت حقوق مالکیت فکری ذیل حق اختراع ه

کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با پذیرش موافقتنامه تریپس، ملزم به برسمیت شناختن حمایت های پیش 

تریپس، به جز در چند مورد استثنائی،  28و  21بینی شده برای محصوالت دارویی می باشند. بر اساس مواد 

ایت کنند و صاحبان اختراع حق دارند به طور دولت های عضو باید از محصوالت دارویی با حق اختراع حم

انحصاری بر تولید، عرضه و پخش محصول در زمان انحصار آن نظارت داشته باشند. نتیجه چنین امتیازی برای 

تولید کنندگان می تواند افزایش قیمت دارو، عدم دسترسی همگان به دارو و به خطر افتادن جان افراد به ویژه در 

 وسعه باشد. کشورهای در حال ت

 -یحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقیمذکر شده در  نیادیاز حقوق بن یکی یو جسم یحق بر سالمت روحاز طرفی، 

 یهایماریو معالجه ب یریشگیهدف پ نیبه ا لین یرابات دولت ها لزاماست. از جمله ا یو فرهنگ یاجتماع

حق بر  لیتوان حق بر سالمت را ذ یم ،عالوه بر ایناست.  هایماریب نیا با مقابله نیهمچن هایماریب ریو سا ریگ همه

ترپیس، به ویژه لیسانس اجباری، پاسخی به این نگرانی بود. بر اساس  12و  12. پیش بینی مواد کرد ریتفس اتیح

ه ای است که با توجه به قوانین ملی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح تریپس، لیسانس اجباری، اجاز

ملی صادر می گردد و به موجب آن، دولت یا هر شخص ذی صالح دیگر می تواند بدون اجازه از صاحب حق 

اختراع از محصول اختراعی، روش یا وسیله ثبت شده استفاده نماید. این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری 

صاحب حق اختراع است. یکی از موارد اعطای مجوز اجباری، تامین و تضمین منافع عمومی است؛ به عنوان 

مثال در زمینه های امور دفاعی، سالمت و توسعه اقتصادی.  بر اساس تریپس و تحت شرایطی از جمله پرداخت 

https://www.cnbc.com/2021/05/07/pfizer-ceo-biden-backed-covid-vaccine-patent-waiver-will-cause-problems.html
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
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ان صدور لیسانس اجباری غرامت کافی و تالش برای متقاعد کردن صاحب حق و عدم ثمر بخش بودن آن امک

وجود خواهد داشت )البته در موارد اضطرار ملی، فوریت و استفاده عمومی غیرتجاری چشم پوشی از این الزام 

ممکن است، ولی صاحب حق در اسرع وقت باید از این موضوع مطلع شود(. علی رغم این اقدام مثبت، 

گسترده به محصوالت دارویی بود. بر اساس بند مانع دسترسی  12ماده  Fمحدودیت پیش بینی شده در بند 

مذکور، استفاده از محصوالت موضوع لیسانس اجباری اساسا به عرضه محصوالت مورد نظر در بازار داخلی 

کشور صادر کننده مجوز اجباری محدود می شود. بنابراین، اعضای فاقد ظرفیت کافی برای تولید محصوالت 

سایر اعضا با مشکل مواجه بودند. برای حل این مشکل، در  یاز از سرزمیندارویی برای ورود اقالم مورد ن

 ( تالش هایی انجام شد. در بیانیه2222اجالس چهارم وزرای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در دوحه )

عمومی اعضا اعالم داشتند که موافقتنامه تریپس باید به نحوی  سالمت و تریپس موافقتنامه درخصوص دوحه

حق بر سالمت شهروندان نباشد.  سیر و اجرا شود که مانعی بر سر راه توانایی دولت ها برای شناسایی و تحققتف

این بیانیه به موضوع لیسانس اجباری پرداخته شد. در این بند با شناسایی مشکل کشورهای فاقد ظرفیت  1در بند 

اجباری بر اساس تریپس، مقرر شد که شورای یا ظرفیت کافی برای ساخت دارو و بهره گیری بهینه از لیسانس 

گزارش  2222تریپس راه حل سریعی برای این مشکل یافته و به شورای عمومی سازمان تا پیش از پایان سال 

 شهرت یافت.  1دهد. این سازکار به سیستم بند 

، بیانیه  دوحه درخصوص موافقتنامه تریپس و سالمت عمومی 1اجرای بند ذیل عنوان  2221سپتامبر  2ابتدا در 

توافق کردند تا کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و اعضای  12ماده  fاعضا در خصوص صرف نظر از بند 

ند محصوالت تولید شده تحت لیسانس فاقد ظرفیت کافی برای تولید محصوالت دارویی با رعایت شرایطی بتوان

بند  این به تصویب رسید. طبق 12ماده   hهای اجباری در سایر کشورها را وارد کنند. همچنین کنارگذاشتن بند 

در صورتی که کشور تولید کننده اجرت کافی را برای لیسانس اجباری به صاحب حق اختراع پرداخت کرده 

دیگر ملزم به پرداخت چنین مبلغی نخواهند بود. این تغییرات نهایتا  روییدا محصوالت کننده وارد باشد، اعضای

تریپس به صورت دائمی وارد موافقتنامه تریپس شد. این  مکرر 12، در قالب ماده 2225دسامبر  1در تاریخ 

 همقرره اولین مورد اصالح مقررات سازمان جهانی تجارت پس از تاسیس آن به شمار می رود. این اصالحیه ک

به حد نصاب الزم برای اجرایی شدن دست یافت، با تمسک به صدور لیسانس اجباری،  2221ژانویه  21در 

پاسخی به نیاز کشورهای فاقد ظرفیت و زیرساخت الزم به دارو ارائه داد. البته نحوه تنظیم قوانین داخلی در 

رواندا با مطلع ساختن شورای تریپس ، 2221ژوئیه  21موفقیت و یا شکست این مکانیسم حائز اهمیت است. در 

و  شد 12 ماده  f  بند گرفتن نادیدهسازمان جهانی تجارت، اولین کشوری بود که متقاضی استفاده از ظرفیت 

 2224در سال ایدز کاربرد دارد، وارد کرد. با این توضیح که کانادا  داروی تری آوریر را که در درمان بیماری

 1به Apotex و به صدور لیسانس اجباری برای شرکت  اصالح کرد 2221تصمیم سال  أساسقوانین خود را بر 

البته اجرایی شدن درخواست رواندا با محصول دارای حق اختراع برای ساخت و صادرات مبادرت ورزید. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm
https://www.asil.org/insights/volume/11/issue/28/canadian-made-drugs-rwanda-first-application-wto-waiver-patents-and
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انتقاداتی همراه بود، از جمله تشریفات زمان بر در این کشور و نیز قوانین سخت گیرانه ی کانادا در زمینه ی 

 صدور مجوزهای اجباری. 

 آن با مرتبط داروهای و 21-کووید واکسن فکری مالکیت حقوق تعلیق به موضع ایاالت متحده آمریکا نسبت

اند محرکی برای سایر کشورها برای همراهی در تصمیم به تعلیق این حقوق باشد. البته باید مدنظر داشت می تو

به صورت اجماع منفی است و برای اتخاذ تصمیم، هیچ عضوی که سیستم رای گیری در سازمان جهانی تجارت 

در مورد اجماع درخصوص تعلیق نباید مخالفت خود را ابراز کند. بنابراین و با توجه به موضع فعلی آلمان، 

تردیدهایی وجود دارد. همچنین قطعا شرکت های دارویی تولید کننده واکسن به مخالفت خود ادامه خواهند 

داد. باید دید که موضوع پرداخت اجرت کافی چگونه پیش خواهد رفت. کدام یک پیروز خواهند شد، 

 مخالفان یا موافقان تعلیق حقوق مالکیت فکری؟ 

ر الزم به ذکر است که تعلیق موثر و کارآمد حقوق مالکیت فکری واکسن و درمان های مرتبط برای در آخ

تنها شامل حق اختراع نیست، به همین دلیل است که هند و آفریقای جنوبی در درخواست  21-مبارزه با کووید

 ا نشده اشاره کرده اند. خود عالوه بر حق اختراع، به کپی رایت و حقوق مرتبط، طرح صنعتی و اطالعات افش
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 2۱-فعالیتهای تجاری بین المللی در مواجه با اپیدمی کووید
وکیل و داور تجارت بین الملل -انسیه سیدصدر  

 

 میالدی، ضمن ایجاد شوک اقتصادی در کشورهای مختلف 2222در اوایل سال  21-شیوع بیماری کووید

مختلف را با شرایط بحرانی برابری مواجه نمود، به گونه ای که صرف نظر از  جهان، برای اولین بار اقتصادهای

میزان توسعه یافتگی و یا قدرت اقتصادی کشورها، همگی به یک بحران یکپارچه دچار شدند. هرچند دیرتر در 

هر  مدیریت این بحران، میزان توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، نقش آفرین شد، لیکن وقوع کرونا، عاری از

نابرابری، همه کشورها را درگیر نمود. آثار این همه گیری در نظام اقتصادی و فعالیت بازرگانی شرکتها و 

بنگاههای اقتصادی از اولین روزها، ظاهر شد که از نقاط متفاوتی قابل بررسی است، از جمله تاثیر بر قراردادهای 

پذیری شرکتهای کوچک و متوسط، پیشگیری از  بازرگانی، حمل و نقل، قوانین عمومی حمایت کننده، آسیب

ورشکستگی، رشد تجارت الکترونیک و انتقال مالکیت به دولت و همچنین لزوم قانون گذاری یکنواخت برای 

گزارش کمیسیون حقوق در آینده. ) اعمال سیاستهای یکسان در سطح بین الملل برای مواجه با شرایط مشابه

(. از آنجایی که پرداختن به تمام 2222ژوییه  21ژوئن تا  28به تاریخ  54تجارت بین الملل سازمان ملل در جلسه 

ط به ویژه در موضوعات فوق، خارج از گنجایش این نوشتار می باشد، صرفا به برخی از موضوعات مهم و مرتب

 زمینه شروط و روابط قراردادی می پردازم.  

 

 UNIDROIT -اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرا 

توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی   2114این اصول برای اولین بار در سال 

)UNIDROIT -International Institute for the Unification of Private Law (  به تصویب

بازنگری شد. ویژگی این اصول، تبیین یک سری مبانی  2221رسید و برای چهار دوره و آخرین بار در سال 

جغرافیایی و موضوع قرارداد، قابلیت ارجاع برای قراردادهای تجارت بین الملل است که صرف نظر از حوزه 

دارند. این اصول همچنین در شرایط وقوع اپیدمی می توانند چاره ساز باشند. به ویژه آنکه پیرو وقوع اپیدمی 

سرنوشت قراردادها عموما، عدم قابلیت اجرا از سوی یکی از طرفین و یا عدم امکان اجرا به صورت کلی بوده 

  می توان مواد راهگشا را مطالعه نمود.  است، که بر این مبنا

اصول قراردادهای تجاری بین المللی یا به عنوان شروط قراردادی نمونه، در قراردادهای داخلی و بین المللی 

استفاده و یا به عنوان مقررات حاکم بر قرارداد و یا رویه تجاری بین المللی، می توانند ارجاع گردند. این اصول 

دادهای داخلی و بین المللی  برای طرفین قرارداد، دادگاه، کارشناسان و داوران نیز بسیار یاریگر در تفسیر قرار

هستند. در روند قانونگذاری نیز می توان از این اصول برای به روز کردن قوانین مربوط به قراردادها استفاده 

ر، تفسیر، حقوق و شرایط برای اشخاص فصل شامل شرایط عمومی، انعقاد قرارداد، اعتبا 22نمود. این اصول در 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile
https://www.unidroit.org/covid-19/586-covid-19/2891-covid-19-secretariat-notes
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ثالث، اجرا، عدم امکان اجرا، تهاتر، انتقال حقوق و تعهدات، زمانهای محدود کننده،  تعدد تعهد گیرنده و تعهد 

که در این مقاله موضوعات مرتبط در این اصول که باعث عدم  گرفته انددهنده به تفصیل مورد بررسی قرار 

 اجرای قرارداد به واسطه وقوع اپیدمی می گردند، اشاره می شود. 

 1در کنار مفهوم فورس ماژور در فصل  1در فصل  (Hardship) در اصول یونیدرا، مفهوم سختی مضاعف

ن قاعده ای که اجرای قرارداد را در شرایط مشخص معلق و یا غیر ممکن اشاره شده است. فورس ماژور به عنوا

می سازد در حقوق ایران کامال شناخته شده و برای موارد اجرایی آن تفاسیر و رویه های متفاوتی وضع گردیده 

ری است. لیکن قرار گرفتن مفهوم سختی مضاعف یا هاردشیپ در این میان، با بهره مندی از قدرت انعطاف پذی

بیشتر، نگاهی سازنده به حفظ قرارداد دارد و غیر قابل اجرا بودن قرارداد را در شرایط حاکم، عاملی برای فسخ و 

خاتمه قرارداد ندانسته بلکه به فرصتی تبدیل می کند تا طرفین قرارداد مجددا برای حفظ رابطه قراردادی و 

یادداشت دبیرخانه یط پیش آمده مذاکره نمایند. )نجات قرارداد، برای حصول توافقات جدید با توجه به شرا

 (. 4صفحه  -2222-21یونیدرا در شرایط اپیدمی کووید 

انعقاد قرارداد اتفاق می افتد، تعادل  سختی مضاعف به شرایطی اطالق می شود که به موجب حوادثی که بعد از

در قرارداد به نحو اساسی از بین می رود، به گونه ای که یا هزینه انجام موضوع قرارداد برای طرف متعهد به 

تحویل موضوع، بسیار باال رفته و یا ارزش کار یا موضوع تحویلی در قرارداد برای تحویل گیرنده بسیار کاهش 

ی بایست غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل بوده و افت ارزشی آن برای هر یک از می یابد. این شرایط م

در شرایط اپیدمی کووید  یادداشت دبیرخانه یونیدراطرفین متضرر از قرارداد از پیش، قابل ارزیابی نبوده باشد. )

 (.  21صفحه  -21-2222

شرط سختی مضاعف، تفسیر و یا مفهومی در بطن فورس ماژور نیست و می بایست به صورت شرطی مستقل در 

قرارداد پیش بینی و حتی شرایط خاص آن نیز احصا گردد. در قراردادهای طوالنی مدت چه بسا استقبال بیشتری 

رایط اعمال آن به صورت عام تری تفسیر شود تا به طرفین این امکان را بدهد که با از این شرط گردد و حتی ش

در صورت نقصان شرط سختی مضاعف در قرارداد، طرفین  درک متقابل و توافق از شرایط بحرانی عبور نمایند.

رارداد استفاده می توانند با حسن نیت پس از وقوع شرایط مربوط، از امکانات این شرط برای مذاکره مجدد بر ق

یادداشت دبیرخانه یونیدرا در و در این خصوص از تفاسیر و توضیحات راهنما در اصول یونیدرا بهره مند شوند. )

 ( 21صفحه  -2222-21شرایط اپیدمی کووید 

( می باشد. عقیم شدن قرارداد nciascAsialز دیگر مفاهیم مرتبط با موضوع فوق، بحث عقیم شدن قرارداد )ا

( است که با ظرافت و دقت بسیاری توسط دادگاهها در nammal wAKیک دکترین در حقوق کامن ال )

ارداد پیش بینی دعاوی لحاظ می گردد. عقیم شدن در مواردی اتفاق می افتد که شرط فورس ماژور در قر

نگردیده و به علت شرایطی که واقع شده، اجرای قرارداد به لحاظ فیزیکی و یا تجاری امکان پذیر نمی باشد و یا 

در صورت اجرا، قرارداد به شکلی کامال متفاوت از آنچه برای آن منعقد گردیده، تغییر می یابد. عقیم شدن 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/news/2020/200721-principles-covid19-note/note-e.pdf
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رفین قرارداد در دوران اپیدمی بوده که بدون ایجاد مسوولیت قرارداد نیز یکی از دستاویزهای حقوقی برای ط

مقاله برای طرفین قرارداد در خصوص عدم اجرای تعهدات قراردادی، خاتمه قرارداد را تسهیل می نماید. )

Awa PdPIP  2222ژوئن  22و عقیم شدن قرارداد  21کووید) 

در نتیجه، قراردادها با توجه به زمان، مکان و شرایطی که تحت آن منعقد شده اند، می توانند پیرو اعمال 

محدودیتهای ناشی از وقوع کرونا، مشمول شروط فورس ماژور، سختی مضاعف و یا عقیم شدن قرار گیرند. 

کان توسل به هر یک از شرایط فوق که ظاهرا نتایج یکسانی را در پایان دادن به قرارداد و یا تعهدات قراردادی ام

دارند، در هر قرارداد می تواند متفاوت باشد. البته در صورت پیش بینی هر یک از شروط فوق در قرارداد، 

صورت فقدان شرط، تصمیم گیری در  تصمیم گیری در خصوص وضعیت قرارداد ساده تر خواهد بود؛ ولی در

 خصوص شرایط حادث بر عهده مرجع حل و فصل کننده اختالف است.

هرچند باید توجه داشت که اصل الزم االجرا بودن قراردادها در این شرایط نیز به قوت خود باقی است و توسل  

جابی آنها قابل تامل است. لذا، صرف به هر یک از شروط فوق به عنوان موارد استثنایی و صرفا با اثبات شرایط ای

نظر از لزوم تدوین قوانین راهگشا برای شرایط سخت در سطح ملی و بین المللی، طرفین می بایست در زمان 

مذاکره، امکان پیش آمدن بحرانهایی مشابه را که باعث بر هم خوردن تعادل قراردادی و یکسویه شدن ریسک 

 د.قراردادی می گردد، پیش بینی نماین

 آثار عدم اجرای تعهدات قراردادی 

پس از وقوع کرونا، با تصوری که اکثر شرکتها از شرایط آن به عنوان یک وضعیت کوتاه مدت و گذرا داشتند، 

تمدید مهلت انجام تعهدات قراردادی، حفاظت و تامین امنیت و سالمت نیروهای کاری خود بود. در گام بعدی، 

ز حمایتهای وضع شده توسط دولتها و سندیکاهای کاری خود مانند اتاقهای شرکتها اقدام به بهره مندی ا

بازرگانی، صندوقهای سرمایه گذاری و اعتباری برای حفظ نیروی کار، انجام تعهدات قراردادی و حفظ رابطه با 

گزارش مرکز تجاری بین المللی بر کووید: قرنطینه بزرگ و آثار آن بر بازرگانی های مشتریان نمودند. )

( در همین راستا برخی دولتها نقش فعاالنه تری برای حمایت از شرکتهای خرد و متوسط 18، صفحه کوچک

تسهیالتی را برای حل و فصل اختالفات به خود داشته و با وضع آیین نامه ها و دستورالعمل های حمایتی، 

صورت دوستانه و از طریق میانجیگری فراهم کردند که عموما نتیجه این مذاکرات منجر به تعلیق موقت و یا 

خاتمه قرارداد با توسل به مفاهیم فورس ماژور، سختی مضاعف، عقیم شدن قرارداد و تعیین میزان جبران 

تگی شرکتها، اجرای تضامین قراردادی، بازگرداندن مالکیت کاالها به خسارت شد. در مواردی نیز ورشکس

 28به تاریخ  54گزارش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل در جلسه عنوان راه حل انتخاب شد. )

 ( 1، صفحه 2222ژوییه  21ژوئن تا 

اصوال عدم اجرای تعهدات قراردادی یا منجر به حق فسخ برای طرف دیگر قرارداد و یا جبران خسارت ناشی از 

عدم اجرای قرارداد می گردد؛ ولی در شرایط وقوع اپیدمی که عدم اجرای قرارداد ناشی از فعل و اراده طرف 

https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2020/06/covid-19-force-majeure-and-frustration/
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile
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قوانین  1.2.5راههای جایگزین برای تمدید فرصت اجرای قرارداد مطابق ماده  قرارداد نبوده است، می توان از

یونیدرا و یا متفاوت از آنچه که موضوع تعهد بوده است مطابق  1.2.4یونیدرا و یا ارایه راه حل رافع مطابق ماده 

اقدام به عنوان امتیاز غیر اقدام نمود، به شرطی که منصفانه بودن و تعادل قرارداد از بین نرود و این  1.2.1ماده 

 (اینجاقابل توجیه به یکی از طرفین قرارداد تلقی نگردد.)

وضوع قرارداد مبتنی بر یونیدرا می توان استنباط نمود، در شرایطی که اجرای م 1.2.2همچنین مطابق با ماده 

شخص طرف قرارداد نبوده، و امکان تامین آن از منابع دیگری به طور متعارف وجود داشته باشد، می توان 

نسبت به آن اقدام و طرف متعهد قراردادی عوض مالی آن را پرداخت نماید. این اقدام در قالب خاتمه قرارداد 

می تواند شکل پذیرد. در مواردی نیز انجام تعهد به صورت ناقص در جریان و انعقاد یک قرارداد جایگزین نیز 

یونیدرا می توان درخواست تکمیل، جایگزینی  1.2.2و  1.2.2و غیر کامل صورت گرفته است که مطابق با مواد 

رافع نقص را توسط طرف قرارداد و یا به واسطه شخص ثالث پیشنهاد نمود. این موارد به  و سایر راهکارهای

راهکارهای استثنایی از اصل الزم االجرا بودن  قراردادها می توانند مورد توافق طرفین قرار گیرند و یا در  عنوان

 جریان داوری و یا میانجیگری، برای حل اختالف مورد توجه واقع شوند. 

 حل و فصل اختالفات قراردادی در شرایط اپیدمی

، طرفین قرارداد تنها کسانی 21-ری چون بیماری کوویدنباید فراموش کرد که در شرایط وقوع اپیدمی جهانگی

نیستند که می بایست با خرد متعارف و درک متقابل نسبت به قرارداد منعقده و آثار ناشی از عدم اجرای آن 

تصمیم گیری نمایند، بلکه کسانی که برای اختالفات حادث از عدم اجرای تعهدات قراردادی در شرایط فعلی 

ل قرار می گیرند، اعم از مراجع قضایی و داوری نیز می توانند نقش تعیین کننده ای داشته در مقام حل و فص

باشند. همانطور که در باال اشاره شد، توسل به مفاهیمی چون فورس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن 

لیکن این قرارداد از جمله مواردی است که در حل و فصل اختالفات توسط طرفین به آن اشاره می گردد، 

مفاهیم می بایست متناسب با واقعیات حادث و منحصر به فرد هر قرارداد تفسیر شوند و نمی توان یک قاعده و 

نتیجه کلی را برای همه قراردادها از این مفاهیم به دست آورد. درک این موضوع، فضایی را در اختیار طرفین 

ده بر قرارداد، نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند، قرار می دهد تا با درک متقابل از شرایط واقعی حادث ش

(  که حاصل آن می تواند رسیدگی سریع تر کنزی: نظری بر آینده حل و فصل اختالفات، بیکر اند م21-کووید)

و منصفانه تر، سهل تر و کم هزینه تر نسبت به اختالفاتی باشد که طرفین در آن جبهه ترافعی را نسبت به یکدیگر 

حفظ می نمایند. در همین راستا، می توان به رشد میانجیگری، به عنوان روش جایگزین داوری و قضایی برای 

 فات اشاره کرد. حل و فصل اختال

از نظر شرایط فیزیکی، وقوع کرونا به سرعت باعث تغییر شکل جلسات رسیدگی از حالت حضوری به حالت 

غیر حضوری گردید. هرچند این تغییر بیشتر در رسیدگی های داوری که برخاسته از رضایت طرفین می باشد، 

تی طرفین می بایست نسبت به برگزاری مجازی مشهود بود. چنانکه مطابق با آیین داوری حاکم بر قرارداد، ح

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/04/covid19-implications-for-the-future-of-dispute-resolution_v5.pdf
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جلسات رسیدگی نیز رضایت دهند. ولی در رسیدگی قضایی به ویژه در دادگاههای ایران، این تغییر شکل 

حداقل برای جلسات رسیدگی، واقع نگردید ولی امکان تعقیب و پیگیری پرونده تا حد قابل توجهی به صورت 

ن تغییر شکل در آینده و در دوران بعد از کرونا نیز می تواند به عنوان یک الکترونیکی توسعه یافت. اینکه ای

شکل و قالب پدیرفته شده ادامه داشته باشد یا خیر، هنوز مشخص نیست؛ چرا که برای آزمودن کیفیت و نتیجه 

( به ویژه آنکه اعمال چنین تغییراتی اینجااختالفات حل شده از طریق روشهای مجازی، هنوز به زمان نیاز داریم. )

نیازمند  به صورت پایدار، نیازمند اعمال تغییرات در قوانین و آیین داوری و دادرسی کشورها است که خود

 مطالعه و زمان است. 

 یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی

از جمله برنامه هایی که برای یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی در سطح جهانی وجود دارد، دیجیتالی 

قسمت دوم گزارش نمودن تشکیل و اجرای قراردادها و تبیین شروط برای قراردادهای هوشمند است. )

(. شایان ذکر است اعمال چنین تغییراتی همسو با تغییرات مشابه 8صفحه  ،کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل

سناد به مراجع مختلف به صورت هوشمند و در نظام اداری و دیجیتالی شدن تهیه اسناد و مدارک و تسلیم این ا

دیجیتالی قابل اجرا می باشد. به عبارت دیگر، موضوع نه تنها دیجیتالی شدن قراردادها و اسناد مرتبط است بلکه 

هدف، ایجاد انقالبی در روند تهیه، توزیع، دسترسی و اجرایی شدن قراردادها، اسناد و مدارک، روشهای 

یتالی و حتی رسیدگی های قضایی و امور اداری و مالیاتی شرکتها بر مبنای یک بستر پرداخت و سیستم مالی دیج

 تمام دیجیتالی می باشد که با روشهای سنتی مبتنی بر دسترسی و اقدام با اصل سند، متفاوت است. 

را بدین شرح تعریف می نماید:  (online platform)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بستر روی خط 

مات دیجیتالی که تعامالت و روابط متقابل دو یا چند کاربر )خواه اشخاص حقیقی یا حقوقی( را که از طریق خد
قسمت دوم گزارش کمیسیون .)اینترنت با هم در ارتباط هستند، با وجود دور بودن از یکدیگر، تسهیل می کند

بسترهای روی خط برای تسهیل بازرگانی، صرفا به عنوان یک واسطه و  .(8، صفحه حقوق تجارت سازمان ملل

یا تسهیل کننده برای جریان یافتن فعالیتهای بازرگانی عمل نمی کنند، بلکه دارای حقوق و تکالیفی فراتر می 

جاری امن، تسهیل انعقاد معامالت به صورت خودکار و تسهیل روند معامالت بدون باشند از جمله ایجاد بستر ت

 کاغذ. 

علی رغم اینکه فضای انجام معامالت به صورت دیجیتالی در سایه شیوع کرونا به سرعت رشد کرد، زیربنای 

ملی، قوانینی حقوقی برای انجام معامالت به صورت تمام دیجیتالی به همان نسبت رشد نکرد. هرچند در سطح 

برای امضای الکترونیکی و یا ایمیل های رسمی وجود دارد ولی شناسایی هویت افراد و امضای افراد برای انجام 

معامالت دیجیتالی در سطح بین المللی نیازمند ایجاد اصول یکپارچه و مورد توافق توسط کشورها از طریق 

 موافقتنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی است.  

 

https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/04/covid19-implications-for-the-future-of-dispute-resolution_v5.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1081&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1081&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1081&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1081&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1081&Language=E&DeviceType=Mobile
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1081&Language=E&DeviceType=Mobile
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 نتیجه گیری

علی رغم تالش کشورها برای سازگاری با شرایط جدید ناشی از کرونا، بخش عمده ای از تغییرات در قوانین 

در شرایط اضطراری اخذ شده و به صورت موقتی قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر، تمرکز بیشتر دولتها بر 

و ایده پردازی در نظام بین المللی تجارت در ساماندهی وضعیت ملی و داخلی کشور بوده و فرصتی برای تمرکز 

 مواجه با چنین شرایطی وجود نداشته است. 

رد درخواست بوده، آنچه که بیش از هرچیز برای یکسان سازی قوانین مو گزارش کمیسیون سازمان مللطبق 

ایجاد قوانینی برای توزیع عادالنه واکسن و توجه به بهداشت جهانی بوده است که از حوزه تخصص و کار 

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل خارج است. به هر روی گویا با وقوع کرونا، ضرورت اعمال 

این روزگار، بیش از پیش جلوه می نماید و مفهوم  تغییرات و مصوب نمودن قوانین به روزتر و سازگار با زندگی

 )تغییر آنچه که باید تغییر داده می شد( را بیشتر به ذهن متبادر می سازد.  Mutatis mutandisعبارت التین 

همچنین وقوع کرونا باعث شد که کشورها نسبت به تغییر بخشی از قوانین و مقررات داخلی خود مرتبط با حوزه 

ارت و کسب و کار، صادرات و واردات، شرکتها و ورشکستگی،استخدام و قراردادها اقدام های مختلف تج

نمایند که مستقیما بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. این تغییر در حقوق تجارت بین الملل می تواند در 

تغییرات واقع شده در  طوالنی مدت نقش قابل توجهی داشته باشد؛ زیرا پیرو شرایط وقوع اپیدمی ازاین پس

قوانین کشورها ، توسط طرفین قرارداد در نظر گرفته می شود و متناسب با این تغییرات، اولویتهای بازیگران 

تجارت بین الملل برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، قانون حاکم بر حل و فصل اختالفات، سرمایه گذاری و 

لذا هر وضع قوانینی که در این شرایط صورت می پذیرد، می تواند  توسعه کسب و کار تعیین کننده خواهد بود.

در آینده، مبنایی به نفع و یا به ضرر آن کشور، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و  ارجاع اختالفات 

 قراردادی گردد.

کسب و  ناگفته نماند تغییراتی که کشورها در شرایط فعلی در قوانین ملی خود برای حمایت اقتصادی و تسهیل

کار شرکتهای کوچک و متوسط اقتصادی انجام داده و یا قوانین حمایتی که در تعدیل مالیاتها و فرصت دهی 

برای جلوگیری از ورشستگی در سطح ملی وضع گردیده، می تواند به تدریج از مرزهای داخلی فراتر رفته و در 

ونهای بین المللی و یا موافقتنامه های بین طوالنی مدت منجر به همفکری و توافق کشورها برای وضع کنوانسی

 دولی برای ترویج تجارت بین الملل و برون مرزی شود. 

  

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/CN.9/1080&Language=E&DeviceType=Mobile
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 منشور 0ماده  1ضرورت پاسداشت بند 

 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی –دکتر پوریا عسکری 

 

رقم زد.  2422اسفند  5یه به اوکراین، روز آشفته ای را برای جهان خسته از کرونا در تاریخ تهاجم نظامی روس

کابوس جنگ در اوکراین در این روز به واقعیتی تلخ تبدیل شد و همگان شاهد بودند که چگونه قشون روس 

اهم دالیل خود  بیانیه اییکی پس از دیگری شهرهای اوکراین را به زیر می کشند. رییس جمهور روسیه، در 

برای این عملیات را شرح داد و دیری نپایید که بسیاری از دولت های جهان در مخالفت با این اقدام موضع 

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با   می توانید مجموعه ای از این اظهارنظرها را مالحظه کنید( اینجاگرفتند. )در 

 کند.  تا به عملیات خود خاتمه دهد و نیروهایش را از خاک اوکراین خارج خواستلحنی عاجزانه از روسیه 

تحوالت اوکراین از نظرگاه های متعددی از حیث حقوق و روابط بین الملل قابل بحث و بررسی است. اینکه 

اصوال منشا اختالف میان روسیه و آمریکا، ناتو و قدرت های غربی چیست که تاوانش را باید اوکراین بپردازد و 

رد از یک سو، و از سوی دیگر تجزیه و تحلیل این جنگ چگونه می تواند بر تحوالت سیاسی آینده تاثیر گذا

حقوقی مشروعیت یا عدم جواز شناسایی استقالل برخی از مناطق شرقی اوکراین توسط روسیه و متعاقبا اعزام 

اسفند شد در مطالب  5نیرو به این مناطق در هفته ای که گذشت و در نهایت منجر به تهاجم گسترده روز 

مورد توجه قرار گرفته و استادان حقوق و  اینجاو  اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجاگوناگونی از جمله 

نشست تخصصی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل اسفند در  22روابط بین الملل ایران نیز در روز چهارشنبه 

 فتگو نیز میزبان قلم اهل فن در این زمینه خواهیم بود.به آن می پردازند و حتما در تاالر گ متحد

اما آنچه دستمایه نگارش این یادداشت است، دغدغه نادیده انگاری ستونی است که از آن به اصل منع توسل به 

منشور سازمان زور یاد می شود و تردیدی نیست که خدشه به آن پایه های نظم بین المللی را به لرزه می اندازد. 

المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه  کلیه اعضاء در روابط بین»مقرر می کند:  4ماده  2در بند  ملل

ه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری ک

آنچه در این مقرره مهم بازتاب یافته است به اصل منع تجاوز می انجامد که مخبر ویژه  .«خودداری خواهند نمود

یی خود در خصوص هنجارهای قطعی حقوق گزارش نهادر  2222کمیسیون حقوق بین الملل نیز دگربار درسال 

قطعنامه تعریف  2( بر آمره بودن آن مهر تایید زده است. تجاوز، آنچنانکه در ماده 11-11)صص.  بین الملل عام

حاکمیت، تمامیت ارضی، یا  عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه»مقرر شده:  تجاوز

استقالل سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد، آنچنان که در این تعریف 

مراجعه کنید( در عین  اینجا)برای مطالعه در خصوص سوابق این قطعنامه و تحلیل جزییات آن به «. آمده است

ل به زور اگر حال باید توجه داشت، که الزاما هر توسل به زوری نامشروع نیست و به تجاوز ختم نمی شود. توس

منشور صورت گیرد یا در جهت عمل به دستور شورای  52در قالب دفاع مشروع فردی یا جمعی به موجب ماده 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843
https://www.lawfareblog.com/world-reacts-russias-invasion-ukraine
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112592
https://www.ejiltalk.org/recognition/
https://www.ejiltalk.org/non-recognition/
https://www.justsecurity.org/80351/putin-cant-destroy-the-international-order-by-himself/
https://voelkerrechtsblog.org/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/
https://www.chathamhouse.org/events/all/members-event/russias-challenge-european-security-confrontation-ukrainian-border
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/war-europe-responding-russias-invasion-ukraine
https://voelkerrechtsblog.org/aggression-and-the-civilizational-turn-in-russian-politics-of-international-law/
https://theconversation.com/is-international-law-powerless-against-russian-aggression-in-ukraine-no-but-its-complicated-177905
https://unstudies.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB/
https://unstudies.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB/
https://unstudies.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB/
https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://www.unic-ir.org/publication/farsi/manshoor/manshoor_melale_motehed.htm
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/747
https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/747
https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
http://ensani.ir/fa/article/125039/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور باشد یا به دعوت دولتی دیگر در خاک آن دولت طبق 

اصل منع تجاوز که آن را واجد ویژگی آمره  ضوابطی انجام شود، نامشروع نیست. به دیگر سخن، علیرغم اطالق

منشور ذکر شده، مطلق نیست و همین امر سبب شده تا از دیرباز کارزاری  2ماده  4ساخته است، آنچه در بند 

سترگ در ارائه تفاسیر موسع از استثناهای اصل منع توسل به زور در میان دولت ها شکل گیرد. برخی با توسل به 

مقابل هر کنش خصمانه ای اعم از اینکه از سوی دولت باشد یا نباشد، دست به سالح می منشور، در  52ماده 

برند و بعضا با ارائه توجیهاتی، اقدامات خود را حتی پیش از اینکه حمله ای مسلحانه واقع شود، به عنوان دفاع 

ن می زنند و حتی آنگاه که پیش دستانه یا پیشگیرانه توجیه می کنند؛ برخی دم از دفاع از انسانیت و هم نوعا

شورای امنیت مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده است، با تمسک به تئوری هایی از قبیل مداخله 

بشردوستانه و مسئولیت حمایت، سالح از غالف می کشند و برخی دیگر، رضایتی تصنعی را بهانه هجوم به 

 ن ناخوانده ملت ها می کنند.خاک دیگران کرده و بعضا سال ها و دهه ها خود را میهما

بیانیه رییس جمهور روسیه به مجموعه ای از این جهات موجهه اشاره دارد. او از یک سو، از دفاع از روسیه در 

مقابل تهدیدهای غرب گفته و از سویی دیگر از دفاع دسته جمعی از جمهوری های خودخوانده لوهانسک و 

( البته همانطور که در باال اینجااخله بشردوستانه نیز گریز می زند. )دونتسک می گوید و نیز در این میان به مد

لت گفته شد، پوتین نه اولین و نه آخرین رهبری است که تالش می کند تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی دو

مستقلی دیگر را با دستاویز قرار دادن کژاندیشانه تفاسیر حقوقی، موجه جلوه دهد. دولت های غربی و به ویژه 

ایاالت متحده پرچم دار این رویه ناصواب اند و این همه در یک مورد نیز با هم اتفاق نظر دارند که شورای 

)برای مشاهده آمار و اطالعات قطعنامه های وتو شده  امنیت را باید با وتو از مداخله در این امور ناتوان ساخت!

گفته شده، با پشتوانه کالهک های هسته ای  اینجامراجعه کنید( وتویی که همانطور که در  اینجابه  2141از سال 

نفوذ ناپذیر شده است. شورای امنیت، همانطور که هیچ گاه نتوانسته مانعی بر سر راه جنگ افروزی آمریکا و 

تا در شناسایی وضعیت پیش آمده به عنوان تهدیدی  کردمتحدانش فراهم کند، این بار نیز به دیوار وتو برخورد 

 علیه صلح و امنیت بین المللی ناکام باشد. 

بنابراین، بر شهروندان جامعه بین المللی واجب است که بدانند در چنین مواردی که قدرت های بزرگ دست به 

بته که اگر در این مورد، بعضا سخن از سالح می برند، فریادرسی به نام شورای امنیت در دسترس نیست و ال

تحریم هایی به میان می آید که از سوی برخی دولت ها علیه مقام ها و اقتصاد روسیه اعمال خواهند شد )مثال 

(، در مواردِ دیگرِ اقداماتِ از این دست مثال در مورد آمریکا یا بریتانیا یا فرانسه تحریمی در اینجاو  اینجا، اینجا

 اینجاکار نبوده است. بگذریم از اینکه اصوال در مورد اثرگذاری تحریم های یکجانبه علیه قدرت های بزرگ )

 54تا  41( و نیز مشروعیت آنها به ویژه اگر منجر به عدم رعایت اصول اقدامات متقابل آنچنانکه در مواد اینجاو 

ه است، تردیدهای جدی وجود دارد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمد مواد مسئولیت بین المللی دولت ها

 (. اینجانیز بارها این اقدامات را به دلیل عدول از حدود مشروعیت، غیرقانونی خوانده است. )برای مطالعه بیشتر: 

https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications
https://psdata.un.org/dataset/DPPA-SCVETOES
https://www.ejiltalk.org/council-at-war-russia-ukraine-and-the-un-security-council/
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802
https://edition.cnn.com/2022/02/24/politics/joe-biden-ukraine-russia-sanctions/index.html
https://edition.cnn.com/2022/02/24/politics/joe-biden-ukraine-russia-sanctions/index.html
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/council-of-europe-suspends-russia-s-rights-of-representation?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_viewMode=view/
https://www.reuters.com/business/finance/eu-says-sanctions-target-70-russian-banking-market-2022-02-25/
https://per.euronews.com/2022/02/25/why-didn-t-the-u-s-and-eu-cut-off-russia-from-swift
https://www.smh.com.au/world/europe/reality-check-on-sanctions-they-can-hurt-putin-but-the-west-must-be-willing-to-inflict-enough-pain-20220223-p59z0q.html
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://academic.oup.com/chinesejil/article/16/2/175/4056413?searchresult=1
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بنابراین، مساله اصلی که در این میان باید به آن پرداخت جایگاه حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی است 

که در بدو امر این طور به نظر می رسد که در بزنگاه هایی از این دست، نادیده انگاشته شده و می شوند. پرسش 

ها و ساختارها بنا شده واقعا کارآمد است؟ پاسخ به این این است که آیا نظم بین المللی که بر پایه این هنجار

پرسش مستلزم مداقه ای بس فراخ است ولی به اجمال چند موضوع را می توان در اینجا طرح کرد. نخست 

اینکه، ناکارآمدی موردی هنجارها و ساختارهای بین المللی در چنین بحران هایی نباید سبب شود که کارآمدی 

رد که بسیار پرشمار است به فراموشی سپرده شود؛ دوم اینکه، اگر نبود این هنجارها، پی آمد هر آنها در سایر موا

امر نامشروعی باید پذیرفته می شد حال آنکه حداقل درخصوص موارد نقض قواعد بنیادین و آمره حقوق بین 

 2یجاد کرده است )بند الملل تکلیف به عدم شناسایی، مانعی جدی بر سر راه عادی شدن روال های نادرست ا

(؛ سوم اینکه، حتی در هنگامه جنگ و اشغال نظامی نیز اینجامواد مسئولیت بین المللی دولت ها و  42ماده 

یان را فروکاهند مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق پناهندگان می توانند آالم قربان

(؛ و چهارم اینکه هرچند نظام عدالت بین المللی کند و آهسته عمل می کند، اما به هر روی برای جبران اینجا)

(؛ در مورد اوکراین نیز دادستان دیوان کیفری اینجاالمللی مستقر است )خسارت و نیز تعقیب عامالن جنایات بین 

 (اینجا؛ برای مطالعه بیشتر، اینجابین المللی بر نقش آفرینی این محکمه در اجرای عدالت تاکید کرده است. )

از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که نظم بین المللی مبتنی بر هنجارهای حقوق بین الملل می تواند تا 

حدودی بر بحران ها فائق آید و تعادل موجود را میان حقوق و قدرت حفظ کند. اما نباید فراموش کرد که این 

منشور بنا شده و این مقرره دیگر تاب تفاسیر موسع  2ماده  4ر بر مقرره منعکس در بند نظم بیش از هر چیز دیگ

از استثناها و نادیده انگاری ها را ندارد. ضرباتی مانند حمله روسیه به اوکراین را باید حمالتی جانکاه بر پیکر این 

پاشی این نظام منجر شوند. بنابراین، بر مقرره و مآال نظم بین المللی موجود تلقی کرد که می توانند حتی به فرو

صلح دوستان و اندیشه ورزان حقوق و روابط بین الملل واجب است که در این موارد، پیامدها را هشدار دهند و 

 تاکید کنند.  2ماده  4بر ضرورت عقب نشینی از یورش به بند 

 

 

 

 

 

https://www.ejiltalk.org/non-recognition/
https://www.icrc.org/en/document/statement-icrc-president-peter-maurer-conflict-ukraine
https://www.courthousenews.com/ukraine-has-few-legal-options-to-hold-russia-accountable-for-invasion/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220225-prosecutor-statement-ukraine
http://opiniojuris.org/2022/02/25/more-than-rhetoric-international-criminal-justice-crime-semantics-and-the-role-of-the-icc-in-the-ukraine-conflict/
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 نیاوکرا و هیروس جنگ یخیتار یها شهیر در کوتاه یدرنگ
 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی -قوبی راد پویا یع

 

است و این معنا خود به خوبی گویای واقعیت این سرزمین است.  سرزمین مرزیاوکراین در لغت به معنای 

ه به ناچار در مرز میان دو تفکر متضاد قرار گرفته است. از یک سو نزدیک به تفکر اقتدار گرا و سرزمینی ک

بدبین همسایه قدرتمند خود یعنی روسیه است و از سوی دیگر در جوار تفکرات دموکراسی خواهانه و لیبرال 

ت به انتخاب بزند، انتخابی که نه اروپا قرار دارد و گویی همواره باید میان پذیرش یکی از این دو ایدئولوژی دس

 همواره آسان بوده است و نه الزاما بی هزینه.

نمود داخلی این تضاد مدت ها است که خود را در سیاست داخلی اوکراین نیز به خوبی نشان داده است. مدت 

یا وابسته به  ها است که نبردی داخلی میان احزاب سیاسی اوکراین در جریان است؛ احزابی که هر کدام به نوعی

حزب کمونیست تفکرات روسیه و به طور کلی تر شرق هستند و یا در طیف طرفداران غرب قرار می گیرند. 

در میان احزاب  یآزاد یراست گرا حزبنمونه ای از یک حزب چپ افراطی و طرفدار شرق و  اوکراین

 راست افراطی قرار دارد.

برای درک بهتر ریشه های این اختالفات درونی و البته اختالف میان دو کشور روسیه و اوکراین باید نگاهی 

به اشغال  2144تا  2142، اوکراین از سال تاریخی به وقایع جنگ دوم جهانی بیاندازیم. با شروع جنگ دوم

آلمان نازی درآمد اما این اشغال نظامی از منظر بسیاری از مردم اوکراین به گونه ای آزادی از چنگال 

دیکتاتوری بی رحم به نام استالین تفسیر شد و نیروهای نازی به عنوان نیروهای آزادی بخش مورد استقبال 

 (Kiev 1941: Hitler's Battle for Supremacy in the Eastرفتند. )بخشی از مردم اوکراین قرار گ

کراین اعالم استقالل آگوست، او 21، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 2112در نهایت در سال 

نمود و به سرعت به سمت ایده های غربی همچون مالکیت خصوصی، بازار آزاد و رقابت تجاری حرکت کرد. 

فالکتی که مردم اوکراین در نتیجه سیاست های کمونیستی تجربه کرده بودند حتی تا سالها پس از فروپاشی 

مسئله البته در کنار نبود آزادی های اساسی بشر تحت شوروی نیز دست از گریبان آنان بر نداشت و شاید همین 

سیطره حکومت خودکامه کمونیستی، ریشه های نفرت عمیق گروهی از مردم این سرزمین را نسبت به همسایه 

  )The Underachiever: Ukraine's Economy Since 1991(شرقی خود توجیه نماید. 

و با شروع ریاست جمهوری لئونید کوچما، اوضاع اقتصادی رو به بهبود نهاد. کوچما که خود از  2114از سال 

سیاست مداران نزدیک به شوروی تلقی می شد و در شرق اوکراین مورد تائید طیف وسیعی از طرفداران 

روی بود با اقدامات مثبت اقتصادی خود توانست نظر مردم غرب اوکراین را نیز به خود جلب نماید و به طور شو

کلی تر موفق شود تا موازنه ای منطقی میان شرق و غرب ایجاد نماید که ارمغان آن برای مردم اوکراین اغاز 

 دوران رشد اقتصادی بود.

https://ukrainetrek.com/about-ukraine-overview/ukraine-country-name-origin
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Svoboda_(political_party)
https://chtyvo.org.ua/authors/David_Stahel/Kiev_1941_Hitlers_battle_for_supremacy_in_the_East__en.pdf
https://carnegieendowment.org/2012/03/09/underachiever-ukraine-s-economy-since-1991-pub-47451
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ران شرق و غرب در اوکراین وجود داشته و این نقاط اختالف یکی همواره دو نقطه اساسی اختالف میان طرفدا

مسئله عضویت در ناتو و دیگری عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. سیاست مداران طرفدار روسیه همچون 

از ریاست  2224در سال  انقالب نارنجیویکتور یانوکوویچ که با حرکت اعتراضی مردم اوکراین موسوم به 

جمهوری برکنار گردید از طرفداران عدم عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا هستند. دومین حرکت مردمی بزرگ 

ن بار نیز بر علیه ویکتور یانوکویچ که بود که ای 2224در اوکراین بعد از انقالب نارنجی، حرکت اعتراضی سال 

در آن زمان مجددا ریاست جمهوری اوکراین را بر عهده داشت شکل گرفت که منجر به روی کار آمدن خانم 

 )Ukraine: Yulia Tymoshenko released as country lurches towards split(یولیا تیموشنکو گردید. 

متعاقب این حادثه دولت روسیه دست به اشغال شبه جزیره کریمه که دارای بافت جمعیتی روس تبار می باشد 

 % از مردم کریمه با الحاق به روسیه موافقت نموده اند.11اعالم نمود که  همه پرسی بحث برانگیززد و در یک 

و اشغال منطقه کریمه، حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین شکلی علنی تر  2224پس از اتفاقات سال 

وسیه بارها اعالم نموده بود حضور نظامی ناتو را در نزدیکی مرزهای خود تحمل و جدی تر به خود گرفت. ر

نخواهد کرد و در برابر نزدیکی روزافزون دولت کی اف به غرب منفعل نخواهد بود. با تشدید حمایت های 

رگی روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین، وضعیت در این کشور به مرحله ای بحرانی رسید که نتیجه آن آوا

، 2224تن بود. متعاقب ادامه این وضعیت، در آخرین ماه سال  2122بیش از یک میلیون نفر و مرگ حدود 

 این کشور به ناتو را صادر نمود.  رای به الحاقپارلمان اوکراین 

ر مورد علل اهمیت اوکراین برای روسیه غیر از مسائل ژئوپولیتیک، باید به مسائل اقتصادی نیز توجه ویژه کرد. د

اوکراین بزرگترین کشور اروپاست و دارای معادن ارزشمند بسیاری است بگونه ای که از این نظر در اروپا کم 

یکی از مهمترین مناطق استراتژیک در کل  نظیر است. همچنین این کشور دروازه ورود انرژی به اروپاست و

) Are Ukraine's. جهان است. بخش قابل توجهی از کل انرژی مصرفی اروپا از طریق اوکراین وارد می شود

)?vast natural resources a real reason behind Russia's invasion تنش میان روسیه و اوکراین در

نهاد و نهایتا منجر به تصمیم دولت روسیه برای حمله نظامی به  سالهای اخیر رو به افزایش قابل مالحظه ای

از طرف بسیاری پیش  2222فوریه  24اوکراین شد. تصمیمی که البته از هفته ها پیش از آغاز عملیات نظامی در 

توسط روسیه صورت  به رسمیت شناختن جمهوری های خودخوانده شرق اوکراینبینی شده بود و متعاقب 

گرفت. این اقدام، علی رغم قابل پیش بینی بودن، شوک بزرگی را به کل جهان و مخصوصا قاره اروپا وارد 

دقیق مشخص  سال به قاره اروپا محسوب می شود و هنوز هم به طور 11نمود. این اولین تهاجم نظامی پس از 

نیست فرجام آن به کجا ختم خواهد شد. چیزی که قطعی به نظر می رسد آن است که دولت های اروپایی و 

همچنین ایاالت متحده در کمترین واکنش های پیش بینی شده، دست به اعمال تحریم های گسترده بر علیه 

ه اعمال گردند و در هیچ صورتی امکان روسیه خواهند زد، تحریم هایی که باید به صورت یکجانبه و چند جانب

اعمال آنها از طریق ساز و کار مطرح شده در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به علت اعمال حق وتو از سوی 

https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-Orange-Revolution-and-the-Yushchenko-presidency
https://www.theguardian.com/world/2014/feb/22/yulia-tymoshenko-released-ukraine-lurches-split
https://www.nytimes.com/2014/03/18/world/europe/us-imposes-new-sanctions-on-russian-officials.html?hp&_r=0
https://www.nytimes.com/2014/12/24/world/europe/ukraine-parliament-nato-vote.html
https://www.businesstoday.in/latest/world/story/are-ukraines-vast-natural-resources-a-real-reason-behind-russias-invasion-323894-2022-02-25#:~:text=Apart%20from%20natural%20gas%2C%20Ukraine,and%20non%2Dmetallic%20raw%20materials.
https://www.businesstoday.in/latest/world/story/are-ukraines-vast-natural-resources-a-real-reason-behind-russias-invasion-323894-2022-02-25#:~:text=Apart%20from%20natural%20gas%2C%20Ukraine,and%20non%2Dmetallic%20raw%20materials.
https://www.nytimes.com/live/2022/02/21/world/ukraine-russia-putin-biden


نیاوکرا هیعل هیجنگ روس   

 

 

318 
 

روسیه وجود ندارد. همین امر البته موجبات نگرانی های عمیق تر جامعه بین المللی را فراهم نموده است زیرا 

ضای شورای امنیت زنگ خطری جدی برای بقای سازمان ملل و در نگاهی کلی تر، اختالفی چنین عمیق میان اع

صلح جهانی است. در حال حاضر شرایط بگونه ای است که نمی توان پیش بینی دقیقی از نتایج تجاوز نظامی 

وش می روسیه به اوکراین داشت اما آن چه که به نظر از میان اظهارات مقامات رسمی اروپایی و امریکایی به گ

رسد تمایل به برخوردی شدید، متناسب و البته کنترل شده است به گونه ای که امکان شعله ور شدن آتش 

 جنگ خانمان سوز دیگری را فراهم ننماید.
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الملل؛ بازخوانی بیانیۀ مشترک روسیه و چین که چند هفته  الملل علیه حقوق بین حقوق بین

 منتشر شد پیش از حمله به اوکراین
 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی دکتری حقوق بین -حسین فراستخواه 

 

ای که روسیه مرتباً احتمال آن را رد  آرایی در مرز اوکراین، حمله ها لشکرکشی و صف سرانجام پس از هفته

منطقۀ دفاعی تایوان  های چینی در روزهای اخیر بر فراز کرد به وقوع پیوست. این در حالی است که جنگنده می

اند و نگرانی از حملۀ نظامی دیگر دوباره تقویت شده است. اما در شرایطی که توجه عمدۀ  به پرواز درآمده

که با  سندیهای اخیر معطوف به احتمال وقوع درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین بوده،  ها در هفته رسانه

الملل به عصر جدید و  بیانیۀ مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین دربارۀ ورود روابط بین»عنوان 

های تخصصی نیافت، از  ای در رسانه منتشر شد، اگرچه بازتاب گسترده 2222فوریۀ  4در « توسعۀ پایدار جهانی

الملل دارد و خصوصاً امروز با توجه به  روابط بین العاده برای ناظران مسائل حقوق و جهات بسیار اهمیت فوق

ای که چندی پیش در فضای شادمانۀ  تهاجم روسیه به اوکراین و پرواز هواپیماهای چین در آسمان تایوان، بیانیه

مسامحه  اش گرفت یا به های المپیک زمستانی پکن منتشر شد، چیزی نیست که به سادگی بتوان نادیده آغاز بازی

 گذشت. از کنارش

عدم شود. تحلیلگران علت آن را  ای مطلقا نامی از اوکراین برده نمی کلمه 5122جالب است که در این بیانیۀ 

بخش الینفک اند. اما از تایوان یاد شده و روسیه آن را  به اوکراین دانسته به حمایت از تهاجم روسیه تمایل چین

دانسته و با استقالل آن مخالفت ورزیده است؛ موضعی که بالفاصله یک روز بعد از انتشار بیانیه، واکنش  چین

تشبیه  2111و استالین در اگوست  هیتلر« اتحاد»این بیانیه را به  برخی. از سوی دیگر، هرچند برانگیختتایوان را 

بیار معرکۀ جنگ جهانی  اند، که براساس آن شوروی و آلمان بر سر تقسیم لهستان توافق کردند و آتش کرده

که اتحاد رسمی  نرفته است. دو کشور بدون آن« اتحاد»دوم شدند، در بیانیۀ مشترک چین و روسیه هیچ سخنی از 

، اما ضرورتاً به خاطر دیگری وارد جنگ نظامی هوای هم را دارندیررسمی با یکدیگر داشته باشند، به طور غ

ونی ایاالت متحده است. در این کند، مقابله با هژم روز آنها را به یکدیگر نزدیک می شوند. چیزی که روزبه نمی

 .به حاشیه رفته استشود که در آن امریکا  بیانیه جهانی به تصویر کشیده می

الملل از اساس به چالش  ، این بیانیه، که در آن رویکرد غربی به جهان و روابط بیننظران صاحببه تعبیر یکی از 

های سیاسی که از  ای حساس در تاریخ ثبت خواهد شد. بنابراین در کنار تحلیل شود، به عنوان لحظه کشیده می

توان مفاد سند مذکور را در  کنند، می و نحو ذلک یاد می محور خودکامگینوان پدیدۀ چین و روسیه به ع

المللی بازخوانی و مرور کرد. سؤال اصلی این است که چین و روسیه نظم  چارچوب تحلیل حقوقی بین

الملل  خواهند، چگونه از حقوق بین چه می خواهند و برای رسیدن به آن بینند، چگونه می را چگونه می المللی بین

 کنند. استفاده می

http://en.kremlin.ru/supplement/5770
https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/04/russia-china-xi-putin-summit-statement-beijing/#:~:text=%E2%80%9CChina%20doesn%E2%80%99t%20want%20to%20throw%20its%20weight%20to%20say%20it%20supports%20Russia%E2%80%99s%20actions%20on%20Ukraine%2C%20because%20it%20doesn%E2%80%99t%2C%E2%80%9D%20said%20Alexander%20Gabuev%2C%20a%20senior%20fellow%20with%
https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/04/russia-china-xi-putin-summit-statement-beijing/#:~:text=%E2%80%9CChina%20doesn%E2%80%99t%20want%20to%20throw%20its%20weight%20to%20say%20it%20supports%20Russia%E2%80%99s%20actions%20on%20Ukraine%2C%20because%20it%20doesn%E2%80%99t%2C%E2%80%9D%20said%20Alexander%20Gabuev%2C%20a%20senior%20fellow%20with%
https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/04/russia-china-xi-putin-summit-statement-beijing/#:~:text=%E2%80%9CChina%20doesn%E2%80%99t%20want%20to%20throw%20its%20weight%20to%20say%20it%20supports%20Russia%E2%80%99s%20actions%20on%20Ukraine%2C%20because%20it%20doesn%E2%80%99t%2C%E2%80%9D%20said%20Alexander%20Gabuev%2C%20a%20senior%20fellow%20with%
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0Russian%20side%20reaffirms%20its%20support%20for%C2%A0the%C2%A0One%2DChina%20principle%2C%20confirms%20that%20Taiwan%20is%20an%C2%A0inalienable%20part%20of%C2%A0China%2C%20and%C2%A0opposes%20any%20forms%20of%C2%A0independence%20of%C2%A0Ta
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0Russian%20side%20reaffirms%20its%20support%20for%C2%A0the%C2%A0One%2DChina%20principle%2C%20confirms%20that%20Taiwan%20is%20an%C2%A0inalienable%20part%20of%C2%A0China%2C%20and%C2%A0opposes%20any%20forms%20of%C2%A0independence%20of%C2%A0Ta
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=The%C2%A0Russian%20side%20reaffirms%20its%20support%20for%C2%A0the%C2%A0One%2DChina%20principle%2C%20confirms%20that%20Taiwan%20is%20an%C2%A0inalienable%20part%20of%C2%A0China%2C%20and%C2%A0opposes%20any%20forms%20of%C2%A0independence%20of%C2%A0Ta
https://en.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1328&sms=273&s=97291
https://www.startribune.com/tyrants-unite-marginalize-america-in-new-new-world-order/600147130/?refresh=true#:~:text=Some%20may%20remember%20the%20infamous%20precedent%20for%20such%20an%20alliance%20between%20two%20autocratic%20states%20%E2%80%94%20the%20Hitler%2DStalin%20pact%20of%20August%201939%2C%20under%20which%20the%20Soviet%20Union%20and%20Nazi%20Germany%
https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/04/russia-china-xi-putin-summit-statement-beijing/#:~:text=China%20and%20Russia%20do%20not%20have%20a%20formal%20alliance.%20The%20informality%20of%20their%20pact%20means%20that%20they%E2%80%99re%20only%20fair%2Dweather%20friends%3A%20One%20won%E2%80%99t%20necessarily%20go%20to%20war%20just%20because%20th
https://www.startribune.com/tyrants-unite-marginalize-america-in-new-new-world-order/600147130/?refresh=true#:~:text=Russia%20and%20China%27s%20leaders%20envision%20a%20world%20where%20the%20U.S.%20has%20been%20sidelined.%C2%A0
https://responsiblestatecraft.org/2022/02/12/breaking-down-that-putin-xi-joint-statement-on-a-new-era/#:~:text=Richard%20Sakwa%2C%20Professor,was%20fundamentally%20challenged.
https://www.fcnp.com/2022/02/10/the-new-russia-china-axis-for-tyranny/
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کنند که جهان در  آغاز می مقدمهبیانیۀ مشترک از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل یافته است. طرفین با این 

شود و شاهد  مسیر تغییرات مهمی قرار دارد. بشریت به عصر نوینی از توسعۀ پرشتاب و دگرگونی عمیق وارد می

تنوع  شدن اقتصادی، ظهور جامعۀ اطالعاتی، ها و روندهایی مانند چندقطبی شدن، جهانی توسعه و تحول پدیده

روز در  ها روزبه فرهنگی و دگرگونی در معماری نظم و حکمرانی جهانی است. ارتباط و وابستگی متقابل دولت

المللی خواستار رهبریتی باشد که  حال افزایش است و روند توزیع مجدد قدرت در جهان سبب شده جامعۀ بین

نی که در اقلیت قرار دارند، رویکردی یکجانبه به آمیز هدایت کند. با این حال، بازیگرا او را به سوی توسعۀ صلح

ها و سلب حقوق و منافع  دهند و با توسل به زور و دخالت در امور داخلی سایر دولت المللی نشان می مسائل بین

شوند. از این رو طرفین از تمام  زنند و مانع توسعۀ بشریت می ها دامن می مشروع آنها بر اختالفات و تعارض

های جهانی بشری  وگو و با ایجاد اعتماد و درک متقابل، در راه ارزش خواهند که از طریق گفت ها می دولت

همچون صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی بکوشند و حق مردم در تعیین مسیر توسعۀ کشور 

الملل را که  قوق بینخود و حاکمیت و امنیت آنها را پاس بدارند و نظم جهانی چندقطبی و البته مبتنی بر ح

 کنند، مورد حمایت قرار دهند. سازمان ملل متحد و شورای امنیت نقش محوری در آن ایفا می

و همچنین  های جهانی قدرتشود، چین و روسیه به عنوان  در این خط استدالل، که تا پایان بیانیه دنبال می

المللی در اقلیت  بازیگری که در مقیاس بینشوند و ایاالت متحده، به عنوان  المللی معرفی می نمایندۀ جامعۀ بین

گیرد و مشروعیت و اقتدار آن با توسل به مفاهیمی مورد هدف قرار  المللی قرار می ، رودرروی جامعۀ بیناست

توسل به  گرایی، شوند؛ مفاهیمی مانند یکجانبه الملل به عنوان ضدهنجار شناخته می گیرد که در حقوق بین می

زور و مداخله در امور داخلی کشورها. در عین حال از سوی دیگر مفاهیم جدیدی از ترکیب مفاهیم جاافتادۀ 

حق »آورد و در قالب  الملل، همچون حق تعیین سرنوشت، حق توسعه و حق حاکمیت دولت سربرمی بین حقوق

کنند که این نظم جهانی  شود؛ و البته صریحاً اذعان می مطرح می« مردم در تعیین مسیر توسعۀ کشور خود

است. در واقع، چین  حول محور سازمان ملل و شورای امنیتو  الملل مبتنی بر حقوق بینچندقطبی از نظر ایشان 

آمیزند و  و روسیه، گفتمان بدیل خود را با گفتمان و سازمانی که مشخصاً از غرب به عاریه گرفته شده در هم می

المللی  ط بینپیشبرد روابخواهند که در مسیر  خیزند و از همۀ کشورها می با همان به مقابله با هژمونی غرب برمی

 گام بردارند. دموکراتیک و تضمین صلح، ثبات و توسعۀ پایدار

های  رزشانخستین بخش بیانیه دربارۀ دموکراسی و حقوق بشر است. هرچند دموکراسی در بیان ایشان در زمرۀ 

مسئولیت مشترک کل جامعۀ الشمول و به صورت  و حفظ و ارتقاء آن در حد چیزی شبیه به تعهد عام جهانی بشر

لمداد شده، لیکن در نگاه ایشان دموکراسی نه به عنوان یک الگوی حکمرانی جهانی بلکه به عنوان ق جهانی

شود و اصلی که از طریق دموکراسی به  برای مشارکت شهروندان در حکومت کشورشان تعریف می« ای یلهوس»

دموکراسی فردگرای غرب تفاوت دارد.  ادایم لیبرالاست که آشکارا با پار اصل حکومت مردمیآید  اجرا درمی

تواند با توجه به نظام اجتماعی و  استقرار دموکراسی هیچ قالب و الگوی واحدی ندارد؛ هر ملتی می نظر آنهااز 
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های خاصی برای  فردش، الگوها و روش های فرهنگی منحصربه ها و ویژگی یاسی خود و پیشینۀ تاریخی، سنتس

 اجرای دموکراسی اختیار کند و تشخیص دموکراتیک بودن هر کشوری بر عهدۀ مردم همان کشور است.

ظمی است که در آن شود، ن المللی مطلوب طرفین، تا جایی که به دموکراسی و حقوق بشر مربوط می نظم بین

ای برای فشار بر کشورهای دیگر نباشد و دخالت در امور داخلی  بشر وسیله دفاع از دموکراسی و حقوق

خواهند که تنوع  المللی می ها توجیه نگردد. لذا از جامعۀ بین های حاکم تحت لوای حمایت از این ارزش دولت

جا نیز، چین و روسیه با بیرق  محترم شمارد. در این فرهنگی و تمدنی و حق تعیین سرنوشت کشورهای مختلف را

اند، به مصاف  المللی موجود برآمده هایی مانند تنوع فرهنگی و حق تعیین سرنوشت، که از دل نظم بین ارزش

روند. سپر دفاعی آنها همچنان حقوق  از دموکراسی و حقوق بشر می (universalist)گرایانه  قرائت جهان

سازند که منشور ملل متحد و اعالمیۀ  خاطرنشان می پاراگراف آخر بخش نخستکه در  انالملل است، چن بین

الرعایه  ها الزم یادین و اهداف حقوق جهانشمول بشر را مقرر کرده و برای همۀ دولتجهانی حقوق بشر اصول بن

های  کنند هر ملتی مؤلفه زنند و اضافه می است؛ لیکن به طور ضمنی جنبۀ جهانشمول این اسناد را تخصیص می

آن نگریست. مراد ای دارد که ماهیت جهانشمول حقوق بشر را باید از دریچۀ  تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ویژه

، سلب مرجعیت از «المللی است حفظ و ارتقاء حقوق بشر مسئولیت مشترک جامعۀ بین»آنها از این سخن که 

 بشر است. جنبان گفتمان غالب حقوق غرب به عنوان سلسله

ای، خصوصاً در  بخش دوم بیانیه حول محور توسعه و همکاری و ناظر به ارادۀ طرفین برای بسط روابط منطقه

اند عالوه بر  چارچوب اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است. چین و روسیه خصوصاً در دو دهۀ اخیر بسیار کوشیده

ای را، که بر دو پایۀ توسعۀ اقتصادی و امنیت بنا  های منطقه المللی، سازمان های نهادی بین حضور فعال در پلتفرم

و همکاری مبتنی بر « گرایی چندجانبه»الباً در لباس گرایی دو کشور، غ اند، تقویت کنند. با این حال منطقه شده

که  آمدهکه در بیانیۀ مورد بحث نیز  الملل ناشی از منشور ملل متحد توجیه شده است. چنان قواعد حقوق بین

ملل متحد را تقویت خواهند کرد و از کشورهای های چندجانبه، مانند  طرفین همکاری در چارچوب مکانیزم

توسعه و توجه به توسعۀ نابرابر  اند که با فراهم ساختن منابع بیشتر برای کشورهای درحال یافته خواسته توسعه

تر کردن  ای بسیار گذرا به جدی کشورها، به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشند. در این بخش، ضمن اشاره

تت طرفین بر لزوم همکاری  استالمللی  های بین تت که جغرافیای آیندۀ تنش نتوسعۀ پایدار شمالگا همکاری برای

و پایبندی خود را به کنوانسیون اند  تأکید ورزیده مقابله با تغییرات اقلیمیدر جهت تحقق اهداف توسعۀ پایدار و 

 اند. تغییرات اقلیمی و اهداف و اصول توافق پاریس یادآور شده

گیری  از نکات جالب توجه در بخش دوم بیانیه، اشاره به تعامل دوجانبه و چندجانبۀ روسیه و چین در مورد همه

المللی در مظان اتهام  سوی جامعۀ بین گیری از که چین به عنوان منشأ بروز همه است. بدون اشاره به این 21کووید

اند که تحقیق دربارۀ آن باید متکی به دانش  ای علمی دانسته قرار گرفته است، منشأ ویروس جدید را مسئله

اند که رویکردی علمی به  موضوع، از جامعۀ جهانی خواسته کردن سیاسیجهانی باشد. آنها ضمن مخالفت با 
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بررسی منشأ ویروس کرونا اتخاذ نماید. طرف روس نیز از اقدامات مشترک چین و سازمان جهانی بهداشت 

 خصوصاً گزارش آنها دربارۀ موضوع حمایت کرده است.

دهد. بار دیگر با استناد به حمایت از اصول کالسیک  های امنیتی طرفین را انعکاس می رانیبخش سوم بیانیه نگ

انگیز گرفته  الملل، مانند حاکمیت، تمامیت ارضی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی، نتایجی بحث حقوق بین

، و مخالفت با هر شکل از استقالل تایوان، واحد چینشود. از جمله طرف روس ضمن اعالم حمایت از اصل  می

مقابل  کنند که در ناپذیر چین است. همچنین هر دو طرف تصریح می کند که تایوان بخش جدایی تأکید می

ایستند و با مداخلۀ نیروهای خارجی  اقدامات نیروهای خارجی برای تضعیف امنیت و ثبات در مناطق همجوار می

های دو کشور با  ای آشکار به تنش خیزند؛ اشاره های رنگی، به مقابله برمی تحت هر عنوان، از جمله انقالب

اند با استفاده از ابزارهایی  ت. چین و روسیه کوشیدهپیشروی ناتو، که امروز در بحران اوکراین نمایان گشته اس

سازمان همکاری ای مانند  های منطقه گذارد، از جمله با تأسیس سازمان الملل در اختیار آنها می که حقوق بین

های  ، منافع امنیتی خود را دنبال کنند و سرکوب اعتراضات و شورشمنیت جمعیسازمان معاهدۀ او  شانگهای

ترین  طلبی و تروریسم، توجیه نمایند. از تازه گرایی، جدایی شهروندان را با استناد به اصولی مانند مبارزه با افراطی

امنیت جمعی و تحت عنوان  های آن اعزام نیروهای روسیه به قزاقستان بود که ظاهراً در چارچوب معاهدۀ نمونه

نیروهای حافظ صلح، به دولت قزاقستان در سرکوب معترضان یاری رساند. در این بیانیه نیز، طرفین با محکوم 

اند و باز با  کردن همۀ اشکال تروریسم، از جبهۀ واحد مبارزه با تروریسم با محوریت سازمان ملل حمایت کرده

 اند.  موضوع مقابله با تروریسم به مخالفت برخاسته کردن سیاسی

اند  ، از این سازمان خواستهگسترش بیشتر ناتوابراز مخالفت با  در فراز دیگری از بخش سوم بیانیه، طرفین ضمن

که رویکردهای ایدئولوژیک جنگ سرد خود را کنار بگذارد و به حاکمیت، امنیت و منافع کشورهای دیگر و 

استرالیا،  جانبۀ همکاری امنیتی سهتنوع تمدنی و پیشینۀ تاریخی آنها احترام بگذارد. از سوی دیگر نسبت به 

اند و اقداماتی از این دست را مغایر اهداف امنیت و توسعۀ پایدار  ایاالت متحده و انگلستان اظهار نگرانی کرده

المللی مهم در خصوص  های بین اند. طرفین همچنین خروج امریکا از برخی توافق منطقۀ آسیا و اقیانوسیه دانسته

ای  المللی و منطقه برد را برای امنیت بین برد و کوتاه های میان کنترل تسلیحات، از جمله معاهدۀ محو موشک

 اند. آمیز توصیف کرده مخاطره

های جهانی و  که چین و روسیه قدرت شود شروع میبخش چهارم و پایانی بیانیۀ مشترک با یادآوری این نکته 

للی با محوریت الم اعضاء دایم شورای امنیت ملل متحد هستند. آنها خود را قویاً موظف به دفاع از نظام بین

ای که آنها  ظاهر شود. وعده کننده هماهنگاند؛ سازمانی که البته صرفاً در نقش یک  سازمان ملل دانسته

الملل، کمک به چندقطبی شدن و دموکراتیک شدن روابط  انی مبتنی بر حقوق بیندهند، دفاع از نظم جه می

. در جهت رسیدن به نظم ستاالمللی از نوع جدید  المللی و خلق جهانی باثبات و عادالنه و ایجاد روابط بین بین
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برای  ای منطقۀ ممنوعهگونه همکاری فروگذار نخواهند کرد؛ هیچ  کنند، طرفین از هیچ جهانی که تصویر می

 همکاری دوجانبه میان آن دو متصور نیست.

کنند و رویکردهای یکجانبه  در خصوص تجارت، از نظام چندجانبه با محوریت سازمان جهانی تجارت دفاع می

های ایاالت متحدۀ امریکا علیه چین و روسیه. به طور کلی در تمام  ای به تحریم برند؛ اشاره را زیر سؤال می

ای به  های منطقه شود و سپس سخن از چارچوب المللی اشاره می های بین ، ابتدا به چارچوببندهای این بیانیه

)اقتصادهای نوظهور( در  بریکسجا نیز طرفین از تعمیق همکاری استراتژیک میان اعضای  آید. در این میان می

اند. در همین  گذاری، و مبادالت بشردوستانه سخن گفته صاد و سرمایهسه حوزۀ اصلی، یعنی سیاست و امنیت، اقت

راستا، تقویت سازمان همکاری شانگهای و توسعۀ نقش آن در شکل دادن به نظم جهانی چندمرکزی به عنوان 

الملل،  تمام این کارها مبتنی بر اصول حقوق بین که توضیحدو کشور اعالم شده است با این  اهدافیکی از 

های عضو  ها و تهدیدهای پیش روی دولت گرایی و امنیت پایدار خواهد بود. همچنین مقابله با چالش چندجانبه

 سازمان همکاری شانگهای و همکاری در زمینۀ امنیت اطالعاتی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.

گذرد. آن زمان پوتین به روشنی نشان داد که  پانزده سال می 2221سخنرانی پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ از 

آبخازیا را اشغال  2228قطبی را قبول ندارد و خواستار قدرت است. روسیه یک سال بعد از آن، در  جهان تک

جزیرۀ کریمه را از اوکراین جدا ساخت و امروز در حال  ای دیگر شبه با حمله 2224سال بعد در  کرد و هفت

آفرینی سازمان ملل یا شورای  که سخنی از محوریت و نقش توسل به زور یکجانبه در اوکراین است، بدون آن

م نوین جهانی مورد نظر خود را اند که نظ ها به این نتیجه رسیده امنیت در میان باشد. چین و روسیه در این سال

محور را برای  محور و سیاست صرفاً با گفتارهای ایدئولوژیک دنبال نکنند. آنها ترکیبی از دو رویکرد قاعده

اند که در عمل سبب شده اصول و قواعد حقوق  بخشی به اقدامات خود برگزیده پیشبرد و همزمان مشروعیت

الملل به کار گیرند. در شرایطی که  ر زدن و زیر پا گذاشتن خود حقوق بینالملل را به عنوان ابزاری برای دو بین

تمرکز اصلی ایاالت متحده در بعد اقتصادی روی چین قرار گرفته است، روسیه، که تهدیدی استراتژیک برای 

زاید. به اف های غرب می های نظامی و امنیتی بر نگرانی نظم جهانی از لحاظ اقتصادی نیست، امروز با ایجاد تنش

های بزرگ جهان قرار گرفته است، آیا  الملل دستاویز قدرت ای که حقوق بین هر حال باید دید در زمانه

ای، از فروپاشی  المللی و منطقه های نهادی بین بازیگران دیگر خواهند توانست از طریق توسل به مکانیزم

 الملل جلوگیری نمایند؟ روزافزون اقتدار حقوق بین

 

 

 

 

http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=there%20are%20no%20%E2%80%9Dforbidden%E2%80%9C%20areas%20of%C2%A0cooperation
https://infobrics.org/
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=Russia%20and%C2%A0China%20aim%20to%C2%A0comprehensively%20strengthen%20the%C2%A0Shanghai%20Cooperation%20Organization%20(SCO)%20and%C2%A0further%20enhance%20its%20role%20in%C2%A0shaping%20a%C2%A0polycentric%20world%20order
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#:~:text=based%20on%C2%A0the%C2%A0universally%20recognized%20principles%20of%C2%A0international%20law%2C%20multilateralism%2C%20equal%2C%20joint%2C%20indivisible%2C%20comprehensive%20and%C2%A0sustainable%20security.
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
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 حقوقی روسیه در حمله نظامی به اوکراین در بوته نقد و تحلیل توجیهات
 الملل و مدرس دانشگاهپژوهشگر حقوق بین -دکتر مهناز رشیدی

 

کشور روسیه، به عنوان میراث دار شوروی سابق، که خود از بنیانگذاران نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم 

به  2222با حمله نظامی در فوریه و این بار،  با انضمام کریمه به سرزمین خود 2224در سال آید،  به شمار می

الملل و نظام حاصل از منشور ملل ه منع توسل به زور، بنیان حقوق بینسرزمین اوکراین، با نادیده انگاشتن  قاعد

، به عنوان اصلی منشور 2ماده  4بند متحد را سست کرده است. قاعده حقوقی منع تهدید یا توسل به زور که در 

تنها پذیرای دو  و ماهیتی آمره یافته استان ملل متحد مقرر گشته، امروزه اساسی در تحقق اهداف سازم

ماده المللی تحت امر شورای امنیت ). عملیات نظامی بین2منشور ملل متحد(  52ماده .دفاع مشروع )2استثناست: 

 منشور(. 42

تالش کرد به اقدام خود  بیانیه صادره،پوتین، رئیس جمهور روسیه، به منظور توجیه حمله نظامی به اوکراین، در 

وی، آن بود که این حمله، دفاعی مشروع در حمایت از قالبی حقوقی بخشد و در این میان، مهمترین ادعای 

هایی مستقل است که روسیه پیش از این، آنها را به عنوان دولت های خودخوانده منطقه دنباسروسیه و دولت

 Potential)  «متجاوزانی بالقوه»های غربی را ، دولتدر این بیانیه قرار داده بود. پوتین رد شناساییمو

Aggressor ) ای در صورت حمله ه هر متجاوز بالقوههیچکس نباید در این تردید کند ک»خواند و  بیان کرد

معاهده دوستی، افزون بر این، روسیه با اشاره به «. به کشور ما با شکست و عواقب شومی مواجه خواهد شد

را دستاویزی برای  دفاع مشروع جمعیمنعقده با رهبران دونتسک و لوهانسک،  همکاری و کمک متقابل

 مشروعیت بخشیدن به اقدام خود قرار داد. 

این در حالی است که دفاع مشروع، وضعیتی استثنائی نسبت به قاعده منع توسل به زور بوده و از این رو همواره 

مللی المنشور و نیز رویه قضایی دیوان بین 52متن ماده چنانکه از  مضیق تفسیر کرد.ای آن را به گونه باید

 ICJ Reports, ICJ Reports, 2003 ;ICJ Reports, 2004; (ICJ Reports, 1986 ;دادگستری

ها در فرض وقوع حمله مسلحانه و به شرط رعایت ضرورت، تناسب و فوریت آید، دفاع مشروع تنبرمی 2005(

های عضو ناتو از سوی پوتین، برای اوکراین و دولت« متجاوزان بالقوه»امکان استناد دارد. استفاده از اصطالح 

فعلی کشی نظامی روسیه، این کشور هدف حمله مسلحانه بالخود اقراری بر این واقعیت است که پیش از قشون

از جانب این کشورها واقع نشده و از این رو، استناد به دفاع مشروع برای توجیه این حمله نظامی، بی پایه و 

بوده الملل از جایگاه هنجاری برخوردار ننظریه دفاع مشروع پیشگیرانه نیز در حقوق بیناساس است. از طرفی،  

  و نیست.

نظریه  211در بند طور که همان  شود، ولیدفاع مشروع جمعی هم اگرچه یک حق ذاتی عرفی پنداشته می

 در سرزمین فلسطین اشغالی ی ساخت دیوار حائلالمللی دادگستری در قضیه نتایج حقوقمشورتی دیوان بین

https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-crisis-in-Crimea-and-eastern-Ukraine
https://www.bbc.com/news/world-europe-60468237
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-ukraine-donbass-separatist-recognition/
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://tass.com/politics/1408337
https://tass.com/politics/1408337
https://tass.com/politics/1408337
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2322_33e463dd131f99c966994c048ead58ad.pdf?lang=en
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
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/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122935
https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=122935
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
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های خودخوانده دونتسک هاست. به منظور ارزیابی آنکه جمهوری ( مطرح شد، این حق مختص دولت 2224)

هستند یا خیر، باید به ارزیابی مشروعیت حقوقی جدایی آنها از » دولت»و لوهانسک به واقع، موجد وصف 

ایی یکجانبه در تقابل با اصول تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورها قرار اوکراین پرداخت. از آنجا که جد

است. به عبارت دیگر، اعمال حق تعیین  الملل در شرایط خاصی، این وضعیت را تجویز کردهدارد، حقوق بین 

. با پذیرفته شده استسرنوشت خارجی و تشکیل کشوری مستقل، در دو فرض مردم تحت استعمار و اشغال 

امکان جدایی مردمی را که حقوق بشر آنها توسط دولت  ساز جدایی چارهوجود این، دکترینی تحت عنوان 

که این دکترین هنوز در اینشود، مورد شناسایی قرار داده است؛ اما حاکم به طور فاحش و سیستماتیک نقض می

. حتی به فرض پذیرش مفهوم جدایی چاره الملل رخنه کند، تردید وجود داردتوانسته باشد در بدنه حقوق بین

المللی دادگستری در به دیوان بین دولت روسیه در بیانیه خودساز به عنوان یک هنجار حقوقی، همانطور که  

بر آن صحه گذاشت، اعمال  (2222قضیه مطابقت اعالمیه یکجانبه استقالل در مورد کوزوو با حقوق بین الملل )

آن به عنوان آخرین راهکار، زمانی که هیچ روش دیگری برای اجرای حق تعیین سرنوشت داخلی مردم نباشد، 

طلبان منطقه دنباس، شرایطی  د نحوه برخورد دولت اوکراین نسبت به جداییرسمجاز خواهد بود.  به نظر می 

کند. بر این اساس، جدایی یکجانبه بخشهایی از سرزمین که در آن جدایی، آخرین راه چاره باشد را محقق نمی

ایر با اصول یک کشور بدون رضایت دولت مادر، قانونی نبوده و در نتیجه شناسایی این استقالل غیرقانونی نیز مغ

  تلقی خواهد شد.حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت اوکراین 

ین ای تر های خودخوانده دونتسک و لوهانسک از پایهبه این ترتیب، از آنجا که در برخورداری جمهوری 

شوند تا بتوان حق درخواست دولت شناخته نمی بودگی، یعنی سرزمین، تردید وجود دارد، به واقع، عنصر دولت 

همچنین گستره عملیات نظامی روسیه در اوکراین و هدف  دفاع مشروع جمعی را برای آنها به رسمیت شناخت.

توان آن را متضمن تغییر حکومت اوکراین دانست،  با معیارهای عرفی غایی غیرنظامی کردن این کشور که می

  سازگاری ندارد.ضرورت و تناسب در دفاع مشروع 

ای خود برای انجام استقرار نیروهاستدالل دیگر رئیس جمهور روسیه در توجیه حضور نظامی در اوکراین، 

 Special) «عملیات نظامی خاص»این یک در شرق اوکراین است. پوتین تأکید کرد  عملیات حفظ صلح

nmilitary operatioاما آنچه به وقوع پیوسته، نه یک  کند.( در دنباس است و روسیه اوکراین را اشغال نمی

عملیات حفظ صلح، بلکه یک حمله تمام عیار نظامی است. زیرا غیر قاهرانه و غیرآمرانه بودن، توافقی بودن و 

الملل حقوق بین  )ضیایی بیگدلی، محمدرضا، های عملیات حفظ صلح استترین ویژگی  طرفی از مهم بی

(. به این معنی که نیروهای حافظ صلح جز در مورد دفاع 441-448، صص 2111عمومی، تهران: گنج دانش، 

های سبک، نیستند؛ کشور محل عملیات باید به اجرای  مشروع مجاز به استفاده از سالح، آن هم از نوع سالح

ای رفتار کنند که از یک طرف نباید به گونه  عملیات در کشورش رضایت داشته باشد و نیروهای حافظ صلح

در وضعیت اوکراین که « عملیات حفظ صلح»(. استفاده از اصطالح 441اختالف جانبداری نمایند )همان، ص 

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56394_5c52eb3bb4ab2b437af2edea7f38cc14.pdf
https://www.jstor.org/stable/26227069#:~:text=It%20is%20suggested%20that%20secession,theoretical%20foundations%20are%20rather%20weak.
http://ensani.ir/file/download/article/20170503090923-9928-31.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20170503090923-9928-31.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf
https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-debunking-russias-legal-justifications
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-orders-russian-peacekeepers-eastern-ukraines-two-breakaway-regions-2022-02-21/
https://www.reuters.com/world/europe/putin-orders-russian-peacekeepers-eastern-ukraines-two-breakaway-regions-2022-02-21/
https://theprint.in/world/full-text-of-vladimir-putins-speech-announcing-special-military-operation-in-ukraine/845714/
https://theprint.in/world/full-text-of-vladimir-putins-speech-announcing-special-military-operation-in-ukraine/845714/
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، نوعی ستی به آن اشاره کرددبیر کل ملل متحد به درکه های مذکور نیست، چنانواجد هیچ یک از ویژگی 

تحریف این مفهوم است و زمانی که نیروهای روسی بدون رضایت اوکراین، به صورت قاهرانه وارد سرزمین 

 گیرد. کنند، اقدام آنها تحت عنوان عملیات حفظ صلح قرار نمیاند و جانبدارانه برخورد می این کشور شده

ه مدد آن در صدد رفع مسئولیت نقض قاعده منع توسل به زور از دیگر دلیل توجیهی که رئیس جمهور روسیه ب

بود که این  توسط دولت اوکراین در شرق این کشور زداییارتکاب جنایت نسلدولت خود برآمد، اشاره به 

ه طور ضمنی مداخله بشردوستانه روسیه را ضرورت می بخشد.  مداخله بشردوستانه، حاکی از  تجویز ادعا ب

وضعیت مداخله، به شیوه نظامی و نقض حاکمیت کشوری است که یا خود ناقض حقوق بشر است یا ناتوان به 

به منظور پیشگیری از سوء استفاده دولتها از این مفهوم  است.جلوگیری از نقض حقوق بشر در سرزمین خویش 

و رعایت استثناهای محدود قاعده منع توسل به زور، توسل به مداخله بشردوستانه تنها زمانی مجاز خواهد بود که 

توان آن را استثنایی مازاد بر بنابراین نمی  پیوندند.منشور و با مجوز شورای امنیت به وقوع  42در چارچوب ماده 

. در ور مجوز شورای امنیت استگروی صدقاعده منع توسل به زور به شمار آورد و در نتیجه، مشروعیت آن در 

حالی که دولت روسیه نه تنها برای حمله به اوکراین از شورای امنیت مجوزی کسب نکرده بود بلکه این شورا 

 .روسیه در این تالش، ناکام ماندبا وتوی ای برای توقف فوری حمله به اوکراین برآمد که در پی صدور قطعنامه

با توجه به آنچه گفته شد، دالیل روسیه برای مشروعیت بخشیدن به یورش نظامی به اوکراین، نه تنها موجه  

 بنای نظم حقوقی بینتواند محملی برای تفاسیر به نفع خود و موسع از مفاهیمی باشد که سنگ نیست بلکه می

مومِ ابزارانگاری حقوق شک، ادامه این رویه مس(. بی اینجاست )مطالعه بیشتر در المللی کنونی را تشکیل داده ا

الملل توسط کشورهای قدرتمند، حاصلی جز افزایش هرج و مرج در جامعه بین المللی و تضعیف قدرت بین 

سازمان ملل متحد را به دنبال نخواهد داشت و چه بسا روزی این سازمان را به سرنوشتی مشابه جامعه ملل دچار 

 سازد.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/sg/en/node/262001
https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine
https://www.jstor.org/stable/26298080
http://ensani.ir/file/download/article/1551267270-10170-5-1.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20170315113312-10070-66.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/02/1112802
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/


نیاوکرا هیعل هیجنگ روس   

 

 

327 
 

المللی دادگستری برد!بین ا به دیواناوکراین اختالف خود با روسیه ر  
الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر علمی کمیته جوانان انجمن ایرانی پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین -زهره شفیعی

 مطالعات سازمان ملل متحد

 

اوکراین  اعالم کرد که ی، در توییتر رسمی خودزلنسک ریمیولودرئیس جمهور اوکراین،  2222فوریه  21

زدایی المللی دادگستری تسلیم نموده و این دولت باید برای ادعای نسلدادخواستی را علیه روسیه نزد دیوان بین

اعالم نمود که اوکراین  یزلنسکجهت توجیه تجاوز پاسخگو باشد. همچنین  دونتسک و لوهانسکدر 

-خواستار دستور دیوان برای توقف فعالیت درخواست صدور قرار موقتی را نیز به دیوان تسلیم نموده و در آن

دعوی پیشین این دولت علیه روسیه است که با ادعای  دعوی جدید متمایز از . های نظامی روسیه شده است

در درخواست اخیر، خواهان  مطرح شده بود. های منع تبعیض نژادی و منع تامین مالی تروریسمنقض کنوانسیون 

زدایی وجود دارد و روسیه ناقض تعهدات مدعی است، اختالفی در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل

سنجی پذیرش این خود به موجب این معاهده است. هدف از این یادداشت ارزیابی درخواست اوکراین و امکان

 است.  المللی دادگستریاختالف از سوی دیوان بین

اوکراین با ادعای نقض مواد یک، دو و هشت کنوانسیون منع و  2222فوریه  25دادخواست مورخ به موجب 

 صدور قرارموقتی گی به این اختالف و زدایی از سوی روسیه خواستار ورود دیوان برای رسیدمجازات نسل

 شد. نیحفظ وضع موجود و حفاظت از مردم اوکرا یبرا

دونتسک و در  زداییارتکاب نسل یمدع هیروس. هستند زدایینسل ونیکنوانسعضو هر دو  نیو اوکرا هیروس

و  یریجلوگ تعهداتش برای یفایا یبراو  نیدر اوکرا ی خوداقدام نظاماست و همین ادعا را مبنای  لوهانسک 

انجام هرگونه اقدام در  یبرا یقانون یمبناو  دعایی که از سوی اوکراین رد شدازدایی دانست. مجازات نسل

 (21ف بنگرید: پاراگرازدایی را به چالش کشید )لو مجازات نس یریجلوگ یبرا نیاوکرا هیداخل و عل

 نیب وانیدر د یو سه  دعو یمشورت هینظر کی نیاز ا شیپ ییمنع نسل زدا ونیکنوانس یو اجرا ریدر مورد تفس

آن  نی( طرح شده که آخرصربستان هیعل یکرواسو  صربستان هیعل نیگورزهو ه یبوسن) یدادگستر یالملل

 ایقضا نیا ی(.  وجه مشترک تمامدیبنگربود ) یاست که در نوع خود سرشار از نوآور انماریم هیعل ایگامب یدعو

 ونیمقرر در کنوانس یهاتیاست که تحت حما هاییتیاقل هیرواداشته شده عل هایتخشون یو گستردگ زانیم

در درخواست  نحالای با. ته بودندگشخوانده نقض  سوی از و حقوق آنها اندقرار گرفته زداییمنع و مجازات نسل

( هی)روس یینسل زدا ونینقض کنوانس یعچرا که مدای خالقانه طرح دعوی کرده، به شیوه نیدولت اوکرا ،ریاخ

( در مقام خواهان حاضر شده است. در واقع خواهان ضمن رد نی)اوکرا زداییدر مقام خوانده و متهم به نسل

توسل به زور و تجاوز  برای هابه دولت یحق زدایینسل ونید است کنوانسمعتق زداییِ دولت روسیهنسل یادعا

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497885721931268103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ejiltalk.org%2Fukraine-files-icj-claim-against-russia%2F
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/en/case/166
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/67843
https://mfa.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nepravdivih-ta-obrazlivih-zvinuvachen-rosiyi-v-genocidi-yak-privodu-dlya-yiyi-protipravnoyi-vijskovoyi-agresiyi.
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.refworld.org/cases,ICJ,4023a7644.html
https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/118/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/178
http://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245216.html
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، مدعی شده دادخواست 24بند همچنین این دولت در  .کنوانسیون است 8و  2دهد و روسیه ناقض مواد ینم

ها نفر در  ونیلیحقوق بشر م دیقض شدانکه خود  اقدامات یبرا یی رامبنازدایی نسل نیدروغ یادعاروسیه  با 

ریزی روسیه برای نسل زدایی اعضای ملیت اقداماتی که احتماال حاکی از برنامه. ، قرار داده استاست نیاوکرا

 باشد.زدایی کنوانسیون منع و مجازات نسل 2اوکراینی و نقض ماده 

 درخواست صدور قرار موقت رشیپذ سنجیامکان

حفظ  یبرا دیبا یدهد، اقدامات صیتشخ وانیچنانچه د  ،یدادگستر المللینیب وانیاساسنامه د 42ماده  طبق

عبارت . »دیمنظور صادر نما نیبه ا یدستور تواندیم د،یموقتا با توجه به اوضاع و احوال به عمل آ نیحقوق طرف

رفتار کند که آثار  یبه نحو یاز اصحاب دعو یکیآن است که اگر  یایماده گو نیل در ااوضاع و احوا

را فراهم  یدستور ثبات دادرس نیبا صدور ا وانید د،یرا زائل نما یبه  همراه داشته و علت دعو یجبران قابلریغ

 تری در تئوری و عمل،المللی دادگسالمللی، دیوان بینهای بیندادرسی ،یدانیسادات م ،یرعباسی)م« آورد

(، (Jurisdiction تیدر خصوص صالح وانیاغناءخاطر د ازمندین یقرار نی(. صدور چن522: 2111

حال  نیو در ع یاعالم یتیصالح ی( با توجه به مبناPlausibilityخواهان ) یحقوق مورد ادعا یریباورپذ

 Irreparable) ریجبران ناپذ یسارت( داشته و قصور در آن منجر به خUrgency) تیفور یقرار نیصدور چن

prejudice.گردد، است ) 

منع و مجازات  ونیکنوانس  1اساسنامه و  11(2بر مواد ) یرا مبتن وانید تیدر دادخواست خود صالح نیاوکرا

و بر ماده  هستند ونیکنوانس نیهر دو عضو ا هیو روس نیچراکه اوکرا (؛4بنگرید: پاراگراف داند )یم زدایینسل

و آن هم   نیطرف انیمرا منوط به وجود اختالف  وانید تیماده صالح نای اند. درج نکرده یشرط ونیکنوانس 1

 کرده است. ونیکنوانس یاعمال و اجرا ر،یدر مورد تفس یاختالف

 اختالف دارند زداییمنع و مجازات نسل ونیکنوانس یااعمال و اجر ر،یدر مورد تفس نیطرف اوکراین معتقد است

زدایی از سوی دولت اوکراین بیان رئیس جمهور روسیه مکررا علت حمله نظامی را ارتکاب نسل -2چرا که 

زدایی که به موجب ماده در نتیجه طرفین اختالف دارند که آیا نسل .کندکرده و اوکراین نیز این ادعا را رد می

همچنین بر مبنای  -2زدایی تعریف شده، از سوی اوکراین ارتکاب یافته است. منع و مجازات نسل کنوانسیون 2

ادعای یکجانبه روسیه، آیا این دولت به موجب ماده یک کنوانسیون حق اقدام نظامی برای جلوگیری و مجازات 

دهد اجازه می  نیاز متعاهد  کیهر ه زدایی بکنوانسیون منع نسل 8نهایتا در حالیکه ماده  -1زدایی را دارد و نسل

 زدایینسل  و مجازات  یریجلوگ  یمتحد برا  منشور ملل  بر طبق  د کهنبخواه  ملل  سازمان تداریصالح  از مراجع تا 

به صورت  یاقدامات نظامند، روسیه می تواند به آور  بعمل  یمقتض  اقدامات 1  مذکور در ماده گرید  اعمال ای

با توجه به نکات فوق اوکراین معتقد است که اختالفی در خصوص تفسیر و اجرای   .سل شودمتوجانبه  کی

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
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الظاهر برای صدور قرار موقت و کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی وجود دارد و دیوان صالحیت علی

 (.22)بنگرید: پاراگراف صالحیت الزم برای ورود به دعوی را داراست 

هایی دارند، با ورود به بحث باورپذیری امکان الظاهر و باورپذیری همپوشانیاز آنجا که احراز صالحیت علی

تحقق شرط  یبراپذیرش ادعای اوکراین در خصوص این دو پیش شرط را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 

 گرددمی مندبهره زداییمنع نسل ونیکنوانس لیذ ییقانع شود که خواهان از حقوق ادعا دیبا وانیدباورپذیری 

. با اینحال بر اساس تحولی که از این مفهوم در رویه قضایی دیوان Legal Plausibility))باورپذیری حقوقی 

داده، دیوان همچنین باید قانع گردد که اقدامات و  رخ 2221ها و دادرسی کیفری در سال در قضیه مصونیت

رفتار خوانده )روسیه( حقوق اوکراین به موجب مواد یک، دو و هشت را نقض کرده باشد )باورپذیری حقایق و 

 Factual Plausibility (Massimo Lando: Plausibility in the Provisional)ادعاها 

Measures Jurisprudence of the International Court of Justice, 2018, 648) اوکراین .

بر  2222« ژهیو ینظام اتیعمل»در قالب  نیاوکرا هیعل ایدر داخل  هیاقدامات روسعمال که اعالم و ا ادعا کرده،

 مصون بودن از یبرا نیحق اوکرازدایی بوده و ناقض منع نسل ونیکنوانسبا  یی در تقابل ادعازدایی اساس نسل

بنگرید: زدایی است )ی و مجازات نسلریشگیپ یبر اساس ادعا ،یاز جمله حمله نظام ،یرقانونیغ اقدامات

زدایی ن منع و مجازات نسل(. سوال اصلی این است که آیا احراز وجود چنین حقی در کنوانسیو21پاراگراف 

بینی شده باشد، به طور قطع دولت قابل استنباط است؟ چنانچه این حق در این کنوانسیون برای متعاهدین پیش

الظاهر و عنصر مند خواهد شد و پذیرش صالحیت علیاوکراین به عنوان یکی از اعضای متعاهد از آن بهره

 زداییاعضا تعهد به عدم ارتکاب نسل معاهده نیموجب مقررات ابه نماید. باورپذیری حقوقی را تسهیل می

 ونیمفاد کنوانس یاجرا یالزم برا نی(،  الزام به وضع قوان2و مجازات )ماده  یریق  به جلوگهد و حع(، ت2)ماده 

(، تعهد و حق  به 5افراد مرتکب رفتار مجرمانه )ماده  یمؤثر برا هایاز مجازات نانی(، تعهد به اطم5)ماده 

( و تعهد و حق به 1)ماده  المللینیب یفریک ایو  یصالح داخل هایدر دادگاه زداییمحاکمه افراد متهم به نسل

گفته احراز حقی که اوکراین مدعی وجود آن است از مفاد به موجب مطالب پیش دارند. (1استرداد )ماده 

رغم ادعای اوکراین که کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی قابل درک نیست. لذا نویسنده معتقد است علی

مصون بودن  یبرا نیدر رابطه با حق اوکرا ژهیبه و دژنوسیمنع ونیوانسکن یاختالف در رابطه با اجرا معتقد است

، چنین دولت نیا زداییو مجازات نسل یریشگیپ یبر اساس ادعا ،یاز جمله حمله نظام ،یرقانونیاز اقدامات غ

حراز بینی نشده و نتیجتا این اختالف در محدوده این معاهده نبوده و اژنوسید پیش حقی در کنوانسیون منع

نماید؛ همچنین است در خصوص عنصر باورپذیری. لذا با فرض الظاهر را با مشکل مواجهه میصالحیت علی

ناپذیر(، فرض باورپذیری حقوق وجود سایر شرایط برای صدور قرار موقت )فوریت و جبران ضرر و زیان جبران

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
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ی باورپذیری ادعاها و حقایق گشوده ادعایی اثبات نخواهد شد و به طریق اولی مدخلی برای ورود به ارزیاب

الظاهر و باورپذیری نخواهد شد. از این حیث پذیرش صدور قرار موقت به دلیل فقدانِ دو شرط صالحیت علی

 حقوق و ادعاها به عنوان شروط و عناصر الزم برای صدور قرار موقت به نظر منتفی است.

 زدایینقض کنوانسیون منع و مجازات نسل سنجی پذیرش دعوی اوکراین علیه روسیه با ادعایامکان

گفته و با در نظر داشتن این اصل که نتایج در رسیدگی قرار موقت نباید در با بهره گرفتن از مطالب پیش

دیوان برای احراز صالحیت به منظور ورود به ماهیت اختالف اثرگذار باشد، در این بخش به  هایرسیدگی

 پردازیم.ن و احراز صالحیت دیوان برای ورود به ماهیت دعوا میسنجی پذیرش دعوی اوکرایامکان

و آن  نیطرف انیمنوط به وجود اختالف م وانید تیصالحکنوانسیون منع ژنوسید  1اشاره شد که به موجب ماده 

در نتیجه برای اینکه دیوان صالحیت خود را  است. ونیکنوانس یاعمال و اجرا ر،یدر مورد تفس یهم اختالف

 وان،یثابت د ییقضا هیرو نباید ابتدا باید ارزیابی کند که آیا میان طرفین اختالفی وجود دارد. بر اساس احراز

 نیب« منافع ای یحقوق یها دگاهیتضاد د ،عدم توافق در یک موضوع حقوقی و یا واقعی»اختالف عبارت است از 

 ,Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections .Judgment نیطرف

I.C.J. Reports 2016, p. 849, para. 37.)  احراز وجود اختالف میان طرفین با توجه به درگیری فعلی

زدایی و سلچندان دشوار نیست با این وجود، این اختالف باید در مورد تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون ن

 محدوده مقررات آن باشد )صالحیت موضوعی(.

پیشتر اشاره شد که حق مورد ادعای اوکراین در محدوده مقررات کنوانسیون منع نسل زدایی قابل تصور نیست. 

این سند اشاره کند، همچنان نیز احراز صالحیت موضوعی دیوان با مشکل  8حتی اگر این دولت به نقض ماده 

  د کهنبخواه  ملل  سازمان تداریصالح  از مراجع توانند یم  نیاز متعاهد  کیهر دارد، مقرر می 8ه مواجه هست. ماد

  یمقتض  اقدامات 1  مذکور در ماده گرید  اعمال ای دیژنوس  و مجازات  یریجلوگ  یمتحد برا  منشور ملل  بر طبق

مان ملل متحد اشاره دارد و به هیچ وجه های عضو برای درخواست از سازاین ماده به حق دولت آورد.  بعمل

کند تا در پرتو آن تنها اقدامات سازمان ملل متحد علیه خود را قانونی حقی برای دولت ناقضِ ادعایی ایجاد نمی

 و قابل تصور بداند.

 پایان سخن

تجاوز است، المللی یعنی منع هرچند که اقدامات دولت روسیه به طور قطع ناقض اصل و قاعده مهم و آمره بین

به واسطه نقض  یدادگستر یالملل نیب وانید تیصالح یبرا یمدخل برای یافتنکنگو های رغم تمام تالشعلی

در  ینظام ریو غ ینظام یها تیفعال هیحقوق معاهدات در قض نیو ونیکنوانس 11ماده  و استناد به قواعد آمره

 وانید یبرا یتیخود صالح یقاعده آمره به خود کیاشعار داشت، که نقض  یدادگستر المللینیب وانید، کنگو

https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/160/judgments
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 یاشاره م وانیشود. د یم جادیاساسنامه آمده است، ا 11تنها به واسطه آنچه در ماده  تیکند و صالح ینم جادای

 Armed Activities on the) استو رسیدگی  یدادرس نییآو قواعد یقواعد اساس انیم زیتما نیکند ا

Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the 

Congo v. Rwanda, para 56). یقاعده آمره است برا کیاز نقض  یاختالف ناش نکهیا قتیحق در 

. از این روی، به نظر است ریذامکان پ یتنها در حالت تراض تیکند و صالح ینم تیکفا وانید تیصالح جادیا

رسد کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی نمی تواند موجبی برای صالحیت دیوان و ورود این نهاد به می

اختالف میان روسیه و اوکراین باشد. حقوق ادعایی خواهان با توجه به دادخواست تسلیمی به هیچ وجه در 

ی قرار موقت و نه در مرحله پذیرش دعوا نمی احتماال نه در مرحله گنجند و بنابراین دیوانمحدوده این سند نمی

 تواند صالحیت خود را احراز نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
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 حقوق بین الملل یا حقوق ابر قدرت ها؟ ضرورت بازتنظیمی بزرگ در منشور ملل متحد
شگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی و مسوول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات پژوه  - یامین معتمد

 سازمان ملل متحد
 

، پرفسور «!در تمام اوقات باًی...تقرکنند یم تیرا رعا الملل نیتمام اصول حقوق ب باًیتقر ،همه کشورها باًیتقر»

 .2111، ین المللبحقوق  فقید استاد ن،یهنک ییلو

این نخستین بار نیست که یک دولت با توجیه های غیر حقوقی و در راستای منافع خود اقدام به حمله نظامی به 

کشور دیگری می کند و تلفات انسانی و خسارات جبران ناپذیری را دامن می زند. این بار اما پس از چند دهه 

ستین تهاجم نظامی زمینی در قاره آرام و سبز به وقوع پیوسته تالش در جهت برقراری نظم نوین بین المللی، نخ

میالدی روسیه  2222است. از منظر صاحب نظران حقوق بین الملل و نیز عامه چندان قابل باور نبود که در سال 

به حمله نظامی به خاک اوکراین روی آورد و این موضوع از همه گیری کرونا نیز پیشی گرفته و به تیتر اول 

 2.4اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض ماده یک  نیبه اوکرا هیروس نظامی دولت هاجموعات مبدل شود. تمطب

متحد تلقی می گردد. نقض همان ماده ای که سنگ بنای اصلی نظم حقوقی بین المللی بوده منشور سازمان ملل 

( و تحت اینجااست ) «یر کشوره یاسیاستقالل س ای یارض تیتمام هیاستفاده از زور عل»و ناظر بر ممنوعیت 

ات و هنجارهای بین المللی قانونی نیست. نکته قابل تامل و در عین حال تاسف آور هیچ سناریویی مطابق با مقرر

آنکه مهاجم خود با تکیه و استناد به  قوانین و اصول حقوق بین الملل سعی در توجیه و مشروعیت بخشی اعمال 

وانین، خود دارد. از نقطه نظری دیگر، آنچه توجه همگان را به خود معطوف کرده است، ناکارامدی ق

سازوکارها و سازمان های بین المللی در این برهه حساس است. از نقض های پیاپی اصول و مقررات عام حقوق 

بین الملل، فقدان ضمانت اجرای موثر و پشتوانه های حقوقی نسبتا قوی تا وتو های مکرر قطعنامه های شورای 

 قوانین بین المللی همیشه چالش برانگیز بوده است. امنیت، خود دلیلی روشن بر این ادعاست. پایبندی به اصول و 

به عبارت دیگر، به نظر می رسد حقوق بین الملل معاصر، دست کم در حوزه تهدید و توسل به زور و فارغ از 

محسنات مختلف در سایر شاخه ها و مباحث بین المللی ره به سر منزل مقصود نخواهد برد. تفسیر های موسع 

منشور، گره خوردگی بیش از اندازه با مسایل سیاسی و استراتژیک، منفعت  2.4از ماده دولت های ابرقدرت 

طلبی های تمامی ناپذیر، احراز صالحیت کلیدی ترین دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر رضایت دولت ها، 

ضابطه های خوانش پرتنش قطعنامه های شورای امنیت، اعمال خودسرانه و یک جانبه دولت ها، بوروکراسی و 

طوالنی مدت، فانتزی پردازی های حقوق بشری، و با پشتوانه به پیشرفته ترین انواع سالح های جنبشی، 

فرسنگ ها فاصله ایجاد « آنچه که هست»و « آنچه که در حقوق بین الملل باید باشد»بیولوژیکی و سایبری میان 

 کرده است. 

http://www.linkedin.com/in/AminMotamediURL
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF-4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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مسلحانه و نظامی ممنوع  حملهاز  کشورها  مقرر می دارد که متحد الملل و هم منشور سازمان ملل نیهم حقوق ب

مرجعی بازوی اجرایی در صورت نقض این قوانین را صاحب است؟ به نظر می رسد چه  در عمل اما هستند.

به هسته  از طرفی که، فرا رسیده است. نظمی تر زکتر و متمر محدود یالملل نیب یم حقوقنظ  برپایی اکنون زمان

و کرده را حفظ  یارض تمامیت و از طرف دیگر افتهیاختصاص  تیحفاظت از حاکم یاز هنجارها یقو مرکزی

 نیریمتحده و سا االتیادهد. در همین راستا، تفاسیر و مداخالت  جیترو در عمل را یالملل نیب یصلح و همکار

ی الملل نیب یحقوق یهنجارهااعتبار ، بود  شده یاهداف بشردوستانه و حقوق بشر طراح شبردیپ یبرا در ظاهرکه 

و منجر به تضعیف مقوله حاکمیت و تمامیت ارضی شده است. برده  نیرا از بمنشور ملل متحد  2.4از جنس ماده 

به نظر و  کند یاشاره م هیو سور یبیکوزوو، عراق، ل حمالت بهکما اینکه دولت روسیه نیز پیش از حمله اخیر، 

و به طور خاص  چگونه خود غربا استناد به این سوابق سعی بر آن دارد تا توجیه نماید ب هیروسدولت رسد  یم

، کرده است فیالملل تضع نیحقوق بنظام در منشور ملل متحد را  زورتوسل به  تیممنوع ایاالت متحده

عضو ناتو هنگام  یکشورها چنین ادعا شود که اگررنالیستی و بدون پشتوانه حقوقی. به طور مثال توجیهاتی ژو

را  نیتواند بمباران اوکرا ینمموضوع  نی، ادمنشور را نقض کردن 2ماده  4، بند 2111بمباران صربستان در سال 

که اگر چنین باشد نقض های سابق عامل موجهه نقض های جدید  کند هیتوج هیتوسط روس 2222در سال 

 خواهد شد.

 و امنیت بین المللی میان دولت ها صلح و حفظ نیتام الملل نیحقوق ب یقرن است که هدف اصل کقریب به ی

 فراتر با شرایط فعلی، احتماال سازوکاریو  ستین حقق عملی این هدف چندان روشنروش های تاما  .بوده است

منشور ملل متحد  24را طلب می کند. این در حالی است که وفق ماده منشور ملل متحد  2.4از ماده  و پیچیده تر

توجه به روند  مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت است که همین امر نیز  با

تصمیم گیری شورا، عمال با پنج عضو دایم شورای امنیت یعنی: ایاالت متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه 

بوده و این در حالی است که وقتی این پنج دولت خود یک طرف مناقشه باشند، نظام بین الملل به بن بست 

بین المللی و تعدیل قدرت به سازکاری نیازمند است که  خواهد رسید. لذا نظام بین المللی برای اجرای مقررات 

یا همان  P5حاکمیت دولت ها را برابر بداند، بر خالف امتیازات فوق ویژه کشورهای قدرتمند موسوم به 

تحقق صلح در ، خود عامل نقض آن باشد ی صلحمجرکه اعضای دایم شورای امنیت باشد. شوربختانه آنگاه 

گوشه ویترین و در تیوری ها باقی خواهد ماند. حقوق بین الملل معاصر حداقل در بخش توسل به زور و 

خواهد بود. بسته به اینکه دولت مهاجم جز پنج دولت عضو حمالت نظامی با چالش های زیادی مواجه بوده و 

دایم شورای امنیت و دارای حق وتو باشد، شرایط به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد و نوع واکنش ها اتحادیه 

اروپا، ناتو، کشور های عضو باشگاه سالح هسته ای و سایر نهادها و حتی هم پیمانان آنان متفاوت خواهد بود. 

سازمان های بین المللی و دولت های عضو این سازمان ها با مقوالت این چنینی به فراخور شرایط  رویکرد

اعم  ،یقانون چیه رویکرد مسامحه انگارانه بوده است. آنچه که مسلم است در این حقیقت نهفته که در این زمینه

https://www.lawfareblog.com/international-law-and-russian-invasion-ukraine
https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/
https://theconversation.com/is-international-law-powerless-against-russian-aggression-in-ukraine-no-but-its-complicated-177905
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و  نیقوان یاجرا جهت  ها چالش و برخوردار باشد یانطباق جهانوجود ندارد که از  یداخل ای یالملل نیب از

گر بروز بار دی نیبه اوکرا هیو آشکارا با حمله روس راًیکه اخ یچالش. همچنان پابرجاست یالملل نیب اصول بنیادین

و  دیجدو مقررات بین المللی  کردیرو با یالملل نیجامعه بو ظهور پیدا کرده است. شایسته است بازیگران اصلی 

وارد  و تمامیت ارضی و حاکمیت قانونصلح  نیتضم یبرا اصالح ساختار هایی از قبیل رویه شورای امنیت،

در جای جای مناقشه های قرن اخیر « تقریبا»قید ، نقل شدعمل شوند. همان طور که پیش تر از قول پرفسور لوی 

 حقوق بین الملل و به طور خاص تهدید و توسل به زور به چشم می خورد.

به معنی آنکه در  Silent enim lēgēs inter armaعبارت التینی از سیسرو وجود دارد که می گوید:  

جنگ، قانون ساکت می شود. اما این پایان ماجرا نیست. تهاجم نظامی می تواند به نظام حقوق بین المللی زمان 

وه واکنش به قانون شکنی و ارایه پاسخی وارد کند و تا آستانه فروپاشی آن پیش رود، اما نح ضربه مهلک

فوری، قاطع و پایدار بدان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در شرایط حال حاضر و با رویه منشور ملل 

متحد به نظر مقدور نیست. فارغ از همه قیل و قال ها و مناقشات بحران اوکراین و دیگر حمالت نظامی در سایر 

اریخی آن اختالفات، گذر زمان و افزایش تلفات جبران ناپذیر انسانی، افزایش سرزمین ها و زمینه های ت

پناهندگان و نقض های حقوق بشر و بشردوستانه است که هر لحظه به وقوع می پیوندد و نیازمند سریع ترین و 

 مناسب ترین پاسخ ها از سوی نظام حقوق بین الملل است. امید است این اصالحات قابل اعمال باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/international-law-says-putins-war-against-ukraine-is-illegal-does-that-matter-177438
https://www.jstor.org/stable/797228
https://law.yale.edu/yls-today/news/law-faculty-offer-analysis-russias-invasion-ukraine
https://law.yale.edu/yls-today/news/law-faculty-offer-analysis-russias-invasion-ukraine
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 های متزاحم ورزش جهانی در دو راهی ارزش
 (IFSCهای ورزشی ) الملل و رئیس کمیتۀ استیناف فدراسیون جهانی صعود پژوهشگر حقوق بین –دکتر سید محمدعلی عبداللهی 

 

دولت روسیه در کمال ناباوری در تجاوزی آشتکار بته استتقالل سیاستی و تمامتت سترزمینی        2222فوریه  24در 

و جامعه جهانی را در بهت و حیرت فرو بترد و نشتان    آغاز نموداین، حمالت نظامی خود علیه این کشور را اوکر

وقفتۀ ستازمان در تثبیتت اهتداف و      و تالش بی منشور ملل متحدداد پس از گذشت بیش از هفت دهه از تصویب 

  حتل »چنان منطق رابطۀ قدرت بر منطق همکاری تفوق داشته و اصتول اساستی    اصول بنیادین مقرر در منشور، هم

هتا   دولتت « استقالل سیاسی و تمامت سرزمینی»و احترام به « وسل به زورمنع ت»، «المللی امیز اختالفات بین مسالمت

 چنان در معرض تهدیدات جدی ناشی از روابط قدرت قرار دارد. هم

هتا و نهادهتای    هتای متفتاوتی از ستوی دولتت     در همین فاصله اندک از آغاز تجاوز روسیه به اوکتراین، واکتنش  

گسترده علیه دولت روسیه و مقامات سیاسی آن کشتور گرفتته تتا     های اقتصادی تحریمالمللی ابراز گردید؛ از  بین

راجع به جرائم جنگی احتمالی ارتکابی در اوکراین. در این میان، ورزش  کیفری المللی آغاز تحقیقات دیوان بین

هتای ستریع، شتدید و     هتایی بتود کته از وضتعیت یادشتده متتأثر گردیتد و واکتنش         جهانی یکی از نخستین حوزه

 برانگیزی را برانگیخت. بحث

ای اقدام  ه به خاک اوکراین طی بیانیه( بالفاصله در روز شروع تجاوز نظامی روسیIOCالمللی المپیک ) کمیتۀ بین

 2مصتوب مجمتع عمتومی ملتل متحتد )     « قطعنامتۀ صتلح المپیتک   »روسیه را به شدت محکوم نمود و آن را نقض 

هتای بشردوستتانه بته     ای جهت رصد تحتوالت اوکتراین و تمهیتد کمتک     و کارگروه ویژه دانست( 2222دسامبر 

فوریته، یتک روز پتس از تجتاوز نظتامی       25اعضای جامعۀ المپیک در آن کشور تشتکیل داد. متعاقبتاً در تتاریخ    

المللی درخواست  های ورزشی بین المللی المپیک از تمامی فدراسیون سیه به اوکراین، کمیتۀ اجراییِ کمیتۀ بینرو

نمود تمامی رویدادهای ورزشی که قرار است در روسیه یا بالروس برگزار شود را لغو کرده یا محل برگزاری را 

های ورزشی درخواست نمود از حضور کلیۀ  . به موجب همان بیانیه، کمیتۀ اجرایی از تمامی فدراسیونتغییر دهند

المللی ممانعت کننتد.   ای ورزشی بینورزشکاران روس یا بالروسی و برافراشتن پرچم این دو کشور در رویداده

یه از جملته بته اعضتای ختود توصت      2222فوریته   28در تتاریخ   ای مصوبهالمللی المپیک طی  در نهایت، کمیتۀ بین

کند از دعوت یا شرکت ورزشکاران و مقامات روس و بالروسی در رویدادهای ورزشی خودداری کنند و از  می

 برگزاری هرگونه رویداد ورزشی در روسیه یا بالروس اجتناب کنند.  

متارس   24لغایتت   1 –هتای زمستتانۀ پارالمپیتک )پکتن      ( نیز با توجته بته بتازی   IPCالمللی پارالمپیک ) کمیتۀ بین

تجتویز  المللتی پارالمپیتک را    (، اگرچه ابتدا حضور ورزشکاران روس و بالروسی تحت پترچم کمیتتۀ بتین   2222

کته از ورود   تصتویب نمتود   2222متارس   1ای ویتژه متورخ    هتا، طتی جلسته    ، یک روز پیش از آغاز رقابتنمود

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/putin-orders-military-operations-in-eastern-ukraine-as-un-meets
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/23/what-sanctions-have-been-imposed-on-russia
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1643
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement
https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://www.paralympic.org/press-release/ipc-makes-decisions-regarding-rpc-and-npc-belarus
https://www.paralympic.org/press-release/ipc-makes-decisions-regarding-rpc-and-npc-belarus
https://www.paralympic.org/press-release/ipc-makes-decisions-regarding-rpc-and-npc-belarus
https://www.paralympic.org/news/ipc-decline-athlete-entries-rpc-and-npc-belarus-beijing-2022
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ورزشکاران روس و بالروسی به محل مسابقات جلوگیری خواهد کرد و ورزشکاران کشورهای متذکور امکتان   

 پارالمپیک را نخواهند داشت.های زمستانۀ  شرکت در بازی

سایر نهادهای ورزشی نیز اقتدامات مختلفتی را علیته ورزشتکاران و مقامتات روستیه و بتالروس          به همین ترتیب،

ای  اتخاذ نمودند. به عنوان نمونه، فدراسیون جهانی فوتبال )فیفتا( و کنفدراستیون فوتبتال اروپتا )یوفتا( طتی بیانیته       

. فدراستیون  تعلیتق نمودنتد  بال روسیه )ملی و باشگاهی( را در مسابقات فوتبال های فوت مشترک حضور تمامی تیم

را از والدیمیتر پتوتین   « المللتی جتودو   سفیر فدراسیون بتین »و « رئیس افتخاری»ناوین ای ع جهانی جودو طی بیانیه

م کرد جودوکتاران روس  و ضمن لغو تمامی مسابقات جودو که قرار بود در روسیه برگزار شود، اعال سلب نمود

. شترکت کننتد  های این فدراسیون  توانند در رقابت المللی جودو می تنها تحت پرچم، نشان و سرود فدراسیون بین

ری پتوتین را مستترد داشتت و برافراشتتن پترچم کشتورهای       فدراسیون جهانی تکواندو نیز کمربند مشتکی افتختا  

. متعاقباً حضور و شترکت کلیتۀ   ممنوع کردهای تکواندو  ها را در رقابت روسیه و بالروس و پخش سرود ملی آن

. )بترای مشتاهدۀ فهرستتی از اقتدامات     ممنتوع گردیتد  وانتدو نیتز   های تک ورزشکاران روس و بالروسی در رقابت

 (.اینجانهادهای ورزشی علیه روسیه و بالروس بنگرید به 

المللی المپیتک و پارالمپیتک و بتالتبع، ستایر نهادهتای ورزشتی،        های بین این سلسله اقدامات سریع و شدید کمیته

، انتقادهای دیگری را نیز از کشورهای روسیه و بالروس های رسمی اعتراضبرانگیز گشته و عالوه بر  بسیار بحث

 دانان و فعاالن ورزشی به دنبال داشته است. سوی حقوق

 های ورزشی پیشینۀ تحریم

سابقه نیستت؛   شود در ورزش جهانی بی چه در مقابل تجاوز روسیه به اوکراین مشاهده می های مشابه با آن واکنش

هتای   های ورزشی جهت تحمیل فشار سیاسی بته دولتت یتا دولتت     ز از تحریمبلکه در گذشته در موارد دیگری نی

های ورزشی، تحریم دولت آفریقای جنوبی در دوران آپارتایتد   هدف استفاده شده است. بارزترین، نمونۀ تحریم

و بستیاری از رویتدادهای    2114هتای تابستتانۀ المپیتک     است که به موجب آن دولت یادشده از شرکت در بازی

 .  محروم گردیدی دیگر ورزش

تحتریم المپیتک   های ورزشی به وقتوع پیوستت. نخستت،     های المپیک تحریم نیز در دو دورۀ بازی 2182در دهۀ 

کشور به رهبری ایاالت متحده که در واکنش به تجاوز اتحاد جمتاهیر شتوروی    12از سوی بیش از  مسکو 2218

مستکو موجتب گردیتد کمتترین میتزان       2182اِعمتال شتد. تحتریم المپیتک      2111سابق به افغانستتان در دستامبر   

از ستوی   آنجلتس  لتس  2184تحتریم المپیتک   کننده در تتاریخ المپیتک رقتم زده شتود. دوم،      کشورهای شرکت

مسکو به وقوع پیوست. متوارد دیگتری    2182مثل تحریم المپیک  به کشورهای بلوک شرق بود که در مقام مقابله

های یادشتده نبتوده    گستردگی نمونههای ورزشی در تاریخ ورزش جهانی مشاهده شده است که البته به  از تحریم

 (.اینجاهای ورزشی، بنگرید به  است )برای مطالعه تکمیلی راجع به سایر موارد تحریم

 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
https://www.ijf.org/news/show/official-announcement-of-the-international-judo-federation
https://www.ijf.org/news/show/official-announcement-of-the-international-judo-federation
https://www.ijf.org/news/show/statement-of-the-international-judo-federation
http://m.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138702
http://m.worldtaekwondo.org/wtnews/view.html?nid=138706
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-world-boycotts-russia
http://www.xinhuanet.com/english/20211229/c62e7730d74b4bc0a40f43f9bd0086ba/c.html
https://www.aamarchives.org/campaigns/sport.html
https://www.britannica.com/event/Moscow-1980-Olympic-Games
https://www.britannica.com/event/Moscow-1980-Olympic-Games
https://www.britannica.com/event/Moscow-1980-Olympic-Games
https://www.britannica.com/event/Los-Angeles-1984-Olympic-Games
https://www.history.com/news/olympic-boycotts
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 طرفی سیاسی های متزاحم صلح و بی آرمان

آمیتز بتا حفتظ کرامتت انستانی یکتی از اصتول بنیتادین جنتبش           ای صلح ، ارتقای جامعهمنشور المپیکبه موجب 

ش نخست منشور المپیتک، تحقتق ورزش در   از بخ 2.4المپیک دانسته شده است. از سوی دیگر، به موجب مادۀ 

المللی المپیک قرار گرفته است. در همین راستا، کمیتۀ  خدمت بشریت و ارتقای صلح در زمرۀ وظایف کمیتۀ بین

و در  دانستته المللتی   المللی المپیک همواره یکی از اهداف و وظایف خود را تالش در جهت توسعۀ صلح بین بین

این زمینه به عنوان عضو ناظر مجمع عمومی ملل متحد بتا ارکتان مختلتف ستازمان ملتل متحتد و ستایر نهادهتای         

 .همکاری داشته استالمللی  بین

( که توستط مجمتع عمتومی ستازمان ملتل متحتد احیتا        Ekecheiria) صلح المپیکافزون بر این، سنت باستانی 

آمیز و بهتر از مجرای  ساختن جهانی صلح»ای با عنوان  بار طی قطعنامه تا کنون هر دو سال یک 2111گردید و از 

قعطنامتۀ  هتای یادشتده    گیترد. آخترین متورد از قطعنامته     قرار متی  مورد تصدیق و تأکید« ورزش و آرمان المپیک

قطعنامتۀ یادشتده، مجمتع عمتومی از      2است. به موجتب بنتد    2222دسامبر  2مجمع عمومی مورخ  21/11شمارۀ 

روز پس  1های زمستانۀ المپیک تا  های عضو خواسته در فاصله زمانی هفت روز پیش از شروع بازی ولتتمامی د

نیتز تمتامی اعضتا را     5های زمستانۀ پارالمپیک، صلح باستانی المپیتک را محتترم شتمرند و در بنتد      از خاتمۀ بازی

هایشتان جهتت ارتقتای صتلح و      تتالش المللتی المپیتک و پارالمپیتک در راستتای      هتای بتین   فراخوانده تا با کمیته

المللتی از   های مسلحانه همکاری نمایند. لذا تردیدی وجود نتدارد کته ارتقتای صتلح بتین      وگو در درگیری گفت

 آید. های اصلی جنبش المپیک و ورزش جهانی به شمار می طریق ورزش یکی از آرمان

منشتور المپیتک    1و  5ک بوده که در اصتول  طرفی سیاسی یکی دیگر از اصول بنیادین جنبش المپی در مقابل، بی

طرفتی   های ورزشی متعهتد هستتند بتر استاس بتی      متجلی شده است. به موجب اصل پنجم منشور المپیک، سازمان

های مقرر در منشور المپیک را بدون هرگونه تبعیضی  مندی از حقوق و آزادی نیز بهره 1سیاسی عمل کنند. اصل 

طرفتی سیاستی در استناد     نماید. صرف نظتر از منشتور المپیتک، بتی     ( تضمین می)از جمله به واسطۀ عقاید سیاسی

اسیون جهانی اساسنامۀ فدر 4از مادۀ  2بینی شده است. به عنوان نمونه، بند  مؤسس سایر نهادهای ورزشی نیز پیش

دراستیون  اساستنامۀ ف مانتد.   طترف متی   دارد فیفا در تمامی موضوعات سیاسی و متذهبی بتی   )فیفا( مقرر می فوتبال

طرفی سیاسی را از اصول حاکم بر فعالیتت آن فدراستیون    خود احترام به اصل بی 2.2.2نیز در مادۀ  جهانی جودو

طرفی سیاسی در آرای دیوان داوری ورزش نیز مورد تأییتد قترار گرفتته استت )بته عنتوان        عنوان کرده است. بی

 (.اینجانمونه بنگرید به 

 های ورزشی علیه روسیه و بالروس ارزیابی حقوقی تحریم

تتوان مبنتای    انتد، نمتی   های صادره از نهادهای ورزشی که به تحریم ورزش روسیه و بالروس اقدام نمتوده  از بیانیه

ختورد. بتا    های مذکور به چشتم متی   رخی از بیانیهحقوقی و قانونی مشخصی را استنباط نمود؛ اگرچه اشاراتی در ب

نظر راجع به مشتروعیت اقتدامات اتخاذشتده علیته روستیه بته وضتوح در تصتمیمات          وجود این، تردید و اختالف

https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/1088617/olympic-charter-in-force-as-from-8-august-2021-international-olympic-committee
https://olympics.com/ioc/peace-and-development
https://olympics.com/ioc/cooperation-with-the-un
https://olympics.com/ioc/olympic-truce
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement
https://digitalhub.fifa.com/m/784c701b2b848d2b/original/ggyamhxxv8jrdfbekrrm-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/784c701b2b848d2b/original/ggyamhxxv8jrdfbekrrm-pdf.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2020/04/IJF_Statutes_Hungarian_Associa-1587039969.pdf
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2020/04/IJF_Statutes_Hungarian_Associa-1587039969.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3776.pdf
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المللی المپیتک   مشاهده است. کمیتۀ بین المللی المپیک و پارالمپیک قابل های بین نهادهای ورزشی، به ویژه کمیته

 25مورخ  بیانیۀفوریۀ خود به نقض قعطنامۀ صلح المپیک توسط روسیه استناد کرده است و در  24مورخ  بیانیۀدر 

 28متورخ   بیانیتۀ افزایتد. در نهایتت، کمیتته در     فوریه، ضرورت تأمین امنیت و ایمنی ورزشکاران را نیز بر آن متی 

دارد جنبش المپیک در مأموریتت ختود    کند و بیان می گیری اذعان می فوریه خود به این تردید دشوار در تصمیم

القتول استت و عتالوه     های ورزشی ورای هرگونته اختالفتات سیاستی متفتق     مبنی بر ایجاد اتحاد جهانی در رقابت

هایشان مجازات نمود. در مقابل، در  ن عقیده است که نباید ورزشکاران را به موجب تصمیمات دولتبراین، بر ای

ورزشتکاران اوکتراین بته      های ورزشی شرکت کنند، توانند در رقابت حالی که ورزشکاران روس و بالروسی می

 اند. ههای ورزشی بازماند سبب جنگی که در کشورشان در حال وقوع است، از شرکت در رقابت

رسد تهدیدهای واصله از کشورهای عضتو   المللی پارالمپیک به نظر می صادره از کمیتۀ بین بیانیۀاز دیگر سو، در 

ارالمپیک پکتن در صتورت حضتور ورزشتکاران روستیه و بتالروس       های زمستانۀ پ مبنی بر عدم شرکت در بازی

ها عنوان شتده   مبنای تصمیم کمیتۀ مذکور مبنی بر ممنوعیت حضور ورزشکاران روس و بالروسی در این رقابت

المللی پارالمپیک عمیقاً معتقتد استت    رغم این که کمیتۀ بین است. در بخشی از این بیانیۀ اظهار شده است که علی

های مکرری از اعضتای کمیتته دریافتت شتده      و سیاست نباید در هم آمیزند، طی روزهای اخیر تماس که ورزش

هتای زمستتانۀ پارالمپیتک شترکت      هتا در بتازی   است که در صورت حضتور ورزشتکاران روس و بالروستی، آن   

 ها خواهد بود. نخواهند کرد و این تهدیدی جدی برای یکپارچگی این رقابت

مارس خود تصریح کرده است کته تحتریم تمتامی ورزشتکاران روس      2مورخ  بیانیۀو در فدراسیون جهانی جود

 های ورزشتی شتود تنهتا بتر وخامتت      رسد و هر تصمیمی که مانع شرکت ورزشکاران در رقابت موجه به نظر نمی

گونه دخالت یا تأثیری در تصتمیم   افزاید و تصمیمی غیرمنصفانه نسبت به ورزشکارانی است که هیچ خشونت می

تتوان ورزشتکاران را بته ستبب وقتایعی کته در جریتان استت،          اند و نمتی  مدارانشان راجع به جنگ نداشته سیاست

 محکوم نمود.

یژه اصول منع توسل بته زور و احتترام بته استتقالل     الملل، به و رسد در ارتکاب نقض فاحش حقوق بین به نظر می

ها، تردیدی نیست )اگرچه هنوز این مجال فراهم نشده است تا این موضتوع در   سیاسی و تمامیت سرزمینی دولت

الملتل و   های ارتکابی حقوق بتین  سایر نقض  المللی مورد رسیدگی قرار گیرد(. به همین ترتیب، مراجع قضایی بین

هتای   المللی در مخاصمۀ جاری در اوکراین همواره محکوم است و شایسته است با واکنش ۀ بینحقوق بشردوستان

المللتی المپیتک و    هتای بتین   المللی مواجه گتردد. بتا وجتود ایتن، ورود کمیتته      الزم و متناسب از سوی جامعۀ بین

آثتار و تبعتات    توانتد  پارالمپیک به وضعیت حاضر و اتخاذ موضع به شرحی کته در ستطور پیشتین گذشتت، متی     

طرفتی سیاستی    که در تزاحم میان آرمان توسعۀ صتلح و اصتل بتی    دیگری  را نیز به دنبال داشته باشد. نخست، آن

باید به دنبال راهی برای جمع میان این دو ارزش بود؛ نه حفظ یکتی و نقتض دیگتری. بته دیگتر ستخن، بته نظتر         

طرفی سیاسی تفسیر و اجرا گتردد. در واقتع،    اصل بی رسد وظیفۀ جنبش المپیک در ارتقای صلح باید در پرتو می

https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://www.paralympic.org/news/ipc-decline-athlete-entries-rpc-and-npc-belarus-beijing-2022
https://www.ijf.org/news/show/statement-of-the-international-judo-federation
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طرفی سیاستی ختود در راستتای توستعۀ      های ملی المپیک و پارالمپیک مکلف هستند ضمن حفظ کامل بی کمیته

صلح از طریق ورزش گام بردارند؛ چرا که تجربتۀ تتاریخی نشتان داده استت ورود نهادهتای ورزشتی بته مستائل         

بسا اهمیت و ضرورت تنزیه دامتن ورزش از   های ورزشی بوده و هست و چه فعالیت بارترین آفات سیاسی از زیان

هتای   زدگی اقتضا دارد که نهادهای ورزشی حتی بته صترف شتائبۀ اختتالط میتان فعالیتت       گرد سیاست و سیاست

 رند.ورزشی و مسائل سیاسی، از ورود به بسیاری از موضوعات اجتناب کنند یا حداقل بسیار محتاطانه گام بردا

هتتای نستتبتاً شتتدید ورزشتتی علیتته  دوم، اقتتدام ستتریع نهادهتتای ورزشتتی علیتته روستتیه و بتتالروس و وضتتع تحتتریم

ستازد. در جریتان    ورزشکاران دو کشور یادشده، اتهام برخوردهای دوگانه را متوجه نهادهای ورزشی مذکور می

شور و با وجود تجاوز شوروی ک 12رغم وضع تحریم از سوی بیش از  مسکو، علی 2182تحریم ورزشی المپیک 

گیتری و اقتدام علیته شتوروی ستابق و پیوستتن بته جریتان          المللی المپیتک از موضتع   سابق به افغانستان، کمیتۀ بین

انجلتس نیتز کمیتتۀ     لس 2184های مذکور اجتناب نمود. به همین ترتیب، در جریان تحریم متقابل المپیک  تحریم

تتا   2182ها را مطابق مقتررات دنبتال کترد. از دهتۀ      و برگزاری رقابتهای بلوک شرق نپیوست  المپیک به دولت

یتک بته تحتریم ورزشتی      کنون نیز مخاصمات نظامی متعددی میان کشورهای مختلف رخ داده است، لیکن هیچ

هتای   در جریان رقابت 2224های متجاوز منجر نگردیده است. حتی در وضعیتی مشابه که در سال  دولت یا دولت

سوچی به وقوع پیوست، در حالی که نیروهای روسیه، ختاک کریمته را اشتغال کردنتد و اگرچته آن      پارالمپیک 

آمتد، کمیتتۀ ملتی     ر متی به شما 2224قعطنامۀ صلح المپیک مجمع عمومی مصوب اشغال نظامی نیز نقض آشکار 

پارالمپیک ورزش روسیه و ورزشکاران روس را تحریم ننمود، اگرچه از دولت روستیه درخواستت نمتود ضتمن     

 .اری کندخوددهای پارالمپیک  ها در جریان رقابت احترام به صلح المپیک، از ادامه درگیری

المللتی المپیتک و پارالمپیتک و ستایر نهادهتای ورزشتی در تحتریم         هتای بتین   سوم آن که پتذیرش اقتدام کمیتته   

انتد(، مجتدداً بتاب     متداران ختود نداشتته    گیری یا اقدامات سیاست ورزشکاران روس )که هیچ دخالتی در تصمیم

هتا و   گیتری  متعهد خواهد کترد موضتع  جدیدی را در ورزش جهانی خواهد گشود و نهادهای ورزشی مذکور را 

اقدامات مشابهی را در مواجهه با رخدادهای احتمالی آتی نسبت به سایر کشورها نیتز اتختاذ کننتد؛ موضتعی کته      

های مشابه مخاصمات مسلحانه یا تجاوز نظامی اتخاذ نشده است. ایتن امتر آغتازگر ورود     پیش از این در وضعیت

هتای ورزش   ها را ترغیب خواهد کرد تا از ظرفیتت  یاسی خواهد بود و دولتناگزیر نهادهای ورزشی به مسائل س

برداری نمایند. به دیگر سخن، اگرچه تقبیح و واکنش مناستب   جهانی در راستای مطامع و منافع سیاسی خود بهره

و بلکته   الملل، از جمله تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، مطلوب، پستندیده  های آشکار حقوق بین و مؤثر به نقض

طرفتی سیاستی در ورزش جهتانی و جلتوگیری از تبتدیل ورزش بته ابتزار         ضروری است، حمایتت از آرمتان بتی   

هتای ختود    گیتری  المللی در تصمیم های مختلف اقتضا دارد نهادهای ورزشی بین فشارهای سیاسی از سوی دولت

  به همتین دلیتل استت کته تومتاس بتاخ،      هایی با احتیاط بسیار بیشتری عمل نمایند.  هنگام مواجهه با چنین وضعیت

مستکو، طتی    2182در چهلمین سالگرد تحریم المپیک  2222المللی المپیک، در جوالی  رئیس کنونی کمیتۀ بین

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N13/536/98/PDF/N1353698.pdf?OpenElement
https://time.com/15849/ukraine-sochi-paralympics-russia/
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تحتریم ورزشتی بته    » دارد بیتان متی  ، به صراحت 2182ای ضمن اشتباه خواندن تحریم ورزشی روسیه در  مصاحبه

هتا   هتایی کته در ورزش داریتم و بترای آن     کلی مغایر بتا روح المپیتک استت. تحتریم ورزشتی بتا تمتامی ارزش       

 «.کنیم مغایر است ایستادگی می

طرفی سیاستی از گذشتته تتا بته امتروز یکتی از        ن آرمان توسعۀ صلح و اصل بیگفته میا به هر تقدیر، چالش پیش

برانگیز در ورزش جهانی بوده و نمونۀ اخیر در مواجهه با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مجدداً  های بحث چالش

 8ر تاریخ این موضوع را به مسئلۀ روز ورزش جهانی بدل ساخته است. از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال روسیه د

خواهی خود علیه تصمیم فیفا و یوفتا مبنتی بتر تحتریم فوتبتال روستیه را نتزد دیتوان داوری          پژوهش 2222مارس 

خواهی به دیوان  از تصمیم خود مبنی بر پژوهش . کمیتۀ ملی پارالمپیک روسیه نیز سابقاًثبت نمود( CASورزش )

. بنتابراین، بایتد   خبر داده استهای پارالمپیک  ورزشکاران روس از شرکت در رقابت  داوری ورزش علیه تحریم

ترین مرجع حقوقی ورزش جهانی متورد رستیدگی قترار     منتظر بود تا این موضوع برای نخستین بار از سوی عالی

گیرد و امیدوار بود دیتوان داوری ورزش بته دور از مالحظتات و فشتارهای سیاستی و برپایته متوازین حقتوقی و         

 صمیم در این خصوص بپردازد.اعمال رسیدگی و اتخاذ ت مقررات قابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olympics.com/ioc/news/ioc-president-thomas-bach-reflects-on-the-boycott-of-the-olympic-games-moscow-1980-40-years-later
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_8708_8709.pdf
https://paralymp.ru/en/press_center/news/official-information-en/rpc-press-release-following-ipc-governing-board-meeting-on-3-march/
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 نیب یسازمان ها یریالملل؛ موضع گ نیحقوق ب یدر ترازو یورزش یها قیها و تعل میتحر

 نیمتعاقب بحران اوکرا هیروس هیعل یورزش یو فرامل یالملل
 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی - کوثر طالبی اسفندارانی

 

به دلیل حمله نظامی بته اوکتراین در آستتانه برگتزاری پارالمپیتک زمستتانی        را روسیه المپیک، المللی بین هکمیت

 از قبتل  روز هفتت  المپیکتی  بتس  . آتتش دانستت ، ناقض تعهد دولت روسیه به رعایت آتش بتس المپیکتی   2222

 المپیتک،  بتس  المپیتک ادامته دارد. آتتش    هتای  بازی اتمام از پس روز آغاز و تا هفت المپیک های بازی شروع

 متی  حمایت پارالمپیک و المپیک بازی هر از پیش کشورها از زیادی تعداد توسط که متحد ملل سازمان قطعنامه

 هتای  بتازی  طتول  در گرجستتان  بته  روستیه  ؛ حملهاست شده نقض بار سه گذشته سال 24 در روسیه شود، توسط

 در بتا حملته بته اوکتراین     اکنتون  و 2224خالل المپیتک ستوچی    در حمله روسیه به کریمه ،2228 پکن تابستانی

 .2222زمستانی پکن  پارالمپیک های آستانه بازی

 کته  صورتی در دولت متبوعشان تصمیمات خاطر به را ورزشکاران تا متعهد است المپیک جنبش از سوی دیگر،

، کمیتته بتین   لکن با توجه به شترایط فعلتی و بحتران اوکتراین    . محروم نسازد نمی کنند، شرکت آن ها در فعاالنه

 رویدادهای در توانند می بالروس و روسیه ورزشکاران که حالی المللی المپیک با چالشی جدی مواجه است. در

از شترکت در ایتن رویتدادها     کشورشان به حمله دلیل به اوکراینی ورزشکاران از بسیاری شرکت کنند، ورزشی

 اقتدام  ورزش بتر  حاکم المللی  بین نهادهای المپیک، للیالم بین کمیته پیشنهاد در همین راستا به .شوند محروم می

لغتو امتیتاز میزبتانی رویتدادهای      و المللتی  بین  مسابقات در شرکت از بالروس و ورزشی روسیه های تیم  تعلیق به

نمودند. لکن به منظور رعایت حق شرکت در مسابقات، ورزشتکاران ایتن دو کشتور متی      ورزشی این دو کشور

 .شرکت کنندکمیته بین المللی المپیک در رویدادهای ورزشی پیش رو  توانند با پرچم

-عرصته   در حضتور  قترن  یتک  از بیش طی بشری، جهانی فرهنگ یعرصه در مقبول فعالیتی با المپیک، نهضت

صتار حاکمیتت   جهتانی شتدن بته تتدریج انح    . استت  یافتته  الملتل  بین روابط و حقوق در ایویژه  جایگاه جهانی،

هتا  ها را مجبور به پذیرش نظم نوینی می کند. دیگر تنهتا دولتت    ها را به چالش کشیده و دولت سرزمینی دولت

 عنتوان  بته  را المپیتک  نهضتت  بته  وابستته  هتای ستازمان   ها،. بنابراین دولت حاکمان بالمنازع یک سرزمین نیستند

 حتوزه  در ورزشتی  قتوانین  عنتوان  بته  را المپیتک  منشور قواعد و اصول و شناخته رسمیت به المللیبین  نهادهایی

 . اندپذیرفته  ورزش المللبین حقوق

اهداف المپیک مانند سازمان ملل متحد در راستای ایجاد و حفظ صلح میتان ملتل متمتدن و متردم جهتان استت.       

داف مشترک بین سازمان برافراشتن پرچم سازمان ملل در تمام مسابقات ورزشی المپیک یادآوری قابل رویت اه

. ورزش جزء حقوق بشر است و هر فردی باید با توجه به امکانات ورزشتی، بتر   است و کمیته بین المللی المپیک

 اساس نیاز خویش ورزش کند.

https://www.nytimes.com/2022/02/28/sports/olympics/international-olympic-committee-russia-belarus.html
https://www.abc.net.au/news/2022-03-01/russia-ukraine-ioc-places-politics-above-right-to-compete/100871876
https://www.abc.net.au/news/2022-03-01/russia-ukraine-ioc-places-politics-above-right-to-compete/100871876
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525587
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و گاهی هتم ورزشتکاران    ها دولت جانب از هاتحریم بازی  هدورزشی، شا در بسیاری از مسابقات و رویدادهای

 برخی رفتارها، اغلب به دالیل سیاسی و یا نقتض حقتوق بشتر بتوده     اعتراضی و برای اعالم مخالفت با واکنش در

 هرچنتد  .باشتند  کشتور  دو میان نارضایتی بیان برای مؤثر ایواسطه  توانندمی  المللیبین  ورزشی ایم. رخدادهای

 در کشتور  فقتر  و بیکتاری  باعتث  و باشتد  ملتل  ستازمان  قطعنامه نیازمند اقتصادی تحریم های تحمیل است ممکن

 بازی دالیل سیاسی به گاهی ها دولت. ندارد احتیاج مجوزی چنین به ورزشی رخداد یک تحریم اما شود، هدف

 .کنندمی تحریم را المپیک های

-ها بر اساس مالحظات سیاستی متی   از موارد کاربرد اهرم تحریم در چارچوب اهداف و سیاست خارجی دولت

 کشتور  22طترف   از متونترال  2111 المپیتک  هتای بازی  ملبورن، تحریم 2151های المپیک  توان به تحریم بازی

 15 طترف  از مستکو  2182 المپیتک  هتای بازی ها، تحریم رقابت این در نیوزیلند حضور در اعتراض به آفریقایی

 بته  شتوروی  جمتاهیر  اتحتاد  2111 ستال  حملته  بته  اعتراض کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران و انگلستان در

اتحاد جماهیر شوروی وکل بلوک شرق به جتز   طرف از لس آنجلس 2184 المپیک هایبازی  افغانستان، تحریم

وبا به همراه جمهوری اسالمی ایران که به دلیل مسائل امنیتی اتفاق افتتاد، اشتاره کترد. )کتوثر طتالبی      رومانی و ک

 (81، صص 2111اسفندارانی، حاکمیت دولت ها و حقوق بین الملل ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

المللتی   ورزشتی ماننتد کمیتته بتین     المللیای و بین  ها و نهادهای منطقهاز سوی دیگر در برخی از موارد سازمان 

حقوق بتین   رفتارهای خارج از اصول پذیرفته شده به واکنش در المللی ورزشی،های بین  المپیک و یا فدراسیون

، اقدام به تعلیق عضویت لکس اسپورتیواالملل عام، حقوق بین الملل بشر و یا نقض تعهدات خاص حقوق عرصه 

 .کنندنهادهای ورزشی کشور خاطی می

اختراج  به تعلیتق و   توان ورزش می المللیبین  نهادهای اهداف چارچوب در بازدارنده کاربرد این اهرم موارد از

 میالدی به دلیل شکل گیتری نظتام آپارتایتدی، تعلیتق     2112تا  2114 سال جنوبی از کمیته ملی المپیک آفریقای

متیالدی بته دلیتل حاکمیتت دولتت طالبتان، تعلیتق         2222تتا   2111 سال از افغانستان المپیک ملی کمیته عضویت

پینگ سازمان یافته به دستور دولت روستیه،  متعاقب دو 2221عضویت کمیته پارالمپیک روسیه از پارالمپیک ریو 

به دلیل مداخله دولت در امور کمیته ملی المپیک اشاره کرد.   2221تا  2222از سال  تعلیق کمیته المپیک کویت

، ص 2111)کوثر طالبی اسفندارانی، حاکمیت دولت ها و حقوق بین الملل ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشتد،  

84) 

پیش از اتخاذ تصمیم به تعلیق تیم های ورزشی دولت های روسیه و بالروس از سوی کمیته بین  در این قضیه نیز،

المللی المپیک، فدراسیون های بین المللی نظیر فیفا و یوفا اقدام به تعلیق فدراسیون های ملی دولت های روسیه و 

المللتی ورزشتی پرداختت. ایتن نهادهتا       های بین. در این راستا نیز الزم است به ماهیت فدراسیون کردندبالروس 

هتای ورزشتی از   بوط به هر یتک از رشتته   های مر عامالن غیردولتی هستند که مسئولیت مدیریت و انجام فعالیت

های المپیک را در ستطح جهتان برعهتده داشتته و      جمله برگزاری مسابقات جهانی و همکاری در برگزاری بازی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=525587
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions
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المللتی المپیتک ایتن     باشتند. کمیتته بتین   هتای ورزشتی متی     گیری در هر یتک از  رشتته  ترین مرجع تصمیمعالی

تعریتف   فصل سوم منشور المپیتک ها را در را به رسمیت شناخته و نقش آن  المللیهای بین  مرجعیت فدراسیون

 نموده است.

-ده شت  متمرکتز  حقوقی مقررات بر ایفزاینده  طور به ورزشی المللیبین  های فدراسیون ورزش، شدن جهانی با

 و بتوده  مقررات و قوانین مجموعه دارای هاآن . کنندمی  اداره و کنترل را المللیبین  ورزش ها،سازمان  این. اند

 بازیکنتان  کتاری  وضتعیت  بتر  عمیقتی  تأثیرات تواند می که کنندمی  اتخاذ تصمیماتی و دارند را خود تشکیالت

 هتای  دولتت  بته  و هستتند  خودمختار های سازمان هاآن . اشدب برداشته در را مهمی اقتصادی پیامدهای یا و داشته

 .نیستند وابسته ملی

هتا تنظتیم    کنند. وظیفته اصتلی آن   المللی در راستای تحقق اهداف نهضت المپیک تالش میهای بین  فدراسیون

باشد. در این مسیر با هرگونه دخالت دولت  ورزشی و نظارت بر اجرای درست آن می ر رشتهقوانین و مقررات ه

ها موفق بته نفتوذ در عرصته ورزش شتوند،     کنند و در صورتی که دولت  هایش برخورد می برای اعمال سیاست

 لیق و یا محرومیت فدراسیونها اقدام به تع المللی به عنوان اهرم فشار برای عقب نشینی دولتهای بین  فدراسیون

هتا هستتند و بایتد در    المللی در داختل کشتور  های بین   های ملی نماینده فدراسیونکنند. فدراسیون  های ملی می

 المللی خود حرکت کنند.های بین   مسیر مشخص شده از سوی فدراسیون

نبتوده استت. هرچنتد در متواردی     مصتون   و تعلیتق هتا   از وضع رژیم تحتریم هتا  هیچ گاه  دنیای ورزشدر واقع، 

دلیل نقض کرامت انسانی و آپارتاید سیستتماتیک، شتاهد تغییتر رویته      ورزشی بهو تعلیق تحریم با اعمال محدود 

می باشد، به خصتوص در زمتانی    مطرح این دسته اقداماتبودن قانونی  چنان بحث دولت ناقض بوده ایم، اما هم

 هورزشتی بت   و تعلیق هتای  عجین شده باشد. تحریم ها ا چاشنی سیاستی ورزشی بو تعلیق ها که وضع تحریم ها

سبب محدود شدن حقوق بشتر و در برختی    عنوان ابزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشری، خود نیز

 .مواقع حتی نقض آن می گردد

وس، نقض تعهد این دو با توجه به آنچه گفته شد، دلیل تحریم و تعلیق تیم های ورزشی کشورهای روسیه و بالر

-بوده و با توجه به اینکه کمیته بتین  «لزوم برقراری آتش بس در زمان برگزاری مسابقات المپیک»کشور مبنی بر 

-المپیک در راستای حفظ استقالل خود صالحیت حل اختالفات ورزشی را منحصراً در اختیتار ختود متی    المللی

 داند، ادعای دخالت نهادهای بین المللی ورزش در عرصه سیاست قابل طرح و دفاع نخواهد بود. 

ستازمان هتا و   آنچه در این مرحله قابل توجه است، دیالکتیک نظرات مخالفان و موافقان نسبت به موضتع گیتری   

نهادهای بین المللی ورزشی و در رأس آن ها کمیته بین المللی المپیک است. نخستتین استتدالل مختالفین، زیرپتا     

است. استدالل بعدی ایتن گتروه نقتض    « جدایی ورزش از سیاست»مبنی بر  لکس اسپورتیواگذاشته شدن ادعای 

ت هتای متبوعشتان استت. پیترو تتزاحم پتیش       حقوق بشر ورزشکاران این دو کشور متعاقب سیاست گذاری دولت 

بشتر   که همانا تحقق و ارتقای حقوق  المپیک، منشور از دیگری اساسی اصل با طرفی بی اصل آمده میان رعایت

https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter200300e.pdf
https://www.entsportslawjournal.com/article/id/693/
https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
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 بتین  نهادهای توسط شده انجام است. با وجود مخالفت های جدی با رویکرد کمیته بین المللی المپیک، اقدامات

ایتن   زیترا  .دارد مطابقتت  ورزش طرفتی  بی اصل با اوکراین به روسیه حمله به نشواک در ورزش بر حاکم المللی

در همین راستا کمیتته   .هستند المپیسم هدف تحقق دنبال به بلکه نیستند، اهداف سیاسی به دستیابی دنبال به نهادها

بین المللی المپیک امکان حضور ورزشکاران این دو کشور را در رویدادهای ورزشی پیش رو تحتت لتوای تتیم    

های بی طرف فراهم آورده است. استدالل دیگر مخالفتان مبنتی بتر ایتن واقعیتت کته ستازمان هتای بتین المللتی           

ابه مسبوق بر این زمان، چنین موضعی را اتختاذ نکترده انتد. حقیقتت ایتن استت کته        ورزشی در وضعیت های مش

بودند،  مشابه برخورداری از حمایت های مستحق آن اعضای سایر که زمانی گذشته، در ورزش گرچه در جامعه

بتین  اقدامات مقتضی صورت نگرفته است، این امر نمی تواند دلیلی مبنی بر نقض تعهد بتی طرفتی ستازمان هتای     

 . قلمداد شودالمللی ورزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
https://codozasady.pl/en/p/the-russia-ban-and-the-principle-of-neutrality-of-sport
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 نیدر اوکرا بار نیا ها تیاز حقوق اقل تیموازنه قدرت در پوشش حما
 مدرس دانشگاهالملل و پژوهشگر حقوق بین – انیدیمؤ نهیام دکتر

 

ای کتاهش یافتت و ایتن کشتور     های روسیه به طور قابل مالحظته به دنبال فروپاشی شوروی سابق، منابع و ظرفیت

های نظامی ختود را از دستت داد.   بخش اعظمی از نفوذ ژئوپلتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی

دید کته بایتد از   خود را در وضعیت ژئوپلتیکی جدید میتر شده بود، بلکه در این شرایط، روسیه نه تنها کوچک

که نیروی متوازن کننده و حلقه اتصال شرق به غرب است، دست می کشید. در همتین  « اوراسیایی»ادعای کشور 

دوران که روسیه غرق در بحران و نابسامانی بود، تمام تالش غرب بویژه آمریکا این بود که متانع تجدیتد حیتات    

واقع با همین هدف بود که غربیان قدم به قدم در اطراف روستیه شتروع بته پیشتروی کردنتد و از       روسیه شود. در

هتای ستابق شتوروی بته نتاتو، نفتوذ در گرجستتان، تکته تکته کتردن           راههای گونتاگون نظیتر الحتاق جمهتوری    

را هتای لهستتان و چتک خشتم روستیه      یوگسالوی سابق و استقرار پایگاههای ستپر دفتاع موشتکی در جمهتوری    

برانگیختند. اما روسیه آن زمان در موقعیتی نبود که به این رفتارها واکنش نشان دهتد و تنهتا بتا روی کتار آمتدن      

بود که گامهای بلندی در جهت احیای قدرت روسیه برداشته شد و بار دیگر قتدرت روستیه در   « والدیمیر پوتین»

وضتعیت   مؤیتدیان، امینته  شتاحیدر و  عبتدالکریم  ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصتادی و نظتامی احیتا شتد. )    

(. در همین راستا روسیه در اولین گام تالش کرد 221: 2114 الملل،های خودخوانده در حقوق بینحقوقی دولت

و آزادی هتای   رهای خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازیا بته بهانته حمایتت از حقتوق بشت     با شناسایی جمهوری

به کشورهای غربی بخصوص آمریکا نشان دهد که روسیه دیگر بتر ستر منتافع ختود در     ها، های آناساسی اقلیت

منطقه پیرامونش مصالحه نخواهد کرد و از سوی دیگر با شناستایی کشتورهای خودخوانتده پتیش گفتته، تبعتات       

                                                                                                                                                                                          گریزانه را به گرجستان گوشزد نماید.                       گرایانه و روساتخاذ سیاست خارجی غرب

ن کشتور در اوکتراین در   یک مقایسه اجمالی بین عملکرد روستیه در گرجستتان و اقتدامات چنتد ستال اخیتر ایت       

طتی انجتام عملیتات نظتامی بتا همراهتی مقامتات محلتی          2224شناسایی جدایی طلبان شبه جزیره کریمه در سال 

مستکو در   2222پرسی و الحاق آن بته سترزمین ختود و همچنتین اقتدام      هوادار روسیه و بعد از آن برگزاری همه

ستازد کته ستناریوی تتوازن     به این نتیجته رهنمتون متی    شناسایی ایاالت جدایی طلب لوهانسک و دونتسک ما را 

قدرت میان روسیه و غرب بعد از اقدامات غرب و آمریکا در افغانستان، مجدداً در حال رخ دادن استت. شتامگاه   

یتک نطتق آتشتین و حماستی، استتقالل دونتستک و لوهانستک، دو منطقته          فوریه والدیمیر پوتین در جریتان  22

اکنون در شرق اوکراین و کنار مرزهتای روستیه دو سترزمین    . شناخت را به رسمیتجدایی طلب شرق اوکراین 

خواهان خودمختاری هستند که از نظر روسیه دو کشور مستتقل محستوب متی شتوند و روستیه بتا ارستال نیتروی         

ها را کاهش دهد. در نظامی به این مناطق درصدد  برآمده که خطر پیروزی اوکراین و کنترل دوباره این سرزمین

یف و سراسر اوکتراین  اعتراضات گسترده کی 2224امات اخیر روسیه باید گفت: در اوایل سال توضیح بیشتر اقد

https://per.euronews.com/2022/02/23/what-we-know-about-the-two-self-proclaimed-republics-of-eastern-ukraine
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رئتیس جمهتتور طرفتدار مستکو بتتود. در    « ویکتوریتانوکوویچ » را در برگرفتت. نتیجته ایتن اعتراضتتات برکنتاری     

غترب و اتحادیته   اوکراین قدرت به دست کسانی افتاده بود که تمایل داشتند تا کشور را هر چه بیشتتر بته ستمت    

اروپا بکشانند. روسیه قادر به هضم تحوالت جدید اوکراین نبود و در واکنش، به شبه جزیره کریمه حمله کرد و 

 های خودمختار یاد شده پرداخت.آن را ضمیمه خاک خود ساخت و در ادامه همین پروسه به شناسایی جمهوری

اوز به خاک اوکتراین کته در تتالش بترای عضتویت در نتاتو       بار با اشغال و تجدر حقیقت، روسیه بار دیگر و این

المللتی و نته پیترو قواعتد تعریتف      است، خواست و نقش خود را به عنوان موجودیتی قاعده ساز در معادالت بین

هتای  ها و محرکجنگ روسیه و گرجستان: زمینهرضائی، مسعودشفیعی و نوذر ی غرب یادآور شده است.)شده

   (.42: 2112اثرگذار، 

هتا دولتت ایتاالت متحتده آمریکتا در اروپتای شترقی و        چنین رویکتردی در اقتدامات دول غربتی و در رأس آن   

شود کته واشتنگتن سیاستت    ق، مشاهده میبشود. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساخاورمیانه نیز دیده می

گیری و احیای از یک سو نگران شکل کند. زیراپیشروی به مرزهای قطب پیشین را با سرعتی روزافزون دنبال می

کنتد رونتد جهتانی ستازی را بته نفتع       های بلوک شرق است و از سوی دیگتر تتالش متی   مجدد اتحادی از دولت

خویش تسریع کند. همراهی جهت عضویت در نتاتو و همچنتین کمتک بته فروپاشتی و تستهیل رونتد واگرایتی         

هتای  ی مهم واشنگتن، در استیالی سیاستی بتر سترزمین   کشورهای بزرگ از طریق تجزیه آنها از جمله راهکارها

بجای مانده از اتحاد شوروی سابق است. با نگاهی اجمالی به حوادث سیاسی چند دهه گذشته به راحتی می توان 

 ردپای واشنگتن را در فروپاشی یوگسالوی سابق و دیگر اتحادیه های اقتصادی و نظامی در اروپای شرقی دید. 

ت که بحران بالکان و پیدایش کشور خودخوانده کوزوو و شناسایی آن در مراحل ابتدایی توسط الزم به ذکر اس

آمریکتا بترای   کته  هتا ایتن  تترین آن مهتم ایاالت متحده منافع متعددی برای این کشور و همپیمانانش در پی دارد. 

در ایتن صتورت واشتنگتن     حفظ حضور نظامی خود در اروپا و تبیین ضرورت آن به توجیهات تازه ای نیاز دارد.

پایگتاه  »بایستی به فکر چاره جویی برآید و یک کشور دست آموز در قلب اروپا تدارک بیند که به عنوان یتک  

تمامی تحوالت و جزئیات آن را مستقیماً و انحصاراً آمریکا مدیریت نماید و ابتکار عمل را به طور مطلق « خودی

ل مفهوم شناسایی بین المللی دولت ها با تأکید بتر شناستایی بتین المللتی     تحوواعظی، طیبه در اختیار داشته باشد.)

بر هیچ کس پوشیده نیست که اقدامات اخیر آمریکتا و همپیمانتانش در   (. 221: 2181اوستیای جنوبی و آبخازیا، 

 دیگر از این داستان است. یافغانستان خود حکایت

چگونته  الملل ها، جایگاه حقوق بینها و تعارض منافعقابلشود که در میان این تحال این سوال اساسی مطرح می

الملل را به چالش کشانده و جامعه بار دیگر حقوق بیناکنون اقدام روسیه درتجاوز به خاک اوکراین یک؟ است

های متورد اشتاره و بته ویتژه     ها و درگیریالمللی را در بهت و حیرت فروبرده است به ویژه که در تمامی نزاعبین

هتای  التذکر دولتت  ی قضتایای فتوق  ضیه مورد بحث اصل عدم مداخله به وضوح نقض گردیده استت. در همته  ق

ها  آن های نقض شدهطلب و حقوق و آزادیهای جداییروسیه و ایاالت متحده آمریکا همواره حمایت از اقلیت
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هانه حمایت از حقوق این گتروه از  را موجبی برای مداخله در امور داخلی کشور متروپل برشمرده و در ادامه به ب

-الملل حمایتت از جتدایی  اند. امّا آیا به راستی حقوق بینها اقدام به تجاوز به خاک کشورمورد نظر  نمودهاقلیت

 شناسد یا خیر؟طلب را به رسمیت میهای جداییطلبی و خواست اقلیت

سابقه های بیحت نظارت جامعه ملل از حمایتهای اقلیت به ویژه در قاره اروپا تپس از جنگ جهانی اول، گروه

اروپتا   ها برای کاستن از آثار منفی تغییرات وسیع مرزی و سرزمینی در قارهبرخوردار شدند. در این دوران دولت

ها به وجود آوردند کته شتالوده اساستی نظتام فعلتی      و برخی نواحی دیگر جهان، نظامی را برای حمایت از اقلیت

هتا در حقتوق   عزیتزی،، حمایتت از اقلیتت   ستار . )ددهالملل کنونی شکل میها را در حقوق بینحمایت از اقلیت

 (.22: 2114الملل،بین

ولی متأستفانه  ، بوده و استاز محاسن و امتیازات خاصی برخوردار  از گذشته تا به امروز هانظام حمایت از اقلیت

ود. مثالً دولت آلمتان در طتول دوران دو جنتگ از اهترم     ها شهای سیاسی برخی دولتمانع سوء استفاده هنتوانست

های شرق و کما اینکه امروزه می بینیم ابرقدرت نمودها استفاده میها به عنوان عامل فشار علیه دیگر دولتاقلیت

-جویانته ختویش بکتار متی    طلبانه و ستلطه غرب نیز همین نظام را چون ابزاری در جهت رسیدن به اهداف توسعه

   دهند.اعمال متخلفانه خود را در چارچوب همین نظام موجه جلوه می گیرند و

 امّا واقعیت چگونه است؟ 

ای از کشتور  های بومی که به صورت مجتمع در ناحیته های اقلیت قومی یا زبانی و یا گروهیکی از مطالبات گروه

ادعای تشکیل کشور  ،رندآوسکونت دارند و در مواردی مشکالت خاص سیاسی و اجتماعی در کشور پدید می

ستازد. ایتن ادعتا عمومتاً بتر      را مطرح متی « طلبیجدایی» مستقل و یا الحاق به کشور خویشاوند است که موضوع 

 گردد. مطرح می« هاحق تعیین سرنوشت ملت»اساس 

های شرکت کننده در متذاکرات  ، دولتتوسکیل -در برست هاتینظام حقوق اقلدر مذاکرات مربوط به تدوین 

 .C. A)«. هاستت. ها، بخشتی اساستی و الینفتک از حتق تعیتین سرنوشتت خلتق       حمایت از اقلیت»اعالم نمودند: 

Macartney, National States and National Minorities, 1968, Russell & Russell, p 

212.) 

اند. کاپوتورتی در گزارش ها نیز بر این ارتباط و پیوستگی گواهی دادهتنویسندگان و متخصصان حقوق اقلی

حق تعیین سرنوشت و حقوق » ها چنین خاطر نشان نمود:خود به کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت

 ,Patrick Thonberry, Self-Determination, Minority ) «.اند.ها دو روی یک سکهاقلیت

Human Rights, 1989: 867)   
، گتاهی صتریح و گتاهی بته صتورت ضتمنی لتزوم        د دیگتری نیتز  ای متعدالمللی و منطقهعالوه بر این، اسناد بین

و  2متاده   1اند. بنتد  ها و حق آنها در تعیین سرنوشتشان را مورد اشاره قراردادهحراست و حمایت از حقوق اقلیت

ختود   21نیز در متاده   2111میثاق حقوق مدنی و سیاسی ه دارند. منشور  به طور کلی به این موضوع اشار 55ماده 

https://opil.ouplaw.com/page/679
https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy
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جایگتاه  ، لستانی )حستام التدین   های مذهبی، نژادی و زبانی در تعیین سرنوشتشان حمایتت کترده استت.    از اقلیت

     (.211: 2182، مللی بشرالها در حقوق بیناقلیت

های قومی، متذهبی و زبتانی وجتود دارنتد، حتق      دارد: در کشورهایی که اقلیتاین میثاق چنین اشعار می 21ماده 

مندی از فرهنگ خود، اظهار و تدیّن به مذهب خویش یا به کتارگیری  بر بهره هاییاشخاص متعلق به چنین اقلیت

 وه نبایستی مورد انکار قرار گیرد.یراعضای گرزبانشان، در اجتماع با سا

تترین  ، هم اکنتون مهتم  ملل متحد 2112های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت هیعالما

اعالمیته در بیتان    4 رود. متاده های مختلف بته شتمار متی   المللی در حمایت از حقوق افراد متعلق به اقلیتسند بین

پتردازی نمتوده   و برابری کامتل در برابتر قتانون واژه    ها از تمامی حقوق بشرمندی کامل اقلیتاهمیت و لزوم بهره

 .است

ها و حق تعیین سرنوشت، اصتوالً  سنجی بین حقوق اقلیتتوان گفت، در نسبتگفته میاسناد پیشمفاد با توجه به 

تواننتد  های اقلیت مستقر در یک سرزمین نمتی حق تعین سرنوشت از آن تمام مردمان یک سرزمین است و گروه

توانند در کنار سایر افتراد  ق از منظر اقلیتی خود استناد نمایند. گروههای اقلیت جزء افراد ملت بوده و میبه این ح

المللتی مربتوط، از حیتث    ملت از این حق برخوردار گردند و در کنار آن حقوق فرهنگی آنها در کلیه اسناد بتین 

توانتد اصتل حتق    نتیجه، یک گروه اقلیتت نمتی   تفاوت و تمایز با سایرین مورد تأکید مؤکد قرار گرفته است. در

تعیین سرنوشت را مستمسک خود قرار داده و از آن برای استقالل یا تعیتین نظتام سیاستی، اقتصتادی و اجتمتاعی      

ختواهی  المللتی نیتز تأکیتد گردیتده و بتی اعتبتاری جتدایی       مستقل بهره ببرد. بر این تفسیر و برداشت در رویه بین

 «کبتک »ت شده است. برای نمونه وضعیت منطقته  یها نیز تثبق تعیین سرنوشت در رویه دولتها به استناد حاقلیت

دیتوان عتالی   در روسیه مؤید عدم مشروعیت استناد به حق تعیین سرنوشت برای جدایی است.  «چچن»در کانادا، 

المللی دادگستتری  الملل از جمله قضات دیوان بینبا استفاده از نظریات مشورتی علمای برجسته حقوق بین کانادا

الملتل از جنبته ختارجی حتق     در نظام کنونی حقوق بتین « خلق کبک»الملل اعالم کرد که و کمیسیون حقوق بین

های موجتود  سرنوشت محروم است. زیرا حق تعیین سرنوشت در چارچوب احترام به تمامیت ارضی دولت تعیین

هتا اشتاره   دار کتردن تمامیتت ارضتی دولتت    المللتی بته ممنوعیتت خدشته    تکامل یافته است و در تمامی اسناد بین

ستی تطبیقتی نستبت حتق     و ناصری منشاوی، برر و حمید حیدرنژاد و ولی اهلل رضاییخلفحسین گردیده است. )

 (111: 2111، الملل و نظام جمهوری اسالمی ایرانها در حقوق بینتعیین سرنوشت و حقوق اقلیت

هتا بستیار محتاطانته    الملل در قبال حق تعیتین سرنوشتت اقلیتت   آنچه مسلم است این که امروزه دیدگاه حقوق بین

جتز در   انکار ناپتذیر و حتق تعیتین سرنوشتت     های تثبیت شده یک واقعیترویکرد، مرزهای دولت ایناست. در

الملل از به اصول اساسی حقوق بین تنها با احترام های نژاد پرست،موارد استثنائی خروج از استعمار و تسلط رژیم

 .قابلیت اعمال دارد هادولت تمامیت ارضیجمله اصل عدم مداخله و اصل حفظ 

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-Declaration-on-the-Rights-of-Persons-Belonging-to-National-or-Ethnic,-Religious-and-Linguistic-Minorities__a-43411.aspx
https://books.google.com/books?id=pq4c7MjNCVgC&pg=PA455&lpg=PA455&dq=supreme+court+of+canada,+quebec+Secession+judgment+on+august+1998+in+anne+f.+bayefsky+,+self+determination+in+international+law,+quebec+and+lessons+learned&source=bl&ots=HNrbd2j7gc&sig=ACfU3U3ZPsINt8dsEyTrzFDGhTDcOjg9VA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRieHeusX2AhWWu6QKHRKjCcAQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=supreme%20court%20of%20canada%2C%20quebec%20Secession%20judgment%20on%20august%201998%20in%20anne%20f.%20bayefsky%20%2C%20self%20determination%20in%20international%20law%2C%20quebec%20and%20lessons%20learned&f=false
http://ensani.ir/fa/article/127459/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%DA%86%DA%86%D9%86
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do
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شتورهایی نظیتر روستیه و ایتاالت متحتده از چگتونگی نظتام        گردد کته آیتا ک  اکنون دوباره این سئوال مطرح می

المللتی  اطالعند؟ پاسخ قطعًا منفی است ولی ایتن ستوال کته پتس چترا جامعته بتین       ها بیحقوقی حمایت از اقلیت

هاستت، متا را بته ایتن     الملل عتام از جانتب آن  متأسفانه مکرراً شاهد نقض اصول اساسی و قواعد آمره حقوق بین

های مزبور با هدف حفظ جایگتاه و حتداقل در راستتای متتوازن مانتدن      سازد که دولترهنمون مینتیجه و پاسخ 

هتا  نمایند و بتا طترح حمایتت و صتیانت از حقتوق اقلیتت      شان در برابر یکدیگرچنین اقداماتی را اتخاذ میقدرت

 ای حقوقی ببخشند.   نمایند به عملکرد خود جلوهتالش می
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 )بخش نخست(دعای ارتکاب ژنوسید: روسیه در دامی افتاد که خود پهن کرده بود ا

 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی )سمت( -دکتر عبداهلل عابدینی 
 

کنوانستیون پیشتگیری و مجتازات جنایتت     ، دولتت اوکتراین دادخواستتی را بتر مبنتای      2222فوریه  21در تاریخ 

لتی  المل )از ایتن پتس کنوانستیون ژنوستید( علیته دولتت فدراستیون روستیه در دیتوان بتین           2148مصوب  ژنوسید

از ستوی اوکتراین در دفتتر     درخواست صدور دستتور موقتت  نمود. در کنار این دادخواست نیز  ثبتدادگستری 

ممکتن را بترای برگتزاری جلستات استتماع       زمتان  تترین   رسید. دیوان نیز مطابق رویه خود، نزدیکدیوان به ثبت 

تعیین نمود. نوع طرح موضوع و وخامتت وضتعیت متورد     مارس 8و  1های  جهت صدور دستور موقت در تاریخ

 نخستت بته  شد. در بخش  ددر دو بخش ارائه خواه بررسی در این قضیه شایان توجه خاصی است. نوشتار حاضر

تترین   برانگیتز  به صورت گذرا خواهیم پرداخت و در قسمت دوم بته چتالش  بررسی برخی ابعاد این دستور موقت 

 . محور این تصمیم، ارتباط توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید، پرداخته خواهد شد

 های اوکراین  نگاهی به درخواست

نسیون ژنوسید است. مطابق بتا همتین متاده تتا کنتون )بتا       کنوا 1مبنای صالحیتی دعوای اوکراین علیه روسیه ماده 

دعوای ترافعتی بتا احتستاب دعتوای حاضتر در دیتوان اقامته شتده استت:           5و  درخواست نظر مشورتی 2تسامح( 

-2225) دعوای کرواسی علیته صربستتان  (؛ 2111-2221) نگرو زگوین علیه صربستان و مونتهدعوای بوسنی و هر

دعوای گامبیا علیته  (؛ و، 1211-2224پرونده جداگانه ) 22در  عضو ناتو  دولت 22دعوای صربستان علیه (؛ 2111

تا کنون(. با این که کنوانسیون ژنوسید به عنوان نخستین سند حقتوق بشتری پتس از تأستیس ملتل       2221) میانمار

جهتانی دوم استت و تصتور ارتکتاب ژنوستید )بته تعبیتر دادگتاه           ، یادگار وقایع زمان جنگ(عضو 252با ) متحد

ترین جنایت در روزگار معاصتر بته دشتواری قابتل      و فجیع« ها جرم جرم»المللی کیفری برای رواندا( به عنوان  بین

و  چتین ، کاناداهای مذکور و همچنین، ادعاهای متعددی که علیه برخی کشورها از جمله  تصور است، اما پرونده

توانتد مبنتای دعتاوی دیگتری در آینتده       مطرح شده، نشتان از آن دارد کته کنوانستیون مزبتور متی      رژیم اسرائیل

 های دیوان قرار گیرد.  دادرسی

زیتر را از دیتوان مطالبته نمتود: بترخالف نظتر       اوکراین در دادخواست اصلی خود متوارد  در پرونده مورد بحث، 

توانتد بته بهانته پیشتگیری یتا مجتازات        نباس ارتکاب پیدا نکرده است؛ روسیه نمیوروسیه، ژنوسیدی در منطقه د

ژنوسید، متوسل به زور شود؛ شناسایی دو استان مرزی لوهانسک و دونستک از سوی روستیه بتر مبنتای ارتکتاب     

جام عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین بر مبنای ادعای نادرست ژنوسید استت و  ژنوسید، انجام شده است؛ ان

مبنایی در کنوانسیون ژنوسید ندارد؛ روسیه باید تضمین دهد که اقدامات مزبور تکرار نخواهند شد، و در نهایت، 

 خسارات وارده به این کشور باید جبران شوند.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/182/institution-proceedings
https://www.icj-cij.org/en/case/182/provisional-measures
https://www.icj-cij.org/en/case/12
https://www.icj-cij.org/en/case/91
https://www.icj-cij.org/en/case/118
https://www.icj-cij.org/en/case/105
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://www.icj-cij.org/en/case/178
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
https://www.cambridge.org/core/books/genocide-in-international-law/8DBF9888184D74C00B6D87DA479260E7
https://t.me/parsinstituteforintlaw/2724
https://uyghurtribunal.com/
https://t.me/parsinstituteforintlaw/2911
https://t.me/parsinstituteforintlaw/2911
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تضتمین   -2توقف عملیتات نظتامی روستیه؛     -2وارد زیر است: درخواست صدور دستور موقت اوکراین شامل م

پرهیتز   -1نظامی تحت کنترل و هدایت روسیه؛  های نظامی و شبه ها و دسته فوری عدم اقدام نظامی از سوی گروه

ارائه گزارش به دیوان پس از یک هفته از صدور دستورو موقتت دیتوان    -4از اقدامات تشدید کننده اختالف؛ و 

 های ادواری پس از آن به دیوان. گزارش و همچنین،

به طور کلی و موارد مرتبط بتا پرونتده   در رویه دیوان در جدول زیر شرایط صدور دستور موقت به طور خالصه، 

 حاضر قابل مشاهده است:
  

 2در برابر موافق  21با نصاب  (2222یافته دیوان در پرونده اوکراین علیه روسیه ) شرایط الزم برای صدور دستور موقت

 مخالف 

الظاهر  احراز صالحیت اولیه یا علی -2

(prima facie) 

پذیرش صالحیت اجباری دیوان یا عضویت طرفین اختالف در سند اعطا -2

کننده صالحیت: عضویت اوکراین و روسیه در کنوانسیون ژنوسید و اعطای 

 .1صالحیت به دیوان بر اساس ماده 

مقامات روسیه در ارتکاب ژنوسید در  وجود اختالف میان طرفین: دیدگاه-2

تصمیم  24-41منطقه دونباس و رد این ادعا از سوی مقامات اوکراینی. )بندهای 

 دیوان(

وجود حقوق مورد ادعا )شرط  -2

و ارتباط آن  Plausibility) :صحت

 با اقدامات موقتی درخواست شده

نظامی قرار از نظر دیوان حقوق مورد ادعای اوکراین یعنی مشمول عملیات 

کنوانسیون  2نگرفتن در راستای اجرای تعهد به پیشگیری و مجازات )ماده 

ژنوسید( قابل احراز است و با دو درخواست اوکراین برای صدور دستور موقت 

های  یعنی توقف عملیات نظامی و تضمین به عدم اقدام نظامی از سوی گروه

 52-14تباط دارد. )بندهای نظامی تحت کنترل و هدایت روسیه، ار نظامی و شبه

 تصمیم دیوان(

خطر غیرقابل جبران بودن حقوق -1

 مورد ادعا و فوریت حمایت از آنها

از نظر دیوان هرگونه عملیات نظامی به خصوص در مقیاس عملیات نظامی 

های جسمی و روحی، ایراد  های بسیار، آسیب روسیه منجر به از دست رفتن جان

تصمیم  15-11ست شده و خواهد شد. )بندهای آسیب به اموال و محیط زی

 دیوان(

 

جزیتره کریمته    شایان ذکر این که در حال حاضر به دلیل اقدامات نظامی روسیه در اوکراین و ضمیمه نمودن شبه

به این کشور، دعاوی متعددی از سوی اوکراین علیه روسیه در محاکم مختلف )و به تعبیتری، جنتگ تمتام عیتار     

رسد موجب شد روستیه از   که به نظر میدعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر) 4است از جمله  حقوقی( مطرح شده

گذاری دوجانبه میان دو کشور توسط شرکت دولتی  دعوای ناشی از معاهده سرمایه 2(؛ ا خارج شودشورای اروپ

الملل دریاها به دلیل عدم دسترستی   دعوای داوری ذیل کنوانسیون حقوق بین 2نفت و گاز اوکراین علیه روسیه؛ 

المللتی دادگستتری بتر مبنتای      ن بتین دعوا در دیوا 2جزیره کریمه؛  اوکراین به منابع نفت و گاز این کشور در شبه

https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-against-russia-in-a-near-total-win-for-ukraine-russia-expelled-from-the-council-of-europe/
https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-against-russia-in-a-near-total-win-for-ukraine-russia-expelled-from-the-council-of-europe/
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برای مشتاهده ایتن دعتاوی بته اینجتا      کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و محو کلیه اشکال تبعیض نژادی. )

 (نگاه کنید

 ت مرتبط با دعوای اوکراین علیه روسیهمروری بر برخی نکا

المللتی دادگستتری مطترح     المللی نزد دیتوان بتین   های بین پرونده مورد بحث نکات متعددی را در حوزه دادرسی

 تواند موضوع نوشتاری مجزا قرار گیرد: نموده است که هر یک از آنها می

طریق شورای امنیت: به طتور کلتی،    کسب دستور موقت به عنوان یک پیروزی موقت و امکان اجرای آن از -2

دهد هنگامی که طرفین اختالف درگیر مخاصمه مسلحانه  رویه دیوان در زمینه صدور دستور موقت نشان می

یکتی از طترفین اختتالف جهتت کستب یتک پیتروزی        باشند، برای جبران شکست احتمالی در میدان نبترد،  

تحتد، امکتان   منشتور ملتل م   14آورد. ضمن این که مطابق تفستیر متاده    ، به دیوان روی میحقوقی ولو موقت

 4)بند  پذیر نیست. درخواست اجرای تصمیمات دیوان که واجد ویژگی رأی نیستند، از شورای امنیت امکان

 (اینجامنشور در  14از تفسیر ماده 

هیت تعهد مورد بحث در صدور دستور موقت: ضمن ایتن کته رویته دیتوان در صتدور      اثر آستانه اثبات و ما -2

دستور موقت حاکی از آن است که آستانه بسیار پایینی برای احراز شرایط الزم برای صتدور دستتور موقتت    

ارتبتاطی بته   شود؛ به خصوص این که ماهیت تعهد مورد ادعا،  گرفته می نسبت به مرحله ماهوی دعوا در نظر 

 داشته باشد.   منع ژنوسیده ویژه ، بتعهدات حقوق بشر

ها و اسناد مرتبط با بحران اوکراین: یکی از نکات قابل تأمل در این تصتمیم، رویکترد    عدم استناد به گزارش -1

ی پیرامون موضوع مورد بحث پیرامتون  ها دیوان نسبت به تصمیمات مشابه خود در تکیه بر حقایق و گزارش

توان به تصمیم مشابه دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار بتا   باشد. در این خصوص می صدور دستور موقت می

شتود.   تکیه بر کنوانسیون ژنوسید اشاره داشت. در این تصمیم جای خالی ایتن موضتوع کتامالً احستاس متی     

مان تهاجم روسیه بته اوکتراین بتا برگتزاری جلستات استتماع در       شاید یکی از دالیل مطرح، نزدیک بودن ز

های مفصل و قابل اتکایی هنوز در این خصوص منتشر نشده است. شایان ذکتر   دیوان باشد و این که گزارش

مارس اتخاذ نمتوده   4اب در این خصوص را در ی تصمیم ایجاد کمیسیون حقیقت شورای حقوق بشراین که 

 است.

امتناع خوانده از حضور در دیوان: در این قضیه روسیه در جلسات استماع شرکت نکرد شاید به این دلیل که  -4

متارس،   1دانست تصمیم نهایی دیوان چه خواهد بود. جالب آن که اندکی پس از خاتمته جلسته استتماع     می

بته   )از ایتن پتس، نامته(    در خصوص بیان دالیل عدم صتالحیت  یادداشتی توضیحیسفارت روسیه در هلند، 

دیوان ارسال نمود. دیوان در خصوص عدم حضور روسیه ابراز تأسف کرد اما اظهار داشتت نظترات روستیه    

پرسشتی کته در ایتن خصتوص مطترح       مدنظر قترار خواهتد داد.   در این یادداشت را در صدور دستور موقت

تواند زمان بسیار کوتاهی را برای کسب آمادگی طترفین اختتالف جهتت     شود آن است که آیا دیوان می می

https://jamestown.org/program/ukraines-legal-cases-russia-international-courts/
https://jamestown.org/program/ukraines-legal-cases-russia-international-courts/
https://jamestown.org/program/ukraines-legal-cases-russia-international-courts/
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/provisional-measures-of-the-international-court-of-justice-in-armed-conflict-situations/29180FAB6AA8AE634E9D376110EDB880
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/provisional-measures-of-the-international-court-of-justice-in-armed-conflict-situations/29180FAB6AA8AE634E9D376110EDB880
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/provisional-measures-of-the-international-court-of-justice-in-armed-conflict-situations/29180FAB6AA8AE634E9D376110EDB880
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/protection-of-human-life-through-provisional-measures-indicated-by-the-international-court-of-justice/40D310A72F69F1C742942E6F7AA7B78C
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/protection-of-human-life-through-provisional-measures-indicated-by-the-international-court-of-justice/40D310A72F69F1C742942E6F7AA7B78C
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/protection-of-human-life-through-provisional-measures-indicated-by-the-international-court-of-justice/40D310A72F69F1C742942E6F7AA7B78C
http://humanrights.mofidu.ac.ir/article_246983.html
https://news.un.org/en/story/2022/03/1113292
https://www.icj-cij.org/en/case/182/other-documents


نیاوکرا هیعل هیجنگ روس   

 

 

353 
 

شرکت در جلسات استماع تعیین کنتد؟ ایتن ادعتا در نامته ستفارت روستیه در هلنتد، بته عنتوان دلیتل عتدم            

نامه( البته خطابه مقتدماتی نماینتده اوکتراین در دیتوان      2ه است. )بند مشارکت در جلسات ذیربط مطرح شد

 (مارس 1صورتجلسه استماع  24صفحه در خصوص عدم حضور روسیه جالب توجه است. )

هتا:   المللی دولت رج از چارچوب خواسته اصلی دعوا در قالب یادآوری تعهدات بیناظهارات کلی دیوان خا -5

دیوان در قسمت مقدمه تصمیم خود به وضعیت وخیم جاری در اوکراین اشاره دارد و این که اقتدام روستیه   

 شود. پس از این بیان، دیوان اصول و اهداف ملل متحد در الملل می موجب طرح مسائل جدی در حقوق بین

نمایتد.   المللی و نقش خود را به عنوان رکن سازمان ملل به صورت گتذرا تبیتین متی    حفظ صلح و امنیت بین

الملتل بشردوستتانه    ها ذیل منشور ملل متحد و حقتوق بتین   المللی از سوی دولت تأکید بر رعایت تعهدات بین

ئل در چتارچوب تصتمیم نهتایی    است نکته دیگری است که دیوان به آن اشاره دارد. البته دیوان نسبت به این م

 (Ne ultra petita)« هتا  منع اظهتارنظر بتیش از خواستته طترف    »کند تا بر اساس اصل  خود ورود پیدا نمی

فضتایی میانته دستتور موقتت و     در پرتتو شترط صتحت کته      رستد دیتوان   هرچند به نظر می عمل کرده باشد.

رسد ورود ماهوی خود را بته موضتوع ارتبتاط     کند که به نظر می ، فرازی را مطرح میرسیدگی ماهوی است

بعیتد  »ز اصل منع اظهارنظر عدول کرده است. از نظر دیوان، توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید نشان داده و ا

رسد که کنوانسیون در پرتو موضوع و هدف ختویش، یتک دولتت عضتو را جهتت پیشتگیری یتا         به نظر می

 51)بنتد  « مجازات ژنوسید ادعایی، مجاز به توسل بته زور یکجانبته در سترزمین دولتت عضتو دیگتر بتدارد.       

 دستور موقت( 

ور و کنوانسیون ژنوسید: چالش اصلی این پرونده بر سر ارتباط مفهومی و موضوعی توسل ارتباط توسل به ز -1

دهتد کته بحتث توستل بته زور در       به زور و کنوانسیون ژنوسید است. از نظر روسیه، بیان کنوانسیون نشان می

ف هدف و نامه( روسیه قرائت اوکراین از کنوانسیون برخال 22گنجد. )بند  حیطه موضوعات کنوانسیون نمی

 نامه( بخش دوم نوشتار حاضر با محوریت این پرسش خواهد بود. 22موضوع کنوانسیون است. )بند 

( نامه ختود بته   22ای ژنوسید وجود دارد؟ این پرسش را روسیه در )بند  آیا انطباقی میان وجه عرفی و معاهده -1

استت و شتامل وجته عرفتی آن     دیوان مطرح  کرده و معتقد است صالحیت دیوان محدود به وجه معاهداتی 

شود. دیوان پیشتر در قضیه بوسنی علیه صربستان به صراحت اعالم کرده بود که صالحیت ختود را تنهتا    نمی

 محدود به وجه معاهداتی کنوانسیون ژنوسید خواهد کرد.

ن در الملل و فهم رویکرد کشورها: نامه روسیه به دیتوان حتاوی ستخنان پتوتی     بحثی در باب تاریخ حقوق بین -8

فوریه به صورت پیوست نامه نمایندگی روسیه در ملل متحد بته دبیرکتل    24صبح روز تهاجم به اوکراین در 

و رئیس شورای امنیت است. مطالعه دقیق سخنرانی مزبور حاوی نکات متعددی از جمله در خصوص تتاریخ  

دالیتل بتروز جنتگ    الملل و دیدگاه رئیس کشور جانشتین اتحتاد جمتاهیر شتوروی در خصتوص       روابط بین

آزمتایی صتحت یتا ستقم اظهتارات       جهانی دوم و همچنین، فروپاشی شوروی سابق استت. جتدای از راستتی   

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2239.013.2239/law-mpeipro-e2239
https://brill.com/view/journals/lape/19/3/article-p365_2.xml
https://brill.com/view/journals/lape/19/3/article-p365_2.xml
https://brill.com/view/journals/lape/19/3/article-p365_2.xml
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تواند در فهم بهتر رویکرد کشورها به حقتوق   الملل می جمهور روسیه، مطالعه در باب تاریخ روابط بین رئیس

نیتز بته زوایتایی از رویکترد کشتورهای       الملل نیز مؤثر باشد؛ به خصوص این که پوتین در این ستخنرانی  بین

 الملل در قالب تقویت یا تضعیف آن پرداخته است. برداری از قواعد حقوق بین غربی در بهره

اظهارات قضات موافق و مختالف تصتمیم دیتوان: مطالعته نظترات قضتات ذیتربط نکتات متعتددی را عیتان            -1

جم روستیه بته اوکتراین و ختروج از موضتع      سازد از جمله هیجانات غلیان کرده برخی قضات در اثر تهتا  می

بتا   مخالفتت قاضتی بنونتا   ؛ قاضتی ایتو دوده، قاضتی اختصاصتی اوکتراین     طرفی به طور مشخص از ستوی   بی

استدالل دیوان و موافقت با تصمیم نهایی آن به دلیل ضرورت شرایط جاری در اوکراین؛ و رویکرد قضتات  

دیوان در پرتو حمایت از منافع کشورهای خویش به خصوص وقتایع مشتابهی کته در آینتده      چینیو  وسیر

ینتداد در ایتن جلستات نیتز اشتاره      تواند در روابط چین و تایوان تکرار شوند. البته باید به غیبت قاضتی تر  می

داشت که طبق اظهارنظر رئیس دیوان قادر به همراهی تیم قضات چه بته صتورت حضتوری و چته از طریتق      

( در غیتر ایتن صتورت بایتد منتظتر اظهتارنظر       متارس  1ع صورتجلسته استتما   1صفحه ویدئو کنفرانس نبود. )

 بودیم! بلندباالی وی در این قضیه می

 2آیا صحت ادعای روسیه مبنی بر وقوع ژنوسید در منطقه دونباس مجوز توسل به زور را برای اجترای متاده    -22

و شتفاهی   کند؟ نکته جالب توجه این کته دولتت اوکتراین در دفاعیتات کتبتی      کنوانسیون ژنوسید صادر می

خود نزد دیوان، همواره تأکید دارد که دولت روستیه بتر استاس اطالعتات نادرستت و ادعتای واهتی وقتوع         

ژنوسید در منطقه دونباس مبادرت به توسل به زور کرده است. تأکید فراوان و متعتدد وکتالی اوکراینتی در    

عای ارتکاب ژنوسید مجوز انجام کند که آیا صحت اد جلسه استماع نیز بر این نکته این پرسش را مطرح می

طیفی از اقدامات از جمله توسل به زور است؟ در واقع، تنها در یک مورد در میان انبوهی از تکرار این مدعا 

اشتاره شتده کته تعهتد بته       2221از سوی اوکراین به آورده دیوان در قضیه بوستنی علیته صربستتان در ستال     

در دسترس هر دولتتی انجتام شتود بته شترطی کته در چتارچوب         پیشگیری و مجازات باید از طریق هر ابزار

 (مارس 1صورتجلسه استماع  41صفحه الملل باشد. ) های حقوق بین محدودیت

ژنوسید: ویلیام شبث کته در دعتوای گامبیتا علیته میانمتار بتر       های مرتبط با  تعریض وکالی حاضر در پرونده -22

 نوشتاری کوتتاه مبنای کنوانسیون ژنوسید، وکیل میانمار است، مورد انتقاد برخی محافل قرار گرفت. وی در 

ه رویکرد یکی از وکالی اوکراین، هارولد کو، مطرح کرد. از نظر وی، زمتانی کته هارولتد    همین انتقاد را ب

المللی وی در وزارت خارجه حضتور داشتت، در زمتان     کو در زمان دولت اوباما به عنوان مشاور حقوقی بین

ور در کنفرانس کامپاال، در قالب حضور در هیأت نمایندگی ایاالت متحده نسبت به مشتروعیت توستل بته ز   

المللی از جملته ژنوستید نظتر کشتور متبتوعش را اعتالم کترد. امتا وی در پرونتده           زمان ارتکاب جنایات بین

کنوانستیون بترای    2تواند به عنوان مبنایی برای تعهد منتدرج در متاده    اوکراین معتقد است توسل به زور نمی

 (مارس 1به بعد صورتجلسه استماع  58صفحه پیشگیری و مجازات ژنوسید به کار گرفته شود. )

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-06-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.ejiltalk.org/preventing-genocide-and-the-ukraine-russia-case/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-ORA-01-00-BI.pdf
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 )بخش دوم(ادعای ارتکاب ژنوسید: روسیه در دامی افتاد که خود پهن کرده بود 
 انسانی )سمت( عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم -دکتر عبداهلل عابدینی 

 

 چه ارتباطی میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید وجود دارد؟

 نگاهی به ادعاهای طرفین

روسیه در نامه خود به دیوان در رد ادعای اوکراین مبنی بر ممنوعیت توسل به زور برای اجرای تعهد مندرج در 

د احراز کند که موضوع اصلی اختالف در قالب پیشگیری و مجازات ژنوسید، معتقد است، دیوان بای 2ماده 

کنوانسیون که به دیوان اعطای صالحیت  1مربوط به تفسیر، اجرا یا اعمال کنوانسیون ژنوسید است یا خیر. ماده 

کرده، محدود به اختالف در این سه مقوله یعنی تفسیر، اجرا و اعمال است. روسیه در ادامه موارد تعهدات داخل 

کنوانسیون و اشاره به منشور ملل متحد در ماده  2شمرد و معتقد است تعهد مندرج در ماده  می در کنوانسیون را بر

کند. در واقع، روسیه معتقد است  ایجاد نمی 52آن ارتباطی میان این سند و منشور ملل متحد به خصوص ماده  8

کنوانسیون  1از این رو، ماده منشور در مقام دفاع مشروع است.  52مبنای اصلی توسل به زور علیه اوکراین ماده 

کند و محدود به مقررات خود کنوانسیون است که  ژنوسید یک مبنای عام بر حل و فصل اختالف ایجاد نمی

نامه سفارت  2-21بندهای گیرد. ) شود زیرا فراتر از محدوده کنوانسیون قرار می طبیعتاً شامل توسل به زور نمی

( از نظر روسیه هیچ ارجاعی به کنوانسیون ژنوسید در نطق دستور موقت دیوان 12بند و  روسیه در هلند به دیوان

جمهور روسیه وجود نداشته و منظور از ژنوسید در سخنرانی وی،  این از سوی رئیس صبح روز تهاجم به اوکر

 دستور موقت( 11ای ژنوسید نبوده است. )بند  معنای معاهده

کنوانسیون ژنوسید مبادرت به اقدام نظامی  2تواند بر مبنای ماده  در مقابل، اوکراین مدعی است آیا روسیه می

ن معتقد است این کشور حق دارد خواهان اجرای با حسن نیت تعهد مندرج در علیه این کشور نماید؟ اوکرای

کنوانسیون ژنوسید باشد در حالی که روسیه با سوءاستفاده از موضوع و هدف کنوانسیون، تهاجمی را در  2ماده 

( روسیه اگر دستور موقت 51بند لوای تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید علیه اوکراین انجام داده است. )

المللی  های ملل متحد از جمله خود دیوان بین کنوانسیون، به ارگان 8ادعایی داشت باید با توسل به ماده 

 دستور موقت( 12نمود. )بند  دادگستری مراجعه می

 یواندیدگاه د

الظاهر از یک سو و وجود حقوق مورد نظر و ارتباط آن با  دیوان در این قسمت از دو منظر صالحیت علی

پردازد. از نظر  های دستور موقت از سوی دیگر، به ارتباط میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید می درخواست

ه روسیه در ملل متحد و  نماینده روسیه در جمهور، وزیر امور خارجه، نمایند دیوان، مقامات روسی شامل رئیس

اند. همچنین، دیوان به تحقیقاتی اشاره  اتحادیه اروپا اشاره صریحی به بحث ژنوسید مردم منطقه دونباس داشته

کند که کمیته ذیربط زیر نظر مقامات دولتی روسیه در خصوص ارتکاب ژنوسید علیه مردم منطقه کریمه و  می

https://www.icj-cij.org/en/case/182/other-documents
https://www.icj-cij.org/en/case/182/other-documents
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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( دیوان معتقد است هدف وی در این دستور موقت 11-42بندهای شته انجام داده بود. )های گذ دونباس در سال

مقرره خاصی از مرحله رسیدگی نهایی به ادعای ارتکاب ژنوسید نیست. از طرفی، لزومی ندارد یک دولت به 

ای خاص برای اعطای صالحیت به دیوان استناد کند بلکه اشاره به موضوع معاهده به طور واضح و  معاهده

نظر دارند یا  سازد تا بداند که آیا در این خصوص با یکدیگر اختالف صریح نیز دولت طرف مقابل را قادر می

منشور و حقوق  52دعای روسیه مبنی بر استناد به ماده رغم ا خیر. نکته بسیار مهم از نظر دیوان آن است که به

الملل عرفی ذیربط جهت انجام عملیات نظامی ویژه در اوکراین، امکان استناد به چند سند یا ارتکاب یک یا  بین

منشور و حقوق  52چند فعل یا ترک فعل مرتبط با یک معاهده وجود دارد. از این رو، استناد روسیه به ماده 

 41-41شود. )بندهای  ل عرفی مانع از توجه دیوان به اختالف حاضر تنها از منظر کنوانسیون ژنوسید نمیالمل بین

 دستور موقت(

کنوانسیون در خصوص پیشگیری و مجازات ژنوسید  2دیوان در مرحله بعد به نحوه اجرای تعهد مندرج در ماده 

د )پیشگیری و مجازات(، حسن نیت است. وکالی پردازد. از نظر دیوان، اصل اساسی در اجرای این دو تعه می

 1به بعد صورتجلسه  42صفحه مارس بر این مسأله تأکید فراوانی داشتند. ) 1اوکراینی نیز در جلسه استماع 

های ملل متحد و حل و  های دیگری مانند مراجعه به ارگان گزینه کنوانسیون 1و  8( از نظر دیوان، ماده مارس

المللی دادگستری نیز قابل تصور است. مشارکت در ترتیبات  ه به دیوان بینفصل اختالف بر اساس مراجع

کند  ای گزینه دیگر پیشنهادی دیوان است. دیوان آورده خود را در قضیه بوسنی علیه صربستان تکرار می منطقه

ام کند. الملل برای پیشگیری و مجازات ژنوسید اقد تواند در چارچوب حقوق بین که به طور کلی هر دولتی می

 دستور موقت( 51-58الملل نیز منشور ملل متحد است. )بندهای  های حقوق بین یکی از چارچوب

در میان قضات دیوان نیز شکافی مبتنی بر دیدگاه روسیه و اوکراین، بروز یافت. برخی از این نکات قابل تأمل 

در ارتباط برقرار کردن بحث توسل هستند. در این خصوص قاضی روسی، گِوُرگیان، معتقد است ترفند اوکراین 

به زور در مقام اجرای نامناسب کنوانسیون ژنوسید، به نوعی دور زدن اصل رضایت طرف اختالف به رسیدگی 

در دیوان است. از نظر وی، تا زمانی که موضوع اصلی یک معاهده ارتباطی با مالحظات سیاسی مقدم بر عمل 

ئه شده توسط اوکراین، هر عمل ظاهراً غیرقانونی، از جمله توسل به زور مورد نظر داشته باشد، مطابق تفسیر ارا

ای تصادفی وارد شود و  شود تا عمل غیرقانونی مزبور در حوزه موضوعی معاهده بدون مجوز الزم، موجب می

( بر همین اساس وی معتقد است ارتباطی میان توسل به زور به عنوان استدالل اصلی 1بند قابل بحث باشد. )

اوکراین در درخواست دستور موقت و کنوانسیون وجود ندارد. وی برای تأیید نظر خود به قضایای توسل به زور 

تهدید یا توسل به زور علیه یک دولت به خودی خود »نماید:  ( استناد میدولت عضو ناتو 22میان صربستان و )

( قاضی چینی، ژیو، نیز رویکرد 5بند « )کنوانسیون باشد... 2تواند موجد ارتکاب ژنوسید در معنای ماده  نمی

کند.  مشابهی دارد. از نظر وی موارد دستور موقت که از روسیه خواسته شده، کمکی به حل بحران اوکراین نمی

کند.  ادعای اوکراین در خصوص توسل به زور روسیه در این قضیه، اصالت کنوانسیون ژنوسید را مخدوش می

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/182/oral-proceedings
https://www.icj-cij.org/en/case/182/oral-proceedings
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/105/provisional-measures
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
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، روسیه در هیچ جایی اعالم نکرده که کنوانسیون ژنوسید اجازه توسل به زور را به این کشور اعطا از نظر وی

ز شده است. وی معتقد است که ( همین دیدگاه از سوی قاضی مراکشی، بنونا، ابرا2-1بندهای کرده است. )

کرد که کدام یک از حقوق مندرج در کنوانسیون نسبت به اوکراین در اثر تهاجم  دیوان باید دقیقاً مشخص می

روسیه در معرض نقض قرار گرفته است. از نظر وی یافتن چنین ارتباطی ساده نیست به طوری که دیوان در 

ای را احراز نماید. از نظر وی، برقراری ارتباط تصنعی  ست چنین مسألههای ناتو نتوان قضایای صربستان علیه دولت

ساس ( بر ا5-1، 1، 22بند میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید، منجر به تضعیف سند اخیر خواهد شد. )

( همین دیدگاه نیز از 5بندهای عضو ناتو است. ) رویکرد ژیو نیز، این قضیه همانند قضایای صربستان علیه دولت

نولته تفاوت این قضیه با قضایای مزبور آن است که  سوی قاضی آلمانی، نولته و بنونا مطرح شده است. از نظر

تواند منجر به ارتکاب  گر می های مداخله موضوع قضایای اخیر این بود که آیا توسل به زور از سوی دولت

ژنوسید شود؛ در حالی که موضوع قضیه اوکراین آن است که آیا ادعای ارتکاب ژنوسید و عملیات نظامی انجام 

ری و مجازات ژنوسید در انطباق با کنوانسیون ژنوسید قرار دارد یا خیر. ضمن این که شده با هدف پیشگی

برخالف اوکراین در قضیه اخیر که انجام عملیات نظامی روسیه را با هدف پیشگیری و مجازات ژنوسید درک 

ته است. بلکه های نظامی ناتو در کوزوو وجود نداش کرده، چنین برداشتی نسبت به صربستان در انجام عملیات

( در 5-1بندهای های بمباران یوگسالوی سابق منجر به ارتکاب ژنوسید شده است. ) صربستان معتقد بود عملیات

معنوی نابودی جزیی یا کلی جمعیت یوگسالو و همچنین،  حالی که دیوان چنین امری را به دلیل فقدان عنصر

عدم ارتباط میان توسل به زور و ارتکاب ژنوسید احراز نکرد. از نظر دیوان، هرگونه توسل به زوری لزوماً منجر 

 (دیوان2111قرار سال  42بند شود. ) به ارتکاب ژنوسید نمی

بر همین اساس، قاضی گورگیان معتقد است این نوع از طرح دعوا، به این معنا که خواهان از دیوان خواسته باشد 

تواند بر اساس موافقتنامه ارجاع حل و  عدم نقض ادعایی که از سوی خوانده به وی منتسب شده را تنها دیوان می

اختالف به دیوان یا در چارچوب پذیرش صالحیت اجباری دیوان مورد بررسی قرار دهد. وی از این نوع فصل 

رابینسون نیز در همین راستا ( قاضی 8ند )ب کند. یاد می violation complaints-nonدعاوی تحت عنوان 

معتقد است، در عمل همیشه خواهان بررسی نقض تعهد از سوی خوانده را از دیوان خواسته اما در پرونده حاضر 

( 21بند خواهد تا عدم نقض خواهان که خوانده مدعی ارتکاب آن است را احراز نماید. ) خواهان از دیوان می

وی معتقد است برای برقراری ارتباط میان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با کنوانسیون ژنوسید باید مقدمه 

قوق کنوانسیون ژنوسید را نیز در نظر گرفت که در آن به منشور ملل متحد اشاره شده و مطابق کنوانسیون ح

، مقدمه نیز بخشی از سیاق معاهده است. طبق منشور نیز حل و فصل اختالف باید منطبق با 2111معاهدات وین 

وان در قضیه نیکاراگوئه هم اعالم کرد توسل به ( از نظر وی، دی21-28بندهای آمیز باشد. ) های مسالمت شیوه

( نکته شایان ذکر 21بند شود. ) زور روش درستی برای پایش و نظارت بر اجرای تعهدات حقوق بشر تلقی نمی

مخالف )گورگیان و ژیو( برای دو بند نخست دستور  2موافق به  21ت آن است که نصاب در میان نظرات قضا

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-02-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-05-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/105/105-19990602-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-04-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-04-EN.pdf
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های تحت هدایت و کنترل روسیه در اوکراین( و  موقت )توقف عملیات نظامی ویژه از سوی روسیه و گروه

ین که ضمن ا اتفاق آرا در مورد سوم دستور موقت )پرهیز از اقدامات تشدید کننده اختالف( ثبت شده است.

دهد که بسیاری از مباحث مطرح شده از سوی تیم وکالی اوکراین  نشان می مارس 1صورتجلسه استماع بررسی 

انی میان های فراو گیری قضات اکثریت و استدالل حقوقی آنها مؤثر بوده است به نحوی که مشابهت در تصمیم

 شود. آنها مشاهده می

 تحلیل نهایی

در خصوص پرسش خاص ارتباط میان توسل به زور و کنوانسیون ژنوسید باید دو موضوع را از یکدیگر 

تفکیک نمود. نخست این که تحت هیچ شرایطی امکان توسل به زور یکجانبه برای اجرای تعهد به پیشگیری و 

ملل معاصر وجود ندارد. دفاع مشروع فردی یا جمعی تنها موارد مجاز ال مجازات جنایت ژنوسید در حقوق بین

شوند. شورای امنیت به دلیل وتوی روسیه نتوانست نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین وارد شود. از این  تلقی می

فردی نیز باید  دفاع مشروعرو، مجوز شورای امنیت برای اجرای تعهد به پیشگیری و مجازات قابل تصور نیست. 

ته علیه دولت عضو؛ ضرورت انجام شود از جمله وجود حمله مسلحانه ارتکاب یاف منشور 52ماده در پرتو شرایط 

یک از شروط  رسد هیچ دهی به شورای امنیت در خصوص اقدامات انجام شده. به نظر نمی و تناسب و گزارش

 مسوولیت حمایتمزبور از سوی روسیه در دفاع مشروع ادعایی علیه اوکراین محقق شده باشند. حتی در پرتو 

 ( نیز انجام اقدام نظامی باید در پرتو مجوز شورای امنیت باشد. 211)بند 

توان در قالب دفاع مشروع نسبت به اجرای تعهد به  جنبه دوم موضوع پاسخ به این پرسش است که آیا می

توان دفاع مشروع را در قالب عامل رافع وصف عمل  ات ژنوسید اقدام کرد؟ در واقع، آیا میپیشگیری و مجاز

توان اقدام روسیه را در قالب اقدام متقابل در معنای طرح مسوولیت دولت  متخلفانه در نظر گرفت؟ آیا می

ت رعایت شده است؟ در نظر آورد؟ آیا شرایط دفاع مشروع و اتخاذ اقدامات متقابل در این وضعی 2222مصوب 

ها از سوی طرفین اختالف و دیوان در مرحله ماهوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ با این مفروض  این پرسش

تواند به عنوان زیاندیده از نقض تعهد به  که مطابق آورده دیوان در قضیه گامبیا علیه میانمار، دولت روسیه می

ت به مطالبه مسوولیت دولت اوکراین اقدام کند. از این رو، چه ارتکاب ژنوسید ادعایی از سوی اوکراین، نسب

 بسا باید منتظر ایرادات مقدماتی و همچنین، دعوای متقابل روسیه در گام بعدی بود. 

بخش تعهد به پیشگیری و منتشر گردید، نویسنده  2221که در سال  کامنتری کنوانسیون ژنوسیدجالب آن که در 

زور برای جلوگیری از ژنوسید ارائه معتقد است هنوز پاسخ قطعی برای پرسش امکان توسل به  مجازات ژنوسید

نشده است. از نظر وی، منع ژنوسید یک قاعده آمره است و منع توسل به زور نیز از ویژگی قاعده آمره 

توان اظهار داشت که در زمان نقض تعهد به پیشگیری و مجازات ژنوسید،  برخوردار است و با قاطعیت نمی

توان نظر وی را  دهد که نمی ته سوابق نویسنده مزبور نشان میوضعیت توسل به زور چگونه خواهد بود. الب

این دو تعهد را از نوع تعهد به فعل تلقی کرد و اظهار داشت  قضیه بوسنیطرفانه قلمداد کرد. دیوان در  بی

https://www.icj-cij.org/en/case/182/oral-proceedings
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779-chapter-66
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199570218.001.0001/law-9780199570218-chapter-2
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
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الملل، مانع از ارتکاب ژنوسید شده یا  ها موظف هستند در قالب ابزارهای در دسترس موجود در حقوق بین لتدو

رسد که توسل به زور بتواند ابزاری برای پیشگیری و  نسبت به مجازات عامالن آن اقدام کنند. به نظر نمی

دستور موقت اوکراین علیه  51بند  دستانه، در ای که دیوان به صورت پیش مجازات ژنوسید تلقی شود؛ نکته

 نیز به آن اشاره داشت.  روسیه

نظامی ناتو در کوزوو علیه دولت یوگسالوی سابق در سال  عملیاتکوتاه سخن این که در عرصه عمل، تجربه 

المللی مورد  با توجیه جلوگیری از ژنوسید ارتکابی در کوزوو نشان داد که چنین امری از سوی جامعه بین 2111

نیز اقدام متقابل باید بدون توسل به زور بوده؛ با  طرح مسوولیت دولتپذیرش قرار نگرفته است. بر اساس 

طرح مسوولیت دولت(؛ متناسب  52رعایت تعهدات ذیربط حقوق بشر و حقوق بشردوستانه همراه باشد )ماده 

الف، از سوی طرح مسوولیت دولت( و در صورت ارجاع اختالف به یک مرجع حل و فصل اخت 52باشد )ماده 

 طرح مسوولیت دولت(. 52ماده  1طرف اتخاذ کننده اقدام متقابل، متوقف شود )بند 

های مختلفی از جمله ارتکاب ژنوسید  روسیه تمام تالش خود را برای توجیه اقدام نظامی علیه اوکراین در قالب

و از این طریق، با داشتن دست باال نسبت  المللی را نسبت به اقدام خود توجیه نماید به کار برد تا بتواند جامعه بین

به بعد در جنگ تمام عیار  2224به اقدامات خود در قبال اوکراین عمل نماید. غافل از این که اوکراین از سال 

کند و از این جهت،  حقوقی، از هر فرصتی برای طرح دعوا علیه اقدامات روسیه در خاک خود استفاده می

های اخیر راند، دامی شد که خودش را  از زبان مقامات رسمی این کشور در ماه توجیهی که روسیه ناخواسته

های  گرفتار کرد. کافی است تصور کنیم در صورت عدم طرح مباحث مربوط به ژنوسید از سوی روسیه در ماه

کرد و این مجالی که است که بسیاری از  اخیر، اوکراین نیز مجال فراخی برای طرح این دعوا پیدا نمی

 اند. های الزم را از آن گرفته های ناظر این وقایع، درس دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/10/1/567.pdf
http://www.ejil.org/pdfs/10/1/567.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf


 

 

 

 

 بخش هفتم:

 حقوق محیط زیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



حقوق محیط زیست   

 

 

361 
 

 یرا لیدارند؟ تحل یمیاقل راتییدر کاهش تغ ینیبه نقش آفر یتعهد ینفت یها شرکت ایآ

 کربن دیاکس یدادگاه بخش الهه درخصوص تعهد شرکت شل در کاهش انتشار د
 طباطبایی عالمه دانشگاه الملل بین حقوق ارشد کارشناسی آموخته دانش -فرد عارفی معین

 

 .بوده استالمللی در دو دهه اخیر  های جامعه بین ترین چالش ها یکی از بزرگ رعایت حقوق بشر توسط شرکت

نیز به دست  توفیقاتیالمللی با همکاری دول عضو به دنبال مقابله با این چالش بوده و  های بین در این بین، سازمان

جهت کنترل  آور معاهده الزام، تالش جامعه جهانی برای تدوین یک اشاره شدتر نیز  اند. همانطور که پیش آورده

های تجاری مطابق با استانداردهای حقوق بشری، همچنان ادامه دارد؛ اما این بدان معنا نیست که  رفتار شرکت

ه و بی توجه به حقوق بنیادین بشر، عمل کنند. به واقع توانند آزادان ، می ها در نبود چنین الزام حقوقی  شرکت

ها  آور، تعهدات حقوقی به اشکال گوناگون برای شرکت توان اینگونه ادعا کرد که علیرغم نبود معاهده الزام می

ها عبور کرد.  توجه از آن توان بی ها وجود دارد که نمی اعم از بزرگ و کوچک و فارغ از حوزه فعالیت آن

ه نام پیمان»، 2222مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال « اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر»

و  2222( که توسط سازمان ملل متحد در سال United Nations Global Compact) «جهانی ملل متحد

های  های مختلف در سراسر جهان به اتخاذ سیاست های اقتصادی و شرکت در ده اصل با هدف تشویق بنگاه

اصول »ویب رسید و ها در این ارتباط به تص پایدار و دربرگیرنده مسئولیت اجتماعی و گزارش عملکرد آن

توسط سازمان  2222که در سال  «های چند ملیتی راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد شرکت

چند از این های عضو آن سازمان ابالغ شد گواهی بر این مدعا هستند. هر همکاری و توسعه اقتصادی به دولت

گردد، عدم  شود و اولین ویژگی که از این عنوان به ذهن متبادر می یاد می  حقوق نرماسناد تحت عنوان 

توان به اهمیت روز  میها،  های انجام شده نزد محاکم داخلی دولت هاست، اما با نگاهی به دادرسی آوری آن الزام

 های ناقض حقوق بشر پی برد.  افزون این اسناد نزد جامعه جهانی در برخورد با شرکت

 است. این اصل، به« مراقبت مقتضی»های تجاری، اصل شناخته شده  مرکز ثقل تعهدات حقوق بشری شرکت

های  ها و سایر بازیگران تأثیرگذار )شرکت های اخیر، در حوزه محیط زیست و تعهدات دولت خصوص در سال

های مختلف فعالیت یک شرکت  مراقبت مقتضی باید در عرصه .یافته استتجاری( به مراقبت از آن نمود عینی 

و مراقبت مقتضی در  ارزیابی اثرات حقوق بشری، مبارزه با فسادها عبارتند از:  مورد توجه قرار گیرد. این عرصه

آزمودن ، ارزیابی ریسکها، مراقبت مقتضی، شامل  و بطور کلی، در هریک از این حوزه حوزه عملیاتی

 در مورد قیاساساً تحق - گردد. مراقبت مقتضی می ها ها و اکتساب ادغامو  توجه به اشخاص ثالث، ها برنامه

 -شود  بیآس ایخطر  جادیممکن است باعث ا ،قابل اجرا یخط مش یا استاندارد کی ذیلکه  یموارد ییشناسا

  .است ضروری -یک شرکت- یداخل نظارت ستمیس ای ریزی نوع برنامههر  یبرا

https://www.ihrb.org/library/top-10/top-ten-issues-in-2010
https://at20.ohchr.org/achievements.html
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/second-revised-draft-of-the-binding-treaty/
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines/
http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines/
http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines/
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc10.htm
https://leap.unep.org/knowledge/glossary/no-harm-rule
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/deals/mergers-acquisitions-ma/
https://www.paulhastings.com/insights/client-alerts/the-integration-of-business-and-human-rights-into-international-regulatory
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آور در مورد تجارت و حقوق بشر، اصل مراقبت  الدولی برای تدوین معاهده الزام های کارگروه بین در تالش

گیری از آسیب به محیط زیست در  مراقبت و پیش ها در مقتضی به عنوان پایه و اساس تعهدات شرکت

آور(. این درحالی است که  نویس معاهده الزام پیش 1، ماده 1)بند  ده استشنویس این معاهده معرفی  پیش

ها در حال حاضر، در قوانین خود، لزوم رعایت حقوق بشر و عدم آسیب به محیط زیست توسط  برخی دولت

، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، هلندهای  در همین ارتباط، از دولت نوشته پیشیناند. در  بینی کرده ها را پیش شرکت

به عنوان دول پیشگام در این وادی یاد شد. به عنوان مثال، پارلمان کشور آلمان، اخیراً و  مجارستانو  آلمان

به تصویب رساند که  قانونیثریت نمایندگان، ، با رأی اک2222ژوئن  1همزمان با تکمیل این نوشتار، در تاریخ 

خواهد که مراقبت مقتضی را در مورد حقوق بشر و محیط زیست،  های متوسط و بزرگ می در آن از شرکت

برای تصویب این قانون، نهادهای مدنی از های خود قرار دهند. در جریان مباحثات مقدماتی  سرلوحه فعالیت

پارلمان آلمان درخواست کرده بودند که از اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل الگوبرداری کند 

 این قانون: بر اساسرا تأیید نمود.  الگوبرداری توان این که با توجه به مفاد قانون تصویب شده، می

 و احترام به حقوق بشر در کل زنجیره تأمین خود، اطمینان حاصل کنند؛ها باید از رعایت  شرکت .2

ها باید سازوکارهای دریافت شکایات را تأسیس کرده و گزارش های کافی در مورد  شرکت .2

 های مربوط به مراقبت مقتضی را ارائه نمایند؛ فعالیت

تعهدات جدید مرتبط با  2221ژانویه  2کارمند دارند باید از تاریخ  1222هایی که بیش از  شرکت .1

 (.2224کارمند، از سال  2222های دارای بیش از  مراقبت مقتضی را انجام دهند )و شرکت

در این قانون اشاره شده است که در صورت نقض مقررات حقوق بشری و محیط زیستی، بسته به شدت نقض، 

. محکوم کنندخود به عنوان جریمه المللی  % درآمد بین2توانند شرکت ناقض را به پرداخت  محاکم قضائی می

سال، در صورت نقض  1تهیه کاال و خدمات مورد نیاز برای فعالیت شرکت به مدت  ممنوعیت همچنین امکان

های  ای بر اقامه دعاوی متعدد علیه شرکت تواند مقدمه بینی شده است. این قانون می مقررات این قانون پیش

دلیل عدم وجود قوانین و مقررات داخلی معیّن، از نوعی مصونیت از طرح دعوا تجاری باشد که تا به امروز به 

 اند.  برخوردار بوده

توان سهم به خصوصی برای دولت هلند نیز مد نظر قرار داد چراکه با  در کنار این اقدام مثبت دولت آلمان، می

، محاکم این کشوردر شل همچون گروه  های تجاری علیه غولنهاد هلند  های مردم اقامه دعوا توسط سازمان

ها معطوف، و امید به فائق آمدن بر این چالش، بیش از پیش احساس  تهای جامعه جهانی بر مسئولیت شرک نگاه

های عمدتاً نفتی به دلیل آسیب به محیط  های این کشور، به دلیل شکایات متعددی که از شرکت شد. دادگاه

اند. یک نمونه از  ، نقشی مهم در توسعه مفهوم تجارت و حقوق بشر ایفا کردهشده استها مطرح  زیست نزد آن

)که خود به نمایندگی از چندین سازمان  میلیودیفنسیاین دعاوی، مربوط به دعوای گروه حامی محیط زیست 

( که به عنوان شرکت مادر RDS) رویال داچ شلعلیه شرکت  نهاد مدافع حقوق بشر این دعوا را طرح کرد( مردم

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://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/
https://www.dlapiper.com/en/hungary/insights/publications/2021/05/human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation-in-europe/
https://www.mondaq.com/australia/environmental-law/38278/environmental-offences-management-systems-and-the-due-diligence-defence
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=149b6b6d-c150-4005-b6b2-b2ff87293194
https://www.dlapiper.com/en/hungary/insights/publications/2021/05/human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation-in-europe/
https://www.dlapiper.com/en/hungary/insights/publications/2021/05/human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation-in-europe/
https://www.dlapiper.com/en/hungary/insights/publications/2021/05/human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation-in-europe/
https://www.sgs.hu/en/construction/quality-health-safety-and-environment/environment/environmental-assessment-and-management/environmental-due-diligence-audits
https://dserver.bundestag.de/btd/19/305/1930505.pdf
https://www.eyeonesg.com/2021/06/business-and-human-rights-germany-passes-mandatory-human-rights-due-diligence-law/
https://www.eyeonesg.com/2021/06/business-and-human-rights-germany-passes-mandatory-human-rights-due-diligence-law/
https://www.jurist.org/news/2021/06/germany-passes-law-requiring-corporate-due-diligence-human-rights-environment/
https://www.jurist.org/news/2021/06/germany-passes-law-requiring-corporate-due-diligence-human-rights-environment/
https://en.milieudefensie.nl/shell-in-nigeria
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
https://en.milieudefensie.nl/about-us/about-milieudefensie
https://royaldutchshellplc.com/
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سابقه بوده و رشد  شود، در دادگاه بخش الهه هلند است. رأی دادگاه در این پرونده بی شناخته میشل گروه 

ی مشابه باشد. به ها تواند چراغ راهی، برای دیگر محاکم ملی در پرونده دهد که می را نشان می تفکر حقوقی

ها در حال افزایش است، با توجه به فشارهای  عالوه، از آنجا که دعاوی مربوط به تغییرات اقلیمی علیه شرکت

های فعال  تواند بر سایر شرکت های بزرگ برای مبارزه با گرم شدن کره زمین، این رأی می روزافزون بر شرکت

ان تأثیراتی به همراه داشته و اهمیت تبعیت از معیارهای های فسیلی در سراسر جه در حوزه انرژی و سوخت

ها، روشن سازد. با این مقدمه،  حقوقی در مراقبت از محیط زیست و تبعات تخطی از آن معیارها را برای آن

 ضروری است که رأی مورد اشاره، هرچند اجمالی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

علیه شرکت نفتی شِل  اقامه دعواحیط زیست، میلیودیفنسی، طی ، گروه طرفدار م2221آوریل سال  5در 

(Shellنزد دادگاه بخش الهه مدعی شد که فعالیت )  های این شرکت در رابطه با تغییرات اقلیمی، ناقض تعهد به

و تعهدات حقوق  2225قلیمی نامه پاریس در مورد تغییرات ا موافقتمراقبت مقتضی ذیل قوانین دولت هلند، 

نماید، اصول راهنمای تجارت و حقوق  بشری است. از جمله این تعهدات، آنطور که خواهان این دعوا ادعا می

نامه جهانی سازمان ملل متحد و اصول راهنمای سازمان همکاری  بشر سازمان ملل متحد، اصول مندرج در پیمان

، برخی دیگر از «میلیودیفنسی»ملیتی است. در کنار گروه های چند  و توسعه اقتصادی در مورد شرکت

و « اِندز بُث» ،«نیگیوِرِن وادن»، «هلند یورا لیفُس» ،«اکشن اِید» ،«صلح سبز هلند»نهاد از قبیل  های مردم سازمان

شهروند دیگر، در قامت خواهان حاضر شده و گروه میلیودیفنسی را به  21222 همراه با «نیجوان زم ارانی»

عنوان نماینده خواهان در این دعوا انتخاب نمودند. دادگاه در تصمیم خود، امکان اقدام جمعی از جانب 

در سند  نهاد را به آن جهت تأیید کرد که منافع این اقدام جمعی در راستای اهداف تبیین شده های مردم سازمان

، به واقع، دعوای حقوقی است که از جانب گروهی از افراد اقدام جمعیاز رأی(.  4.2.5)بند  بودها   تأسیس آن

اند به وسیله حداقل یک  )حقیقی و یا حقوقی( که متحمل زیانی مشترک در نتیجه اقدامات خوانده آن دعوا شده

مجموعه اسناد، شواهد و نظرات گردد. اقدام جمعی به آن سبب که در آن،  فرد یا نهاد به عنوان نماینده اقامه می

شود و هم برای خواهان و هم دادگاه،  کارشناسی در عین تفصیل، در یک مجموعه واحد به دادگاه ارائه می

تر است، در مواردی که منفعت مشترک محقق است، بر دعاوی جداگانه ترجیح داده  تر و به صرفه هزینه کم

تواند توجیهی مناسب برای اقدام جمعی یاد شده در قالب یک دعوای حقوقی علیه گروه  همین امر میشود.  می

های آن  را با این استدالل که فعالیت ایداکشنباشد. با این حال، دادگاه ادعاهای مطرح شده توسط گروه شل 

یان فردی نبوده و اینکه منافع آن قبالً طی اقدام جمعی یاد شده تأمین گردیده و متوجه شهروندان هلند و مدع

شهروند نیز به  21222از رأی(. همچنین دعوای  4.2.5)بند  رد نمودمنفعت مستقلی در این باب متصور نیست، 

 از رأی(.  4.2.1ند اعالم داشت، رد شد )ب« فقدان منفعت فردی ملموس»دلیل آنچه دادگاه 

درصدی میزان انتشار گاز  45و الزام آن به کاهش شل خواهان در این پرونده به دنبال محکوم کردن شرکت 

در مقایسه با سطح انتشار گازهای  2252میالدی و رساندن آن به صفر تا سال  2212اکسید کربن تا سال  دی

http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2021/05/28/guest-commentary-an-assessment-of-the-hague-district-courts-decision-in-milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2021/05/28/guest-commentary-an-assessment-of-the-hague-district-courts-decision-in-milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-change-conference-november-2015/paris-agreement
https://www.greenpeace.org/usa/about/
https://actionaid.org/who-we-are
https://gofossilfree.org/about/
https://www.waddenvereniging.nl/onswerk/overzicht
https://www.bothends.org/index.php?page=17
https://youngfoee.eu/who-we-are/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://www.hbsslaw.com/about/what-is-a-class-action-lawsuit
https://www.hbsslaw.com/about/what-is-a-class-action-lawsuit
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://www.ejiltalk.org/milieudefensie-v-shell-do-oil-corporations-hold-a-duty-to-mitigate-climate-change/


حقوق محیط زیست   

 

 

364 
 

از دادخواست  11-15)بندهای  بوددر مورد تغییرات اقلیمی مطابق با موافقتنامه پاریس  2222ای در سال  گلخانه

داف توافقنامه پاریس و مستندات علمی در مورد خواهان(. خواهان اینگونه استدالل کرد که با توجه به اه

مطابق با تعهد به مراقبت مقتضی موظف به اقدام جهت کاهش شل خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، شرکت 

از  212بخش خواهان مبنای استدالل خود را    از دادخواست خواهان(. 18است )بند  ای گازهای گلخانهانتشار 

( و 2که حق بر حیات )ماده  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 8و  2قانون مدنی هلند قرار داده که در مواد  1فصل 

کند، از آن یاد شده است. استدالل خواهان  ( را تضمین می8حق بر زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی )ماده 

مراه کننده و اقدامات ناکافی برای کاهش ، اظهارات گشلبیانگر این بود که آگاهی طوالنی مدت شرکت 

سرعت تغییرات اقلیمی، نشان دهنده به خطر انداختن حیات شهروندان کشور هلند و اقداماتی است که 

 از دادخواست خواهان(. 128و  582)بند  آیند حساب میانگاری خطرناک به  سهل

در مقام خوانده دعوا، در کنار سایر دفاعیات این بود  شلنمایندگان حقوقی شرکت  استدالل اصلیدر مقابل، 

ای از این دست وجود ندارد که بتواند ثابت کند اقدامات  که هیچ معیار حقوقی، مصوبه قانونی، یا هر نوع قاعده

برخالف معیارهای حقوقی  ای، های مربوط به انتشار گازهای گلخانه یت محدودیتدر عدم رعاشل شرکت 

از الیحه دفاعی خوانده(. خوانده  1.2.2قانون مدنی هلند( است )بند  1از فصل  212نانوشته )موضوع بخش 

کنوانسیون اروپایی  8و  2تواند ذیل مواد  که ادعاهای خواهان بیش از حد کلی است و نمی مدعی شدهمچنین 

ده(. از سوی دیگر، خوانده این ادعا را مطرح کرد که از الیحه دفاعی خوان 121حقوق بشر قرار گیرد )بند 

های تعیین شده توسط دولت بوده و از این بابت  گذاری داخلی آن در مسیر خط مشی تمامی اقدامات و سیاست

به محیط زیست دانست. همانطور که در ادامه نیز خواهیم دید، دادگاه این   را مسئول آسیبشل توان گروه  نمی

از رأی( و هریک  4.4.52)بند  قائل به تفکیک شدفت و میان مسئولیت دولت و مسئولیت شرکت ادعا را نپذیر

 های خود دانست.  مسئول اقدامات و خط مشی را در ظرفیت شخصی خود

، شلهای گروه  دادگاه، پیش از بررسی ادعای خواهان، برای شفافیت موضوع و امکان تفکیک میان فعالیت

 رأی(:از  2.5.4بندی این گازها را یادآور شد )بند  ، دسته«ای پروتکل گازهای گلخانه»مطابق با 

 انتشار به نحو مستقیم از منابعی که تحت مالکیت یا کنترل کلی و یا جزئی شرکت مربوطه هستند؛ .2

های  انتشار به صورت غیرمستقیم از طریق منابع تحت مالکیت اشخاص ثالث که شرکت برای فعالیت .2

 کند؛ ها برق، بخار و یا انرژی گرمایشی خریداری می خود از آن

ای تحت مالکیت  های شرکت که از منابع گازهای گلخانه تقیم حاصل از فعالیتسایر انتشارهای غیرمس .1

شود، از جمله نفت خام و گاز که اشخاص ثالث از آن شرکت  یا کنترل اشخاص ثالث منتشر می

 اند. خریده

http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_summons.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_summons.pdf
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_summons.pdf
https://en.milieudefensie.nl/news/rds_milieudefensie-c-s-_-translation-statement-of-defence.pdf/@@download/file/RDS_Milieudefensie%20c.s.%20_%20Translation%20Statement%20of%20Defence.PDF
https://en.milieudefensie.nl/news/rds_milieudefensie-c-s-_-translation-statement-of-defence.pdf/@@download/file/RDS_Milieudefensie%20c.s.%20_%20Translation%20Statement%20of%20Defence.PDF
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://ghgprotocol.org/
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و ، در گزارش های سالیانه، گزارش های پایداری شلای توسط گروه  اطالعات مربوط به انتشار گازهای گلخانه

از  2.5.5بیان شده و دادگاه با در نظر گرفتن این اطالعات به بررسی پرونده پرداخت )بند « پروژه افشای کربن»

 رأی(.

برد  توان ادعا کرد که در پیش به جرأت می کند و موضوعی که این پرونده را نسبت به سایر دعاوی متمایز می

ها به دلیل نقض حقوق بشر، تأثیر بسزایی خواهد داشت این  جهانی مسیر دشوار تعریف مسئولیت برای شرکت

است که دادگاه در این پرونده برای پیمودن طریق عدالت، در کنار قوانین داخلی دولت هلند و مصوبات 

را نیز مورد  پذیرفته استها را  که جامعه جهانی با دیدی مثبت، آن الملل اصول و قواعد حقوق بیناتحادیه اروپا، 

المللی ریشه  دهد. برای این منظور، دادگاه، اصل مراقبت مقتضی که در بطن جامعه بین توجه خاص قرار می

المللی  و سپس توسط دیوان بین تریل اسملتر دوانده و برای اولین بار در رأی داوری )و البته محیط زیستی(

تعهد گروه آور اعالم شده است را منشأ اصلی  ( به عنوان قاعده الزام22)ص  کانال کورفودادگستری در قضیه 

ستقیم، (. البته باید به این موضوع اشاره کرد که دادگاه به صورت غیر مرأیاز  4.2.1در نظر گرفت )بند شل 

قانون مدنی هلند که معیار مراقبت مقتضی را بیان  1الملل شده و ابتدائاً بر اساس بخش  وارد حوزه حقوق بین

نامه  آیین 1و  4.2قانون مدنی هلند، بر اساس ماده  1دارد به این موضوع رسیدگی کرد. قابلیت اجرایی بخش  می

به »دارد  است که اعالم می پارلمان و شورای اتحادیه اروپا در مورد قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی

غیر شده باشد، قانون قابل اجرا در مورد تعهدات  ینیب شیپ یگرینامه به طور د نییآ نیکه در ا یمواردغیر از 

(؛ و 4ماده  2)بند ...« افتد یاست که خسارت در آن اتفاق م ی، قانون کشوریو بزهکاراز جرم  یناش قراردادی

ت ااز خسار یناش غیر قراردادیقانون قابل اجرا در مورد تعهدات »نامه که بر اساس آن  این آیین 1همچنین ماده 

 نییتع 4ماده  2بند ق است که طب ی، قانوناند ها متحمل شده آن اموال ایکه اشخاص  یخسارت ای یطیمح ستیز

در ارتباط با این پرونده  از رأی( 4.42)بند  الملل حقوق بیندر همین نقطه است که دادگاه به مبانی  ....«شده است

توان روشی نوین تصور کرد؛ اما دادگاه با تفسیری موسع از این  کند. اعمال اصل مراقبت مقتضی را نمی ورود می

 قابل توجه است: سه مرحلهاصل، ویژگی منحصر به فردی به آن داد. در این روند تفسیری، 

الملل بشر  را ملزم به رعایت حقوق بینشل اول اینکه دادگاه اعالم داشت که اصل مراقبت مقتضی، گروه 

تعهدات مستقیم ذیل حقوق بشر دارد چراکه دادگاه بر این باور است که حق شل کند. این بدان معنا نبود که  می

المللی حقوق  میثاق بینیم خصوصی و خانواده در مورد شهروندان هلند ذیل بر حیات و حق بر احترام به حر

و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل اعمال بر روابط میان دولت و شهروندان است. با این حال،  مدنی و سیاسی

های اجتماعی که در کالبد آن نهادینه شده، دادگاه اعالم داشت که  منافع بنیادین حقوق بشر و ارزشبا توجه به 

( ایفا کند و لذا توجه شلتواند نقش مهمی در روابط میان خواهان )میلیودیفنسی( و خوانده )گروه  حقوق بشر می

قانون مدنی هلند مبذول  1از بخش  212( ذیل بند 4.4.1)بند  تفسیر معیار مراقبت مقتضیخاصی به این مقوله در 

استعانت جست که در آن دیوان عالی هلند در  (4.4.1)بند  اورگندا داشت. برای این منظور، دادگاه از قضیه مهم

https://www.cdp.net/en/info/about-ushttps:/www.cdp.net/en/info/about-us
https://verfassungsblog.de/shells-responsibility-for-climate-change/
https://theconversation.com/the-global-community-is-finally-acting-on-climate-change-but-we-need-to-switch-to-renewable-energy-faster-119841
https://www.informea.org/sites/default/files/court-decisions/Trail%20Smelter%20Case.pdf
https://www.refworld.org/cases,ICJ,402399e62.html
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj#d1e679-40-1
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/864/oj#d1e679-40-1
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://verfassungsblog.de/shells-responsibility-for-climate-change/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
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کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از شهروندان هلند در مقابل عواقب  8و  2حکم صادره خود اعالم کرد که مواد 

کند و برای  اکسید کربن حمایت و محافظت می دلیل انتشار گاز دیناشی از تغییرات وضعیت آب و هوا به 

( 11از تفسیر عمومی شماره  25و  24)بندهای  کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحدتقویت استدالل خود به رویه 

 استناد نمود. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و محیط زیستو همچنین 

دوماً، در تفسیر معیار مراقبت مقتضی، دادگاه، اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر مصوب شورای حقوق بشر 

معتبر و مورد تأیید جامعه « ابزار حقوق نرم»نظر قرار داد. دادگاه این سند را یک  سازمان ملل متحد را مد

کند. از  های تجاری را در رابطه با رعایت حقوق بشر ترسیم می المللی دانست که مسئولیت دول و شرکت بین

از رأی( در  4.4.22)بند  سندی سودمندتوان از آن به عنوان  آور بودن این سند، می نظر دادگاه، علیرغم غیرالزام

 تفسیر معیار مراقبت مقتضی استفاده نمود.

نامه پاریس  به موافقتشل ای توسط  کاهش انتشار گازهای گلخانه گیری در مورد میزان سوماً، دادگاه در تصمیم

را  حوزه آب و هواموجود در  یعلم یها افتهی نیبهتر سیکه اهداف توافق نامه پار دارد اشاره کرده و بیان می

از  مقتضی مراقبت معیار ریدر تفس نیو بنابرا را همراه خود دارد یالملل نیاجماع گسترده بدهد، که  ینشان م

نامه  از رأی(. دادگاه سپس به این نتیجه رسید که اهداف موافقت 4.4.21)بند  برخوردار است به سزایی تیاهم

گیری دادگاه  ها، نتیجه برگرفته شده و این گزارش الدولی برای تغییرات اقلیمی هیئت بینهای  پاریس از گزارش

 کنند. را تأیید می 2212تا سال شل ای توسط گروه  درصدی میزان انتشار گازهای گلخانه 45در مورد کاهش 
نامه پاریس از نظر حقوقی با پرونده جاری مرتبط است، دادگاه، تضمین  داف موافقتجهت تأیید این نظر که اه

 نفعان غیردولتی از اهداف آن را یادآوری کرد.  نامه پاریس به حمایت ذی امضاکنندگان موافقت

ردهای را مغایر با استاندا شلهای گفته شده در باال، دادگاه بخش الهه، اقدامات شرکت  با تمسّک به استدالل 

، سطح 2221، نسبت به سال 2212مراقبت مقتضی ذیل قوانین هلند دانست و این شرکت را ملزم نمود که تا سال 

رأی از رأی(. دادگاه در  5.1درصد کاهش دهد )بند  45ها  ای خود را در کل فعالیت انتشار گازهای گلخانه

ها و اشخاص  مستقیماً و همچنین از طریق شرکت -دهد که  دستور میشل به شرکت »خود اعالم کرد که  نهایی

حجم کلی ساالنه  -دهند شکیل میرا تشل شوند و گروه  های تلفیقی سالیانه آن می حقوقی که مشمول حساب

شل های تجاری و فروش محصوالت حامل انرژی گروه  اکسید کربن در جو را که به دلیل فعالیت انتشار دی
ای  ای محدود سازد که به طور خالص، و در مقایسه با سطح انتشار گازهای گلخانه افزایش یافته است، به اندازه

دستور داد که سطح انتشار را به طور شل ه بیان دیگر، دادگاه به گروه ب« % کاهش پیدا کند.45، 2221در سال 

کند کاهش دهد.  % از طریق عملیات خود و همچنین از طریق استفاده از نفتی که تولید می45خالص به میزان 

گروه دادگاه این تصمیم خود را موقتاً قابل اجرا دانست به این معنا که اگرچه این تصمیم ممکن است از جانب 

ای  مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، اما خوانده همچنان ملزم به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهشل 

وزنه تعادل »کند که  مطابق با دستور دادگاه خواهد بود. در توجیه این موضوع ، دادگاه اینگونه استدالل می

https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/Report.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://www.ipcc.ch/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
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کند. منفعت خواهان در تبعیت فوری  سنگینی میمنفعت طرفین دعوا، با توجه به شرایط پرونده، به نفع خواهان 

از دستور دادگاه، ارجح بر منفعت خوانده در حفظ وضع موجود تا زمان صدور رأی نهایی و قطعی در شل گروه 

و احتماالً غیرقابل بازگشتی   تواند عواقب گسترده مورد ادعاهای خواهان است و علیرغم اینکه دستور موقت می

از  4.5.1)بند « توان آن را، مانعی برای صدور و اعتبار دستور موقت تلقی نمود. باشد، نمی داشتهشل برای گروه 

 رأی(.

ای  به کاهش انتشار گازهای گلخانهشِل شود که تعهد گروه  با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده مشخص می

اصول مندرج در اسناد نرم  قانون مدنی هلند و همچنین 1از فصل  212منبعث از معیار مراقبت مقتضی ذیل بخش 

های تجاری را به  گیری از اقدامات فرا قانونی توسط شرکت ای قابل اتکا برای پیش المللی است که مجموعه بین

از  212دهند؛ به این معنی که به طور کلی، اقدام در تعارض با آنچه که طبق قانون و عرف )بخش  دست می

پذیرفته شده است،  کند( یاد میقانون نانوشته ت مقتضی به عنوان قانون مدنی هلند، از معیار مراقب 1فصل 

  .است غیرقانونی

دهد تا آنجا که  یابیم که معیار مراقبت مقتضی، اساس و بنیان این پرونده را تشکیل می با نگاهی کلی درمی

های خواهان که مبتنی بر این معیار بوده را پذیرفته است. در  ا نمود که دادگاه، تمامی استداللتوان چنین ادع می

موظف است از  شل گروه ،معیار مراقبت مقتضی بر مبنای این بود که های خواهان استداللهمین ارتباط یکی از 

از دادخواست  112-121)بندهای  کند یریخطرناک جلوگ ییآب و هوا راتییاز تغ ،خود یها استیس قیطر

، ای خانهگازهای گل انتشار زانیشرکت، م یها استیرا در مورد س معیار مراقبت مقتضیو دادگاه  خواهان(

از  42ای آن شرکت اعمال کند )بند  المللی و منطقه تعهدات حقوق بشری، بینانتشار آن و  ی حاصل ازامدهایپ

گیری نماید که مراقبت  دادخواست خواهان(. همین استدالل بود که دادگاه را مجاب کرد که چنین نتیجه

زمانی که »شود، به خصوص  می 1گازهای گروه ها به قبول مسئولیت برای انتشار  مقتضی شامل الزام شرکت

های تولید کننده و فروشنده  دهد، همانند شرکت اکسید کربن تشکیل می بیشترین میزان آن را انتشار دی

 «.های فسیلی سوخت

( مانع کاهش بیشتر انتشار ETS) ای اتحادیه اروپا سیستم تجارت گازهای گلخانهر اینکه مبنی بشل ادعای گروه 

کند، توسط دادگاه رد و  می بی اثرای مطابق با رأی دادگاه بخش الهه شده و تعهد به کاهش را  گازهای گلخانه

ای اتحادیه اروپا فقط مربوط به برخی  دلیل رد ادعا نیز اینگونه  بیان شد که سیستم تجارت گازهای گلخانه

ای خارج از  ها مسئولیت دارد و شامل انتشار گازهای گلخانه در مورد آنشل روپاست که ای در ا گازهای گلخانه

را ملزم به کاهش کلی گازهای شل گردد. از سوی دیگر، معیار مراقبت مقتضی، گروه  اتحادیه اروپا نمی

به بی اثری  رساند. به عالوه، دادگاه ادعای مربوط ای جهانی کرده که به شهروندان هلندی آسیب می گلخانه

های نفتی دیگر با قابلیت انتشار میزان باالیی از این گازها  ای به دلیل وجود شرکت کاهش انتشار گازهای گلخانه

از رأی( و با اشاره به مسئولیت جداگانه هر فرد حقیقی و حقوقی، مجدداً تأکید کرد  4.4.25را نیز رد کرد )بند 

http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_summons.pdf
https://www.carbontrust.com/resources/briefing-what-are-scope-3-emissions
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
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های نفتی( باید سهم خود را در  موضوع این پرونده، شرکت که هر شرکت تجاری )و خصوصاً با توجه به

از رأی(. در رسیدن به  4.4.21و  4.4.25کاهش آسیب به محیط زیست به تمام و کمال اجرا نماید )بندهای 

چنین غایتی، نقش یک شرکت تجاری با توجه به وسعت فعالیت آن، برای کاهش خسارت به محیط زیست 

از رأی( زیر نظر گروه  4.4.21)بند  کشور 212شرکت در  2222جه به فعالیت حدود حائز اهمیت است که با تو

توان اهمیت  ای، می لّی بین محدودیت تولید و کاهش انتشار گازهای گلخانه، و با در نظر گرفتن رابطه عشل

گیری از  در راستای تالش برای محافظت از محیط زیست و پیششل گذاری درست توسط گروه  سیاست

تواند این مشکل  نمیشل تغییرات اقلیمی در سراسر جهان را دریافت. علیرغم پذیرش این واقعیت که گروه 

در ایفای نقش خود برای شل جداگانه گروه   ه تنهایی حل کند، اما این امر مانع از فرض مسئولیتجهانی را ب

 شود. ها را تحت کنترل گیرد، نمی تواند آن ای که می کاهش حداکثری انتشار گازهای گلخانه

ان انتشار گازهای باید میز شلبه این نتیجه رسید که گروه  در نهایت، با توجه به معیار مراقبت مقتضی، دادگاه

در مقایسه با میزان انتشار  2212را در کل موجودی انرژی خود تا سال  1و  2، 2های  ای خود ذیل گروه گلخانه

داد که میزان کاهش شل این اجازه را به گروه  پذیر انعطاف% کاهش دهد و با دیدگاهی 45، 2221در سال 

ای که در  های مختلف انرژی تقسیم کند به گونه ای را به هر شکلی که تمایل دارد در میان گروه گازهای گلخانه

با توجه به روابط تجاری گروه »که  چنین گفتآخر  درصدی محقق گردد. دادگاه در 45نهایت، معیار کاهش 

رود که آن گروه، اقدامات الزم  ن ... انتظار میوجود دارد که در نتیجه آ« تالش حداکثری»...، یک تعهد به شل

های  اکسید کربن را انجام داده و از توانایی  جهت از بین بردن یا جلوگیری از خطرات جدی ناشی از انتشار دی

از  4.2.4)بند « خود برای محدود کردن هرگونه پیامد با اثر پایدار و غیرقابل جبران، تا حد امکان استفاده کند.

در نظر گرفت به طوری که شل های بعدی گروه  توان چنین تعهدی را، عاملی بازدارنده برای فعالیت میرأی(. 

های فسیلی خودداری  های بعدی در استخراج سوخت گذاری از سرمایهشل این امکان وجود دارد که گروه 

 کرده و یا تولید منابع فسیلی را محدود سازد.

گیری کرد که معیار مراقبت مقتضی، نه فقط یک اصل حقوقی قابل استناد در  توان چنین نتیجه از رأی دادگاه می

المللی برای به زنجیر  ناپذیر یا به بیان بهتر، مهمترین عامل در تالش جامعه بین دعاوی بلکه عنصری تفکیک

ر الملل از جمله حقوق بش های تجاری در نقض اصول بنیادین حقوق بین پروای شرکت کشیدن رفتارهای بی

ها در مسیر مراقبت مقتضی، برای تبعیت از این تعهد،  است. با در نظر گرفتن اصول کلی حاکم بر فعالیت شرکت

ریزی خود بگنجاند، نحوه گنجاندن  های برنامه های جمعی و فرآیند ، باید حقوق بشر را در سیاستشلگروه 

، ارزیابی اثرات حقوق بشر و اقدامات سازی کند ها را شفاف ها و فرآیند ها، سیاست حقوق بشر در خط مشی

های گفتگوی آزاد را بررسی و در صورت  متناسب در ارتباط با آن را اتخاذ کند، سازوکارهای شکایت و برنامه

. در کنار آن، مسئولیت حاصل کندنیاز ارتقاء بخشد و از توانایی کافی شرکت برای مقابله با بحران اطمینان 

که منبعث از تعهد به مراقبت مقتضی است، مسئولیتی مشترک همراه با سایر بازیگران این عرصه شل گروه 

http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf
https://www.eyeonesg.com/2021/06/business-and-human-rights-germany-passes-mandatory-human-rights-due-diligence-law/
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شود. اما این  زای آب و هوایی می آسیب هاست که منجر به تغییرات است؛ چراکه بی شک رفتار مشترک آن

مسئولیت مشترک، به هیچ عنوان به معنای مسئولیت جداگانه و مستقل بازیگران )دولتی و غیردولتی( نبوده و هر 

بار به محیط  گیری از آثار خسارت بازیگری همچنان مسئول رفتار خود بوده و باید وظایفش در جهت پیش

 زیست را انجام دهد. 
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 المللی اکوساید انگاری بین گامی دیگر به سوی جرم
 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی دکتری حقوق بین -حسین فراستخواه

 

، اولوف پالمهتوسط  2112به کار گرفته شد و در  آرتور گالستونتوسط « اکوساید»که لفظ  2112از 

د. در طول این گذر محیطی جنگ ویتنام به کار رفت، نیم قرن می وزیر سوئد، در اشاره به فجایع زیست نخست

، که 2111، در ریچارد فالکاند؛ از  ها کرده المللی آن کوشش انگاری بین پنج دهه، حقوقدانان برای جرم

به حوزۀ این « ژئوساید»، که با طرح مفهوم 2111، در لین براا نخستین تعریف حقوقی از اکوساید را ارائه داد؛ ت

، که قلمرو اکوساید را از محدودۀ زمان جنگ به زمان صلح نیز 2114، در لودویک تکالفبحث وارد شد؛ و از 

اید و مسئولیت ناشی از آن را با تفصیل دهندۀ اکوس ، که ارکان تشکیل2115، در مارک الن گریتسری داد؛ تا 

انگاری تخریب  های خود برای جرم ، که استدالل2225ت  2225، در استیون فریلندبیشتری بیان کرد؛ و از 

الملل عرفی و با توجه به  الملل، اسناد معاهداتی و حقوق بین قواعد آمرۀ حقوق بین زیست را با استناد به محیط

ه مفهوم اکوساید را در ، ک2228، در مشکات المؤمندهی کرد، تا  المللی سامان اساسنامۀ دیوان کیفری بین

، که عمدۀ پولی هیگینزالنهرین مورد بحث قرار داد؛ و از  های بین ارتباط با قضیۀ زهکشی و خشکاندن تاالب

، مصروف تعریف و شناسایی اکوساید به 2221تا پایان عمرش در  2222ای خود را، از  های علمی و حرفه تالش

که هفتۀ گذشته، در  یدوازده حقوقدانالمللی و مسئولیت کیفری ناشی از آن کرد؛ تا  عنوان پنجمین جنایت بین

ترین گام را برای شناسایی و تدوین آن در  ازه، با پیشنهاد تعریف حقوقی دیگری از اکوساید، ت2222ژوئن 

اند. در این یادداشت،  ای کرده های ارزنده اساسنامۀ رم برداشتند؛ همگی در توسعۀ منابع دکترینی اکوساید تالش

وار یا  کیشوت تمنایی خیالین و دونالمللی اکوساید را  انگاری بین سالۀ جرم که کارزار پنجاه نظر از این صرف

ترین تعریف اکوساید تمرکز  ای از تازه بدانیم، تنها بر تحلیل و نقد گوشه تقالیی از باب ضرورت اخالقی

 خواهیم کرد. 

مستقلی مرکب از دوازده حقوقدان از کشورهای مختلف و با  هیئت کارشناسیبا تشکیل  نع اکوسایدبنیاد م

زیست، کار بر روی تعریف حقوقی اکوساید را آغاز کرد. آنها  هایی در حقوق کیفری و حقوق محیط تخصص

های تخصصی، روی موضوع کار کردند و بر سر تعریفی از  ، با ایجاد زیرگروه2222انویه تا ژوئن در فاصلۀ ژ

سندی دوازده المللی به اجماع رسیدند. حاصل کار این هیئت در قالب  اکوساید به عنوان یک جنایت بین

 5مادۀ  2ای از پیشینۀ کار و پیشنهاد اصالحاتی در مقدمه و بند  منتشر شد که در آن ضمن بیان خالصه ای صفحه

شده، معنای  های رفتار منع صالحات، آستانهسوم و توضیحاتی از جمله دربارۀ ا 8اساسنامۀ رم، پیشنهاد متن مادۀ 

اَعمال غیرقانونی یا »مادۀ پیشنهادی، اکوساید عبارت است از  2عبارات و رکن روانی آمده است. طبق بند 

زیست  ای که با علم به وجود احتمال بسیار زیاد خسارت شدید و نیز گسترده یا بلندمدت بر محیط رویه بی

کنندگان  اختصاص یافته است. هدف تدوین 2نیز به تعریف برخی عبارات مندرج در بند  2بند «. اند ارتکاب یافته

https://www.google.com/books/edition/The_Invention_of_Ecocide/Xp8nJG3LdxQC?hl=en&gbpv=1&bsq=%22coined%20the%20word%20%22ecocide%22%22
https://www.youtube.com/watch?v=0dGIsMEQYgI
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/belgeint9&div=7&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/builj11&div=21&id=&page=
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1847&context=nrj
https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1335&context=cwilj
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/5512821/4985Freeland.pdf
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gintenlr20&div=22&id=&page=
https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-013-9413-6
https://www.stopecocide.earth/expert-drafting-panel
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1814&context=elr
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1814&context=elr
https://www.stopecocide.earth/who-we-are-
https://www.stopecocide.earth/expert-drafting-panel
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
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این بوده که تعریف پیشنهادی با معیارهای اساسنامۀ رم مطابق باشد و احتمال درج آن را افزایش دهد. به تعبیر 

ها ندارند، ارائۀ تعریفی که  ها رغبتی به طغیان انبوه پرونده جا که دولت ، از آنئت کارشناسییکی از اعضاء هی

شود. آیا  امید رود از سوی آنها به عنوان مبنایی برای درج در اساسنامه پذیرفته شود، تبدیل به یک چالش می

که پیداست، در این تعریف بر  و آثار؟ چنانباید به انواع معینی از اقدامات اشاره کرد یا انواع معینی از پیامدها 

پیامدها و آثار تأکید شده است؛ چرا که احصاء برخی مصادیق ممکن است حمل بر جواز ضمنی مصادیق دیگر 

احتیاطی یا  رویه نیز تت یعنی اعمالی که از سر بی شود. عالوه بر این، نه فقط اَعمال عمدی، بلکه اعمال بی

 گنجند. تت در چارچوب این تعریف می مباالتی ارتکاب یابند بی

مادۀ پیشنهادی اکوساید با الگوبرداری از سه جرم از چهار جرم اصلی مندرج در اساسنامۀ رم طراحی شده است: 

ای است که گویا جرایم  پردازی اکوساید به گونه ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی. اوالً مفهوم

به  (oikos/eco)« بوم زیست»تراز با ژنوساید برخوردارند؛ به این صورت که  هممحیطی شدید از کیفیتی  زیست

محیطی شدید را  توان جرایم زیست نشسته است. اما باید پرسید چگونه می (genos/geno)« گروه انسانی»جای 

زیست  های انسانی، در مفهوم جنایت ژنوساید، یکی دانست؟ زیرا حمله به محیط با نابود کردن عمدی گروه

نابود کردن عمل « قصد خاص»الزاماً حملۀ مستقیم به گروه انسانی نیست و مهاجم، برخالف ژنوساید، الزاماً با 

دهد؛ بدین معنا که اگر مفهوم ژنوساید متضمن یک  شناختی سوق می کند. این پرسش ما را به تأملی هستی نمی

]بوم[محور شده  در مفهوم اکوساید تلویحاً زیستشناختی  محور بود، این فرض هستی شناختی انسان فرض هستی

( نیست؛ بدین صورت 1مادۀ شباهت به جنایت علیه بشریت ) است. ثانیاً ساختاربندی مادۀ پیشنهادی اکوساید بی

های خاص آن آمده است. ثالثاً از حیث  د اول، تعریف کلی جرم و در بند دوم، تعریف مؤلفهکه در بن

 قیبرشمردن مصاد لیذکرد. این ماده مقایسه  (4()ب()2) 8مادۀ توان با  پردازی نیز مادۀ پیشنهادی را می عبارت

 یا چنان حمله که نیبا علم به ا یعمد ۀشروع به حمل: »کند یاشاره م ستیز طیبه خسارت بر مح یجنگ اتیجنا

. تفاوت مادۀ اکوساید با این «...شود یم یعیطب ستیز طیبر مح دیو شد مدتبلندخسارت گسترده،  ... موجب

ت نظامی و تسری یافتن به زمان صلح است؛ ثانیاً ضرورتی به جمع هر سه وصف ماده، اوالً مقید نماندن به حمال

برای « شدید و بلندمدت»یا « شدید و گسترده»نیست و جمع یکی از دو وصف « گسترده، بلندمدت و شدید»

ه و )قطع( را گرفت« علم»)ظن قوی( جای « علم به وجود احتمال بسیار زیاد»تحقق اکوساید کافی است؛ و ثالثاً 

توان حدس زد که این ماده، به فرض تصویب،  تر ساخته است. از همین مالحظۀ اجمالی می امکان اثبات را سهل

کنندگان  کند، تهیه نیز اشاره می این مطلبکه نویسندۀ  در مقام اجرا با مشکالت تفسیری مواجه خواهد بود. چنان

توان مادۀ  اند. در واقع اگرچه می سوم نکرده 8( و مادۀ 4()ب()2) 8ای به ارتباط میان مادۀ  طرح جدید اشاره

توان مادۀ سابق را از  اعدۀ خاص الحق بر مادۀ سابق مقدم ساخت، اما از سوی دیگر نیز میاکوساید را از باب ق

 باب اخص بودن، نسبت به مادۀ عام اکوساید مقدم شمرد.

https://voelkerrechtsblog.org/defining-ecocide/
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx#article7
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx#article8
https://www.ejiltalk.org/protecting-the-environment-through-international-criminal-law/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
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نویس معیارهایی چند مورد توجه قرار گرفته  یکی دیگر از اعضاء هیئت کارشناسی، در تهیۀ این پیش تۀگفبه 

های عضو  گرایانه، که با اقبال دولت گرایانه برای ارائۀ تعریفی عمل . اتخاذ رویکردی واقع2است؛ از جمله، 

المللی، دیوان  مانند دیوان کیفری بین المللی . توجه به سوابق و رویۀ محاکم بین2اساسنامۀ رم مواجه شود؛ 

. 4. مالحظه و رعایت مفاد فعلی اساسنامۀ رم؛ 1المللی حقوق دریا؛  المللی دادگستری و محکمۀ بین بین

ای از اعمال ارتکابی را  پذیر و عام که طیف گسترده محیطی تعریف، و ارائۀ تعریفی انعطاف یکپارچگی زیست

ها  کند. در رأس همۀ این می« کار»که چنین تعریفی  وقی، یعنی اطمینان یافتن از این. اثر مفید حق5در بر گیرد؛ و 

مدنظر « المللی شدیدترین جرایم مربوط به اجتماع بین»المللی نسبت به  نیز صالحیت موضوعی دیوان کیفری بین

 بندی تعریف جدید بوده است. نویسندگان طرح قرار گرفته و راهنمای آنها در صورت

ترین نکات قابل توجه دربارۀ تعریف پیشنهادی، رکن روانی جرم اکوساید است که حتی اگر به تعبیر  ماز مه

علم به وجود »جای تأمل دارد. رکن روانی در این تعریف، نباشد، همچنان « کننده عمیقاً گیج»نیز  کِوین جان هلر

علم »اساسنامۀ رم،  12مادۀ  1بند که طبق  بروز برخی نتایج از اعمال ارتکابی است، حال آن« احتمال بسیار زیاد

با نگاهی به شرح مادۀ پیشنهادی «. ای در جریان عادی امور یعنی آگاهی از وجود یک وضعیت یا وقوع نتیجه

مباالتی  به معنای دقیق کلمه نبوده، بلکه بیشتر به بی« علم»نویس،  کنندگان پیش توان دریافت که منظور تهیه می

سربازان و مسئولیت  در اساسنامۀ رم، جز در مورد کودک زند و چنین آستانۀ پایینی از احراز رکن روانی پهلو می

نیز « اند ای که با علم... ارتکاب یافته رویه اعمال بی»مافوق، مورد پذیرش قرار نگرفته است. از سوی دیگر تعبیر 

 توجهی به خسارتی است که نسبت به منافع ، بی«رویه بی»مادۀ پیشنهادی، منظور از  2جای سؤال دارد. طبق بند 

نیز رکن روانی « رویه بی»اجتماعی و اقتصادی موردانتظار، آشکارا افراطی و زیاده از حد است. بنابراین عبارت 

مباالتی )افراطی بودن خسارت( است. به  بار ناظر به نتیجۀ بی تراشد که این مضاعفی برای عمل اکوساید می

خسارت شدید و نیز گسترده یا »و منجر به داشته باشد که عمل ا« علم»عبارت دیگر، مرتکب نه تنها باید 

نسبت به منافع اجتماعی و »خواهد شد، بلکه همچنین باید آگاه باشد که این خسارت « زیست بلندمدت بر محیط

 است.« اقتصادی مورد انتظار، آشکارا افراطی

رج در اساسنامۀ رم، سازد، این است که برخالف جرایم چهارگانۀ مند انگاری اکوساید را متمایز می چه جرم آن

کند.  زیست تأکید می ها متمرکزند، این جرم بر آسیب رساندن به محیط که همگی روی آسیب رساندن به انسان

رویکرد موجود در طرح  برخیها شرط تحقق اکوساید نیست. با این حال  به عبارت دیگر، اضرار به انسان

توان چنین  کنند. به عقیدۀ آنها از این ماده می محور توصیف می پیشنهادی را به طور غیرقابل توجیهی انسان

زیست به اندازۀ کافی زیاد  استنباط کرد که اگر منافع اجتماعی و اقتصادی مورد انتظار بشر از تخریب محیط

یکی از اعضاء هیئت کارشناسی را برانگیخت و اشاره  واکنششود. این سخن  رم اکوساید محقق نمیباشد، ج

توجهی  بی»کند و  صرفاً در مورد اعمال مشروع و قانونی صدق می« رویه بودن بی»کرد که تحلیل هزینه و فایدۀ 

گردیم؛ با توجه به  خواهد بود. بار دیگر به تعریف برمی« انگاری جرم»است که عامل « به افراطی بودن خسارت

https://www.ejiltalk.org/ecocide-as-an-international-crime-personal-reflections-on-options-and-choices/
https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/
https://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx#article30
http://opiniojuris.org/2021/06/26/ecocide-and-anthropocentric-cost-benefit-analysis/
https://twitter.com/ChristinaVoigt2/status/1408022656234971137
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صرفاً به اعمال قانونی « رویه بی»توان گفت که عبارت  ، نمی«رویه اَعمال غیرقانونی یا بی»عموم و اطالق عبارت 

ه با علم به احتمال بسیار زیاد خسارت شدید و نیز گسترده یا عملی را ک« هر»داللت دارد. این ماده به روشنی 

که قانونی باشند یا غیرقانونی.  نظر از این گیرد؛ صرف زیست ارتکاب یافته باشد، در بر می بلندمدت بر محیط

 ها کم در بسیاری از موارد، بستگی به قوانین داخلی دولت وانگهی، قانونی بودن یا غیرقانونی بودن عمل، دست

آیند  زیست، در نتیجۀ اعمالی به بار می دارد. بگذریم که بسیاری از خسارات شدید، گسترده و بلندمدت بر محیط

 که قانونی هستند.

شدیدترین »زیست به مرتبۀ  ای در اساسنامۀ رم و برکشیدن جنایت علیه محیط ها تصویب چنین ماده با همۀ این

پذیری و پاسخگویی در قبال آسیب رساندن به  ، گامی بلند به سوی مسئولیت«المللی جرایم مربوط به اجتماع بین

تواند حامل ارزشی نمادین باشد و درک  ای بیش از هر چیز می خواهانه زیست است. چنین حرکت تحول محیط

المللی هنوز واکنشی به  جۀ وابستگی بشر به طبیعت را به سطحی دیگر ارتقا دهد. دیوان کیفری بینعمومی از در

طرح پیشنهادی نشان نداده است. هرچند به عنوان نخستین گام برای شروع تشریفات شکلی اصالح اساسنامۀ رم، 

حد تقدیم کند. در حال حاضر دولت عضو اساسنامه طرح پیشنهادی را به دبیرکل ملل مت 221الزم است یکی از 

انگاری اکوساید  از جرم اتحادیۀ اروپاهایی مانند فرانسه، بلژیک، فنالند، اسپانیا، کانادا، لوکزامبورگ و نیز  دولت

قدم شود و پیشنهاد را  المللی پیش های عضو دیوان کیفری بین تاند. در صورتی که یکی از دول حمایت کرده

توانند در نشست ساالنۀ دیوان، که در دسامبر امسال برگزار خواهد شد، به این  رسماً مطرح کند، دیگر اعضا می

طرح رأی دهند. پس از آن روندی از مذاکرات در خصوص تعریف جرم اکوساید آغاز خواهد شد که ممکن 

، که از سوی دادستانی دیوان صادر شده 2221 سند سیاستیا به طول بینجامد. در حال حاضر به جز ه است سال

های دیوان  در مأموریت محیطی بار زیست است، دستورالعمل حقوقی معینی برای رسیدگی به رفتارهای زیان

تخریب »ای به جرایم مرتبط با  کند که توجه ویژه وجود ندارد. به موجب این سند، دادستانی دیوان اظهار می

نشان خواهد داد. اگرچه این کافی نیست، « برداری از منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی اراضی زیست، بهره محیط

المللی در حال بیشتر شدن  زیست و رفتارهای مجرمانه در قالب توافقی بین اما فشار برای ایجاد پیوندی میان محیط

المللی، شاهد توسعۀ حقوق  رود تا زمان تصویب این جرم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین کم امید می است و دست

 زیست باشیم. ها در پیشگیری و مجازات جرایم شدید علیه محیط نرم و رویۀ دولت

بریم.  ای کوتاه به نحوۀ کاربرد عبارت اکوساید در زبان فارسی به پایان می داشت را با اشارهدر نهایت، این یاد

خانه و محل »، به معنی "oikos"، مشتق از لفظ یونانی "eco"مرکب است از دو جزء؛ « اکوساید»واژۀ 

از پا درآوردن، قطع »، به معنی "ceadere"، به معنی قاتل و درنده؛ برآمده از لفظ التین "cide"، و «زندگی

اگرچه ترجمۀ آن نباید کار دشواری باشد، اما موضوعیت «. کردن، بریدن، نحر کردن و به هالکت رساندن

کند که برای پرهیز از پراکندگی، در فارسی نیز به کاربرد همین  ک( عبارت اقتضا میخاص )ترمینولوژی

هایی مانند  گرایی اسیر نگردیم. جعل و کاربرد معادل مقید بمانیم و در کمند ترجمه« اکوساید»اصطالح 

https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx
https://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/rome-statute.aspx
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0039_EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/eco-
https://www.merriam-webster.com/dictionary/-cide
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مورد اصطالح  تر در نویسان رقم خواهد زد که پیش همان سرنوشتی را برای فارسی« زدایی بوم»یا « کُشی بوم»

و « کشتار جمعی»، «زدایی نسل»، «کشی نسل»اند؛ سردرگمی در میان عباراتی همچون  تجربه کرده« ژنوساید»

نظامِ »ایم  گونه که اصرار نکرده اند. پس شاید همان امثالهم، که ترمینولوژی حقوقی را با تشتت مواجه ساخته

 نیز بتوانیم به کاربردی یکدست وفادار بمانیم.« اکوساید»رد به کار بریم، در مو« اکوسیستم»را در مقابل « زیست
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 و دیوان کیفری بین المللی دیاِکوس
 پژوهشگر حقوق بین الملل -دکتر وحید بذّار 

 

 اکسیدکربن و زدایی، آلودگی منابع طبیعی، انتشار فزایندۀ دی محیطی معاصر ازجمله جنگل بار زیست وقایع فاجعه

رویۀ منابع طبیعی نشانگر این است که کیفیت زندگی و سالمت بشر و حتی نسل های آینده بطور  استخراج بی

 در سال ستیز طیخسارت به مح(. در حقوق بین الملل، ممنوعیت اینجاجدی در حال تهدید است )بنگرید به 

مورد توجه قرار گرفت که ژنو  ۀچهارگان یها ونیبه کنوانس یپروتکل الحاقنخستین در چارچوب  و 2111

 1. طبق بند استمحیطی در جریان بروز مخاصمات مسلحانه  طبیعتاً این ممنوعیت صرفاً مربوط به خسارات زیست

 ای ستیز طیبه مح مدت یگسترده و طوالنجدی و  بیبا قصد آس یجنگ یپروتکل، استفاده از ابزارها 15ماده 

 55طبق بند نخست ماده  ن،یکنند، ممنوع است. همچن جادیرا ا یخسارت نیرود که چن یکه احتمال م ییابزارها

اجتناب  ستیز طیبه مح مدت یگسترده و طوالنجدی و  بیسآاز ورود  دیمخاصمات با انیپروتکل، در جر

 شده در پروتکل مشروط به قیود سختگیرانه ای است. بینی طور که مشخص است، ممنوعیت پیش همان .شود

است که حقوق  لیدل نیبه ا ستیز طیجامع از مح تیحما کی یۀالملل بشردوستانه در ارا نیحقوق ب یناتوان

در مخاصمات  یرنظامیغافراد از  تیحمادر پی اساساً  "jus in bello"« حقوق در جنگ» بعنوان بشردوستانه

 . مسلحانه است

می تواند بنحو مؤثری جنبۀ بازدارنده داشته باشد، مسئولیت  یطیمح ستیخسارات زانگاری  که جرم اما، با این

در حقوق بین الملل چندان کیفری بین المللی در قبال این خسارات که عمدتاً ابعاد فرامرزی و بین المللی دارند، 

مورد توجه قرار نگرفته است. البته، در قوانین ملی برخی کشورها ازجمله روسیه و ویتنام و ارمنستان، اقدامات 

انگاری این اقدامات در حقوق بین  (. موضوع جرماینجاانگاری شده است )بنگرید به  زیست جرم علیه محیط

« دیاِکوس»الملل، پس از استفادۀ ایاالت متحده آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام بسیار برجسته شد و واژۀ 

"Ecocide"  آرتور گالستون»از سوی  2112برای نخستین بار در سال »"Arthur Galston"  مورد استفاده

انگاری اِکوسید در عرصۀ بین المللی که از سوی پاپ فِرانسیس نیز مورد حمایت قرار گرفته  رفت. جرمقرار گ

یست. چراکه اِکوسیستم واحد (، یک مسئلۀ تقابل میان شرق و غرب یا شمال و جنوب ناینجااست )بنگرید به 

محیطی اغلب محدود به مرزهای یک کشور نیستند. برای مثال، در جریان حملۀ عراق به  است و خسارات زیست

چاه نفت کویت به دستور صدام سوزانده شد که آلودگی ناشی از آن ها در هیمالیا نیز  122کویت حدود 

کنش و تعامل میان قواعد حقوق کیفری  گوییم، برهم سخن می دیاِکوساحساس شد. همچنین، هنگامی که از 

شده در  بین المللی و حقوق بین الملل محیط زیست محل بحث است و این در حالی است که جنس اقدامات منع

این دو شاخۀ حقوق با یکدیگر متفاوت است. بدین ترتیب که در حقوق کیفری بین المللی، ممنوعیت مطلق و 

https://gojil.eu/issues/111/BustamiHecken_Final.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
https://www.ejiltalk.org/an-international-crime-of-ecocide-whats-the-story/
https://www.nigerianjournalsonline.com/index.php/IJOCLLEP/article/view/985/969


حقوق محیط زیست   

 

 

376 
 

زیست،  دامات متخلفانه )جرایم( مقرر گردیده است و در حقوق بین الملل محیطشدیدی در خصوص برخی اق

 (. اینجاغالباً با تعهداتی احتیاطی و مشارکتی و در قالب حقوق نرم مواجه هستیم )بنگرید به 

 ری بین المللیو دیوان کیف دیاِکوس

زیست بعنوان یکی از  ، جنایت علیه محیطاساسنامۀ دیوان کیفری بین المللیدر جریان مذاکرات مربوط به تدوین 

یس نهایی اساسنامه، این جرم به همراه هفت نو شده مورد بررسی قرار گرفت. اما، در پیش گانۀ ارایه جرایم دوازده

( و تنها رسیدگی به چهار جرم ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه اینجاجرم دیگر حذف شد )بنگرید به 

الحیت دیوان قرار گرفت. یکی از اعضاء کمیسیون حقوق بین الملل در این بشریت و جرم تجاوز در ص

خصوص بیان می کند که برخی دولت های دارای سالح هسته ای در تصمیم به گنارگذاشتن جنایت علیه 

االجرا شدن اساسنامۀ رُم همواره این بحث  (. پس از الزماینجااند )بنگرید به  زیست نقش اساسی داشته محیط

را نیز پوشش دهد.  زیست مطرح بوده است که آیا جرایم تحت صالحیت دیوان می تواند اقدامات علیه محیط

( اساسنامه، 2)8پاسخ این پرسش در وضعیت مخاصمات مسلحانه آشکار است. طبق شقّ چهارم بند ب ماده 

زیست  مدت به محیط ای سبب خسارت جدی و گسترده و طوالنی که چنین حمله حملۀ عمدی با آگاهی از این

( اساسنامه، حمالت عمدی 2)8د ب ماده می شود، جنایت جنگی قلمداد می گردد. همچنین، طبق شقّ دوم بن

زیست دارای چنین ویژگی است، جنایت جنگی قلمداد می شود. اما، این  علیه اشیاء غیرنظامی که طبیعتاً محیط

مقررات تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه و صرفاً نسبت به مخاصمات مسلحانۀ بین المللی قابلیت اعمال 

 دارند. 

زیست بهنگام صلح توجهی نداشته است. این در حالی است که با  سارات وارده به محیطبهرحال، اساسنامه به خ 

توجه به هدف دیوان در مقابله با جنایاتی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید می کند، حفاظت از 

(. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این اینجازیست یک اولویت حقیقی قلمداد می گردد )بنگرید به  محیط

ر چارچوب سایر را د بار اِکوسید، مرتکبان این جرم است که آیا می توان با توجه به آثار و پیامدهای فاجعه

گونه به ذهن می رسد که  شده در اساسنامه، در دیوان تحت تعقیب قرار داد؟ در نگاه اول این بینی جرایم پیش

« بودن جرایم قانونی»ها با مانع اصل  شده در اساسنامه به اقدامات دارای آثار مشابه با آن بینی تعمیم جرایم پیش

"nullum crimen sine lege"  تر به  (. اما، پاسخ دقیقاینجااساسنامه مواجه می شود )بنگرید به  22در ماده

با رعایت برخی شرایط در قالب ژنوسید و  زیست می تواند این پرسش این است که خسارات وارده به محیط

زیست در اینجا بعنوان  جنایت علیه بشریت از سوی دیوان تحت تعقیب قرار بگیرد. در واقع، خسارت به محیط

نه بعنوان یک جرم جداگانۀ تحت صالحیت _یک روش یا وسیله برای ارتکاب ژنوسید و جنایت علیه بشریت 

 د.مورد استفاده قرار می گیر _دیوان

، cاساسنامه در خصوص ژنوسید قلمداد شود. طبق بند  1ماده  cزیست می تواند عنصر مادی بند  تخریب محیط

تحمیل عمدی شرایطی از زندگی به یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی که منجر به نابودی کلی یا جزئی 

http://opiniojuris.org/2021/07/16/your-guide-to-ecocide-part-1/
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://harvardilj.org/2021/05/ecocide-law-the-use-of-hard-law-to-complement-soft-law/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3827803#:~:text=Higgins%20defined%20ecocide%20as%20constituting,territory%20has%20been%20severely%20diminished.
https://opiniojuris.org/2020/06/01/icl-and-environmental-protection-symposium-the-environmental-crisis-cases-for-particular-consideration-at-the-icc/
https://www.ejiltalk.org/the-proposed-definition-of-the-crime-of-ecocide-an-important-step-forward-but-can-our-planet-wait/
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داده و  انسان ها رخ هیاست که عل داماتیاق ،استمجرمانه  جا نیا رچه د آنها شود، ژنوسید قلمداد می گردد.  آن

(. رویۀ دیوان در قضیه عمر اینجااست )بنگرید به شده زیست  یطت به محرخسا ورودکه موجب  اقداماتینه 

جمهور سابق  گیری را تأیید می کند. یکی از اتهامات عمر البشیر رئیس این نتیجه وضعیت سودانالبشیر در 

صادر شده، این بود که او رهبری دولتی را برعهده داشته که چاه ها  2221سودان که دستور بازداشت او در سال 

کن بودند را آلوده کرده بود و قبایل حامی دولت را و پمپ های آب مناطقی که گروه های هدف در آنجا سا

سال  رأی 58دادرسی دیوان در بند  (. شعبۀ پیشاینجاتشویق می کرد تا در این مناطق اسکان یابند )بنگرید به 

ین قضیه تصریح می کند که آلودن آب در راستای پیشبرد یک سیاست کلی مربوط به ارتکاب خود در ا 2222

و ماسالیت  "Fur"ژنوسید و بطور مشخص تحمیل شرایطی از زندگی نسبت به گروه های قومی فور 

"Masalit"  و زاقاوا"Zaghawa" ها شود. البته،  است که می تواند درنهایت منجر به نابودی فیزیکی آن

به جنایت علیه بشریت و برخی از مصادیق آن ازجمله نابودسازی یا اخراج و یا آزارواذیت  دیاِکوسیژگی های و

ای برای ارتکاب  زیست بعنوان روش یا وسیله تر است. بدین ترتیب که اگر ورود خسارت به محیط نزدیک

ده یا سیستماتیک باشد، دیوان می جرایم مزبور مورد استفاده قرار گیرد و این خسارت بخشی از یک حملۀ گستر

را می توان در  محیطی تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت به آن رسیدگی کند. همچنین، خسارات زیست

قلمداد نمود و آن را در دیوان « سایر اعمال غیرانسانی»اساسنامه بعنوان  1بند نخست ماده  "k"چارچوب شقّ 

که دارای ویژگی های مشابه با سایر مصادیق « سایر اعمال غیرانسانی» تحت رسیدگی قرار داد. طبق این مقرره،

جنایت علیه بشریت است و عمداً سبب رنج عظیم و یا صدمۀ جدی به سالمت فیزیکی و روانی غیرنظامیان می 

دیوان نیز که در آن به خسارات  مشی دادستانی سند خطشود، جنایت علیه بشریت قلمداد می گردد. البته، 

منتشر شده است، بیان می  2221که در سال  محیطی توجه شده، در این رابطه قابل ذکر است. در این سند زیست

زیست و  شود که دفتر دادستانی در گزینش پرونده ها برای تعقیب و تحقیق، به جرایمی که به تخریب محیط

 اند، توجه ویژه ای خواهد داشت. برداری غیرقانونی از منابع طبیعی منجر شده بهره

رو  کافی نیست. ازاین دیاِکوسان برای تعقیب جرم همان طور که کامالً مشخص است، ظرفیت های فعلی دیو

به اساسنامه ارایه شده است. شاید این ایراد  دیاِکوسپیشنهادهایی در خصوص اصالح اساسنامه و افزودن جرم 

مطرح شده بود و مورد پذیرش قرار نگرفت  2188انگاری اِکوسید در کنفرانس رم در سال  مطرح شود که جرم

کنندگان اساسنامه است. در پاسخ باید گفت که بحران های  وضوع برخالف قصد تنظیمو طرح دوبارۀ این م

چنان که امروزه جامعۀ بین المللی را تهدید می کند، در زمان برگزاری کنفرانس رم در سال  محیطی آن زیست

ه بطور جدی تغییر قابل توجه نبود و می توان گفت که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده رُم در این رابط 2188

، پیشنهاد افزودن جرم 2221یافته است. در جریان برگزاری هجدهمین مجمع دولت های عضو دیوان در دِسامبر 

اِکوسید به اساسنامۀ دیوان از سوی دولت های مالدیو و وانواتو بطور رسمی مطرح گردید. این دولت ها از سایر 

نیز تعمیم دهند )بنگرید به  دیاِکوسدیوان را به جرم  دولت های عضو دیوان درخواست کردند تا صالحیت

https://jol.guilan.ac.ir/article_4538_83c2bff4a80190aa647de769e319c261.pdf
https://www.icc-cpi.int/darfur
http://opiniojuris.org/2021/03/17/legally-defining-ecocide-implications-for-addressing-environmental-racism-and-prioritizing-human-health-in-international-law/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.icc-cpi.int%2FCourtRecords%2FCR2010_04826.PDF&clen=1660717&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.icc-cpi.int%2Fitemsdocuments%2F20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf&clen=794308&chunk=true
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متعددی در این رابطه مطرح  (. البته، این موضوع در دکترین بسیار مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهایاینجا

 independent"از سوی گروه کارشناسان مستقل  2222ترین این پیشنهاد ها در ژوئن  شده است. جدی

expert panel"  اِکوسید را متوقف کنید»در چارچوب بنیاد »"Stop Ecocide Foundation"  ارایه شده

ذکر و تشریح شده است )برای مطالعه در خصوص که حتی تعریف جرم اِکوسید و عناصر آن را نیز بطور مفصل 

 (.  اینجاشرح و نقد این پیشنهاد بنگرید به 

حتی اگر اجماعی در خصوص افزودن اِکوسید به اساسنامه حاصل شود نیز فرآیند مربوط به اجرای عملی آن در 

سوم  ( اساسنامۀ دیوان، دو1)222خواهد داشت. بدین ترتیب که طبق ماده  ای را بدنبال دیوان مصائب عدیده

شده در اساسنامه تنها  دولت های عضو باید به اصالح اساسنامه رضایت دهند و پس از آن نیز اصالحات اعمال

ه اند قابلیت اجرا دارد. همچنین، صالحیت دیوان نسبت ب نسبت به دولت های عضوی که اصالحات را پذیرفته

االجرا شدن اصالحات اساسنامه ارتکاب یابد و صالحیت  ، منحصر به جرایمی خواهد بود که پس از الزمدیاِکوس

که کسب رضایت دوسوم دولت های عضو دیوان در  بماسبق نمی شود. درواقع، عالوه براین دیوان عطف

نیز تنها نسبت به جرایمی  بر خواهد بود، اعمال صالحیت دیوان احتماالً بسیار زمان دیاِکوسخصوص جرم 

(. ممکن اینجااالجرا شدن اصالحات اساسنامه ارتکاب یافته باشد )بنگرید به  پذیر است که پس از الزم امکان

لیل عدم عضویت برخی در صالحیت دیوان قرار بگیرد نیز بد دیاِکوساست این مسئله مطرح شود که حتی اگر 

دولت ها ازجمله ایاالت متحده آمریکا، چین، روسیه، هند و اسرائیل که اتباع آن ها متهمان اصلی ارتکاب این 

توجهی در این رابطه داشته باشد. این گزاره به چند دلیل نمی  آفرینی قابل جرم هستند، دیوان نمی تواند نقش

وان می تواند نسبت به وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت که دی تواند کامالً صحیح باشد. نخست آن

سازمان ملل متحد و نسبت به جرایمی که از سوی اتباع دولت های غیرعضو دیوان در سرزمین دولت های عضو 

 وضعیت بنگالدش/میانمارارتکاب می یابد، اعمال صالحیت کند. همچنین، مطابق رویۀ دیوان که بخصوص در 

باشد که  افتهیارتکاب  یدولت نیدر سرزم جرماز  یبخش ای از عناصر جرم یکیاگر تنها نمود پیدا کرده است، 

و در خصوص جرایم  کند تیاعمال صالحجرم تواند نسبت به آن  یم وانیاست، د رفتهیرا پذ وانید تیصالح

طی که غالباً در سرزمین دو یا چند کشور ارتکاب می یابد، دیوان می تواند به صرف عضویت یکی از محی زیست

 دولت های مزبور در دیوان، اعمال صالحیت کند.

 بندی جمع

ترین جرایم موجب نگرانی  در کنار چهار جرم دیگر در اساسنامۀ دیوان بعنوان یکی از جدی دیاِکوسکه جرم   این

مورد شناسایی قرار بگیرد، گام  "International Community as a whole"« للی درکلجامعۀ بین الم»

هاست. افزودن اِکوسید به اساسنامۀ دیوان این  محیطی و پیشگیری از آن مهمی برای مقابله با آسیب های زیست

 15ا نیز بر اساس ماده مزیت را بهمراه دارد که عالوه بر مجازات مرتکبان، می توان جبران خسارات مالی وارده ر

در اساسنامۀ  دیاِکوسانگاری  اساسنامه دنبال کرد. همچنین، تجربۀ مربوط به سایر جرایم نشان داده است که جرم

http://opiniojuris.org/2020/06/03/icl-and-environmental-protection-symposium-which-future-for-the-crime-of-ecocide/
http://opiniojuris.org/2020/06/03/icl-and-environmental-protection-symposium-which-future-for-the-crime-of-ecocide/
https://unstudies.ir/iauns-forum/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyxKz-0cfyAhWHs6QKHSj9B3QQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ejiltalk.org%2Fthe-proposed-definition-of-the-crime-of-ecocide-an-important-step-forward-but-can-our-planet-wait%2F&usg=AOvVaw2tAfAfbIHMM1lF_g9hpac5
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_04203.PDF
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پذیری در قبال  سبب ایجاد قوانین کیفری ملی در این خصوص خواهد شد که این موضوع، مسئولیت دیوان

این قوانین ملی به مانند قوانین ملی مشابهی که قبالً برخی محیطی را ارتقاء می دهد. چراکه  خسارات زیست

اند احتماالً با اعطاء صالحیت جهانی به دادگاه های داخلی، امکان اعمال  انگاری کرده جرایم بین المللی را جرم

 محیطی را فراهم خواهند آورد.  صالحیت این دادگاه ها نسبت به جرایم زیست
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 های نشست اقلیمی گالسگو: مطالعه موردی توسعه و انتقال تکنولوژی ها و فرصت شچال
 زیست و آب الملل محیط و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل دانشگاه شیراز کارشناس ارشد حقوق بین -احسان دریادل 

 

ی تحت عنوان های اقلیمی جهان در طول سه دهه، سازمان ملل تقریباً تمام کشورهای جهان را برای نشست

های کنوانسیون تغییرات اقلیمی  ها گرد هم آورده است. بیست و ششمین کنفرانس ساالنه طرف کنفرانس طرف

نوامبر  21تا  2شود( در شهر گالسگوی اسکاتلند با رهبری بریتانیا از  )که از این پس کنوانسیون خوانده می

تأخیر انجام گردید. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این  برگزار شد که البته تحت تأثیر پاندمی کرونا با یک سال

کنفرانس شاید آخرین فرصت برای تمام بشریت جهت مقابله با مسأله تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین 

جهت  2225ها در سال  است که کشورها در بیست و یکمین کنفرانس طرف یهدتعباشد. دلیل چنین ادعایی 

نامه(  موافقت 2برعهده گرفتند )بند الف ماده  2212درجه سانتیگراد تا سال  2.5محدود کردن گرمایش زمین تا 

گازهای  و امیدها برای دستیابی به چنین هدفی رو به افول است. با این وجود، رهبران چند کشور تولیدکننده

 حضور نداشتند. نشستای )رئیس جمهور روسیه، چین و برزیل( در  گلخانه

به عنوان یکی از کشورهای اصلی مسؤول تغییرات  هنددر این نشست، کشورها مواضع متفاوتی اتخاذ نمودند. 

یافته  به هدف انتشار صفر خواهد رسید و در این راستا از کشورهای توسعه 2212اقلیمی اعالم نمود که تا سال 

لیون دالر جهت حرکت به این سمت درخواست کمک کرد که البته با توجه به تعهد کشورها مبنی بر تری 2مبلغ 

رسد. هرچند  جهان به سطح انتشار صفر برسد، چنین تعهدی ناامیدکننده به نظر می 2252اینکه قرار است تا سال 

موردنیاز توسط کشورهای هایی نظیر منابع مالی ناکافی، عدم تأمین تکنولوژی  شایان ذکر است که چالش

یافته، فقدان عزم سیاسی جدی در میان رهبران کشورها، تعارض منافع، سطح نابرابر توسعه کشورها و عدم  توسعه

سازد.  برابری میان تعهد و اقدام از جمله موانعی است که دستیابی به این هدف و تعهد را با مشکل مواجه می

 هیانیبعهداتی جدید از سوی چین، رئیس جمهور این کشور در رغم وجود امیدها مبنی بر پذیرش ت علی

رساند. اما از به صفر خواهد  2212ای خود را تا سال  ویدئوکنفرانسی خود اظهار داشت که تولید گازهای گلخانه

 2.5که نشست گالسگو را سرآغاز یک دهه برای دستیابی به هدف  متحده االتیا جمهور سیرئسوی دیگر، 

گراد خواند، بیان داشت که این کشور مجدداً نقش رهبری در رژیم اقلیمی را پس از خروج این  تیدرجه سان

ای را  ، هدف اقتصاد بدون انتشار گازهای گلخانه2252کشور از پیمان پاریس به عهده خواهد گرفت و تا سال 

انتشار  کامالً به سطح عدم 2252نیز بیان داشت که تا سال  اروپا هیاتحاد ونیسیکم سیرئمحقق خواهد ساخت. 

ای خواهند رسید و در عین حال، به سایر کشورها در این زمینه کمک خواهند کرد و اعالم نمود  گازهای گلخانه

پذیر جهت گذار به سمت اقتصاد  ی درحال توسعه و آسیبمیلیارد دالری تعهد شده به کشورها 222که کمک 

لیمی در جهت مقابله با بحران اق نیچ و کایآمر توافقانجام خواهد گرفت. اما در این بین،  2221سبز تا سال 

خالل مذاکرات گالسگو شایان توجه است که طبق آن، بر همکاری مشترک جهت دستیابی به هدف 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PLOP_COP26.pdf
https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/34466/National+Statement+by+Prime+Minister+Shri+Narendra+Modi+at+COP26+Summit+in+Glasgow
https://www.reuters.com/world/chinas-xi-address-glasgow-cop26-written-statement-monday-2021-11-01/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/11/01/remarks-by-president-biden-at-the-cop26-leaders-statement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6023
https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
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نامه پاریس اشاره کردند و توافق نمودند تا بیست و هفتمین نشست اقلیمی اقدامات بیشتری را جهت  موافقت

ن طرفین تعهد نمودند که سنگ به صورت مشترک انجام دهند. همچنی کنترل انتشار متان و حذف تدریجی زغال

میلیارد دالری کمک مالی به کشورهای درحال توسعه را ایفا نمایند و نیز متعهد شدند  222تعهد  2225تا سال 

 به روز نمایند. 2225های مشارکت ملّی خود را در سال  که برنامه

 نشست گالسگو: موفقیت یا شکست؟

 222در کپنهاگ، کشورهای ثروتمند متعهد به تأمین  2221ها در سال  در پانزدهمین نشست کنفرانس طرف

شدند اما این تعهد در گالسگو محقق نشد و در  2222میلیارد دالر در سال به کشورهای درحال توسعه تا سال 

این کنفرانس با اظهار  یانیپا هیانیبهای کنوانسیون در  موکول شد. کنفرانس طرف 2225این نشست نیز به سال 

میلیارد دالری به  222یافته جهت تمهید مشترک کمک مالی  های توسعه تأسف اعالم داشتند که هدف طرف

تهیه  برنامه اقدامی جهت دستیابی به این هدفهنوز محقق نشده است، لذا  2222پذیر تا سال  کشورهای آسیب

 2221ترین حالت تا سال  بینانه میلیارد دالری در خوش 222شد. طبق این برنامه، بیان شده که هدف تأمین مالی 

ساله  22ف میلیارد دالر خواهد رسید که البته با توجه شکا 222به حدود  2225انجام خواهد گرفت و تا سال 

بینی  رسد. یکی از مهمترین اقدامات پیش ، چنین هدفی کمی بعید به نظر می2222عدم تأمین این مبلغ تا سال 

شده توسط کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار دادن موانع جهت دستیابی به منابع مالی اقلیمی از طریق همکاری 

زیست  ل توسعه از جمله از طریق توانمندسازی محیطیافته و درحا دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای توسعه

 است. 

العجلی بود که برای  ضرب –های پیشین  تر از نشست حتی مهم –سازد  آنچه که کنفرانس گالسگو را مهم می

باید انجام شود  بار از نشست پاریس سال یک 5هر های مشارکت ملّی تعیین شده بود که طبق برنامه  تجدید برنامه

نوامبر به  2های مشارکت ملّی جدید یا به روز شده خود را تا تاریخ  کشور برنامه 252نامه(.  موافقت 4ماده  1)بند 

کشوری که  14ای  مجموع انتشار گازهای گلخانه برآورد شدهدفتر مربوطه ارایه نمودند که در این بین، 

و پس از آن ارایه  2252اندازها، راهبردها و اهداف کاهش این گازها برای سال  اطالعاتی را در خصوص چشم

تر است. از این رو، مشخص است که دستیابی  پایین 2221درصد نسبت به سال  11 تا 12، 2252کردند، در سال 

گراد امری بعید به نظر  درجه سانتی 2به هدف انتشار صفر الاقل در سطح جهانی و حفظ درجه حرارت تا 

 رسد. می

ود های فسیلی ب سنگ و سوخت یکی دیگر از مسایلی که در نشست گالسگو مطرح شد، بحث گنجاندن زغال

ذکر شد. نهایتاً پس از تغییرات فراوان، تسریع در کاهش  تصمیم پایانی کنفرانسکه برای نخستین بار در 

های فسیلی مورد  های ناکافی سوخت سنگ و کاهش تدریجی ارایه یارانه تدریجی میزان انرژی کاسته نشده زغال

توافق  22رار گرفت، درحالی که بر نیاز به حمایت در جهت حرکت انتقالی آرام تأکید شد )بند درخواست ق

( به کاهش تدریجی Phase-outسنگ ) گالسگو(. تغییر عبارت از کاهش تدریجی تولید و استفاده از زغال

https://unfccc.int/documents/310475
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
https://unfccc.int/documents/310475
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شان بیان داشته بودند  زیست ود که وزرای محیطب هند و نیچ( به خواست Phase-downسنگ ) میزان زغال

گر اوضاع و احوال داخلی اقتصادهای درحال ظهور است، درحالی که بسیاری از کشورهای  که این امر نشان

 شد.پذیر در مقابل تغییر اقلیم با این تغییر مخالف بودند و این شاید یکی از نقاط تاریک نشست گالسگو با آسیب

ای مورد بررسی و بحث قرار گرفت اما یکی از مباحث کلیدی توسعه و  در نشست گالسگو، موضوعات گسترده

انتقال تکنولوژی و مسایل پیرامونی آن بود که نقش کلیدی در حرکت به سمت انطباق و کاهش انتشار ایفا 

 کند. از این رو، ذیالً به این بحث پرداخته خواهد شد. می

 ال تکنولوژی: اقدامات و موانعتوسعه و انتق

توسعه و انتقال فناوری به منظور حمایت از اقدام داخلی در خصوص تغییر اقلیم از ابتدای فرایند کنوانسیون 

، کشورهای طرف کنوانسیون، انتقال تکنولوژی را جهت 2222عنصری اساسی به شمار آمده است. در سال 

ها  های کنوانسیون تالش ، طرف2222ایجاد کردند. در سال  ونیکنوانس 4ماده  5اقدام برای ارتقای اجرای بند 

برای تکنولوژی اقلیمی را افزایش دادند و سازوکار تکنولوژی را ایجاد کردند که متشکل از دو رکن تکمیلی 

گذاری( و مرکز و شبکه تکنولوژی اقلیمی )رکن اجرایی( است.  سیاست یعنی کمیته اجرایی تکنولوژی )رکن

نیز مسأله تکنولوژی را گنجاندند و آن را رکن  نامه پاریس موافقت 22ماده  2، در بند 2225کشورها در سال 

انداز بلندمدتی را در خصوص اهمیت تحقق  ها چشم نامه اعالم کردند. طبق این ماده، طرف افقتاصلی اجرای مو

پذیری در مقابل تغییر اقلیم را  گذارند تا از این طریق، انعطاف کامل توسعه و انتقال تکنولوژی به اشتراک می

لوژی به طور مستقیم در اجرای ای را کاهش دهند. از آنجایی که تکنو ارتقا بخشند و انتشار گازهای گلخانه

پذیر  کند، لذا توسعه و انتقال آن به کشورهای درحال توسعه و آسیب های مشارکت ملّی ایفای نقش می برنامه

شان برای پیشرفت، منابع سوخت  توان از کشورهایی که تنها سرمایه شود. چگونه می امری ضروری تلقی می

 ای پایان داد؟ صاد سبز به تولید و انتشار گازهای گلخانهفسیلی است، انتظار داشت بدون توسعه اقت

های مربوط  اما آنچه در بحث انتقال و توسعه تکنولوژی اهمیت به سزایی دارد، مسایل مرتبط با تأمین مالی پروژه

پروژه آمادگی  21تقویت گردد.  وژی و سازوکار مالیارتباطات میان سازوکار تکنولاست. از این رو، باید 

اجرایی شده در  مرکز و شبکه تکنولوژی اقلیمیمیلیون دالر که توسط  22مربوط به صندوق اقلیم سبز با ارزش 

 5، 2221(. به عالوه، از سال 228است )بند راستای همکاری سازوکار تکنولوژی و سازوکار مالی انجام گرفته 

هزار دالر  522به ارزش  NDC Partnershipهای مالی مرکز و شبکه را با تأمین مالی از سوی  کشور حمایت

جهت  صندوق اقلیم سبزاز میلیون دالر  22(. در کشور الئوس، کمک فنی مرکز 222اند )بند  دریافت کرده

(. تقویتِ توسعه و 221بومی دریافت کرد )بند  های زیست حل پذیری جمعیت شهری از طریق راه ایجاد انعطاف

گذاری و  تواند راهکار مناسبی باشد که بازوهای سیاست انتقال تکنولوژی از طریق سازوکار تکنولوژی می

 عملیاتی چارچوب تکنولوژی باید به آن تحقق بخشند.

https://cms.law/en/gbr/insight/cop26
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/documents/309908
https://unfccc.int/documents/306935
https://unfccc.int/documents/306935
https://unfccc.int/documents/306935


حقوق محیط زیست   

 

 

383 
 

کشور درحال توسعه  221درخواست برای کمک فنّی از  122 مرکز و شبکه تکنولوژی اقلیمی، 2222تا اوت 

ها در زمینه  بیشترین این درخواستمورد آن، برای کمک فنی سریع بوده است که  12دریافت کرده که 

بندی  های تکنولوژیکی، شناسایی و اولویت سنجی گزینه گیری و ارایه اطالعات، امکان ابزارهای تصمیم

ها در زمینه تسهیل  درصد این درخواست 5های راه و راهبردهای بخشی بوده است. تنها حدود  تکنولوژی و نقشه

ها شامل انطباق  ها از آسیا و حوزه اقیانوسیه است که این درخواست درصد این درخواست 12اند.  مالی بوده

های  وری انرژی و تکنولوژی های هشدار سریع، بهره های اطالعات اقلیمی محلّی و سیستم مرتبط با آب، سیستم

 (.14تا  12شوند )بندهای  نوظهور می

 یبرا یانرژ یجهان اتحادلیارد دالری می 22اندازی شد، طرح  هایی که در کنفرانس گالسگو راه یکی از طرح

ی توسعه، فروشگاه لوازم ها ای از بانک هایی نظیر بنیاد راکِفِلر، مجموعه است که با حمایت سازمان نیزم و مردم

 خانگی آیکیا و صندوق مالی جف بزوس مطرح شد.

های مالی بحث پاندمی  های مذکور در گزارش پیشرفت سازوکار تکنولوژی در ارایه کمک یکی از چالش

 گیری، بسیاری از رسد؛ چرا که در همین دوران همه ای بیش به نظر نمی کرونا بوده است که البته این مسأله بهانه

های ناشی  شان در اثر خسارت های ها به شکل آنالین و برخط انجام گرفته و اینکه کشورها ترمیم اقتصاد فعالیت

 مرکز ودانند، معقول نیست. البته  از کرونا را مانعی برای انتقال و توسعه تکنولوژی و تأمین مالی این حوزه می

توجه مطرح کرده است )بند  سازی را جهت توسعه پیشنهادات تأمین مالی قابل ، ظرفیتشبکه تکنولوژی اقلیمی

مواجه است؛ چراکه قادر نخواهد بود منابع  2222با چالشی جدی در سال  مرکز(. مسأله دیگر اینکه این 221

درصد منابع مالی موجود این نهاد برای  15ای کشورمحور اختصاص دهد آن هم با توجه به اینکه  شیوه مالی را به

میلیون دالری صندوق انطباق برای  2از پیش مورد استفاده قرار گرفته است. به عالوه، غیر از پروژه  2222سال 

در اختیار ندارد )بند  2222از سال  گونه درآمد تضمینی برای دوره پس ، مرکز مزبور هیچ2221-2224های  سال

211.) 

 ایران و نیاز شدید به توسعه و انتقال تکنولوژی: تحلیل حقوقی

ای در سطح جهان دارد و به  ایران به عنوان یکی از کشورهایی که سهم باالیی در تولید و انتشار گازهای گلخانه

های تکنولوژیکی دارد تا  ژه در زمینه زیرساختعنوان یک کشور درحال توسعه نیاز مبرمی به منابع مالی به وی

رغم اینکه ایران به طور  های مشارکتی ملّی ایفا کند. علی بتواند تعهدات خود را ذیل کنوانسیون و برنامه

این کشور در مقایسه با  یخیتار نقشکند، اما  ای ایفای نقش می توجهی در انتشار گازهای گلخانه قابل

های  رود که کمک در افزایش گرمایش زمین بسیار ناچیز است. از این رو، انتظار می افتهیتوسعه یکشورها

هت توسعه و انتقال تکنولوژی به منظور حرکت به سمت اقتصاد سبز و کاهش انتشار المللی به ایران در ج بین

 222تأمین شود. یکی از مسایلی که بارها در طول نشست گالسگو مطرح شد، بحث ایفای تعهد تأمین مالی 

مت کاربست یافته بود تا از این طریق، کشورهایی نظیر ایران بتوانند به س میلیارد دالری توسط کشورهای توسعه

https://unfccc.int/documents/306935
https://sciencebusiness.net/climate-news/news/cop26-series-initiatives-aims-accelerate-transfer-green-technology-developing
https://sciencebusiness.net/climate-news/news/cop26-series-initiatives-aims-accelerate-transfer-green-technology-developing
https://unfccc.int/documents/306935
https://unfccc.int/documents/306935
https://unfccc.int/documents/306935
https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-015-5141-4
https://www.cgdev.org/media/who-caused-climate-change-historically
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 ها و اوضاع و احوال ملّی توانمندیتکنولوژی و انتشار صفر حرکت کنند. اما در حوزه عمل، میزان انتظارات با 

 نامه پاریس( باید هماهنگ باشد. موافقت 2ماده  2)بند 

شود و  نامه پاریس را امضا نکرده اما در هر حال عضو کنوانسیون محسوب می اگرچه هنوز موافقتکشور ایران 

های وارده بر ایران مانع تبادل  شود. لکن تحریم لذا منابع مالی ارایه شده توسط مرکز شامل حال ایران نیز می

ست. مسأله تغییر اقلیم یک مسأله جمعی های اقلیمی شده ا اطالعات و نیز سرازیر شدن منابع مالی مورد نیاز پروژه

ها از  کند که افزایش کمک یافته را ملزم می کشورهای توسعه گالسگو کنفرانس یانیپا هیانیباست، بنابراین، 

توسعه در  تا به کشورهای درحالسازی را اجرایی کنند  جمله از طریق تأمین مالی، انتقال تکنولوژی و ظرفیت

ها برای دسترسی به  فزایش تالشا گالسگو توافق(. به همین خاطر، 22زمینه اجرای تعهداتشان کمک کنند )بند 

که باید  داردیم انیبو  (12 بند)کند  این منابع مالی را از جمله از طریق نهادهای عامل سازوکار مالی تشویق می

 (.12 بند) شودشرایط برای شایستگی و توانایی دریافت امتیازهای مختلف تأمین مالی اقلیمی تسهیل 

لی برعهده های قب در ارزیابی کلّی، توافق نشست گالسگو با وجود تمام تعهداتی که کشورها همچون کنفرانس

حال وی اصرار داشت که  رفت، قوی نبود اما با این گرفتند،  طبق گفته ریاست کنفرانس آنگونه که امید می

ه است. در زمینه تکنولوژی و تأمین مالی آن، کنفرانس همه مسایل را به آیند یخیتار یدستاوردپیمان گالسگو 

شویم، با این حال،  تر می ها، هر روز به وضعیت بحرانی اقلیمی نزدیک موکول کرد، درحالی که براساس یافته

 شده با اقدام و عمل کشورها برابر نیست. المللی و تعهدات پذیرفته عزم بین
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 نشست اقلیمی گالسگو: دریچه ای به سوی آینده ای با کربن صفر

 ییالملل دانشگاه عالمه طباطبا نیحقوق ب یدکتر دانشجوی – یزیپارنژاد  رانیفاطمه ا

 

تغییرات اقلیمی، به عنوان نگرانی مشترک بشریت، علل و آثاری جهانی دارد. از این رو، مقابله با آن و کاهش 

ل اثرات مخرب ناشی از چنین پدیدۀ جهانی، نیازمند واکنش چندجانبۀ تمامی ملل است. در چارچوب سازمان مل

 2114( که در سال UNFCCC) 2112کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی متحد، کشورهای عضو با پذیرش 

کنفرانس اعضای این ای را آغاز نمودند.   های جمعی برای حل چنین پدیده  شالزم االجرا گردید، نخستین تال

، به منظور بررسی اجرای مفاد UNFCCCترین نهاد اعضای متعاهد  به عنوان عالی  (COPکنوانسیون )

دهد که در عین حال فضایی برای مذاکره راجع به تعهدات و موافقتنامه های  نسیون ساالنه تشکیل جلسه میکنوا

شوند،  تر می شود. به عالوه، همچنان که جوامع سراسر جهان راجع به بحران اقلیمی آگاه جدید نیز فراهم می

ضای اجتماعی سبب شده که ساختار باشند. چنین تقا  خواهان مشارکتی بیشتر در مقابله با این بحران می

الدولی به فضایی بدل شود که تعداد  نیز در گذر زمان از محلی برای تبادل مذاکرات بین COPهای  نشست

ای از ذینفعان و کنشگران غیردولتی از جمله جامعه مدنی و فعاالن بخش خصوصی نیز در آن حضور  فزاینده

 داشته باشند.  

کنوانسیون  COP، جلسات 2221در سال  (PAموافقتنامۀ پاریس )االجرا شدن  الزمشایان ذکر است که متعاقب 

ت این است اند. نکته حائز اهمی ( نیز عمل نمودهCMA، به عنوان نشست اعضای موافقتنامه پاریس )2228از سال 

از آنجا که در چارچوب این موافقتنامه و جهت اجرایی نمودن مفاد  CMAکه تصمیمات اتخاذ شده در جلسات 

همواره از  وضعیت  COPاالجرا است؛ لیکن ماهیت توافقات اتخاذ شده در نشستهای  شوند، الزم آن اتخاذ می

ربوط به نشست اقلیمی گالسگو، به طور مجزا در دو االجرا برخوردار نیستند. از این رو به مباحث م حقوقی الزم

پیمان اقلیمی های نو در چارچوب   بخش پرداخته خواهد شد. در بخش نخست، ذیل دو مبحث کوتاه، اندیشه

موافقتنامۀ  1وص ماده در خص CMAبررسی خواهند شد و سپس به توافقات حاصل از نشست سوم  گالسکو

 پاریس پرداخته می شود. 

 اندیشه های نو در پیمان اقلیمی گالسگو

از تاریخ   COPس بیست و ششمین اجال  -پایداری اکولوژیکی: از انسان محوری به سوی زیست بوم محوری

در شهر گالسگو اسکاتلند تشکیل شد. پیمان اقلیمی گالسگو، به عنوان سند مورد  2222نوامبر  22اکتبر  تا  12

،  بازتابی از توافقی جهانی است که پس از تالشهای جمعی برای مقابله با بحران اقلیمی به COP26توافق در 

دولت عضو مورد پذیرش قرار گرفت. هرچند این پیمان  212بیش از  منظور برقراری توازن میان منافع و نیازهای

باشد، با این حال، نباید از این  االجرا  ای جدید تلقی نمود که از منظر حقوقی الزم  توان موافقتنامه   را نمی

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/documents/310475
https://unfccc.int/documents/310475
https://unfccc.int/documents/310475
https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021
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رتمندی موضوع نیز غافل شد که چنین سندی با وفاق عام تمامی اعضای متعاهد پذیرفته شده و از این رو سند قد

 آید. به شمار می 

ها، و حفاظت از تنوع زیستی که در برخی  در مقدمۀ پیمان گالسگو اهمیت تضمین یکپارچگی اکوسیستم

« مام زمین»استفاده از عبارت  شود، مورد توجه قرار گرفته است. شناخته می « مام زمین»فرهنگها تحت عنوان 

رسد که  کتۀ درخور توجهی است. در واقع چنین به نظر می، نCOPبرای اولین بار در سند مورد توافق نشست 

 قلمداد کرد. « پایداری اکولوژیکی»توان معرفی یک پارادایم  استفاده از چنین عبارتی را می

ای است که انسانها در حفاظت و ترمیم یکپارچگی سیستمهای  وظیفه »طبق گفتۀ بوسلمن اصل پایداری، به معنای

دهد. به زعم او،  ، که به اعتقاد وی مفهوم اصلی توسعه پایدار را شکل می«دارند اکولوژیکی زمین بر عهده

به »توان آن را  توسعه پایدار صرفاً در چارچوب توسعه پایدار اکولوژیکی معنادار و قابل تحقق است، که می 

مدت در چارچوب مثابۀ یک هنجار، در قالب تعهدی بیان نمود که رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی را در بلند

 Klaus Bosselmann, The Principle of« )دهد. های پایداری اکولوژیکی ترویج می محدودیت

Sustainability: Transforming Law and Governance, 2008, p.53  بدین ترتیب می توان  .)

یکی تکلیف اخالقی انسان این گونه استنباط نمود که اصل پایداری اکولوژیکی می تواند بیانگر دو مفهوم باشد: 

در احترام به یکپارچکی اکولوژیکی و دیگری ضرورت اتخاذ اقدامات حفاظت و ترمیم. در واقع، تکلیف انسان 

ها به زیستن هماهنگ با طبیعت و اکوسیستم ها که در تمدن های قدیم یک اصل محسوب می شد،  مبتنی بر 

طبیعی مجزا نمود. لیکن چنین دیدگاهی پس از دوران صنعتی، این بینش است که نباید حیات انسانی را از حیات 

توان استنتاج نمود که استفاده از چنین فحوایی در مقدمۀ پیمان  به وضوح تضعیف شده است. از این رو، می 

گالسگو، می تواند به معنای کاهش تمایل به در نظر گرفتن محیط زیست طبیعی به عنوان یک کاال باشد و 

رای تقویت پارادایمی زیست بوم محور، که در آن حفاظت و ترمیم یکپارچگی سیستم های تالشی باشد ب

اکولوژیکی به عنوان مبنایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق توسعه پایدار، ضرورت هایی اساسی قلمداد 

 می شوند. 

نه تنها پیامدهای تغییرات  -ای در حال توسعهزیان و خسارت مرتبط با آثار مخرب تغییرات اقلیمی در کشوره

های جغرافیایی و اقلیمی کشورها و عواقب محیط زیستی متفاوتی در پی خواهد  اقلیمی با توجه به ویژگی 

شود که کشورها در مقابل تأثیرات تغییرات اقلیمی، سطوح  ها موجب می  داشت، بلکه هر یک از این ویژگی 

مرتبط با آثار مخرب تغییرات اقلیمی در کشورهای « زیان و خسارت»ه باشند. عبارت پذیری متفاوتی داشت آسیب 

بار می باشند که کشورهای ذیربط  در حال توسعه، به آن دسته از آثار اقلیمی اشاره دارد که آنچنان مصیبت

المللی  یربط، حمایت بین توانایی مقابله یا سازگاری با آنها را ندارند. از این رو، در تصمیمات و توافقنامه های ذ

در زمینۀ کاهش زیان و خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی، در زمرۀ موضوعات قابل توجه برای کشورهای در 

برای اولین بار به طور صریح در چارچوب « زیان و خسارت»شود. در این راستا، عبارت  حال توسعه محسوب می

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=009772925632828311246:gjvsnghto1u&q=https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_Guide_feb_2020.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiJlpjdy7_0AhWI_aQKHW4KB-8QFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw16wSp9nDt970wnq3JJwrpq
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، ذیل اقدامات بهسازی راجع به سازگاری برشمرده برنامه اقدام بالی، در COP13درخواست کنفرانس اعضا در 

برنامۀ کاری برای بررسی رویکردهای مربوط به برطرف نمودن زیان و خسارت   COP16شد. به عالوه، در 

 مقرر شد.

مرتبط با آثار تغییرات اقلیمی، ساز و کار بین  ، به منظور برطرف نمودن زیان و خسارتCOP19متعاقباً در 

المللی ورشو برای زیان و خسارت مرتبط با آثار تغییرات اقلیمی، و کمیتۀ اجرایی برای ارائۀ راهنمایی در 

، تأسیس شد COPخصوص اجرای عملکردهای این ساز و کار بین المللی و گزارش دهی ساالنه به 

(FCCC/CP/2013/10/Add.1 در واقع مأموریت چنین ساز و کاری این است که به درک بهتر زیان و .)

خسارت مربوط به آثار تغییرات اقلیمی کمک کند و اجرای رویکردهایی در زمینۀ پیشگیری، به حداقل رساندن 

دسته از کشورهای در حال توسعه ای ترویج دهد  و برطرف نمودن این گونه زیان و خسارات، را به ویژه در آن

، اهمیت پیشگیری، به حداقل رساندن و برطرف COP21در ادامه، در   .پذیری را دارند که بیشترین آسیب

موافقتنامۀ  8نمودن زیان و خسارت مرتبط با آثار مخرب تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه، ذیل ماده 

شد و در عین حال این موضوع مجدداً مورد تأیید قرار گرفت که ساز و کار ورشو به  پاریس به رسمیت شناخته

راجع به این مسئله بحث شود که آیا ساز و کار ورشو هم  COP26فعالیتش ادامه دهد. هرچند قرار بود که در 

و ؛ با این حال، مباحث PAعمل می کند یا صرفاً در چارچوب  PAو هم به موجب  UNFCCCبه موجب 

ادامه یابد. این  COP27مالحظات راجع به این امر به نتیجۀ مشخصی ختم نشد و قرار شد مباحث راجع به آن در 

تواند در خصوص این امر تعیین کننده  موضوع از این منظر حائز اهمیت است که تصمیم گیری در این زمینه می

حمایتهای آن استفاده کنند یا اعضای متعاهد  باشد که آیا فقط اعضای متعاهد موافقتنامۀ پاریس می توانند از

UNFCCC   .نیز می توانند از فعالیت های این ساز و کار بهره مند شوند 

، شبکۀ سانتیاگو تأسیس شد، تا با ارائۀ مساعدت های فنی به کشورهای دارای بیشترین COP25به عالوه در 

(. در واقع این شبکه از طریق Decision 2/CMA.2, para 43پذیری، به آنها کمک کند ) میزان آسیب

هایی برای برطرف  حل   تبادل و به اشتراک گذاشتن اطالعات، کشورها را در این زمینه یاری خواهد نمود و راه

راجع به تأمین منابع مالی  ،  COP26نمودن زیان و خسارت ارائه خواهد کرد. هرچند قابل توجه است که در

توان ساز و کاری مالی برای کمک به کشورهای در  برای این شبکه تصمیماتی اتخاذ شد، لیکن این امر را نمی

حال توسعه تلقی نمود. با این حال، نکتۀ حائز اهمیت این است که این اولین بار است که در سند مورد توافق 

ساز و کار مالی، نهادهای ملل متحد و موارد دیگر، به طور مستقیم از  ، به موازات نهادهای اجراییCOPِنشست 

کشورهای توسعه یافته خواسته شده که برای فعالیت هایی که در مرحلۀ برطرف نمودن زیان و خسارت انجام 

توان به  (. از این رو، میGlasgow Climate Pact, para. 40شود، حمایت های بیشتری ارائه کنند ) می

ضمنی، استفاده از چنین فحوایی را دال بر این دانست که بر مبنای اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، طور 

توانند این امر را این گونه تعبیر کنند که در مقابل زیان و خسارات مربوط به   کشورهای در حال توسعه می

https://unfccc.int/documents/5079
https://unfccc.int/documents/8106
https://unfccc.int/documents/209506
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ت کنند. با این حال، به نظر می رسد بار، از کشورهای توسعه یافته غرامت دریاف اثرات تغییرات اقلیمی فاجعه 

 چنین تفسیری، هیچگاه مورد پذیرش کشورهای توسعه یافته نخواهد بود.  

این است که  PAموافقتنامۀ پاریس:  هدف اصلی  1راجع به چگونگی اجرای مفاد ماده   CMA3تصمیمات 

کند و در عین حال نیروی درجه سلسیوس حفظ  2را پایینتر از  22افزایش میانگین دمای جهانی در قرن 

درجه سلسیوس محدود کند. از این رو، کاهش  2.5ای است تا افزایش دما را حتی به میزانی معادل  محرکه

ای در  شود که به کاهش یا تثبیت انتشار گازهای گلخانه  ای، به تمامی اقداماتی اطالق می انتشار گازهای گلخانه 

دهد که برای دستیابی به  ، به اعضا اجازه می PA 1چنین هدفی، ماده کنند. به منظور تحقق  اتمسفر کمک می 

)شامل سه ساز وکار  ای  رویکردهای مبادلهاهداف کاهش انتشار، از ابزارهای تجاری استفاده کنند. در این میان 

( و اجرای مشترک داد و ستد CDMتند از: دو ساز وکار پروژه محور، یعنی ساز و کار توسعه پاک )که عبار

(، و دیگری تجارت دوجانبۀ سهم کربن که از جمله معروفترین آنها سیستم تجارت انتشارهای اتحادیه JIکربن)

)این رویکردها بر همکاری در زمینۀ سیاست اقلیمی تمرکز  ای رویکردهای غیرمبادله(( و EUETSاروپا است )

گذاری کربن یا مالیات گذاری بر انتشار گازهای گلخانه ای  دارند و می توانند شامل اقداماتی از جمله قیمت 

رغم مذاکرات در دو نشست مذکور، قواعد  مورد بحث قرار گرفتند. علی COP25و  COP24باشد( در 

منتقل شد.  COP26، مذاکره راجع به آنها به PA 21مربوط به داد و ستد کربن الینحل باقی ماندند که طبق ماده 

، داد و ستد کربن، مشوقی مالی برای کشورها ایجاد می کند تا انتشار گازهای گلخانه PA 1در واقع، طبق ماده 

منابع مالی که بیشتر به آنها نیاز است را برای آن دسته از کشورهایی فراهم کنند که از  ای را محدود کنند و

شوند. با این حال، معضل اصلی همواره این بوده که داد و ستدهای کربن چگونه  شدیدترین آثار اقلیمی متأثر می

می نمی کنند، به طور قاعده مند شوند که برخی کشورها در حالی که عمالً کمکی به کاهش تغییرات اقلی

به این موضوع اختصاص یافته که  1غیرمنصفانه از تجارت کربن منتفع نشوند. از سوی دیگر، بخشی از ماده 

بخش خصوصی در داد و ستد کربن، با بخش دولتی همکاری و مشارکت داشته باشد. با این حال، پیشگیری از 

 ای قابل تأمل بوده است. محاسبۀ مضاعف سهمیه های موجود کربن، همواره مسئله 

در خصوص قواعد  PAرا می توان تکمیل برنامۀ کاری  COP26از این رو، یکی از مهمترین دستاوردهای 

 Paris rulebookدانست. در واقع این برنامۀ کاری که به طور غیر رسمی تحت عنوان  1مربوط به  مادۀ 

شود. از این رو، طبق  حاصل می PAرتبط با مفاد معروف است، توافقی است که راجع به هنجارهای بنیادین م

، بلکه قواعد مربوط به مقرر شد که از محاسبۀ مضاعف نیز اجتناب شود، نه تنهاCOP26در  CMAتصمیمات 

صوص رویکردهای غیرمبادله ای، اجرای رویکردهای مبادله ای نیز مورد توافق قرار گرفتند. به عالوه، در خ

نیز تأسیس « کمیتۀ گالسگو برای رویکردهای غیرمبادله ای»و  توافقاتی حاصل شدبرای اقدامات مرتبط با آن 

، همانگونه که پاتریشیا شد تا بر اجرای چارچوب مورد توافق و برنامۀ کاری ذیربط، نظارت داشته باشد. در واقع

https://unfccc.int/topics/what-are-market-and-non-market-mechanisms
https://unfccc.int/topics/what-are-market-and-non-market-mechanisms
https://unfccc.int/documents/310510
https://unfccc.int/documents/310512
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، دستاورد بسیار مهمی به شمار 1اظهار نمود، توافق راجع به مفاد ماده  UNFCCCاسپینوزا دبیر اجرایی دبیرخانۀ 

 میسر خواهد شد.   PAآید که از طریق آن اجرای کامل  می

 فرجام سخن

این است که غلظت گازهای پذیرفته می شوند،  UNFCCCهایی که به موجب   هدف غائی تمامی موافقتنامه 

ای موجود در اتمسفر در سطحی تثبیت شود که از مداخلۀ خطرناک انسان در سیستم اقلیمی پیشگیری  گلخانه

، مشتمل بر نقاط قوتی است که COP26شود. در مجموع، پیمان اقلیمی گالسگو به عنوان سند اصلی برآمده از 

ه های کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با آثار مربوط به توان آن را سرآغاز تسریع اقداماتی در حوز می 

های مورد توافق در جلسات  تغییرات اقلیمی تلقی نمود. از سوی دیگر، از آنجا که یکی از مهمترین موافقتنامه 

COP موافقتنامۀ پاریس بوده است، توافق راجع به چگونگی اجرای قواعد مربوط به کاهش و محدودیت انتشار ،

سال گذشته در جلسات  1ای و سازگاری با آثار مخرب تغییرات اقلیمی )که همچنان در طول  ای گلخانهگازه

CMA بینی در  اند( دستاورد مهمی به شمار می آید. در این میان، هرچند قطعیت و قابلیت پیش مورد بحث بوده

ستند که در عین حال هم کاهش ، مواردی هPA 1خصوص رویکردهای مبادله ای و غیرمبادله ای مرتبط با مادۀ 

ای با کربن صفر را  کنند، لیکن برای آنکه اعضای متعاهد بتوانند چشم انداز آینده و هم سازگاری را تقویت می

محقق کنند، باید بیش از پیش بر موضوع کنار گذاشتن انتشار گازهای گلخانه ای تمرکز داشته باشند. چرا که 

گازهای گلخانه ای می تواند افزایش دمایی را در پی داشته باشد که به نوبۀ بی توجهی در زمینۀ کاهش انتشار 

خود برخی سرزمین ها و ساکنین آنها را با وضعیتی غیرقابل جبران مواجه سازد. در واقع همانطور که میا موتلی، 

ی کشورهایی نخست وزیر باربادوس، در آغاز نشست گالسگو اظهار نمود، افزایش دما به میزان دو درجه، برا

 نظیر باربادوس و سایر جزایر کوچک، به مثابۀ حکم مرگ است. 
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 هاتغییرات اقلیمی، حقوق کودکان و مسؤولیت فراسرزمینی دولت
 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی -حبیبه فرج زاده 

 

ی متقابل حقوق بشر، در برخی حقوق نظیر حق بر سالمتی ناپذیری و وابستگهای جهانی بودن، تفکیک ویژگی

بسیار آشکار است. برخورداری از حق سالمت منوط به در دسترس بودن امکانات و خدمات بهداشتی با کیفیت 

مناسب، شرایط کار ایمن، مسکن، غذا، آب و بهداشت مناسب، محیط زیست سالم، آموزش بدون تبعیض و 

 های مرتبط با حوزه سالمت است. تدوین و اجرای سیاست مشارکت گسترده ذینفعان در

ای است، موج تغییرات اقلیمی به عنوان واقعیتی تلخ و ساخته دست بشر که ناشی از انتشار گازهای گلخانه

زایی عظیمی از بالیای طبیعی، افزایش سطح آب دریاها، گرما و خشکسالی و گسترش مناطق گرمسیری و بیابان

ها را تغییر داده، تولید غذا های مسری را در پی داشته است. این بر هم خوردن اعتدال، اکوسیستمو شیوع بیماری

دهد. ها آسیب رسانده و مرگ و میرها را افزایش میها و سکونتگاهسازد، به زیرساختو تأمین آب را مختل می

ده است که سالمت روحی و جسمی های اجباری جوامع آسیب دیاز پیامدهای مهم دیگر این تغییرات، مهاجرت

مندی دهد. بنابراین تغییرات اقلیمی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، بهرهافراد را به شدت تحت تأثیر قرار می

کامل و مؤثر از طیف وسیعی از حقوق بشر نظیر حق بر حیات، آب، غذا، سالمت، بهداشت، مسکن، تعیین 

 (.اینجاکند)ید میسرنوشت، حق بر فرهنگ و توسعه را تهد

کودکان در هر کجای دنیا، در فرایند رشد سالم نیازهایی از قبیل مسکن مناسب، غذای سالم، مراقبت های 

تغییرات اقلیمی، امکان فراهم  .های اجتماعی و عاطفی دارندپزشکی با کیفیت، فرصت یادگیری و حمایت

-سازد و بر طیف وسیعی از حقوق کودکان تأثیر میاین نیازهای پایه و اساسی را با تهدید مواجه می نمودن

ثباتی سیاسی و اقتصادی، گذارد. از دست دادن تنوع زیستی، آلودگی و تغییرات اقلیمی، پیامدهایی همچون بی

مت و معیشت کودکان را به دنبال نابرابری فزاینده، کاهش امنیت غذایی و آبی و افزایش تهدیدهای برای سال

دارد. به عبارت دیگر، تغییرات اقلیمی، حقوق اساسی کودکان را که در کنوانسیون حقوق کودک از آنها 

های آتی را دهد و نسل حاضر و نسلحمایت به عمل آمده بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض تهدید قرار می

 سازد. مشارکت در جامعه محروم میاز حقوق خود برای بقا، توسعه، حفاظت و 

پی و هدفمند در مورد روند  های پی دردر همین راستا، شورای حقوق بشر ملل متحد با شفاف سازی

هایی در این زمینه، به آگاه سازی در مورد تأثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر، از طریق تصویب قطعنامه

این شورا، دفتر  11/12یمی کمک شایانی نموده است. براساس قطعنامه پیوندهای بین حقوق بشر و تغییرات اقل

مندی کامل از کمیساریای عالی حقوق بشر، یک مطالعه تحلیلی در مورد رابطه میان تغییرات اقلیمی و بهره

حقوق کودک به سی و پنجمین جلسه شورا ارائه داده که در آن تأثیر تغییرات اقلیمی بر کودکان و تعهدات و 

های الزم ارائه شده ها و سایر بازیگران مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیههای حقوق بشری دولتسؤولیتم

https://undocs.org/A/HRC/32/23
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است. براساس این مطالعه برخی از پیامدهای کلیدی تغییرات اقلیمی که بر برخورداری از حقوق کودکان آثار 

ود آب و فقدان امنیت غذایی، آلودگی منفی دارد عبارتند از: فجایع آب و هوایی شدید و بالیای طبیعی، کمب

هوا، بیمارهای مسری و عفونی و تأثیرات بر سالمت و روان کودکان. در ادامه مطالعه نیز، به مواردی از اقدامات 

مثبت و ضروری در این زمینه اشاره شده است که از جمله آنها دادخواهی و طرح دعوا با هدف ارتقای 

-های آینده و همچنین مشارکت مکانیزمییرات اقلیمی بر حقوق کودکان و نسلپاسخگویی در قبال آثار منفی تغ

در  (. شورا همچنین،اینجاهای حقوق بشری در موضوع تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر حقوق کودکان است)

، تأثیر منفی تغییرات آب و هوایی بر حقوق افراد را به رسمیت شناخته و با 2222مورخ ژوییه  24/41قطعنامه 

یادآوری توافقنامه پاریس، بر این موضوع که تغییرات اقلیمی نگرانی مشترک بشریت است تأکید کرده و اتخاذ 

های توافقنامه را به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و رعایت، ارتقاء و برآورده مات الزم از سوی طرفاقدا

ساختن تعهدات حقوق بشری از جمله حق بر بهداشت، حقوق مردم بومی، مهاجران، کودکان، توانخواهان و 

افته و در شرایط نامساعد اقلیمی( پذیر )به ویژه افراد ساکن در کشورهای کمتر توسعه یافراد در شرایط آسیب

 داند.ضروری می

را برای « کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد»ارتباط متقابل تغییرات اقلیمی و حقوق اساسی کودکان، جایگاه 

ها و دهد. در حالی که امروزه، اغلب ارزیابیحمایت از حقوق کودک در شرایط تغییرات اقلیمی نشان می

گردد و نیازها، مخاطرات منحصر به فرد کودکان و توجه به حقوق کودکان تدوین میسیاستهای اقلیمی، بی

کنوانسیون »شود. به همین دلیل اقدامات مشترک در مورد اجرای های الزم در برابر آنها نادیده گرفته میواکنش

ه سمت حفاظت از تواند تمرکز را بمی« کنوانسیون چارچوب ملل متحد برای تغییرات اقلیمی»و « حقوق کودک

ها را برای حمایت از حقوق کودکان از طریق حقوق کودکان در برابر تغییرات اقلیمی متمایل ساخته و فرصت

 (.اینجاهای اقلیمی به حداکثر رساند)سیاست

، در رایی مهم، برخی 2222اکتبر  22کمیته حقوق کودک )نهاد نظارتی کنوانسیون حقوق کودک( در تاریخ 

دولت ها را نسبت به آثار منفی انتشار کربن بر حقوق کودکان در داخل و خارج از قلمروی آنها، مسئول 

کودک  21صادر شد که  دادخواستی(. این رأی که در نوع خود بی سابقه است در رسیدگی به اینجاشناخت )

، مطابق پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک، نزد این کمیته، علیه آرژانتین، 2221در سال 

 کشور مختلف بودند که در این میان 22برزیل، فرانسه، آلمان و ترکیه مطرح کرده بودند. این کودکان متعلق به 

اند. نکته را پذیرفته« پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در آیین رسیدگی به شکایات»کشور  5تنها 

طرف شکایت  -کشورهای محل اقامت چهار تن از خواهان ها-جالب توجه اینجاست که تونس و جزایر مارشال

رف دعوی واقع شده بود. انتخاب نبودند در حالی که ترکیه که هیچ کدام از خواهان ها مقیم این کشور نبود ط

کنوانسیون چارچوب »های های طرف شکایت به این دلیل بوده است که کشورهای خوانده همگی طرفدولت

بوده، و از ظرفیت به کارگیری ابزارهای  22و اعضای تأثیرگذار گروه « سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی

https://digitallibrary.un.org/record/841798?ln=en#record-files-collapse-header
https://undocs.org/A/HRC/RES/47/24
https://www.unicef-irc.org/article/928-child-rights-at-risk-the-case-for-joint-action-with-climate-change.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1351&Lang=en
https://childrenvsclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentina-et-al-Redacted.pdf


حقوق محیط زیست   

 

 

392 
 

نان از اتخاذ اقدامات الزم برای کربن زدایی از سوی سایر حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی به منظور اطمی

 کشورها، برخوردارند.

در این دادخواست ادعا شده بود که این کشورها اقدامات پیشگیرانه مقتضی را به منظور حمایت از کودکان و 

و  (24(، سالمت )ماده 1تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک از جمله درخصوص حیات )ماده 

های اقلیمی صِرف یک تهدید انتزاعی اند؛ و اینگونه استدالل شده بود که بحران( اتخاذ نکرده12فرهنگ )ماده

در آینده نبوده و افزایش دمای متوسط جهانی از دوران صنعتی شدن تاکنون، موجی از گرمای ویرانگر، 

دریا را موجب شده است. همچنین ها، سیل و باال رفتن سطح های عفونی، آتش سوزی جنگلگسترش بیماری

ها در ادعا شده بود که سالمت جسمی و روحی این کودکان تحت تأثیر این تهدیدها بوده است. بنابراین خواهان

دادخواست خود از کمیته درخواست کردند که این پنج کشور را در قبال عدم انجام اقدامات الزم در مواجهه با 

رانی در حال تشدید که پیش از هر چیز ثابت شده بحرانی برای کودکان است( های اقلیمی )به عنوان بحبحران

ها را به همکاری ها، شاکیان از کمیته درخواست کردند دولتمسئول بشناسد؛ و فراتر از مسؤولیت فردی دولت

 ه نماید.های بیشتر به کودکان توصیهای اقلیمی و جلوگیری از آسیبو انجام اقدامات الزم برای کاهش بحران

، پنج جلسه استماع شفاهی با حضور نمایندگان 2222در رسیدگی به این دادخواست، در فاصله ماه مه تا سپتامبر 

های ثالث دخیل برگزار شد و کمیته بطور مستقیم به سخنان این حقوقی کودکان، نمایندگان دولت ها و طرف

-عنصر انتساب را مورد ارزیابی قرار داد و در یافته کودکان گوش فرا داد. کمیته به منظور احراز صالحیت خود،

-ای میهایی که موجب انتشار گازهای گلخانههای خود اظهار داشت که کشورهای طرف شکایت بر فعالیت

-بینی به کودکان در خارج از مرزهای آنها میهای قابل پیششوند کنترل مؤثر داشته و این گازها به آسیب

های این کشورها برای احراز ه سببیت کافی میان آسیب ادعا شده و فعل و ترک فعلانجامد. در نتیجه رابط

اند و هایی را که شخصاً متحمل شده، توجیه نمودهصالحیت ایجاد شده است و این کودکان به قدر کافی آسیب

 اند. کنند که قربانی این اقدامات واقع شدهبه درستی ادعا می

خود راجع به محیط زیست و  نظر مشورتیکه دادگاه آمریکایی حقوق بشر در  همچنین، پیرو معیار صالحیتی

های فرامرزی اتخاذ کرد، کودکان در قلمرو صالحیت و اقتدار کشوری هستند که حقوق بشر در مورد آسیب

در قلمروی آن کشور واقع شده است. زمانی که دولت مبدأ کنترل مؤثری بر منابع انتشار  ایمنشأ گازهای گلخانه

کند رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل دولت مورد نظر و آثار منفی بر ای موردنظر اعمال میگازهای گلخانه

ت مشترک اما متفاوت، شود. بنابراین مطابق اصل مسؤولیحقوق کودکان واقع در خارج از قلمروی آن برقرار می

همانگونه که در موافقتنامه پاریس نیز منعکس شده، کمیته به این نتیجه رسید که به دلیل جهانی بودنِ علل 

های عضو نباید از مسؤولیت فردی مبرّا شوند؛ طلبد، دولتتغییرات اقلیمی که واکنش و تالش جهانی را می

تواند برای کودکان در هر کجای دنیا تأثیر ای میزهای گلخانهچراکه وقوع آسیبی فرامرزی ناشی از انتشار گا

 گذارد.

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf
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الملل بشر از دامنه تعهدات دولتها در زمینه تغییرات رغم اینکه در این تصمیم نحوه استنتاج حقوق بینکمیته علی

ها را به ین شکایتدهد اما در نهایت، ااقلیمی را هم از نظر محتوا و هم از نظر دامنه اعمال صالحیت ارتقاء می

دلیل طی نشدن طرق داخلی جبران، قابل پذیرش ندانست. در دادخواست استدالل شده بود که قاعده طی 

های عمومی کودکان در محاکم داخلی به دالیل مختلف نباید اعمال شود و در توجیه این استدالل به چالش

ری تعامل با فرآیندهای حقوقی و وابستگی به زمینه دسترسی به طرق جبرانی، توانایی محدود آنها در برقرا

بزرگساالن اشاره شده است. در ادامه نیز موانع منحصر به فردی که شاکیان در مسیر طاقت فرسای جبران داخلی 

اند و مؤثر نبودن و اطاله غیرمنطقی جریان رسیدگی، به عنوان در هر پنج حوزه قضایی خواندگان با آن مواجه

 ه طرق داخلی جبران مطرح شده است.دلیل عدم مراجعه ب

های متعددی را برای کمیته ایجاد کرد. ها، چالشاتخاذ موضع بیهوده بودن طرق داخلی جبران ازسوی خواهان

اند از شرط نخست اینکه اگر کمیته بخواهد براساس موانعی که کودکان در دسترسی به دادگستری با آن موجه

پیامدهایی برای اعمال این قاعده طبق پروتکل اختیاری خواهد داشت و پوشی نماید، طی محاکم داخلی چشم

کمیته را به محکمه نخستین برای مدعیان حقوق کودک تبدیل خواهد کرد. دوم اینکه، این شکایت درست 

های مهم در محاکم داخلی در دست رسیدگی قرار داشت. نادیده زمانی مطرح شد که طیف وسیعی از پرونده

-ها به نارسایی بیشتر حقوق کودک میها از طریق فرآیندهای داخلی برای پاسخگو ساختن دولتگرفتن تالش

پروتکل اختیاری، طی محاکم داخلی را شرط  1( ماده eکند که بند )(. در نهایت، کمیته بیان میاینجاانجامید)

پذیرش دعوا از سوی کمیته دانسته است؛ و شاکیان در هیچ یک از کشورهای عضو، دعوایی در این مورد 

-طرح دعوا در این کشورها ارائه نکرده نتیجه بودنای نیز برای عدم امکان یا بیمطرح نکرده و دلیل قانع کننده

 اند. 

ها پیروزی برای آنان به دنبال رغم اینکه این تصمیم با بذل توجه به لزوم طی مراجع داخلی برای خواهانعلی

ها و نداشت، اما رسیدگی کمیته حقوق کودک و محتوای تصمیم کمیته، تأکید بر مسؤولیت فراسرزمینی دولت

ایسته به منظور رعایت حقوق کودکان و گامی مهم در هموارسازی طرح ادعاهای دیگر لزوم اتخاذ اقدامات ش

آید. صدور دو قطعنامه بسیار مهم از سوی شورای حقوق بشر، و همچنین تالش کمیته نزد کمیته به شمار می

خود در باب حقوق کودکان و محیط زیست با تمرکز بر تغییرات  نظریه تفسیریحقوق کودک برای تنظیم 

 اقلیمی، همگی نشان از تحوالت امیدوار کننده در زمینه حقوق کودک و محیط زیست دارد. 

قوق ربط، حها و مقامات داخلی و سایر مراجع ذیای، دولتالمللی و منطقهضروری است تمامی نهادهای بین

کودکان را در همه مواقع اضطراری در نظر داشته و محترم شمارند و در تضمین و اجرای آنها اهتمام ورزند. در 

گذاری و تخصیص بودجه، حقوق کودکان را در اولویت قرار داده و اطمینان های قانونی، سیاستگیریتصمیم

افتد. های آینده اتفاق نمیو نیز نسلها تبعیض نامطلوبی علیه کودکان حاصل کنند که در تصمیم گیری

توانمندسازی و افزایش درک و دانش کودکان از حقوق خود از طریق آموزش و اطالع رسانی به آنها، 

https://www.ejiltalk.org/childrens-rights-and-climate-change-at-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-pragmatism-and-principle-in-sacchi-v-argentina/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GC26-Environment.aspx
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-مند شده و در فرآیند تصمیمسازد تا از حقوق خود به ویژه در مواقع اضطراری عمومی بهرهکودکان را قادر می

 یم مشارکت نمایند. ها به طور مستقیم یا غیرمستقگیری
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 وضعیت حقوقی دولت افغانستان در پس سقوط کابل
 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی –خدایار سعیدوزیری 

 

گذرد و عدم تحقق بندهای این  قطر می ها که از توافق صلح ایاالت متحده با گروه طالبان در دوحه پس از ماه

االفغانی، گروه مذکور با فتح نظامی  گیری گفتگوهای بین توافق در خصوص مذاکره با دولت افغانستان و شکل

شهر به شهر، نهایتا کابل را نیز به تصرف خود درآورد و قدرت عملی را در این کشور تقریبا به طور کامل در 

داد، مبنای حقوقی برای مشروعیت این گروه و تشکیل احتمالی حکومت به صورت اختیار گرفت. اما آنچه رخ 

المللی مستلزم آن است که قدرت از  ی بین ها توسط جامعه کند! بلکه شناسایی حکومت گروهی فاتح ایجاد نمی

یسی و این ها جنبه اعالمی دارد و نه تاس طریق مشروع و قانونی منتقل شده باشد. از سوی دیگر شناسایی حکومت

بدان معناست که اوال باید تسلط بر سراسر سرزمین محقق شود و ثانیا حاکمیت از قدرت واقعی و ثبات سیاسی 

برخوردار باشد. از دیگر سوی، مشروعیت قدرت سیاسی نیز امریست که امروزه اهمیت پیدا کرده و تردیدی 

مشروع به قدرت رسیده است، به رسمیت شناخت. توان حاکمیتی را که از راه اعمال زور نا وجود ندارد که نمی

پیش از این نیز نظریات گوناگونی از جمله دکترین توبار، قائل به این امر بودند که چنانچه حکومتی براثر 

ای  انقالب یا کودتا روی کار آمد، باید از شناسایی آن خودداری کرد مگر زمانی که شکل قانونی یافته و جلوه

بتانکور جای نظریه توبار را گرفت   مایندگی ملت را به منصه ظهور رساند؛ بعدتر نیز نظریهاز حاکمیت ملی و ن

شوند خودداری ورزند. در  هایی که از راه زور تشکیل می ها باید از شناسایی حکومت داشت دولت که بیان می

ها این اجازه را داده است  الملل به دولت های جدید، حقوق بین حقیقت در مورد شناسایی یا عدم شناسایی دولت

توان  هایی مواجه است که آن را می دانند، عمل کنند، اما این اختیار با محدودیت که به هرنحوی که صالح می

های ایجاد شده به واسطه زور است و  الملل عرفی دانست که از جمله انها منع شناسایی دولت در زمره حقوق بین

کشور قابل مالحظه  اساسی حقوق با ارتباط در جدید حکومت پیدایش منشأ این امر از جمله در مشروعیت

 (اینجا)برای مطالعه بیشتر، نک:   است.

اشغال خارجی نبوده و نیستیم که در موضوع حاضر نیز، در کشور افغانستان، به لحاظ حقوقی شاهد وضعیت 

های آزادیبخش تعریف کرد که قدرت را از اشغالگر پس گرفته است،  بتوان گروه طالبان را در قالب جنبش

بلکه این کشور دارای دولت مستقر مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات بوده است که توسط گروهی با اعمال زور 

 خود بیان داشته است: ماده شصتانون اساسی افغانستان در ساقط شده است. در سوی دیگر ماجرا، ق

صالحیت های خود را در عرصه های   رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته،»
 انون اساسی، اعما ل می کند.اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این ق

 رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، می باشد.
 کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعالم میدارد.

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4335&context=ylj
https://moj.gov.af/dr/قانون-اساسي-نافذ-افغانستان
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معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون 
 ی، عمل می کند.اساس

 «.در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند

وی،  بیانیه بعدیهرچند اشرف غنی رسما از مقام خود استعفا نداده است، اما خروج او از کشور به حالت فرار و 

گیری و به هرروی درحال حاضر قادر به انجام وظایف خویش نیست و در چنین شرایطی  ای است بر کناره اماره

ل وی، و تا زمانی که نتواند وظایف خود را عمال به انجام برساند، براساس قانون اساسی کشور افغانستان معاون او

و خود نیز رسما کفالت سمت ریاست  امراهلل صالح که اکنون در پنجشیر و در خاک افغانستان حضور دارد

وی کفیل ریاست جمهوری بوده و باید به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور از س، پذیرفته استجمهوری را 

ها به رسمیت شناخته شده و اجازه داده نشود، کسب قدرت به زور سالح، بدل به  المللی و دولت مجامع بین

 المللی گردد. ی بین ای پذیرفته شده در عرصه رویه

در یمن نیز علی رغم آنکه ما شاهد جنگی همه جانبه از سوی دولتی خارجی )عربستان سعودی( علیه مردم یمن 

اند و  یمن رخ داده به نوعی انقالبی است که بخش زیادی از نیروهای مسلح نیز به آن پیوسته هستیم و آنچه در

رئیس جمهور این کشور از مقام خود استعفا کرد و گریخت، پس از انکه استعفای خود را پس گرفت، از سوی 

ها در داخل  شناخته شده است و با وجود آنکه مدت رئیس جمهور قانونی المللی همچنان به عنوان مجامع بین

 اند. خاک یمن نیز حضور نداشته است، او را منعزل تلقی نکرده

توان نظام قبلی را که معاون اول رئیس رسد بتوان مبنایی حقوقی یافت که ب حال در ماجرای افغانستان، به نظر نمی

جمهور و کفیل قانونی آن نیز در داخل خاک این کشور حضور دارد، ساقط و قدرت طالبان را به رسمیت 

شناخت، مگر زمانی که قانون اساسی این کشور براساس تصویب مردم و سازوکارهای حقوق اساسی این کشور 

 ار قبلی گردد.تغییر کرده و ساختار جدیدی جایگزین ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84438493/بیانیه-اشرف-غنی-بعد-از-فرار-و-کناره-گیری-از-قدرت-در-افغانستان
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58243095
https://www.irna.ir/news/84381926/مقام-آمریکایی-جنبش-انصارالله-را-به-کارشکنی-در-آتش-بس-متهم-کرد
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 طالبان در پیشگاه حقوق بین الملل: نگاهی اجمالی از زوایای مختلف
 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تهرانت  ساواالن محمدزاده

 

و  پاکستان توسط دولت 2111سال در  ،است افغانستان در پشتون قوم سلفی گروه مسلحیک  که نطالبا

در مدارس مناطق مرزی  پشتون های عربستان، به رهبری مالیان و طالب ایتو حم سنی های بنیادگرای گروه

و بیرون راندن  قندهار چند ماه بعد با تصرفاین گروه پاکستان در شهرهای پیشاور و کویته بوجود آمد. 

با تصرف کابل، از طرف  2118سال در و  مجاهدین، خبر از تشکیل امارت اسالمی داد

و  به نیویورک 2222سال حمله القاعده در با . به رسمیت شناخته شد رات متحده عربیاما و عربستان پاکستان،

و  هبه مراکز طالبان حمله کرد امریکا اسامه بن الدن، رهبر القاعده، دولت عدم همکاری طالبان در دستگیری

فعالیت خود را در افغانستان علیه نیروهای  2221در سال طالبان پس از مدتی دوباره . ساقط کردحکومت آن را 

با مذاکره  بهپس از قریب به دو دهه جنگ، ایاالت متحده آمریکا تصمیم و نهایتا   دآغاز کردولتی و خارجی 

توافق  منجر به امضای یک توافقنامه موسوم به 2222فوریه  21، مذاکراتی که در گرفتطالبان به میزبانی قطر 

نشینی نیروهای  بس، عقب چهار سرفصل اصلی یعنی آتش. این توافقنامه دوحه شد و یا توافق صلح افغانستان

. بااین حال، توافق مزبور در رسیدن دربر می گرفتی را االفغان خارجی، تضمینات ضدتروریسم و مذاکرات بین

غانستان سیطره یافته و قدرت بر اف 2222به سرمنزل مقصود ناکام ماند وچند ماه پس از انعقاد آن طالبان در سال 

 بدست گرفت.عملی را 

ن از پیرامون وضعیت پیش آمده در چارچوب حقوق بین الملل این مسئله قابل طرح است که وضعیت طالبا 

حیث شناسایی حکومت ها چگونه می تواند باشد؟ و احیانا در صورت شناسایی، چه آینده ای از بعد مسئولیت 

بین المللی دولت ها پیش روی این گروه خواهد بود. ضمن اینکه پرداختن به نکاتی چند از بعد حقوق بین الملل 

شد بطور اجمالی به بررسی موارد پیش گفته کیفری نیز ضروری جلوه می نماید. در نوشتار حاضر سعی خواهد 

 پرداخته شود.

از تئوری موثر بودن در تعیین حکومتهای حاکم بر دولتهای عضو جامعه  تا مدتهای مدیدی الملل نظام حقوق بین

المللی استفاده میکرد به این معنا که اگر حکومتی به صورت موثر بر سرزمین مربوطه اعمال قدرت میکرد،  بین

گردید؛ اما پس از اتمام جنگ سرد شاهد نوعی تغییر جهت و رویکرد  قانونی آن کشور محسوب میحکومت 

هستیم. بر همین اساس « مشروعیت دموکراتیک حکومت»به « کنترل موثر»در موضوع تغییر حکومتها از معیار 

جز سه دولت عربستان  میالدی، 2112درصد سرزمین افغانستان در دهه  12هم بود که در دوران تسلط طالبان بر 

سعودی، پاکستان و امارات، دیگر دولتها و همچنین سازمان ملل متحد از شناسایی حکومت طالبان به عنوان 

الملل در مورد  توان ادعا کرد که نظام حقوق بین خودداری کردند. در مجموع می حکومت حاکم بر آن کشور

به « اعمال قدرت موثر»یک، در سه دهه اخیر، از معیار الملل کالس مشروعیت حکومتها برخالف نظام حقوق بین

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87
http://mte.journals.miu.ac.ir/article_2495_7ec50b3a3bea3f1b57e5f0a984ac554f.pdf
http://mte.journals.miu.ac.ir/article_2495_7ec50b3a3bea3f1b57e5f0a984ac554f.pdf
https://www.britannica.com/event/September-11-attacks
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
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.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/15/the-fall-of-kabul-a-20-year-mission-collapses-in-a-single-day
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ویژه در موارد انتقال غیرمسالمت ه عنوان تنها معیار قابل اعمال در مورد مشروعیت حکومتها استفاده نمیکند و ب

موضعی کامال سلبی دارد و از شناسایی حکومتهایی که به طرق  ،آمیز قدرت و مغایر مقررات قانون اساسی

مشروعیت »توان از معیار  یک به قدرت رسیده اند، خودداری کرده است. در عین حال، نمیغیردموکرات

ی به قدرت رسیدنِ  ویژه اگر شیوهه ت حکومتها سخن راند بیبه عنوان تنها معیار در سنجش مشروع« دموکراتیک

اتیک و حکومت غیردموکراتیک مستقر در این کشورها، مسبوق به برکناری و اسقاط حکومتهای دموکر

در موضوع اما . بوده باشدبرخاسته از اراده مردمی نباشد و همواره در آن کشور، نظامی غیردموکراتیک حاکم 

دولت مستقر مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات بوده است که توسط  افغانستان دارای از آنجایی که حاضر،

 معاون اول رئیس جمهورقانون اساسی افغانستان که  ماده شصتو نیز با توجه به  گروهی با اعمال زور ساقط شده
تا بتوان مبنایی حقوقی یافت که رسد  به نظر نمیکفیل او می داند،  ،ویدر حالت غیاب، استعفأ و یا وفات  را

ین کشور حضور دارد، ساقط و نظام قبلی را که معاون اول رئیس جمهور و کفیل قانونی آن نیز در داخل خاک ا

مگر زمانی که قانون اساسی این کشور براساس تصویب مردم و  ؛قدرت طالبان را به رسمیت شناخت

چنانچه  .قبلی گرددسازوکارهای حقوق اساسی این کشور تغییر کرده و ساختار جدیدی جایگزین ساختار 

ا شناسایی سایر دولت ها را با خود همراه ساخته و رسما به عنوان طالبان موفق به تحقق این شرایط گردد و متعاقب

جانشینی حکومت جدید در مسئولیت بین موضوع حکومت قانونی و مشروع زمام امور افغانستان را بدست گیرد، 

 که الزم است مورد مداقه قرار گیرد.شود  و دیون مطرح میبین المللی معاهدات المللی، 

به استناد  ، موفق به تشکیل حکومت شودیک جنبش شورشی چنانچه المللی دولت ها در حقوق مسئولیت بین 

گیری برای جبهه مبارز است و مستند  که بیانگر نوعی اهلیت ناقص یا در حالِ شکل« ردولت در حال گذا»اصل 

، حکومت جدید  راجع به مسئولیت بین المللی دولتها الملل کمیسیون حقوق بین 2222 طرح 22ماده  2د به بن

اصل »همچنین به استناد . المللی خواهد داشت مسئولیت بینجنبش المللی خود در جریان  نسبت به تخلفات بین

( البته 222)ص  بود .خواهد  بق نیز مسئولالمللی حکومت سا حکومت جدید نسبت به تخلفات بین« تداوم دولت

طورکلی، هیچ  بهبرای تحقق چنین مسئولیتی یک شرط مهم نیز باید وجود داشته باشد و آن شرط کنترل است. 

-. )صصنیستتحت کنترل او قرار ندارند،  مسئول اعمال افرادی که دولتی اعم از انقالبی یا غیرانقالبی

(  به هر حال و  با این اوصاف، طالبان نیز  با تشکیل حکومت قانونی جدید مسئول تخلفات بین المللی 228و221

تخلفات بین المللی حکومت سابق خواهد بود. گذشته از آن، حکومت جدید  خود در جریان جنبش و همچنین

الملل در  نگرش کمیسیون حقوق بینجانشین معاهدات بین المللی و دیون حکومت سابق نیز خواهد شد؛ چرا که 

 2118ها بر معاهدات مورخ  جانشینی دولتکنوانسیون و نگرش  2111کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ تفسیر 

لمللی است؛ مگر در ا نسبت به جانشینی حکومت جدید نسبت به معاهدات بین« تداوم دولت»مبتنی بر اصل 

دو طرف معاهده « اتحاد سیاسی»ی تغییر بنیادین اوضاع و احوال به  خصوص معاهداتی که تغییر حکومت به مثابه

 2181ی دولت بر اموال، اسناد و دیون دولتی مورخ جانشین نیز کنوانسیوندر خصوص دیون  .لطمه وارد کند

https://bigdeliacademy.com/1400/04/02/recognition-of-governments-in-international-law-drsattarazizi/
https://moj.gov.af/dr/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84/
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
http://csiw.qom.ac.ir/article_1198_0039f3c44044181a111b5816458639cc.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20101229104847-
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_3_1983.pdf
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قابل انتقال میداند که این وضعیت به طریق اولویت برای « دولت جدیدالتأسیس»دیون را به نسبت منافع به 

ت. )سید یاسر ضیایی، حقوق و تعهدات بین المللی حکومت های نیز قابل اعمال اس« حکومت جدیدالتأسیس»

 (222و 221، صص 2111اهی به بیداری اسالمی، پاییز ناشی از انقالب: با نگ

در نهایت اینکه از منظر حقوق بین الملل کیفری نیز نکاتی چند نسبت به موضوع مورد بحث شایان توجه می 

( و  نیز بر اینجاپیوسته است )بنگرید به  رم اساسنامهبه  2221دولت افغانستان در فوریه باشد. با عنایت به اینکه 

دادرسی  از شعبه پیش 2221در سال  لمللیدادستان دیوان کیفری بین ااساسنامه رم،  25مبنای بند سوم ماده 

درخواست میالدی  2222از ابتدای جوالی  «وضعیت جمهوری اسالمی افغانستان» جهت آغاز تحقیقات راجع به

دادستان در درخواست مجوز تحقیقات ( اینجا)برای دیدن ترجمه خالصه درخواست بنگرید به  مجوز نمود.

نه غیر بین المللی میان دولت مرکزی افغانستان و خود اعالم داشت که افغانستان صحنه یک مخاصمه مسلحا

نیروهای بین المللی حامی دولت از یک سو و گروه های معارض به خصوص طالبان و نیروهای وابسته از سوی 

به وقوع جرایم داخل در صالحیت دیوان توسط  در چارچوب این مخاصمه  که بیان نمود ویدیگر بوده است. 

جرایم جنگی و  و بحران افغانستان به باورمندی رسیده است که عبارتند از: الف( سه گروه درگیر در مخاصمه

جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته از سوی طالبان و گروه های معارض دیگر به خصوص قتل، حمله به اهداف و 

نیروهای اشخاص غیر نظامی، قتل خائنانه و اعدام های فراقضائی؛ ب( جرایم جنگی ارتکاب یافته منتسب به 

دولتی به خصوص بدرفتاری با زندانیان؛ و ج( جرایم جنگی منتسب به نیروهای نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده 

با ز  قابل ذکر است که اخیرا نی  .افغانستانامریکا از رهگذر بدرفتاری و شکنجه زندانیان در داخل و خارج 

کمیسیون مستقل حقوق بشر  منابع مختلفی از جمله، افزایش عملیات نظامی طالبان برای تصرف قلمرو بیشتر

الملل  ز نقض گسترده حقوق بینا سازمان عفو  بین المللو  نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان ، افغانستان

علیه غیرنظامیان  بشردوستانه، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام غیرقانونی، آوارگی اجباری و حمالت عمدی

و اموال  ساختمانهای اداری شواهدی وجود دارد که طالبان. همچنین و اهداف غیرنظامی گزارش داده اند

 ،2222از ژانویه تخمین زده می شود که را تخریب کرده است.  خانه ها و مزارع ،مدارس از جمله غیرنظامیان،

 .  شده اندافغان تازه آواره  212،222  حدود

درخواست اما متعاقب  رد کرددرخواست مجوز دادستانی را  2221ل هرچند شعبه پیش دادرسی در سا

خود به دادستان مجوز تحقیق داد که تا کنون  2222مارس  5رای مورخ دادستان، شعبه تجدیدنظر در  تجدیدنظر

نیز این تحقیقات ادامه دارند. آنچه مسلم است این موضوع می باشد که اگر چنانچه حکومت جدید طالبان جلوه 

حقیقات دیوان کیفری بین المللی وارد نخواهد قانونی و رسمی نیز به خود گیرد، این امر خللی بر ادامه روند ت

ساخت و حتی در صورت ارتکاب جنایات بعد از تشکیل حکومت رسمی نیز آنها در معرض اعمال صالحیت 

اساسنامه رم سمت رسمی افراد مانعی در رسیدگی های دیوان ایجاد  21دیوان خواهند بود؛ چراکه مطابق با ماده 

ح آن مهم جلوه می نماید این است که در صورت کناره گیری حکومت احتمالی نخواهد نکرد. اما بحثی که طر

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
https://www.coalitionfortheicc.org/country/afghanistan
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
http://icicl.org/files/Farsi%20Version%20of%20Prosecutor%20Summary%20.pdf
http://www.icicl.org/details.asp?id=573
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/91112
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/91112
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/91112
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2021_26_july.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2021_26_july.pdf
http://icicl.org/details.asp?id=615
https://iarcsc.gov.af/en/in-taliban-controlled-areas-administrative-buildings-were-destroyed-and-equipment-were-looted/
https://iarcsc.gov.af/en/in-taliban-controlled-areas-administrative-buildings-were-destroyed-and-equipment-were-looted/
http://sedayemoallem.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/item/21367-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B2-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%25
http://sedayemoallem.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/item/21367-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B2-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%25
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/91112
https://www.aihrc.org.af/home/research_report/91112
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/7/60ed3ba34/unhcr-warns-imminent-humanitarian-crisis-afghanistan.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/7/60ed3ba34/unhcr-warns-imminent-humanitarian-crisis-afghanistan.html
https://bigdeliacademy.com/1400/06/07/setting-the-right-precedent-victim-centred-justice-in-afghanistan-drmohammadrezamellat/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02068.PDF
https://www.legal-tools.org/doc/9aqzh3/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/9aqzh3/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/9aqzh3/pdf/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_00828.PDF
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آن، چه وضعیتی پیرامون تحقیقات و رسیدگی های دیوان پیش  221طالبان از اساسنامه رم با استناد به ماده 

 خواهد آمد؟ 

فت اعالمیه نافذ اساسنامه مزبور کناره گیری یک سال پس از تاریخ دریا 221باتوجه به اینکه بموجب ماده 

که بیان می دارد کناره گیری به هیچ وجه آسیبی به ادامه  221ماده  2خواهد بود و باتوجه به بخش آخر بند 

بررسی یک موضوع که پیش از تاریخ نافذ شدن کناره گیری توسط دیوان تحت بررسی می باشد نخواهد 

یدگی های خود که قبل از نافذ شدن کناره رساند،  بنابراین در خصوص جنایات طالبان دیوان تحقیق و رس

گیری شروع کرده است را ادامه خواهد داد. در این مورد ابهام دیگری که وجود دارد و اساسنامه رم به روشنی 

پاسخ آن را نداده این است که اگر در حین کناره گیری طالبان جنایاتی از سوی آنها در حال ارتکاب باشد و 

ا هیچ رسیدگی را آغاز نکرده باشد، آیا آنها مصون از تعقیب خواهند بود؟  به عبارتی دیوان در رابطه با آنه

دیگر، آیا دیوان قادر نخواهد بود تا نسبت به این جنایات پس از تاریخ نافذ شدن کناره گیری شروع به تحقیق یا 

اساسنامه رم نیز حاکم می وین بر  2111تعقیب نماید؟ در پاسخ می توان گفت از آنجایی که قواعد کنوانسیون 

کنوانسیون حق آغاز رسیدگی پیرامون این جنایات بعد از تاریخ نافذ شدن  12باشد، لذا دیوان با استناد به ماده 

کناره گیری را خواهد داشت. اما به هر حال بدیهی است که کناره گیری دولت احتمالی طالبان در خصوص 

 گیری، صالحیت زمانی دیوان را پایان خواهد داد.جنایات واقع شده پس از نافذ شدن کناره 

به عنوان نتیجه گیری، هرچند طالبان در حال حاضر دارای کنترل موثر و عملی بر افغانستان می باشد اما از 

آنجایی که این کشور سابقا دارای نظامی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات بوده و طبق قانون اساسی این کشور 

رئیس جمهور عهده دار قانونی حکومت سابق می باشد، لذا به نظر می رسد که نمی توان حکومت نیز معاون اول 

ادعایی طالبان را که بصورت غیردموکراتیک و با اعمال زور روی کار آمده به رسمیت شناخت. اما اگر چنانچه 

ناسایی دولت ها را نیز کسب گروه مزبور قادر باشد تا قانون اساسی و مردم را با خود همسو ساخته و متعاقبا ش

نماید و بطور قانونی و رسمی جکومت جدید را در افغانستان تشکیل دهد، در این صورت مسئول اعمال متخلفانه 

بین المللی سابق خود و حکومت قبلی بوده و نیز جانشین آن در معاهدات بین المللی و حتی دیون سابق خواهد 

ز روی کار آمدن حکومت جدید طالبان مانع تحقیقات و رسیدگی های شد. از حیث حقوق بین الملل کیفری نی

دیوان کیفری بین المللی بر جنایات سابق و احتماال آینده این گروه نخواهد بود. چنانچه طالبان به عنوان 

حکومت رسمی افغانستان از اساسنامه رم کناره گیری نماید، دیوان همچنان تحقیقات و رسیدگی های خود 

جنایات سابق را ادامه خواهد داد و در مورد جنایاتی که در حین کناره گیری ارتکاب یابند نیز دیوان   نسبت به

می تواند حتی پس از تاریخ نافذ شدن کناره گیری تحقیقاتی را آغاز نماید؛ اما پیرامون جنایات به وقوع پیوسته 

 ا نخواهد داشت.پس از تاریخ نافذ شدن کناره گیری، دیوان دیگر چنین صالحیتی ر
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 حقوق بین الملل اقتصادی در عصر هژمونی نئولیبرال )بخش اول(
 پژوهشگر حقوق بین الملل –دکتر امیر درون پرور 

 

 2118در سال  دنگ شیائوپینگهای بسیار تأثیرگذاری در تاریخ جهان هستند. اواخر دهه هفتاد میالدی سال

تصاد چین را از اقتصادی بسته و راکد به یکی از مراکز اصلی سال اق 22سعی کرد با آزادسازی اقتصادی طی 

 پاول وُلکر 2118سابقه در تاریخ بشریت تبدیل نماید. در سال داری با نرخ رشدهای پایدار و بیپویش سرمایه

(Paul Volcker آمریکا را به )عهده گرفت و با تغییر سیاست پولی این ( ریاست فدرال رزرو )بانک مرکزی

های پیش از خود را بدون توجه به پیامدهای آن )از جمله بیکاری گسترده( مهار کرد. در همان تورم سال کشور،

ها و های پیشین و سرکوب جنبشبار در دههبا اختیار مهار رکود تورمی فالکت مارگارت تاچرسال در اروپا، 

جمهور آمریکا شد و با حمایت رئیس گانرونالد ری 2182وزیر بریتانیا شد. در سال های کارگری نخستاتحادیه

های کارگری و برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت، کشاورزی، و محدود ساختن اتحادیه ولکراز اقدامات 

های مالی از مقررات دست و پاگیر، ایاالت متحده را در مسیر بهبود قرار داد. استخراج منابع و آزاد کردن قدرت

 جدید بود: نئولیبرالیسم. این دوران سرآغاز عصری

در ساحت نظری، دولت نئولیبرال عمیقاً به فردباوری، مالکیت خصوصی و آزادی باورمند است. به همین 

و کارهای خصوصی، آزادی عمل  مناسبت از هرگونه اقدامی برای حمایت از مالکیت خصوصیِ فردی، کسب

کند. درواقع، دولت از زور مشروع و نمی ها دریغدارایی سازی گستردهها و خصوصیتجارت و شرکت

کند. قراردادها، حقوق فردی و بازارهای آزاد ها به هر قیمتی استفاده میانحصاریِ خود برای حفظ این آزادی

وکارهای خصوصی و ابتکار عمل کارآفرینانه کلیدهای دستیابی به نوآوری و ایجاد ثروت قداست دارند. کسب

از حقوق مالکیت معنوی برای پیدایش تحوالت فناورانه حمایت شود. در این  بایستشوند. میتلقی می

وظایف دولت  ی دولت محدود به حفظ و ایجاد چارچوبی برای عملکرد این نیروها شد. عمدهچارچوب، وظیفه

به  نئولیبرال، ایجاد و تضمین کارکردهای دفاعی، نظامی و قانونی الزم برای تأمین حق مالکیت خصوصی است و

همین دلیل دولت باید برای کارآمدی هرچه بیشتر بازار، کمترین میزان مداخله را در این نهاد داشته باشد. 

های عمومی نظیر زمین، آب، گیری دولت از حوزهسازی گسترده و کارآمدی بازار از طریق کنارهخصوصی

یابد )دیوید هاروی، تاریخ ق میهای محیط زیستی تحقآموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا حوزه

و « بازار کار»عالوه تأکید بسیاری بر مقررات زدایی از (. دولت نئولیبرال به1، ص. 2118مختصر نئولیبرالیسم، 

-شد، میتولید تهدید می ی هفتاد میالدی در حوزهآزادسازی بازارهای مالی دارد. ایاالت متحده که در دهه

طور عام و بازارهای سرمایه هژمونی خود دفاع کند. برای همین منظور نیز بازارها به کوشید با توسل به مالیه از

المللی بگشایند و این امر مستلزم تغییر توازن قوا و شان را به روی تجارت بینبایست درهایطور خاص میبه

(. به دلیل اهمیت 58ی مالی بود )همان، ص. های تولیدی به نهادهای سرمایهمنافع بورژوازی از فعالیت
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-ها، تمهیدات مالیاتی سخت، برنامهی موانع )نظیر تعرفهها، همهزائدالوصف تحرکِ آزاد سرمایه از نظر نئولیبرال

ها حاکمیت خود بر های محیط زیستی یا سایر موانع محلی( باید برداشته شود و متعاقباً دولتریزی و نظارت

رغبت به بازار جهانی تسلیم نمایند. درمورد بازارهای کار نیز نکته حائز را با رضا و  روی تحرک کاال و سرمایه

دولت نئولیبرال لزوماً با هرنوع همبستگی اجتماعی که قید و بندهایی را »نئولیبرالی این است که  اهمیت در نظریه

نی در عصر )کالوس مولر، حاکمیت، دموکراسی و سیاست جها« کند مخالف استبر انباشت سرمایه وارد می

های اجتماعی که خود را در قالب (. پیامد مخالفت دولت با این نوع از همبستگی41، ص. 2184جهانی شدن، 

دهد، در مجموع به افزایش ناامنی شغلی، از دست های اجتماعی نشان میهای کارگری یا دیگر جنبشاتحادیه

تمام  شود. تجربههای گسترده منجر میبیکاری های شغلی، کاهش شدید دستمزد و نهایتاًرفتن مزایا و حمایت

 اند گواهی است بر این وضعیت اسفبار نیروهای کارگری.هایی که مسیر نئولیبرالی را برگزیدهدولت

هفتاد و هشتاد میالدی در تاریخ اقتصاد سیاسی گره خورده با مفهوم  توان گفت دههبدین ترتیب می

دولت رفاه »های نئولیبرالیسم، بیش از هرچیز واکنشی به سیاست های اقتصادی است. ظهور اندیشه « نئولیبرالیسم»

های اقتصادی کینزی بود. پس از تورم شدید دهه هفتاد میالدی که منجر به انصراف کامل از سیاست« کینزی

-اشتغال کامل و تأمین اجتماعی شد، سیاست مهار تورم در عصر نئولیبرالیسم با اتکای بر مقرراتنظیر تعهد به 

سازی گسترده، جایگزین دولتِ رفاه کینزی شد. روی کار آمدن گر و خصوصیزدایی از بازار خودتنظیم

« دولت کوچک»یی نظیر هاهای راست جدید یا نئولیبرال در انگلیس، آمریکا، آلمان غربی و ژاپن به ایدهدولت

ی بانک جهانی گشود. پیرو همین های توسعهها طبیعتاً راه خود را به برنامهو بازار آزاد انجامید و این برنامه

هشتاد میالدی  المللی پول، در دههسیاست ها بود که با وجود وظایف متفاوتِ بانک جهانی و صندوق بین

های فراتر از ها به فعالیتدیگر پیوند خورد. بانک جهانی در این سالفعالیت این دو نهاد بیش از همیشه به یک

های تعدیل وام»تری با عنوان های وسیعای )نظیر ساخت سد و جاده( اقدام نمود و حمایتهای توسعهاعطای وام

میسر بود و  المللی پولها فقط در صورت تأیید صندوق بینارائه کرد. نکته این جا بود که این حمایت« ساختاری

وودز بنا شد. هرچند از ابتدای تأسیس نظام برتونگیرنده تحمیل میالبته همزمان شرایط صندوق هم به کشور وام

المللی پول به امور اقتصاد کالن کشورها که ارتباط مستقیم با کسری بودجه، سیاست بر این بود که صندوق بین

طوف باشد و بانک جهانی به مسائل ساختاری بپردازد، یعنی پولی، کسری تجاری و استقراض از خارج دارد مع

های تجاری، اما کافی نبودن اعتبارات ها، نهادهای مالی کشور، بازار کار کشور و سیاستکرد دولتمحل هزینه

های اضطراری صورت کمک ها میلیارد دالر را بهصندوق باعث شد بانک جهانی به کمک فراخوانده شود تا ده

المللی پول )جوزف استیگلیتز، جهانی سازی و مسائل آن، صندوق بین شدههای دیکتهد اما تحت برنامهاعطا کن

 (.11-15، صص. 2111

الدی و با هدف که در همین ایام، یعنی در اواسط دهۀ هفتاد می« استقرار نظم نوین اقتصادی بین المللی»ی پروژه

بازتوزیع ثروت و قدرت در جهان پسا استعمار آغاز شد و به توفیقاتی نهادی در سطح سازمان ملل متحد نیز 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
http://www.un-documents.net/s6r3201.htm
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-های اساسی نظم نوین اقتصادی بینانجامید، با آغاز عصر هژمونی نئولیبرال به حاشیه رانده شد. درواقع، جنبه

 میشد، جهت مشارکت همه اهداف سیاسیو  حقوقی هایتاکتیک، پیشنهادهای اقتصادیالمللی که شامل 

ی طراحی شده بود. با این حال، اواخر دهه ها )به ویژه دولتهای جهان سوم( در نیل به جهانی عادالنه تردولت

میالدی، همزمان با شوک نفتی دوم و وضعیت رکود تورمی در اقتصادهای غربی، اقتصاد کشورهای  2112

شود. این بحران که عمدتاً  شامل عدم موازنه تجاری در کشورهای واردکننده حران میدرحال توسعه نیز دچار ب

ها در کشورهای درحال توسعه های ملی و ناتوانی از بازپرداخت بدهینفت با درآمد متوسط، کسری حساب

قتصادهای را در ا« وام های تعدیل ساختاری»بود، فرصت مناسبی را در اختیار بانک جهانی نهاد تا در عمل 

های المللی پول( وامدرحال توسعه به آزمون گذارد. بدین ترتیب، بانک جهانی )با مشارکت نزدیک صندوق بین

 از طریق اصالحات گسترده« های تعدیل ساختاریبرنامه»بیشتری را به کشورهای بدهکار، مشروط بر اجرای 

تر و رشد دولت کوچکتر برای رشد مناسب»ه سیاسی اعطا کرد. منطق ظاهری این اصالحات سیاسی این بود ک

)تفاهم میان سه « اجماع واشنگتن»ها که ذیل (. پیش شرط این برنامه211، ص. اینجا« )برای کاهش فقر بهتر است

ثابت  نهاد واقع در واشنگتن یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه داری آمریکا( به نسخه

اطی در های انضببرای کشورهای در حال توسعه تبدیل شد شامل کاهش چشمگیر خدمات دولتی، سیاست

-زدایی از صنایع و بازارها و کاهش موانع تجارت و سرمایهسازی خدمات دولتی، مقرراتبودجه، خصوصی

محور نبود، بلکه بیشتر به اصالحات سیاسی درون  ها دیگر مثل سابق پروژهگذاری خارجی بود. این نوع از وام

ای و های غیرپروژهوام 2112 های دههنهتر در میاگیرنده تأکید داشت. هرچند پیشهای وامساختار دولت

ترتیب که تعداد سابقه بود. بدینبی 2182ی ها در دههمحور در هند سابقه داشت، اما حجم این نوع وامسیاست

و به سی و  2181-81های ، به نوزده کشور در سال2182-82های های تعدیل ساختاری از نُه کشور در سالوام

(. این نوع از وام ها در عمل تمنیّات کشورهای درحال 52، ص. اینجارسید ) 2181-12 هایپنج کشور در سال

در بازار جهانی توسعه به منظور کسب استقالل اقتصادی را به چالش کشید و اقتصاد این کشورها را بیش از پیش 

ادغام کرد. پیش تر دولتها این اختیار را داشتند که مرزهای خود را برای ورود کاال، خدمات و سرمایه کنترل 

نمایند. اما تمرکز سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر آزادسازی تحرک کاال، خدمات و سرمایه از طریق رژیم 

ژیم مالی بین المللی عمالً این اختیار را از دولت ها سلب تجارت بین الملل، رژیم سرمایه گذاری خارجی و ر

محور -به تعمیم نسخۀ ثابتی از برنامه های توسعه« اجماع واشنگتن»کرد. به عالوه، وامهای تعدیل ساختاری ذیل 

انجامید که بی توجه به اقتضائات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه به آنها تحمیل میشد. به 

توسعه به مثابه سرمایه »مین دلیل هم برخی نظریه پردازان اقتصاد سیاسی این مدل از توسعه را تحت عنوان ه

کنند. براین اساس، مقررات زدایی از بازار و صنایع، ( تعریف می 2، ص. اینجا« )توسعۀ ارباب ساالرانه»یا « داری

خصوصی سازی گسترده خدمات و تأسیسات دولتی و آزادسازی تحرک کاال، خدمات و سرمایه در سراسر 

مرزهای ملی، بیش از آنکه به توسعۀ کشورهای جهان سوم کمک کند، به وابستگی و ادغام بیشتر این کشورها 

https://www.google.com/books/edition/The_UN_and_Global_Political_Economy/dyz07g-NsCIC?hl=en&gbpv=0
https://www.piie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf
https://www.google.com/books/edition/The_World_Bank/mtBFK_ACbv8C?hl=en&gbpv=0
https://www.google.com/books/edition/Decolonizing_Development/2oza1D1SmUQC?hl=en&gbpv=0
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مکان سیاست گذاری بومی برای توسعه را از این کشورها سلب نمود. به همین اعتبار، در بازار جهانی انجامید و ا

های ریاضتی بانک است که البته با برنامهبرای توسعه معروف شده « گمشده دهه»به اعتقاد برخی به  2182 دهه

های بهداشت، آموزش و اشتغال بر دوش مردمان جهان باری را در حوزههای اجتماعی فاجعهجهانی، هزینه

 جنوب گذاشت.

بدین ترتیب، ایدئولوژی بازار نئولیبرالی به مثابه متافیزیک دنیای جهانی شده، دولت رفاه را به دولت رقابتی،  

-داری مالی و امپریالیسم کالسیک را به امپریالیسم نوین تبدیل نمود. حقوق بیناری تولیدی را به سرمایهدسرمایه

الملل از طریق حقوق اقتصادی فراملی ارتباط میان اجزای مختلف برسازنده عصر جدید را صورتبندی و تقویت 

ی نئولیبرال، بازوهای اجرایی این ازی برنامهسعنوان متولیان جهانیالمللی نیز بههای اقتصادی بینکرد. سازمان

های الملل بدل شد و حوزهدهی اقتصاد بینسازمان ترین برنامهبه اصلی« اجماع واشنگتن»دگرگونی بودند. 

ای ی تازههای چندملیتی وارد مرحلهگذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکتالمللی، سرمایهمختلف تجارت بین

ا تفصیل بیشتر به بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر نظام بدهی فراملی و رژیم شد. در بخش دوم، ب

 سرمایه گذاری بین المللی خواهیم پرداخت.
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 حقوق بین الملل اقتصادی در عصر هژمونی نئولیبرال )بخش دوم(

 پژوهشگر حقوق بین الملل –دکتر امیر دورن پرور 

 

مختصراً به تبیین سازکار نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر حقوق بین الملل اقتصادی پرداختیم. در این  پیشیندر بخش 

داده و سپس مارکس مورد نقد قرار « ماتریالیسم تاریخی»بخش ابتدا سازکار نئولیبرالیسم را در چارچوب نظریه 

 به بررسی تأثیرات این اندیشه بر نظام مالی و سرمایه گذاری بین المللی خواهیم پرداخت.

شیوۀ تولید سرمایه داری از زمان تکوین تا کنون بنا بر تضادهای بنیادین و ذاتی خود، مداوماً درگیر بحران های 

. اساساً 2228بحران مالی نئولیبرالی در سال در سدۀ نوزدهم تا « مصرف ناکافی»دوره ای بوده است؛ از بحران 

در این نظام « انباشت سرمایه»توسعۀ نظام سرمایه داری و تقسیم بندی آن به دوره های گوناگون براساس شیوۀ 

یب، از سرمایه داری رقابتی سدۀ نوزدهم تا سرمایه داری انحصاری دولتی نیمۀ دوم سدۀ انجام می گیرد. بدین ترت

بیستم، شیوه های انباشت سرمایه متفاوتی هم براساس ضرورت های بازتولید سرمایه و هم برای حل بحران های 

کس، ماهیت شدیداً متضاد کارل مار« ماتریالیسم تاریخی»دوره ای این شیوۀ تولید، اتخاذ شده است. بنا بر نظریه 

به مثابه ویژگی ذاتی انباشت سرمایه منجر می « هابحران»داری به وقوع مناسبات اجتماعی مالکیت در نظام سرمایه

ی داری از دههپردازان مارکسیست، معتقد است نظام سرمایهشود. دیوید هاروی، همچون بسیاری دیگر از نظریه

وودز و -شد. درواقع، فروپاشی نظام برتون(« over-accumulation)اضافه انباشت »دچار بحران  2112

مازادهای سرمایه )که »انباشت سرمایه ختم شد؛ بدین معنا که ی طال، به بحران اضافهجدایی دالر از پشتوانه

« مانند و هیچ مفرّ سودآوری در تیررس ندارندمصرف میممکن است با مازادهای نیروی کار همراه باشد( بی

این دوران مصادف بود با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و  .(221، ص. 2111دیوید هاروی، امپریالیسم جدید، )

ناپذیر به روی فرایند انباشت های دسترسیسپس باز شدن درهای چین که سبب شد حجم عظیمی از دارایی

 سرمایه گشوده شوند.

در چارچوب وام های توسعه ای در نهادهای مالی بین  توسعهبدین ترتیب، اعطای اعتبارات به کشورهای درحال

کشورهای  سرمایه المللی )صندوق بین المللی پول و بانک جهانی( نه از سر حسن نیت که برای افزایش ارزش

 های خود تحت فشار وامگرفت و نهایتاً این دولت بدهکار بود که برای بازپرداخت وامدهنده انجام می وام

های المللی پول مجبور به فروش داراییهای بستانکار و صندوق بینها(، دولتی )یعنی بانکدهندگان تجار

شد. اما پرسش اینجاست که چرا نهادهای های رفاهی دولتی میدولتی، فشار بیشتر به نیروی کار و کاهش هزینه

ویژه با المللی نگه دارند، بهتوسعه را در چارچوب نظام اعتباری بیندهنده تمایل داشتند کشورهای درحالوام 

های خود بودند؟  دیوید هاروی در پاسخ به این پرسش به علم به اینکه این کشورها ناتوان از بازپرداخت وام

اضافه »حلی برای بحران مثابه راه کند. تحقق این امر بهاشاره می« انباشت از طریق سلب مالکیت»نام مفهومی به

ها و سپس ورود آنها به چرخه انباشت سرمایه است. اما این فرایند زدایی از داراییزش، خود مستلزم ار«انباشت

https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84)/
http://ensani.ir/fa/article/244414/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86
https://doi.org/10.1177/0486613409335093
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شود چنان هماهنگ، ها را میبحران»قول هاروی تر مستلزم ایجاد نوعی بحران است. بهزدایی پیشارزش

-های کلیدی نرخهرمهای ریاضتی دولتی، به مدد اسازی شود. ... برنامهمدیریت و کنترل کرد که کل نظام بهینه

المللی پول و بانک جهانی( المللی )به رهبری صندوق بینهای بهره و نظام اعتباری، کاری است که نظام مالی بین

 همان(.«)دهندقدرت دولتی برتر )مانند ایاالت متحده( با مهارت تمام انجام می به پشتوانه

ر دوران پسابرتون وودز، راه را برای ورود اعتباردهندگان المللی پول دمنظور غلبه بر این بحران، صندوق بینبه

المللی هموار نمود. بدین ترتیب حضور دو نهاد خصوصی و بازیگران مالی فراملی در معماری بدهی بین

المللی منجر به حضور بیشترِ بازیگران فراملی در این در رژیم بدهی بین کلوپ لندنو  کلوپ پاریسغیررسمی 

های خود را به درصد از سرمایه221، نُه بانک بزرگ آمریکایی 2111این تصمیم، تا سال  عرصه شد. در نتیجه

های کشور اعطا کردند: آرژانتین، برزیل، مکزیک، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان. البته، وام 1صورت وام تنها به 

(. 124، ص. اینجاایاالت متحده بود) هایی بانکتنهایی معادل نیمی از کلِّ سرمایهاعطایی به برزیل و آرژانتین به

-کمیسیون بدهی بین»پیشنهاد تأسیس  11ها در کشورهای جهان سوم، آنکتاد و گروه در واکنش به رشد بدهی

بندی مجدد زمان»دائمی برای عنوان یک نهاد ارائه کردند. قرار بود این کمیسیون به  2111را در سال « المللی

(rescheduling ») و«( تأمین مالی مجددrefinancing ») ًجایگزین کلوپ پاریس و کلوپ لندن شود. طبعا

های نهادی شانه خالی ها و مسئولیتدهنده با این پیشنهاد مخالفت کردند تا از نظارتهای وام ها و بانکدولت

-پیگیری این ایده را متوقف کرد و مذاکرات مربوط به بدهی 11، گروه 2182(. در سال 124، ص. اینجاکنند )

یعنی زمانی که پاول ولکر  2118های دولتی در همان چارچوب غیررسمی و انحصاری باقی ماند. در سال 

ها به این کشور مقابله با تورم و بازگرداندن سرمایهریاست فدرال رزرو ایاالت متحده را برعهده گرفت، برای 

-نرخ بهره را کلید زد. به دلیل وابستگی غیررسمی نرخ های پولی جدیدی از جمله افزایش قابل مالحظهسیاست

منجر شد که  2182المللی به نرخ بهره در آمریکا، این اقدام به بحران بدهی سال های بهره در نهادهای مالی بین

« تأمین مالی مجدد»و « بندی مجددزمان»کشور درحال توسعه مجبور به پذیرش شروط مربوط به  24آن  جهدرنتی

شدند. همین اتفاق کافی بود تا بسیاری از کشورهای  2184و  2182های های حاکمیتی خود در سالبرای بدهی

وصی و عمومی با شروط جدید های خصجهان سوم در نظام مالی جهانی مستحیل شده و بیش از همیشه به وام

محتاج شوند. در حقیقت، با نگاهی به وضعیت مالی جهان در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی، از 

شد و از سوی دیگر، با بحران سو، با جریان عظیم سرمایه مواجهیم که به سمت ایاالت متحده سرازیر مییک

محیط مساعدی »جهان. به اعتقاد جیووانی آریگی، کمبود سرمایه  در کشورهای جنوب« کمبود سرمایه»بدهی و 

هنگام از جانب اجماع نئولیبرالیِ را برای یک ضدانقالب علیه اندیشه و کاربست توسعه ایجاد کرد که هم

های اجماع واشنگتن با استفاده از تنگناهای مالی بسیاری از کشورهای با درآمد شد. آژانسواشنگتن حمایت می

را برای آنها وضع نمودند که هرچند هیچ سودی برای بهبود موقعیت « تعدیل ساختاری»و متوسط، اقدامات کم 

https://www.researchgate.net/publication/301788861_The_Role_of_the_Paris_and_London_Clubs_Is_It_Under_Threat
https://www.researchgate.net/publication/301788861_The_Role_of_the_Paris_and_London_Clubs_Is_It_Under_Threat
https://www.jstor.org/stable/2706412
https://www.jstor.org/stable/2706412
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های سرمایه را در جهت احیای مراتب ثروت جهانی به همراه نداشت، اما هدایت مجدد جریان آنها در سلسله

 (.14، ص. اینجا« )قدرت و ثروت ایاالت متحده بسیار تسهیل کرد

سازی اقتصاد سیاسی جهانی سو بخشی از پروژهتر بیان شد، تحرّک آزاد سرمایه از یکهمانطور که پیش

سرمایه و نیروی « انباشتاضافه»غلبه بر بحران  حلالمللی و از سوی دیگر، بخشی از راهداری در سطح بینسرمایه

کار است. رژیم سرمایه گذاری بین المللی نیز متأثر از اقتصاد سیاسی نئولیبرال، از رژیمی تحت کنترل دولت به 

رژیمی قراردادی تحت حکومت اراده تبدیل شد. از آنجایی که به اعتقاد برخی، رژیم سرمایه گذاری بین المللی 

فرست غربی تکامل یافته است، بنابراین بر مبنای منافع سیاسی و تجاری کشورهای سرمایه « اً سیاسیذات»رژیمی 

، ص. اینجاگذار خارجی بوده است )و هدف اصلی آن نیز تأمین این منافع و استمرار سنّت حمایت از سرمایه

-گذاری، حمایت از سرمایهالملل سرمایههمّاره ثابت در تاریخ تطور حقوق بین عبارت دیگر، یک نکته (. به12

گذاری بوده است. باوجود تنوع در ادبیات معاهدات های وی در کشور میزبان سرمایهگذار خارجی و دارایی

گذاری را کم شش اصل مشترک حمایت از سرمایهتوان دستگذاری خارجی میسرمایه چندجانبهدوجانبه و 

(، FET(، رفتار منصفانه و عادالنه )NT(، رفتار ملی )MFNالوداد )در این اسناد مشاهده کرد: رفتار ملت کامله

نتقال آزادانه وجوه ( و شرط اumbrella clauseتضمین پرداخت غرامت برای مصادره، شرط التزام عام )

 (. 11، ص. اینجا)

گذار سرمایه حقوق قراردادیطبق بررسی های تاریخیِ آنتونیو آنگی، حقوقدانان جهان سوم باور ، وضعیت 

گذاران خارجی، با این ها سرمایهبا دگرگونی اساسی روبرو شد. در این دهه 2112و  2112های ر دههخارجی د

ادعا که نقض قراردادهای دولتی در چارچوب حقوق بین الملل قابل بررسی است نه حقوق داخلی، به این 

کشورهای عربی تأیید شد بر  های مربوط بهای از داوریدگرگونی دامن زدند. این نظریه که نهایتاً در مجموعه

گیرند، تابع حقوق قرار می ی اقتصادیقراردادهای توسعهاین فرض استوار بود که قرادادهای امتیاز نفت که ذیل 

شده المللیبین»الملل و حقوق فراملی هستند. درواقع، داوران در این دعاوی، معتقد بودند که این قراردادها بین

(Internationalized
(. پس 214-215، صص. اینجااند )محور بوده-ستند چرا که مبتنی بر اهداف توسعهه(«  

، به حقوق فراملیهایی نظیر براساس ایدهتنها قراردادها، بلکه تفسیر خاصی از این قراردادها از این آرا بود که نه 

میالدی، تمرکز  2112ی گذاران خارجی بدل شد. در دههابزاری برای اختصاص کنترل منابع داخلی به سرمایه

گذار طور کامل به سمت معامالت جداگانه )یعنی روابط منفرد میان سرمایهگذاری به الملل سرمایهحقوق بین

ای از هزاران گذاری خارجی در چارچوب شبکهآن، تقویت رژیم سرمایه ت و نتیجهخارجی و دولت میزبان( رف

گذاری خارجی بود. تعداد معاهدات منظور حمایت از سرمایهگذاری به معاهده دوجانبه و چندجانبه سرمایه

این دهه جهشی  معاهده باقی مانده بود، اما در اواخر 822نود میالدی در حدود  گذاری تا دههدوجانبه سرمایه

معاهده رسید. به تناسب افزایش تعداد معاهدات،  1222ناگهانی در تعداد این معاهدات رقم خورد و به حدود 

( در خصوص ICSIDهای ایکسید )اختالفات میان طرفها نیز افزایش یافت. احکام داوری به ویژه ذیل داوری

https://www.google.com/books/edition/The_Cambridge_History_of_the_Cold_War_Vo/xjTVBAAAQBAJ?hl=en
https://www.google.com/books/edition/The_Origins_of_International_Investment/fU6yAAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
https://www.google.com/books/edition/The_Political_Economy_of_the_Investment/EjsqDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
https://www.google.com/books/edition/Imperialism_Sovereignty_and_the_Making_o/VJuHlZ1_fbEC?hl=en
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های نئولیبرالی داشتند و شد که گرایشانی صادر میشماری از داوراین اختالفات معموالً توسط تعداد انگشت

گذاری و نیز بندهای گذاران را با تفسیر موسع از مفهوم سرمایهدامنه شمول استانداردهای حمایتی از سرمایه

گذاری این امکان های سرمایه(. داوریاینجاگذاران توسعه بخشیدند )برای مطالعه بیشتر، رک: حمایت از سرمایه

ای بیان و تفسیر نمایند که اصول نئولیبرال را در گونهای را بهرا به داوران حامی بازار آزاد داد تا قواعد معاهده

 .Mاراجا )براین، به باور سورنالمللی تثبیت نموده و گسترش دهند. عالوهگذاری بینچارچوب رژیم سرمایه

Sornarajahگذاری بیش از همه داورانی با پیشینه تجاری و بازرگانی حضور دارند ( در مراجع داوری سرمایه

گیرد، را دربرمی حقوق عمومیترین موضوعات گیرند که اساسیو درمقام قضاوت درباب اختالفاتی قرار می

آنکه به مسائل کالن حقوق عمومی توجه داشته این داوران با کمترین تجربه در بررسی این موضوعات بیش از 

(. درواقع، داوران اصول قراردادی اینجانمایند )گیری میباشند، براساس اصول تجاری درباب اختالفات تصمیم

-گذاری تحت لوای القائات نئولیبرالی اِعمال میی قدرتمند حمایت از سرمایههامتصلب را به قصد ایجاد رژیم

ها دولت اعتقاد به کارآمدی بیشتر بازیگران خصوصی حامیِ بازار نسبت به مداخله کنند. این القائات که برپایه

فاظت از استوار است، بیش از هرچیز نیازمند آزادسازی جریان سرمایه، تضمین حقوق مالکیت خصوصی، ح

های خارجی از گذاریگذار خارجی در دولت میزبان و تأمین امنیت قضایی سرمایههای خصوصی سرمایهدارایی

 المللی می باشد.های بینطریق داوری

بررسی تاریخی بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده اند به روشنی نشان می دهد که اوالً تحمیل 

کنندگان رسمی و غیررسمی اعتبارات مالی( ویژه از سوی تأمینانه از خارج )بهسیاست های توسعه ساالر

صرف تحرک آزاد سرمایه  توماس پیکتیهیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. ثانیاً، طبق بررسی جامع و تاریخی 

بوده است،  سرمایه« اضافه انباشت»)یعنی ورود سرمایه های خارجی به داخل کشورها( که عمدتاً متکی بر بحران 

وجه به معنای همگرایی درآمدهای منجر به همگرایی تولید سرانه شود ... ]اما[ به هیچ»در بهترین حالت شاید 

(. البته فرض همگرایی تولید سرانه، 221، ص. 2111)توماس پیکتی، سرمایه در سدۀ بیست و یکم، « سرانه نیست

پذیر فرست و سرمایهکشورهای سرمایه ی انسانی بینهمستلزم برابری کامل سطوح مهارت نیروی کار و سرمای

های اخیر یک از کشورهای آسیایی که در سالآید. هیچنظر میاست، که خود امکانی بسیار دور از دسترس به

های گذاریاند )خواه ژاپن دیروز، خواه کره و تایوان و خواه چین امروز( از سرمایهمسیر توسعه را پیموده

 های مورد نیاز خود به شکل سرمایهگذاریاساساً سرمایه»اند، بلکه همه این کشورها رجی سود نبردهخا گسترده

مادی، و حتی از این فراتر به شکل سرمایه انسانی، یعنی ارتقاء عمومی سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی را 

)همان، « اندخودشان تأمین کردههای انجام شده، کلید رشد اقتصادی بلندمدت است، که طبق آخرین پژوهش

پذیر شده ها در مواردی منجر به افزایش توان تولیدی کشورهای سرمایهگذاری(. شاید این سرمایه228ص. 

 جای افزایش سطح درآمد سرانه به افزایش سهم مالکانهها بهگذاریی این سرمایهلحاظ تاریخی عمدهباشد، اما به

http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-770-fa.html
https://www.biicl.org/files/4369_biiclthe_retreat_of_neoliberalism.pdf
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ر میزبان منجر شده و سهم تولیدی بیش از آنکه به شهروندان یا در جهت رفاه گذاران خارجی در کشوسرمایه

 شود.گذاران خارجی پرداخت میآنها اختصاص یابد، به سرمایه

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که سیاست های اقتصادی نئولیبرال بیش از هرچیز منجر به قدرت گیری 

مالی خصوصی و شرکت های فراملی( در عرصه هایی شد که پیشتر تحت بازیگران خصوصی )به ویژه نهادهای 

سازی بیشینه»اقتدار و صالحیت های حاکمیتی دولت ها بود. بازیگران خصوصیِ بازار بنا بر ماهیتشان به دنبال 

عالوه بر نئولیبرالیسم فضایی را در اختیار آنان نهاد تا  هستند و چهار دهه سلطه« مدتسودآوری کوتاه »و « سود

ها های قوانین بورژوایی دولت، تحت حمایت«عقالنیت و کارآمدیِ برتر بازار»های دولتی به نام تضعیف ظرفیت

ببرند و کنترل بسیاری از  مالی خصوصی را به پیش تولید و تأسیس ساختارهای شکننده« سازیجهانی»بتوانند 

 بگیرند.  حوزه های حیاتی زندگی اجتماعی مردمان را در اختیار
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 تاملی بر بیانیه شورای امنیت در خصوص انتخابات عراق

 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا -دکتر ستار عزیزی 

 

را متعاقب گزارش دبیرکل  ای بیانیهرییس مکزیکی شورای امنیت به نمایندگی از شورا،  2222آوریل  25روز 

سازمان ملل متحد در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق منتشر کرد. شورای امنیت به موجب قطعنامه 

( تقاضا کرده بود تا بر روند انتخابات UNAMIاز دبیرکل و هیات ماموریت سازمان ملل متحد ) 2511شماره 

ورای امنیت از هیات ماموریت سازمان ملل متحد، دولت عراق و کمیسیون عالی نظارت بر عراق نظارت کنند. ش

 تقدیر کرد. 2222انتخابات  بابت برگزاری منظم و بدور از خشونت انتخابات در روز دهم اکتبر 

ری به در خصوص بیانیه اخیر شورای امنیت میبایست به دو نکته مهم، توجه کرد که اشاره به آن بایسته و ضرو

 نظر میرسد:

نکته اول آن است که سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد به موضوع برگزاری انتخابات آزاد، عادالنه و 

یاری رسانی ملل »نهادی را با عنوان  2112ادواری در برخی دولتها توجه نشان داده است. ملل متحد از سال 

 ( تاسیس کرده است. دبیرکل United Nations Electoral Assistance« ) متحد در موضوع انتخابات

 امور در خود رابط مرجع عنوان به را سیاسی امور در دبیرکل معاون عمومی، مجمع تایید با متحد نیز ملل سازمان

 نظارت تحت متحد ملل سازمان انتخابات به رسانی کمک بخش بنابراین نمود. تعیین انتخابات به رسانی کمک

تقویت نقش ملل »کند. در گزارش مجمع عمومی تحت عنوان  می وظیفه سیاسی انجام مورا در دبیرکل معاون

 221آمده است که تاکنون « متحد در افزایش کارایی اصل انتخابات دوره ای و واقعی و ترویج دموکراتیزاسیون

اند. بنابراین به نظر میرسد که تقویت نهاد  لل متحد، بهره بردهدولت از خدمات بخش یاری رسانی انتخابات م

انتخابات آزاد و دوره ای در دولتهای عضو به یکی از محورهای توجه سازمان ملل متحد در حوزه تامین حق 

 تعیین سرنوشت مردم، تبدیل شده است. 

جود حکومتهای دموکراتیک و ای به ضرورت و این در حالی است که در منشور ملل متحد، هیچ گونه اشاره

لزوم برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه در کشورهای عضو نشده است. هم اکنون در بعضی از دولتهای عضو 

شود و ملل متحد به این دولتها معترض نشده که چرا حق تعیین  سازمان نیز انتخابات ادواری و آزاد برگزار نمی

 مت رعایت نشده است. سرنوشت داخلی مردم آن کشور از سوی حکو

بر همین اساس است که نظارت بر انتخابات در دولتهای عضو مشروط به درخواست دولت مربوط و یا تقاضای 

توانند راساً  شود و مجمع عمومی و نهاد یاری رسانی ملل متحد در موضوع انتخابات نمی شورای امنیت انجام می

 د. خواهان نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو شون

توجه شورای امنیت در سه دهه اخیر، بر ضرورت پاسداری از آرای مردم در انتخابات داخلی، مسبوق به وجود 

هیاتی از سازمان ملل متحد در کشور مربوط بوده است که برای کمک به تامین امنیت و بازسازی نهادهای 

https://www.un.org/press/en/2021/sc14701.doc.htm
https://undocs.org/A/74/285
https://undocs.org/A/74/285
https://undocs.org/A/74/285
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شورای امنیت نیز در راستای تایید نظارت  اند. بیانیه اخیر سیاسی و اجتماعی کشور مربوط، در آنجا حضور داشته

 هیات ماموریت آن سازمان در عراق و حمایت از کمیسیون عالی انتخابات عراق صادر شده است.

شورای امنیت اصوال بر این اعتقاد بوده است که کمک به برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه و ترویج دموکراسی 

 ین اهداف ملل متحد، به تامین صلح و ثبات در کشور مربوط کمک کند.تواند عالوه برتام در کشور مربوط می

از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا  2222می  21مورخ  2511قطعنامه  1شورای امنیت در بند 

پارلمانی عراق، گزارش تفصیلی خود از روند برگزاری  حداکثر ظرف سی روز پس از اعالم نتایج انتخابات

( به دولت عراق در UNAMI«)هیات یاری رسانی سازمان ملل متحد در عراق»انتخابات و کمک و معاضدت 

صفحه به  24خود را در  گزارش تفصیلی 2222نوامبر  8دبیرکل نیز در  امر انتخابات را به شورا ارائه دهد.

شورای امنیت تقدیم کرد و در مجموع، برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در عراق را منطبق با معیارهای بین 

 ارزیابی نمود.  المللی

اما پس از اعالم نتایج انتخابات در عراق، برحی گروههای سیاسی به نتایج مذکور اعتراض کردند و مدعی تقلب 

در روند انتخابات شدند. واکنش شورای امنیت به موضوع اعتراضات به نتیجه انتخابات در عراق پس از آنکه 

UNAMI را  2222تخابات عراق، صحت انتخابات پارلمانی اکتبر و دبیرکل ملل متحد و نیز کمیسیون عالی ان

تایید کرده بودند، حاکی از آن است که شورا خود را متعهد به حمایت از اعالم نتایج انتخابات واقعی و آزاد 

داند و تالش جهت بی اعتبار کردن نتایج این انتخابات را مخلِ حفظ ثبات و کارایی نهادهای دموکراتیک،  می

 د.شمار برمی

( در عراق Inclusive Governmentنکته دوم به تاکید شورای امنیت بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر )

مربوط می شود. شورای امنیت در مورد دو کشور افغانستان و عراق از این واژه استفاده کرده است و حکومت 

ود در آن کشور، تشکیل دهد. الزم جدید را فراخوانده تا حکومتی فراگیر و متشکل از تمام اقوام و مذاهب موج

و در واکنش به روی کارآمدن حکومت طالبان در افغانستان  2222سپتامبر  21به ذکر است که شورا در تاریخ 

ان تشکیل دهد. در فراز پایانی فراخواند تا حکومتی فراگیر در افغانست 2511نیز، آن گروه را طی قطعنامه شماره 

 بیانیه شورای امنیت در مورد انتخابات عراق نیز از همین واژه استفاده شده است.

رسد که شورای امنیت معتقد است که برقراری صلح و امنیت در کشورهای چندقومیتی و نیز  به نظر می 

ماینده تمامی اقوام و مذاهب ساکن کشورهای متکثر مذهبی از رهگذر تشکیل دولتهایی محقق خواهد شد که ن

در آن کشورها باشند. در کشورهای متکثر قومی و مذهبی، تشکیل حکومتهای غیرفراگیر، باعث خواهد شد تا 

اند، از فعالیت در عرصه سیاسی ناامید شده  گروههای دیگر مذهبی و قومی که از ساختار قدرت بیرون رانده شده

گردد. طبیعی است که  نند که تهدیدی برای حفظ ثبات کشور مربوط تلقی میو به فعالیتها و اقداماتی دست ز

ای نیز اثرات زیانباری بر جا گذارد. از این رو است  آثار این اقدامات مخرب می تواند بر صلح و امنیت منطقه

ومتی که شورای امنیت در قطعنامه های فوق الذکر تقاضا کرده است تا در کشورهای افغانستان و عراق، حک

https://undocs.org/en/S/RES/2576(2021)
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Electoral%20process%20in%20Iraq%20-%20Report%20of%20the%20Secretary-General%20%28S-2021-932%29.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2596(2021)
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فراگیر متشکل از تمامی اقوام و مذاهب تشکیل گردد و بویژه بر نقش اساسی حضور جوانان و زنان در روند 

 تاسیس حکومت تاکید شده است.
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کاربرد مسئوالنه هوش مصنوعی با نگاهی بر نخستین توافق جهانی در حوزه اخالق 

 (0202مصنوعی )یونسکو  هوش
 طباطبایی عالمه دانشگاه عمومی الملل بین حقوق ارشد کارشناسی دانش آموخته-مانی مارال

 

ها در مورد این حوزه  نخستین تالش و یکم است. هوش مصنوعی سردمدار انقالب فناوری در قرن بیست 

این تکنولوژی در  .داد رخ 2151در سال  «هوش مصنوعی»گردد. اما تولد مفهوم  بازمی 2142تحقیقاتی به دهه 

هایی مانند  پس از ظهور و گسترش فناوری کنار تمامی فراز و فرودهایی که در مسیر تکامل خود داشته است،

ر، به دلیل حضور های اخی در سال ها یافته است. اینترنت با روندی پرشتاب جایگاهی پررنگ در زندگی انسان

توجه  انکار این فناوری در هر بخش از زندگی ما، پررنگ هوش مصنوعی در زندگی بشر و نقش غیرقابل 

بروز موارد متعددی از  المللی و حقوق بشری به این تکنولوژی جلب شده است. بسیاری از نهادهای بین

بیش  دهند، نی را در معرض خطر قرار میعملکردهایی که ناقض اصول بنیادین حقوق بشر هستند و کرامت انسا

 دهند. های اخالقی و حقوقی در مورد هوش مصنوعی را ضروری جلوه می از پیش ایجاد مقررات و چارچوب 

گذاری در این حوزه بسیار  قانون ها، به دلیل ماهیت و خصلت نو و متفاوت هوش مصنوعی از سایر تکنولوژی

 گذشته سال چند گنجد. در گذاری نمی های سنتی قانون اغلب در قالب برانگیز بوده است و این فناوری چالش

است  شده برداشته راستا این در سطوح ملی و فراملی و یا توسط مؤسسات خصوصی در ارزنده و مفید هایی گام

 در مصنوعی هوش از استفاده» مورد کمیسیون اروپا در گانه توان به اصول پنج که در مقام بیان نمونه می

 مورد در هماهنگ و شده هارمونیزه مقررات تنظیم ، پیشنهاد2228در سال  «ها آن محیط و قضایی های سیستم

 اعالمیه تورنتو ،2222اروپا در سال  اتحادیه قانونی اقدامات اصالح و( مصنوعی هوش اقدامات) مصنوعی هوش

 ملل سازمان فرهنگی و علمی آموزشی، ترین اقدام صورت گرفته توسط سازمان در تازه اشاره نمود. مونترالو 

کشور به منصه ظهور  211با امضای  نخستین توافق جهانی در حوزه اخالق هوش مصنوعییونسکو( ) متحد

 چارچوبی ارائه: کرد اندازی راه را برانگیز ارزنده و چالش پروژه یک یونسکو، مدیرکل 2228 سال رسید. در

 و جهان سراسر از متخصص صدها بسیج لطف به بعد، سال سه. جهان به مصنوعی هوش از استفاده برای اخالقی

 متن این .پذیرفتند رسمی طور به را اخالقی چارچوب این یونسکو عضو دولت 211 المللی، بین فشرده مذاکرات

 برای را الزم قانونی های زیرساخت خلق و ایجاد که کند می تعریف را مشترکی اصول و ها ارزش تاریخی

 .کند می دایته مصنوعی هوش سالم توسعه از اطمینان

توانند  های مبتنی بر هوش مصنوعی می با در نظر داشتن این واقعیت که فناوری المللی ارزنده، این سند بین

قیدوشرط  به این حقیقت نیز اذعان دارد که کاربرد بی توجهی به زندگی بشر ارائه نمایند، خدمات مفید و قابل

ها در امور  اخیراً این فناوری و کرامت انسانی را به لرزه بیفکند.های مبانی اخالقی  تواند بنیان این تکنولوژی می

کمک به افراد دارای معلولیت و مسائلی دیگر از قبیل کمک به  تخصصی مانند تشخیص و غربالگری سرطان،

https://www.researchgate.net/profile/Michael-Haenlein/publication/334539401_A_Brief_History_of_Artificial_Intelligence_On_the_Past_Present_and_Future_of_Artificial_Intelligence/links/60cd82e5a6fdcc01d482dc23/A-Brief-History-of-Artificial-Intelligence-On-the-Past-Present-and-Future-of-Artificial-Intelligence.pdf
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c.
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://www.torontodeclaration.org/declaration-text/english/
https://recherche.umontreal.ca/english/strategic-initiatives/montreal-declaration-for-a-responsible-ai/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
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 اند. شده و عملکردی مفید داشته  وهوا و گرسنگی در جهان به کار گرفته مبارزه با مشکالتی مانند تغییرات آب

هایی در مورد کاربرد این فناوری وجود دارد که در مقام بیان  نگرانی شمار هوش مصنوعی، در کنار فواید بی

ها اشاره نمود و یا  ای جدید از تبعیض های موجود و یا خلق گونه توان به ایجاد و یا تشدید تعصب نمونه می

تهدید  کشورها و خارج از مرزهای داخلی، داخل در جهان، در موجود های نابرابری و ها تر نمودن شکاف عمیق

 دست هستند. حریم شخصی افراد موارد دیگری ازاین

هدف اصلی  ها و اقداماتی که تا به امروز در حوزه هوش مصنوعی اخالقی صورت پذیرفته است، عالوه بر تالش

 جوامع، افراد، بشریت، نفع به مصنوعی هوش های سیستم عملکرد برای مبنایی ارائه نامه یونسکو توصیه

 برابری و انسانی کرامت به احترام در کنار ترویج آسیب، بروز از جلوگیری و ها اکوسیستم زیست، محیط

 مراحل تمام در اساسی های آزادی بشر، حقوق از حمایت و آینده و کنونی های نسل منافع از حفاظت جنسیتی،

تالش این سازمان بر این بوده است تا بتواند یک ابزار هنجاری مؤثر  .مصنوعی است هوش سیستم حیات چرخه

 بر قوی تأکید با ملموس، سیاستی های توصیه طریق شده است را از المللی پذیرفته و کارآمد که در سطح بین

سند هوش مصنوعی  ها ایجاد نماید. اکوسیستم و زیست محیط از حفاظت و نژادی و جنسیتی برابری مسائل

گرایی  اهمیت کثرت مشارکت همگانی علوم مختلف، اخالقی یونسکو بر لزوم آموزش نوین در عصر دیجیتال،

 توسعه تأکید ویژه دارد. فرهنگی و ممانعت از انحصارگرایی و توجه خاص به کشورهای درحال

ها  مامی بازیگران و کنشگران عرصه هوش مصنوعی از دولتهای هوش مصنوعی اخالقی برای ت اصول و ارزش

های خصوصی و مؤسسات علمی و دانشگاهی راهگشا و راهنما خواهد بود و مبنایی  ها و شرکت گرفته تا سازمان

 های مندرج در سند مانند احترام، که ارزش درحالی برای اصالح قوانین موجود و یا تدوین قواعد جدید است.

 اکوسیستم و حفظ و زیست محیط شکوفایی اساسی، های آزادی و بشر حقوق انسانی، کرامت ایارتق و حمایت

های مذکور جامه  شده نیز باعث خواهند شد که به ارزش اصول بیان هماهنگی زیربنای اصول هستند، و صلح

 عمل پوشانده شود.

ضرر  اصل تناسب و بی است شامل: ها اشاره و تأکید شده نامه اخالق هوش مصنوعی به آن اصولی که در توصیه

نظارت و  محترم شمردن حریم شخصی، پایداری و ثبات، انصاف و عدم تبعیض، رعایت ایمنی و امنیت، بودن،

ارتقاء آگاهی و دانش تکنولوژیک و  پذیری و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت و توصیف برآورد انسانی،

 نکته بر این نخستین اصل مندرج در سند مزبور ای عضو است.هماهنگ کشوره و چندجانبه همکاری و نظارت

 برای ازآنچه توانند نمی دارند وجود مصنوعی هوش عملکرد چرخه در که فرآیندهایی تمامی که دارد تأکید

اصل حائز . باشند اصول و مبانی با متناسب باید و نموده تجاوز است الزم مشروع مقاصد یا اهداف به دستیابی

 مصنوعی هوش شده است که بازیگران صراحت بیان ر انصاف و عدم تبعیض است و این واقعیت بهاهمیت دیگ

 طول در فنی و اجتماعی تعصبات تداوم یا تقویت از اجتناب و رساندن حداقل به برای را خود تالش تمام باید

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
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در  شود؛ حاصل یناناطم هایی سیستم چنین بودن منصفانه از تا دهند انجام مصنوعی هوش سیستم حیات چرخه

 هایی در نظر گرفته شود.  ها و تبعیض کاری در قبال وقوع چنین تعصب کنار آن راه

های سالیان اخیر در مورد هوش مصنوعی بوده  برانگیز در مذاکرات و رایزنی اصول دیگری که از مسائل چالش

و جایگاه اشخاص در چرخه  نقش گویی است. پذیری و پاسخ است اصول نظارت و برآورد انسانی و مسئولیت

 بتوان باید شده است و به عبارتی عنوان نقش کلیدی در نظر گرفته عملکرد هوش مصنوعی در سند اخیر به

 حقیقی یا اشخاص به مصنوعی هوش های سیستم حیات چرخه از مرحله هر برای را قانونی و اخالقی مسئولیت

 شده است که بازیگران در مقام تبیین مسئولیت هوش مصنوعی نیز به این مسئله اشاره. داد نسبت موجود حقوقی

 از حفاظت محافظت کنند، ها آن از ها را ترویج و آن بگذارند، احترام بشر حقوق به باید مصنوعی هوش

 موجود المللی بین و ملی قوانین با مطابق قانونی و اخالقی یتمسئول و دهند ارتقا را ها اکوسیستم و زیست محیط

 حیات چرخه طول در اخالقی( راهکارهای و استانداردها و اصول بشر، حقوق المللی بین موازین ویژه به)

 بر مبتنی نحوی هر به که اقداماتی ها و تصمیم قبال در مسئولیت. بگیرند عهده بر را مصنوعی هوش های سیستم

تعریف . شود داده نسبت مصنوعی هوش بازیگران به درنهایت باید همیشه است، مصنوعی هوش تمسیس یک

 یک در حداقل که بازیگری بازیگران و کنشگران عرصه هوش مصنوعی مطابق این سند عبارت است از هر

 محققین، مانند حقوقی هم و حقیقی اشخاص به تواند می و است درگیر مصنوعی هوش زندگی چرخه از مرحله

 و کوچک های شرکت بزرگ، فناوری های شرکت نهایی، کاربران داده، دانشمندان مهندسان، نویسان، برنامه

این بخش بسیار مهمی در سند حاضر  .اطالق شودغیره  و عمومی نهادهای ها، دانشگاه ها، آپ استارت متوسط،

های متفاوت نظام مسئولیتی هوش مصنوعی در چندساله گذشته  نظر و تئوری که دلیل آن وجود اختالف بوده

 .بوده است

 گذاری در حوزه هوش مصنوعی عادالنه، اصول مندرج در سند حاضر نقطه عطفی در سیر تکاملی قانون

های سریع این  المللی در برابر پیشرفت باشد و دلیل آن اقدام همگانی در سطح بین پذیر و شفاف می مسئولیت

عنوان چراغ راهی ورای  حقوق بشری هوش مصنوعی بهتدوین اصول اساسی و بنیادین اخالقی و  فناوری است.

 فیلسوفان و متخصصانبسیاری از  زوایای پیچیده و مبهم و روند توسعه سریع هوش مصنوعی خواهد بود.

هایی دقیق و کارآمد برای هوش مصنوعی تدوین نشود شکاف میان کشورهایی که  معتقدند که اگر چارچوب

تر از شکاف بعد از انقالب صنعتی  مراتب عمیق یافته به سردمدار این تکنولوژی هستند و کشورهای کمتر توسعه

های  یتر و همکار اگر اقدامات بیشتر و گسترده هایی، منظور ممانعت از بروز چنین آسیب خواهد بود. به 

پذیرد تضمین این واقعیت که هوش مصنوعی با هدف ارتقاء سطح رفاه در خدمت بشر خواهد  المللی صورت بین

 و امن طرف، بی و منصفانه های الگوریتم کنار در بهتر دنیایی تر خواهد شد و برای ما نویدبخش ماند مستحکم

 است. پذیر مسئولیت

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/berktech35&div=7&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/berktech35&div=7&id=&page=
https://towardsdatascience.com/yuval-noah-harari-and-fei-fei-li-on-ai-90d9a8686cc5
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 و  تاثیر آنها بر 0202الملل در سال مروری بر مهمترین رویداد های سیاست بین 

 سازمان ملل متحد 
 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران -نسیم برنجی 

 

و تاثیر آنها بر سازمان ملل متحد را بررسی نماییم،  2222اگر بخواهیم رویداد های سیاست بین الملل در سال  

داد هایی که قطعا در تاریخ سیاست بین الملل ماندگار خواهند شد. باید به سه رویداد مهم اشاره کنیم؛ روی

بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود که با حوادث و اتفاقات عجیبی همراه بود،  نخست؛ پیروزی جو

 اما سبب ساز  بازگشت امریکا به جامعه جهانی و چند جانبه گرایی نیز بود. دوم؛ امضای پیمان امنیتی آکوس 

(AUKUS)  که بدعتی در امور رژیم  کنترل تسلیحات هسته ای آورد و زنگ خطری برای چین و فرانسه و است

اتحادیه اروپا محسوب می شود و به نوعی تفسیر جدیدی از فصل هشتم منشور ملل متحد ارائه نمود. نهایتا 

و سازمان ملل متحد را با چالش هایی سومین رویداد، خروج آمریکا از افغانستان بود که بحرانی جدی را رقم زد 

 از جمله بررسی عضویت دولت جدید افغانستان، مواجه ساخت.

 پیروزی جو بایدن؛ بازگشت امریکا به جامعه جهانی

امریکا با اتفاقات عجیب و کم نظیری همراه بود؛ گذشته از اینکه دونالد  2222انتخابات ریاست جمهوری سال 

ای بودن در این کشور اتفاق هور تک دوره ای از قدرت برکنار شد و تک دوره ترامپ به عنوان یک رئیس جم

و حمله هواداران ترامپ به کنگره بودیم. در  ژانویه 1حوادث حیرت آور خاص و کم نظیری است، ما شاهد 

امریکای مدعی دموکراسی، چنان ارزش های دموکراتیک زیر پای گذاشته شد که گویی فرسنگ ها از مدنیت 

هاد های ناظر بر انتخابات را زیر سوال می فاصله دارند. دونالد ترامپ بر تقلب در انتخابات پای فشاری می کند، ن

برند؛ همه این ( هواداران ترامپ به ساختمان کنگره هجوم می2111دی  21) 2222ژانویه  1برد و دقیقا در 

 کرد و از این جهت در تاریخ خواهند ماند.اتفاقات واقعیت نزول و مرگ تدریجی دموکراسی را نمایان می

فاوت ترین رئیس جمهوران امریکا و حتی جهان، ماجرا های بسیاری را رقم زد، و با ترامپ به عنوان یکی از مت 

پیگیری رویه یک جانبه گرایی در سطح بین الملل عالوه بر آنکه قدرت نرم کشور را رو به سقوط برد، چالش 

ات یکجانبه خود هایی نیز برای جامعه بین المللی ایجاد کرد. ترامپ بر اساس هژمون گرایی و نظامی گری اقدام

پسفیک، یونسکو، -را در عرصه بین الملل با خروج از توافقات بین المللی و تحریم هایی علیه ایران، نفتا، ترنس

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، توافق پاریس و توافق نیویورک به پیش برد و آشکار ساخت که دغدغه 

رد و به ویژه با ترور سردار سلیمانی ضمن نقض حقوق بین های جامعه جهانی به هیچ عنوان برای او اهمیت ندا

الملل از جمله نقض حاکمیت، تمامیت ارضی و استقالل سیاسی عراق، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و نقض 

 حقوق بشر، از هیچ رفتاری که بر هم زننده نظم و امنیت بین المللی باشد ابایی ندارد. 

https://www-theguardian-com.translate.goog/commentisfree/2021/dec/28/6-january-capitol-attack-trump-neofascism-coup-republicans?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
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پ  تهدید بزرگی برای جامعه جهانی محسوب می شد. اما پس از شکست بر این اساس ادامه حکومت ترام

،  جو بایدن سعی کرد با رویکرد ترامپیسم زدایی، انحطاط سیاسی، مدنی و فرهنگی 2222ترامپ در انتخابات 

شت امریکا را درمان کند و مشروعیت از دست رفته امریکا در جامعه بین الملل را بازگرداند و به این منظور بازگ

به توافقات بین المللی را در دستور کار خود قرار داد و به عنوان اولین اقدام، به توافقنامه آب و هوایی پاریس 

یاالت متحده باردیگر به چند جانبه گرایی بازگشته و مجبور به ، و این در واقع به معنای آن است که ابازپیوست

ساله  4پیروی از توافقنامه اقلیمی پاریس خواهد بود و همچنین این بار با توجه به تحوالت جهانی و غیبت 

 امریکا، نوع حضور ایاالت متحده در پیمان پاریس نیز متفاوت تر از قبل خواهد بود و دیگر نه در جایگاه رهبر،

 بلکه باید با حسی فروتنانه تر، مشارکت کند.   

باز پیوستن دوباره به ، دستور جو بایدن برای 2222های دیگر بازگشت امریکا به جامعه جهانی در سال از نشانه

بود که ترامپ سه سال قبل در اعتراض به تمرکز نامناسب شورای حقوق  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

بشر سازمان ملل متحد بر اسرائیل عضویت کشورش را در این شورا لغو کرده بود. اما دولت جدید امریکا 

عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  211یری محرمانه از تواست بدون مواجهه با مخالفتی، طی یک رای گ

 دریافت کند.رای مثبت برای بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل  218

به عنوان یکی از مهمترین رخداد های سیاست بین الملل، از نظر  2222بنابراین، پیروزی جو بایدن در سال 

بی می شود چرا که بار دیگر ارزش های چند جانبه گرایی، حقوق بشری و حقوق سازمان ملل متحد مثبت ارزیا

 بین الملل مورد توجه قرار گرفت هرچند که شاید این اقدامات صرفا در جهت پروپاگاندای جهانی امریکا باشد. 

 ؛ تفسیر جنگ سردی از فصل هشتم منشور ملل متحدAUKUSپیمان امنیتی آکوس 

که رهبران انگلیس، استرالیا و آمریکا در یک کنفرانس خبری از امضای یک پیمان امنیتی بود  2222سپتامبر  25

متحد می توان آن را یک  فصل هشتم منشور مللع بر اساس ، که در واقخبر دادند AUKUSسه جانبه موسوم به 

ای دانست. اما بدعت جدیدی که این توافقنامه آورده است به نوعی تفسیر جنگ سردی از فصل  توافقنامه منطقه

ه ای ناثواب را در امر کنترل تسلیحات  هسته ای بنیان خواهد نهاد. نکته مهم هشتم منشور را ارائه می کند و روی

آکوس آن بود که بر اساس این پیمان استرالیا به عنوان کشوری که سالح هسته ای ندارد، نه تنها از این پس می 

ن زیردریایی ها تواند زیردریایی اتمی داشته باشد بلکه حتی کمک های انگلیس و امریکا را نیز در تولید ای

! این پیمان واکنش های زیادی را در پی داشت که مهمترین آنها واکنش و موضع انتقادی فرانسه، خواهد داشت

، خنجر از پشتی به فرانسه تعریف شد و فرانسه را به شدت AUKUSپیمان امنیتی  چین و اتحادیه اروپا بود.

، چرا که منتفی شدزیردریایی متعارف از سوی فرانسه به استرالیا  22غافلگیر کرد تا جایی که حتی قرار فروش 

های اتمی به استرالیا را امضا کردند و عمال فرانسه از بازی امریکا و انگلیس قراردادی برای تحویل زیردریایی

طر که ایاالت متحده فکر می کند، فرانسه زیادی به چین نزدیک شده است! از کنار گذاشتند، احتماال به این خا

سوی دیگر چین نیز این پیمان را تهدیدی علیه خود و عامل بی ثباتی در منطقه جنوب شرقی آسیا و اقیانوس 

https://www.cnbc.com/2021/01/20/biden-inauguration-us-rejoins-paris-climate-accord.html
https://www.cnbc.com/2021/01/20/biden-inauguration-us-rejoins-paris-climate-accord.html
https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/biden-administration-rejoin-u-n-human-rights-council-another-reversal-n1256997
https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/biden-administration-rejoin-u-n-human-rights-council-another-reversal-n1256997
https://www.nbcnews.com/politics/joe-biden/biden-administration-rejoin-u-n-human-rights-council-another-reversal-n1256997
https://www.isna.ir/news/1400072315986/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0608-the-aukus-agreement-what-repercussions-for-the-european-union
https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-58564837?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-58564837?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
https://www-reuters-com.translate.goog/world/europe/australia-made-huge-mistake-cancelling-submarine-deal-says-french-ambassador-2021-09-18/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc


سایر موضوعات   

 

 

419 
 

چینی  از نظر AUKUSآرام تفسیر نموده و این پیمان را اقدامی در فضای جنگ سرد برآورد کرده است.  پیمان 

ها در جهت کنترل تسلیحات ها مسابقه تسلیحاتی دیگری است که در حقیقت ضربه به تمام تالش ها و همکاری 

اتمی است.  موضع اتحادیه اروپا نسبت به پیمان آکوس نیز حائز اهمیت است. پس از خروج بریتانیا از اتحادیه و 

انگلیسی زبان امنیتی است، این رویداد برای  سپس پیوستن آن به پیمان نظامی آکوس که در واقع یک بلوک

اتحادیه اروپا رقیب تازه ای محسوب می شود چرا که اساسا اتحادیه اروپا رویکردی اقتصادی دارد و در بحث 

 مسائل امنیتی و نظامی در برابر چنین پیمان هایی احساس خطر و ضعف خواهد داشت.

منشور آمده است که   52ماده زمان ملل متحد تبیین کرد. در پیمان آکوس را میتوان ذیل فصل هشتم منشور سا 

ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح   ها یا موسسات منطقه هیچیک از مقررات این منشور مانع وجود قرارداد»

مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا  ،ای باشد نیست سب برای اقدامات منطقهالمللی که متنا و امنیت بین

اما آیا واقعا پیمان آکوس به روح، هدف «.  دموسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باش

پیمان آن است که و اصول منشور ملل متحد پایبند بوده؟  همانطور که اشاره شد نکته مهم و بحث برانگیز این 

برای اولین بار به کشوری که سالح اتمی ندارد اجازه داده می شود که زیر دریایی اتمی در اختیار داشته باشد و 

حتی آن را تولید نماید. همین امر است که از نظر بسیاری از کشور ها، این پیمان تحریک آمیز و تهدیدی علیه 

للی انرژی اتمی نیز آن را امری بسیار پیچیده توصیف کرده است که امنیت آنها برآورد شده و آژانس بین الم

 بازرسی و نظارت برآن دشوار خواهد بود.

-درواقع چنین بلوک بندی های نظامی با تشدید مسابقات تسلیحاتی به نوعی  فضای جنگ سرد را تداعی می 

شوند کانال های مسالمت آمیز دور میکنند که قدرت های جهان برای تامین امنیت و منافع شان بیش از پیش از 

برند، و این می ای را زیر سوال می و تالش ها و دستاوردهای همکاری کشورها در زمینه کنترل تسلیحات هسته

تواند زنگ خطری برای امنیت جهانی باشد و نقش سازمان ملل متحد را در برقراری امنیت و صلح جهانی، به 

 چالش بکشد. 

 فغانستان؛ درخواست حضور طالبان در سازمان ملل متحدخروج امریکا از ا

مسئله خروج از افغانستان در دولت ترامپ نیز مطرح بود اما نوع خروج امریکا از افغانستان در دولت بایدن، مورد 

و  این  منتقد شدندها نیز انتقاد دوست و دشمن امریکا قرار گرفت. حتی در داخل امریکا بسیاری از دموکرات

مسئله به نقطه عطفی در تغییر سیاست  خارجی متحدان امریکا مبدل شد. صحنه های دردناکی از افغان ها که به 

کابل جمع شده بودند، جهان را تحت تاثیر قرار داد و تصاویر و ویدیو هایی را های امریکایی در  C-17دور 

 برجای گذاشت که تا همیشه برای امریکا مایه  ننگ و شرمساری خواهد بود. 

بار مسئولیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان را چند برابر کرد، و  2222اما به هر روی بحران افغانستان در 

ین چالش هایی که برای سازمان ملل ایجاد کرد بحث عضویت یک حکومت جدید در مجمع یکی از مهمتر

عمومی سازمان ملل متحد است. معموال درخواست عضویت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسط دولت 

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf
https://www.npr.org/2021/08/16/1028198496/democrats-and-republicans-alike-are-critical-of-bidens-afghanistan-withdrawal
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سلحانه به م جدیدی که از اعتبار قابل قبولی در سطح بین الملل بهره مند نباشد و یا به طریق کودتا یا مخاصمه

قدرت رسیده باشد، چالش جدی برای سازمان ملل است و از آنجایی که هیچ یک از دولت های انزوا طلب 

حتی کره شمالی هم از فرصت عضویت در سازمان ملل متحد چشم پوشی نکرده اند، طالبان نیز از این فرصت 

عیت و شناسایی بین المللی حکومت نخواهد گذشت، چرا که اساسا حضور در سازمان ملل مهر تاییدی بر مشرو

 هاست.

بر این اساس، امارات اسالمی با معرفی سفیر خواستار حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد. اما  پس  

از رد این درخواست توسط کمیته بررسی صالحیت عضویت، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گیری در 

-.  این تصمیم  اگر چه در شرایطی اخذ شد که جو دیپلماتیک بینتعویق انداختمورد کرسی افغانستان را به 

امری زمانبر خواهد بود اما در واقع  المللی نسبت به تضمین های طالبان خوش بین نبود  و اعتماد سازی طالبان

این تصمیم به بایکوت دیپلماتیک طالبان می انجامد. در این شرایط طالبان هیچ گونه حق رایی در خصوص 

 اعالمیه ها و قطعنامه هایی که مستقیما به سرنوشت افغانستان مربوط می شود نخواهند داشت. 

فغانستان بیش از پیش سنگین شده و انتظار می رود سازمان بنابراین مسئولیت سازمان ملل در خصوص بحران ا

ملل متحد فارغ از اهمیت به حیثیت سیاسی سازمان و سابقه طالبان تصمیمی را اتخاذ کند که  اوال حقوق اساسی 

ساکنین افغانستان در آن لحاظ شده باشد و ثانیا مقدمات مسئولیت پذیری بیشتر امارات اسالمی را در جامعه 

 فراهم آورد. جهانی
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 ی، شمشیر داموکلس در حوزه منابع ملی آب شیرینالملل نیتجارت ب
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی -علی رودباری 

 

 منابع آب شیرین دولت ها، .کرده است دایپ یا ندهیفزا تیاهم حوزه بین المللیدر  نیریمسائل مربوط به آب ش  

که این مسئله آثار مخربی را بر منابع آب ملی یک دولت دارد  یارتباط تنگاتنگ یاغلب با ساختار اقتصاد جهان

در نگرش در تعارض است.  در حوزه مدیریت آب های داخلیوارد می سازد و با بزرگترین هدف دولت ها  

در خصوص آب و توسعه  بیانیه دوبلین 4در این زمینه ماده  و جدید جهانی آب کاالیی اقتصادی محسوب شده 

آب دارای ارزش اقتصادی در تمام اشکال بهره برداری است و باید به عنوان یک کاالی  پایدار مقرر داشته:

تجدید شونده به شمارمی رود، اما مقدار آن محدود است. با  بعهر چند یک منو « داقتصادی در نظر گرفته  شو

توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت و نیاز به تولیدات بیشتر و با کیفیت بهتر در بخش کشاورزی، باال رفتن 

کاهش می سطح بهداشت و رفاه عمومی و مواردی از این قبیل سرانه منابع تجدید شونده از جمله آب رو به 

خروج آب از قلمرو یک دولت همیشه به ( که جهان را با معضالت عدیده ای روبه رو ساخته است. اینجا)باشد

 یکاالها دیتول یبرا، بیشتر آب، کشورها میان یتجار تعامالت شیبا افزاشکل واقعی انجام نمی پذیرد و 

مصرف شده می باشد. به  انتقال آب یبه معنا هاکاالاین  یالملل نیتجارت ب ر نتیجهدرف می گردد مص یصادرات

 شده است یعمالً در آن جاساز نیکاال استفاده شده است و بنابرا کی دیتول یکه برا یحجم آب تعبیری دیگر

ن است که تجارت بین المللی نیز با آن منتقل می گردد که سوال اصلی این گفتار را به وجودمی آورد و آن ای

 چه آثاری را بر منابع ملی آب شیرین دولت ها بار می کند؟ 

 : موضوعی نادیده گرفته شده در تجارت بین المللی(Virtual water)آب مجازی  -2

 یک تولید فرایند در مصرفی آب است. آب نیازمند خدماتی و محصول نوع هر تقریبا تولید کلی طور هب

 12 دهه اوایل در بار اولین برای مفهوم این نامند. می «مجازی آب» اًاصطالح را صنعتی یا و یکشاورز محصول

 جهان کشورهای بیشتر در که آب، منابع پیوسته بهم و جامع مدیریت دیدگاه به توجه با گردید. مطرح میالدی

 و مدیریت فرایند در ازیمج آب مفهوم از استفاده مصرف( تا بارش از آب )مدیریت است گرفته قرار نظر مد

 گرفته صورت محاسبات طبق بر که طوری به داشت، خواهد بسزایی و مهم نقش آب، محدود منابع تخصیص

 (2222-2111) زمانی فاصله در کشاورزی محصوالت صورت به مجازی آب جهانی مبادالت ،2225 سال در

و  اینجا) .است داشته پی در جویی صرفه آب جهانی مصارف در مکعب متر میلیارد 152 میانگین طور به ساالنه

در حجم  یتوان با ضرب حجم محصول واردات یت را مبه واردا طمربو یدر مصرف آب مل ییصرفه جو( اینجا

 یکاالها یالملل نیتجارت ب ماجرا در  آن سویزد.  نیاست، تخم ازیمحصول مورد ن دیتول یکه برا یآب

اهداف  یتوان از آن برا ینم گریو د ردیگ یصادرکننده م یکشورها ازاست که آب را  نیپرمصرف آب ا

در ناشی از استفاده از آب  یطیمح ستیو ز یاجتماع یها نهی، هزنیبر ا ( استفاده کرد. عالوهی)داخل گرید

https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5057a140e4b01ad7e0286de8
https://civilica.com/doc/116046/
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=11097
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508060.2003.9724812?journalCode=rwin20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508060.2003.9724812?journalCode=rwin20
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توسط که محصوالت  یبرا نهایی و تمام شده متیدر قو این موضوع ماند  یم یصادرکننده باق یکشورها

 .استنشده پرداخت می شود لحاظ وارد کننده  یمصرف کنندگان در کشورها

 مصرف آبواردات کاالهای پر مصرف آبی و کاهش  -2 

(. 2دهد )جدول  یرا کاهش مملی آب  ی منابعبه طور موثر تقاضا یمحصوالت کشاورز یالملل نیتجارت ب  

که  یدر حالبرای تولید آن ها مصرف شده است  آب زیادی کنند که نسبتاً  یرا وارد م ییکشورها کاالها نیا

 ن، ژاپ 2222-2111 ینند. در بازه زمانک یکنند، صادر م یمصرف م یرا که آب کمتر ییکاالهاهمین کشورها 

آب خود را  ملیمتر مکعب از منابع  اردیلیم 14پرمصرف آب در جهان ، ساالنه  یواردکننده کاالها نی، بزرگتر

از آب،  یکرد، عالوه بر استفاده فعل یم دیرا در داخل تول یکرد. اگر ژاپن همه محصوالت واردات صرفه جویی

متر مکعب،  اردیلیم 51 ایتالیمتر مکعب، ا اردیلیم 15 االنهس کی. به طور مشابه، مکزداشت ازیحجم آب ن نیبه ا

 (اینجاآب صرفه جویی نمودند.) متر مکعب  اردیلیم 45 ریمتر مکعب و الجزا اردیلیم 51 نیچ

می اردن کشور پرمصرف آب دارد  یرا به واردات کاالها یوابستگ نیشتریکم آب که ب یاز کشورها یکی

با  دیکند که در تضاد شد یوارد م یمتر مکعب آب به صورت مجاز اردیلیکشور ساالنه پنج تا هفت م نی. اباشد

 (. در نتیجهاینجاو  اینجا،اینجا)شود. یشت مآب بردا ملیمتر مکعب آب است که ساالنه از منابع  اردیلیم 2

که به آب  یدارند و واردات محصوالت ازین تریآب کم هکه ب یصادرات کاال و خدماتیعنی تجارت هوشمند 

 نیا در اردن ی مطلوب کشورتجارالگوی دهد.  یرا پوشش مکمبود آب اردن  یادیدارند تا حد ز ازین یادیز

به  آن کشور است که مردم نیا ینکته منفو در مقابل  کند یآب را حفظ م ملی ابیاست که منابع کم بحث آن

که به واردات محصوالت پرمصرف آب وابسته  ییکشورها یبرا وابسته هستند. مجازی وارد شده شدت به آب

 نیواردات ا یاضاف نهینسبت به هز یشتریب یایمزا ،شده رهیآب ذخ ایآ ر نظر بگیرندد هستند، مهم است که

 یا خیر؟ محصوالت دارد

 سالمتر در  یلیم 28فقط  ی در مصربارندگ نیانگیم)کم  اریبس یبا بارندگ یکشوربعنوان مصر  وقتی کشور

متر  اردیلیم 1.1حدود  یندم  به معناواردات گ مورد مطالعه قرار می دهیم،را ( کشاورزی با آبیاری سنتی است

است که مصر طبق  یدرصد از حجم کل آب 1که حدود  ستآب آنها ملیدر منابع  ییصرفه جو مکعب در سال

دالر  ونیلیم 511 یگذار هیبا سرما یمل ذخیره. (اینجا)است لیاز رود ن مجاز به بهره برداری  2151 موافقتنامه

 در هر  کایدالر آمر 2.21حداکثر  یآب مجاز نهیکه هز یشود، به طور ی( انجام مITC  ،2224در سال ) کایآمر

آب، بلکه  نهینه تنها هز یگندم واردات یها نهیهز رایخواهد بود، ز یکم اریبس نهیمتر مکعب است. در واقع هز

 زین زیحاصلخ یها نی. در مصر، زمشامل می شود  زیکار را ن یرویکود و ن، نیزم ندمان یعوامل ورود ریسا نهیهز

دهد، بلکه  یرا کاهش م لینبر سر بهره برداری از رود است. واردات گندم نه تنها مناقشه  ابیکم خود یک منبع

که واردات  یبه طور (اینجا).می کاهد ی را نیزکشاورز یها نیزم چالش های زیست محیطی از طریق ایجاد

 (اینجاو  اینجا)در بر دارد. زیرا ن یاقتصاد ییآب، بلکه صرفه جو یکیزیف ییگندم به مصر نه تنها صرفه جو

https://www.waterfootprint.org/media/downloads/Report25-GreenWaterInInternationalTrade.pdf
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=178213
https://www.blackwellpublishing.com/content/bpl_images/Content_Store/Sample_Chapter/9781405163354/9781405163354_4_001.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508060801927812
https://www.jstor.org/stable/4282387
https://ayhoekstra.nl/pubs/Hoekstra-2009b.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036849400000036
https://ideas.repec.org/a/eee/agiwat/v49y2001i2p131-151.html
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 آبی: آسیبی بزرگ به منابع ملی آب شیرین پر مصرف یصادرات کاالها-1

-2111 ی. در بازه زمانستیبر آب ن یمبتن داخلی محصوالت یبرآوردن تقاضا یبرا ملیمنبع  کیآب فقط 

 دیتول یبلکه برا یمصارف داخل یرابمحصوالت  دیتول یرا، شانزده درصد از مصرف آب در جهان نه ب 2222

محصوالت  دیتول یمصرف خالص ساالنه برا نیشتریب یدارا یشورهاک (اینجا.)بوده است یصادرات  محصوالت 

متر مکعب(،  اردیلیم 51) ایمتر مکعب(، استرال اردیلیم 12) کایآمر متحده االتیعبارت بودند از ا ی،صادرات

 21) لندیمتر مکعب( و تا اردیلیم 11) لیمتر مکعب(، برز اردیلیم 41متر مکعب(، کانادا ) اردیلیم 41) نیآرژانت

 آب یمصرف ملکه در پس آن  متحده االتیصادرات از ا یبرا یمحصوالت اصل (نجاای.)متر مکعب( اردیلیم

شوند. در  یم یاریآب یو بخش یمید یمحصوالت تا حد نیروغن و غالت بود. ا ی، محصوالت حاوقرار داشت

و  نیبود. در آرژانت یغالت و محصوالت دام دیصادرات عمدتا مربوط به تول یو کانادا، مصرف آب برا ایاسترال

 یآب برا یبود. مصرف مل یمحصوالت نفت دیتول یصادرات در درجه اول برا ی، مصرف آب برالیبرز

 یانجام م یدر فصل بارندگ لندیکشت برنج در تا شتریصادرات برنج بوده است. ب جهیعمدتا نت لندیصادرات در تا

 2222 -2111. در دوره شودحاصل دو برداشت در سال در نتیجه آن گسترده است، تا بصورت  یاریشود، اما آب

 یبرنج برا دیتول ی( برایاریمتر مکعب در سال آب )مجموع آب باران و آب آب اردیلیم 21.8از  لندی، تا

صادرات برنج  ی. معادل پول(اینجا)شد  یکشت م یو شمال یدر مناطق مرکز شتریکرد که ب یصادرات استفاده م

بر متر مکعب ارز  کایدالر آمر 2.21 لندیرو، تا نی(. از اITC  ،2224بود ) سالدر  کایدالر آمر ونیلیم 2.551

ششم مشکالت آب جهان  کی باًیبدان معناست که تقر که در نوع خود یک فاجعه به شمار می رود و کرد دیتول

مناطق  نیارتباط از راه دور ب لیمصرف کنندگان به دلدرواقع، درات جستجو کرد. صا یبرا دیتوان در تول یرا م

 .نندیب یخود را نم ی، آثار رفتار مصرفدیمصرف و مناطق تول
 

 

 کشور

در بخش  ملیاستفاده از منابع آب 

 یکشاورز

 متر مکعب در سال( 221)

در یی صرفه جو

مصرف آب در 

واردات  جهینت

محصوالت 

ر مت 221) یکشاورز

 مکعب در سال(

از دست دادن 

 جهیآب در نت

صادرات 

محصوالت 

 221)ی کشاورز

متر مکعب در 

 سال(

 ییصرفه جو

در مصرف 

 لیآب به دل

تجارت 

محصوالت 

 یکشاورز

متر  221)

مکعب در 

 سال(

 یینسبت صرفه جو

آب خالص به 

استفاده از آب 

 یخانگ

 %8 51 21 11 111 چین

 %11 15 28 81 14 مکزیک

https://link.springer.com/article/10.1007/s11269-006-9039-x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244853/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244853/
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 %11 21 2.1 21 11 مراکش

 %18 51 28 81 12 ایتالیا

 %211 45 2.5 41 21 الجزایر

 %448 14 2.1 11 22 ژاپن

-2111در مصرف آب دارند. دوره  ییصرفه جو یمحصوالت کشاورز یالملل نیتجارت ب جهیکه در نت ییکشورها   -2جدول 

 (اینجاو اینجا، اینجا) .2222

 نتیجه گیری

تجارت  یقابل مالحظه است و احتمال دارد با ادامه آزادساز ی مسئله ایآب به شکل مجاز یالملل نیانتقال ب

مانند شمشیر داموکلس می تواند عالوه بر فرصت، آسیب هایی  تجارتحجم باالی  (اینجا.)ابدی شیافزا یجهان

ارزان  نیگزیمنبع جا کیتوان بعنوان  یم ار یاست که آب مجاز نیفرصت  ا نی. بارزتررا نیز بدنبال داشته باشد

توانند از واردات  یدولت ها مهمچنین  است در نظر گرفت. ابینسبتاً کم نیریکه آب ش یآب در مناطق متیق

کاهش فشار بر منابع  یبرا یاست(  به عنوان ابزار پرهزینه اری، که عموماً بسی)برخالف آب واقعی آب مجاز

ی که آب زیادی مصرف می کنند و درمقابل صرفه اقتصادی محصوالتیتاً نهاخود استفاده کنند.  یآب داخل

اما باید کند.  ییدر مصرف آب صرفه جو یکیزیف صورتتواند به  یداد و ستد شود، تجارت م باالیی ندارند،

این موضوع را مورد توجه قرار داد که همانطور که این مسئله برای دولت وارد کننده یک فرصت است برای 

مقابل مخصوصا اگر کشوری کم آب باشد تهدیدی بزرگ تلقی خواهد شد. مسئله ای که دولت مردان دولت 

 دولت جمهوری اسالمی ایران باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/270745115_The_Global_Component_of_Freshwater_Demand_and_Supply_An_Assessment_of_Virtual_Water_Flows_Between_Nations_as_a_Result_of_Trade_in_Agricultural_and_Industrial_Products
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.613.8480&rep=rep1&type=pdf
https://waterfootprint.org/media/downloads/Chapagain_et_al_2006_1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/8512928_Virtual_water_flows_and_trade_liberalization
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 به مناسبت آغاز سال دوم فعالیت تاالر گفتگو
 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی –دکتر پوریا عسکری 

 

دانش و آنچه شوق مطالعه و کاوش در چیستی و هستی آن را افزون می کند، نو شدن است. بشر از  خصلت

دیروز می آموزد و فردا را می سازد و بدین سان است که علم پیش می رود. سرعت این تحول در برخی شاخه 

تحوالت سیاسی و های علم آهسته و در برخی دیگر سریع است و به ویژه آنگاه که شاخه ای از دانش با 

اجتماعی بین المللی درآمیزد، تحول در آن، به بخشی الینفک و چه بسا روزمره بدل می شود که بر جذابیت آن 

برای اهالی آن گرایش می افزاید. حقوق و روابط بین الملل به عنوان دو بال مطالعات بین المللیِ کنشگری 

بازیگران غیردولت شناخته می شوند که به غایت در هم  بازیگرانی چون دولت ها، سازمان های بین المللی و

تاثیر و تاثر دارند و پژواک این تعامل را روزانه به عنوان خبر در اختیار عموم می گذارند. خبرهایی که بعضا 

 رسانه ها به آنها با اشتیاق می پردازند و گاه حتی گوشه چشمی هم به آن ندارند. اما چه بسا که خبرِ مغفول برای

اهالی رسانه، نمایان کننده تحولی مهم و یا پیشرفتی اساسی باشد که از دیدگاه اهل فن پنهان نباید بماند. از سوی 

دیگر، همواره در هر شاخه علم، مباحثی درون نگر و عمیق و یا متدولوژیک در جریان است که اصوال مجالی 

مین سبب است که در کنار رسانه ها، نشریات و برای طرح اینگونه گفتارها در رسانه های عمومی نیست. از ه

کتاب های عمومی، انتشارات تخصصی و دانشگاهی نیز قد کشیده اند تا محفلی برای مشورت و تبادل فکر میان 

دانشوران آن حوزه خاص باشند. در کشور ما از دیرباز، دانشگاه ها و مجامع تخصصی با انتشار کتاب ها و 

ین جریان که رسم قالب جوامع دانشگاهی است همسو بوده اند و به ویژه باید به تاکید مجالت معتبر پژوهشی با ا

بیان نمود که در حوزه حقوق و روابط بین الملل، نشریات و کتاب های بسیار فاخری در اختیارند که میدان دار 

لعات سازمان ملل توسعه دانش در این شاخه های علوم انسانی در کشور محسوب می شوند. انجمن ایرانی مطا

 پژوهشی مطالعات –دوفصلنامه علمی ، چند سالی است که مبادرت به نشر انتشار کتابمتحد نیز عالوه بر 

متحد کرده است. البته، بر کسی پوشیده نیست که پژوهش در حقوق و روابط بین الملل تا چه حد  سازمان ملل

دشوار و مستلزم صرف وقت فراوان و مداقه در ادبیات، اسناد، اقوال و اخبار مختلف است و همین مساله سبب 

اه تا چند سال نیاز داشته باشد و هرچه وسواس می شود که در غالب اوقات، تهیه مقاله یا کتاب به زمانی از چند م

محقق در این میان بیشتر باشد، بر این زمان افزوده می شود. بگذریم که از زمانی که نویسنده با طیب خاطر و 

اطمینان کار خود را روانه بازار نشر کتاب یا سامانه نشریات علمی می کند، تا آن گاه که آن اثر به زیور طبع 

ود، زمان قابل توجهی می گذرد و غالبا این طور است که به ویژه در مورد مطالب مرتبط با مسائل و آراسته می ش

تحوالت روز، محتوای کار کم و بیش کهنه شده است. از این روی در جوامع دانشگاهی مرتبط با حوزه های 

https://unstudies.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
http://www.iruns.ir/
http://www.iruns.ir/
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نشست های تخصصی در حقوق و روابط بین الملل معموال دو راهکار در نظر گرفته می شود؛ یکی برگزاری 

زمانی کوتاه است که در میان اهالی حقوق و روابط بین الملل در کشور ما به نیکی جریان داشته و دارد و انجمن 

ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز در طول بیش از دو دهه فعالیت خود بر آن اهتمام داشته است. راهکار 

دد دارد. قالب کالسیک، نوشتن در روزنامه و جرائد عمومی است دوم، یادداشت نویسی است که قالب های متع

در پایان یادداشت، امکان مطالعه کامل مطلب را از « منابع در دفتر نشریه موجود است»که معموال با درج عبارت 

پژوهشگر یا خواننده ای که به روش تحقیق و نگارش علمی خو کرده، دریغ می کند. قالب دیگر، نوشتن مطلب 

رها کردن آن در فضای مجازی اعم از وبالگ یا صفحه شخصی، کانال شخصی یا کانال های عمومی است و 

که بسیار مفید است اما به رسم رایج فضای مجازی، بعد از چند ساعت یا چند روزی از یادها دور می شود و 

خصصی است که نهادهای معموال جایی در استنادهای بعدی پیدا نمی کند. قالب سوم، تمهید خبرنامه های ت

دانشگاهی و علمی تهیه می کنند و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز در سال های نه چندان دور با 

در این عرصه گام برداشت. « متحدتازه های ملل »همت استادان و پژوهشگران عضو انجمن با انتشار مجموعه 

تازه ها که تا اواسط دهه گذشته منتشر می شد، جذاب و تازه بود و خیلی زود توانست در میان اهل فن خوش 

 نشیند.

را « تازه ها»از آن زمان، هیات مدیره انجمن همواره این دغدغه را در سر می پروراند که باید اوال، جای خالی 

را تدارک دید که به ویژه به موضوعات مبتالبه کشورآنگاه که به سازمان ملل متحد و  پر کرد و ثانیا محفلی

سایر ساختارها و هنجارهای بین المللی مربوط است، بپردازد. کرونا که در آغاز به خانه نشینی همگان و تعطیلی 

ن در انجمن تصمیم گرفته شد جملگی برنامه های علمی منجر شده بود، نیاز به این مهم را دوچندان کرد و بنابرای

تا طرحی نو در انداخته شود و تاالر گفتگو راه اندازی شود. تاالر، تجربه ای شبیه به وبالگ های تخصصی فعال 

( که قالبی به نسبت اینجاو  اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجادر حوزه های حقوق و روابط الملل است )مانند: 

ائه مطالب علمی مستمر و در زمان کوتاه است. تاالر گفتگو این فرصت را برای اندیشه ورزان و جدیدتر برای ار

پژوهشگران حقوق و روابط بین الملل فراهم می کند تا از سویی در مورد آنچه که به نظرشان ضرورت دارد، در 

ه آنها این امکان را می دهد که فاصله ای کوتاه از طرح ایده در ذهن، بنویسند و منتشر کنند و از سویی دیگر ب

مطالب دقیق علمی و داوری شده را به همراه ارجاعات در شکلی نو دریافت کنند. در ابتدا در نظر بود که تاالر 

صرفا پذیرای گفتارهای نگاشته شده به زبان فارسی باشد ولی اندکی بعد این تصمیم تغییر کرد و درهای تاالر به 

 ده به زبان انگلیسی نیز گشوده شد.روی یادداشت های نوشته ش

https://unstudies.ir/static/fckimages/files/UNN-1393.rar
https://www.ejiltalk.org/
http://opiniojuris.org/
https://www.justsecurity.org/
https://www.asil.org/insights
https://internationallaw.blog/
https://voelkerrechtsblog.org/
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منتشر شد و از آن زمان تاکنون، حدود صد مقاله علمی کوتاه به  2111اردیبهشت  12اولین مقاله تاالر در تاریخ 

زبان های فارسی و انگلیسی در تاالر نشر شده که طیف گسترده ای از موضوعات را که عمدتا جنبه جدیدبودن 

(. برخی از این مقاالت در قالب سمپوزیوم های نوشتاری 2111مجموعه مقاالت سال داشتند شامل می شود )

ارائه شد  میانجی گری و کنوانسیون سنگاپورو  هفتادوپنج سالگی تاسیس سازمان ملل متحد، کرونادرخصوص 

به ابتکار نویسندگان یا دعوت انجمن به رشته تحریر درآمد.  تاالر که با فراخوان مقاله همراه بود و سایر مقاالت 

در طول یک سال فعالیت خود، از همراهی شایسته تقدیر استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های حقوق 

د بین الملل، روابط بین الملل و حقوق بشر برخوردار شد که با تهیه مقاالت ارزشمند خود به انجمن یاری رساندن

مرتبه روی سایت  152تا این نهال نوپا را در شرایط دشوار کرونا سرپا نگاه دارد. مقاالت تاالر به طور متوسط 

 انجمن بازدید شدند که این عدد در مواردی به دوبرابر نیز فزونی یافت. 

را مصمم ساخت استقبال جامعه دانشگاهی کشور از این فعالیت جدید، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

 شورای دبیرانیتا با عزم بیشتر تاالر گفتگو را رونق دهد و در اولین گام، در سرآغاز دومین سال فعالیت تاالر، 

برای تاالر تشکیل شد تا با تکیه بر دانش و توان آنان، گستره فعالیت تاالر از جهات مختلف فزونی پیدا کند. 

ل تغییرات فنی، سایت تاالر نیز بر مقاالت نیز به روزسانی شد و امیدواریم در آینده نزدیک با اعما شیوه نگارش

کاستی های فعلی فائق آید و به ویژه زمینه برای ثبت نظرات کاربران در ذیل پست های تاالر فراهم شود. اما 

آنچه بیش از همه در این تکاپوی علمی موردنظر است، جذب همراهی هرچه بیشتر دانشوران حقوق و روابط 

ا طرح ایده برای برگزاری سمپوزیوم های نوشتاری به ارتقای تاالر گفتگو الملل است که با ارسال مقاالت و ی

 یاری رسانند. 

 

 

 

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%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B11399.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/Mediation%20Symposium%20(1).pdf
https://unstudies.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
https://unstudies.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/
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World Humanitarian Day 2021: Multiplicity of Crisis, Perseverance of 

Humanitarianism 
Nasrin Mosaffa – Professor of International Relations, University of Tehran 

 

Human beings are members of a whole           In creation of one essence and soul 

If one member is afflicted with pain                Other members unease shall persist 

- Saadi 

 

After five years since the attack on the Canal Hotel in Baghdad in 19 August 

2003, the UN General Assembly designated the day as the World Humanitarian 

Day (WHD) to commemorate the killing of 22 people, including Sergio Vieira 

de Mello, the UN High Commissioner for Human Rights and United Nations 

Special Representative for Iraq, staff to the UN Office of the Humanitarian 

Coordinator for Iraq, and other aid workers. This was not the first time that 

United Nations personnel or its bases were attacked. Yet, the severity of the 

attack, the extent of the devastation, alongside the importance of losing a 

potential nominee for the UN’s Secretary General position and the international 

political context of the day left a more profound mark on the UN’s collective 

memory and the history of aid work. 

Paragraph 26 of the UN General Assembly resolution formalising the day as 

WHD, sought to increase public awareness about global humanitarian assistance 

and the pertinence of international cooperation to achieve it, alongside 

acknowledging the important role of all humanitarian and United Nations and 

associated personnel, and honouring their sacrifices. Every year, the UN 

General Assembly marks a theme revolving around the issues facing the 

humanitarian system, aid workers, and those affected by a multiplicity of crises. 

The theme for WHD 2021 is bringing attention to how the climate emergency is 

costing lives, impacting societies, and creating more climate-vulnerable people, 

adding burden to the already stretched humanitarian system that is facing 

multiple challenges from conflicts to a global pandemic. This call comes at a 

time of increasing focus on climate change as an international crisis, when legal 

experts delineate a definition for ecocide. 

The linkage between the intensifying climate crisis and WHD begs the question 

that what elevates to be counted as ‘humanitarian’ that people willingly rush to 

the aid of others, sacrifice themselves, and sometimes lose their lives? In 

scholarly terms, what do we mean by the concept of ‘humanitarian’? It has 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/RES/63/139&Language=E&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/RES/63/139&Language=E&DeviceType=Desktop
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/12/greenhouse-gas-emissions-must-peak-within-4-years-says-leaked-un-report
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Considerations%20regarding%20vulnerable.pdf
https://www.unocha.org/covid19
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
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numerous usages — overlapping, similar, or different — in contemporary 

discourses of international politics and international law, and within social 

sciences and humanities: humanitarian action, humanitarian societies, 

humanitarian law, humanitarian assistance, humanitarian workers/personnel, 

humanitarian agencies, humanitarian philosophy, and else. The common 

denominator is perhaps anything that is ‘human’, with positive connotations, 

that justifies relying on a spectrum of actions. At the same, its differing 

meanings underscore that it lacks precise conceptual contours. There has been 

no full consideration of ‘humanitarian’ in specialised legal terminology, and it is 

possible to identify a wide range of action that qualifies as ‘humanitarian’. 

The standard dictionary definition, laying out the day-to-day usage of it, refers 

to acts with ‘interest in the promotion of human welfare’. 

Across different societies, there are humanitarians who seek to promote human 

well-being or offer relief to people grappling with complicated emergencies, 

natural or else. The humanitarian workers themselves often get entangled and 

live through the crisis, which affects them both physically and emotionally. On 

top of that, they are often the target of terror attacks or else as one significant 

example is the raison d’etre of having WHD. Humanitarian workers are also 

often regarded as the symbol of the institution that they work at: for example, 

UN aid workers are regarded as the embodiment of the institution itself. With 

every institution, there is a rich history of successes, failures, contestations, and 

erasures that could differ across each society. Hence why do humanitarian 

workers become targets of revenge or grievances, while they are trying to 

alleviate suffering and assist others? In the current plane of global governance, 

we have aid workers associated with the UN and its specialised agencies, other 

international and regional organisations, and global, regional, and local NGOs. 

The extensive international mechanisms and rules addressing immunity of these 

individuals (alongside their residences and vehicles) failed to manifest itself in 

true protection: only in 2020, we have 276 reported incidence affecting 475 aid 

workers, with 108 of them being killed. 

Some of these unjustifiable attacks are due to the current inseparability of 

politics from humanitarian work within our world. There is a growing literature 

rediscovering the colonial legacy shaping global governance or influencing it, 

the history of humanitarian concerns and crisis in the Global South, and the 

relationship between former colonies and the dominating powers. A 

commemoration of the WHD should entail careful attention to these histories 

too. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/humanitarian
https://odihpn.org/magazine/mental-health-and-psychosocial-support-who-cares-for-the-volunteers/
https://aidworkersecurity.org/incidents/report
https://aidworkersecurity.org/incidents/report
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The moral and ethical conduct and the spirit of humanitarianism cannot be 

studied in a vacuum. Different issues ranging from the size of resources 

available to the humanitarian organisations (and differing from crisis to crisis), 

and their relationship with Great Powers are in fact important topics of study 

within International Relations. Humanitarian workers are also operating within 

an international legal context that is formed through how international treaties 

and norms are interpreted or designed, and the nexus between state actors and 

non-state actors. From an economic perspective, the global economic outlook 

could influence the flow of financial aid to humanitarian workers and projects, 

recreating the problematic gap between the Global North and the Global South. 

The diplomatic contentions and various international items shape the conduct of 

humanitarian workers relating to issues such as sovereignty. 

As offering assistance becomes more inseparable from politics, often politics 

and military get humanitarian label too. We are witnessing increased militarised 

discourse within humanitarian aid: for example, how NATO purports to become 

a humanitarian agent. These are often the same forces that are blamed, and 

responsible, for escalating or causing the crisis. Their impartiality, neutrality, 

and independence are under question, casting doubts on how people in need 

receive and perceive their assistance. 

These issues highlight the entanglements of politics with humanitarian work, 

albeit the latter is supposed to be altruistic and devoid of it. The ideology of 

donors, involved states, and donor organisations might be perceived differently 

across different communities. This underscores militated of challenges posed to 

affect the conduct of humanitarian assistance. At the same time, the rising 

skepticism towards International organisations and their legitimacy influences 

humanitarian aid at the time that is most needed. In 2021, 235 million people 

will need humanitarian assistance and protection: that is 1 in every 33 people 

worldwide, a significant increase from the last year’s statistic of 1 in every 45 

people. Right now, in Afghanistan, the country is dealing with a political crisis, 

a health crisis, a humanitarian crisis, and a climate crisis. After years and 

billions of aid, 18 million people in Afghanistan are in need of immediate 

humanitarian aid: that is more than half of its population. 

This year’s WHD is marked during a global pandemic and an international 

health tragedy compounded into a humanitarian challenge. At least 34 of the 

countries dealing with pandemics are in long-term humanitarian crises: a 

country needs a lot to deal with the pandemic, let alone when you are facing two 

crises at the same time. The coincidence of the pandemic and humanitarian 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/18/where-uk-aid-cuts-bite-deepest-stories-from-the-sharp-end
https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/
https://www.un.org/press/en/2021/sc14603.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sc14603.doc.htm
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78217
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78217
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crises highlights the gargantuan task of offering aid at these times, while efforts 

to combat the pandemic are marked by injustice and challenges. 

This entry highlights the multitude of issues and crises affecting humanitarian 

aid and workers, as they deal with a range of humanitarian disasters without true 

protection. These issues and crises are political, legal or economic: just as 

humanitarianism is a multidisciplinary concept, the challenges facing it are too. 

We are in need of a new research agenda for humanitarianism. Social scientists 

and scholars of international relations and international law could help by 

jointly addressing these challenges and reinvigorating the debates on the way 

forward, with more emphasis on recent threats such as the climate crisis. 

The international relations that I am referring to is not the one that studies, or is 

complicit, in wars, bombs, and insurgencies but the discipline that can offer an 

analysis of the formal and informal political, social, and governance landscape 

facing up. International politics of humanitarian topics should be further 

researched. This could be a joint effort between international law, 

environmental law, health research, and peace research resulting int platforms 

such as social science in humanitarian action services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news/item/22-07-2021-vaccine-inequity-undermining-global-economic-recovery
https://www.who.int/news/item/22-07-2021-vaccine-inequity-undermining-global-economic-recovery
https://www.socialscienceinaction.org/
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Run Free, For Once And For All!” Human Rights Thoughts on  

Caster Semenya’s Fight Against Discrimination in Sports 

Dr. Ali Masoudi Lamraski - Ph.D. in International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, 

Iran 

 

On 25 February 2021, Mokgadi Caster Semenya, the South African middle-

distance runner, Olympic, and world gold medalist, announced that she is filing 

her case against Switzerland before the European Court of Human 

Rights (ECtHR) to “take a stand and fight for dignity, equality and the human 

rights of women in sport” and to make sure all women athletes are “allowed to 

run free, for once and for all.” 

As her legal support team has also stated, her application continues her rejected 

challenges before the Swiss-based Court of Arbitration for Sport (CAS) and 

the Swiss Federal Tribunal (SFT) to the Eligibility Regulations for the Female 

Classification - Athletes with Differences of Sex Development (DSD 

Regulations) implemented by Monaco-based World Athletics (WA), the former 

International Association of Athletics Federation (IAAF) in 2018, which 

prohibit women with differences of sex development (DSD), 

i.e., intersex women athletes with naturally higher levels of testosterone, from 

participating in international competitions. 

The present note does not aim to delve into various technical and/or formalistic 

legal aspects of Semenya’s several lawsuits as this has been dealt with 

by different authors. It instead intends to put questions to broader issues 

concerning WA, the CAS, and the SFT’s approach towards the human rights of 

athletes; rights such as access to justice, equality and prohibition of racial and 

gender discrimination, rights to full respect for the dignity, bodily integrity, self-

determination, livelihood, privacy, and so forth. Part of the issues discussed 

here, especially regarding the CAS, has been further elaborated by the author in 

an article in Farsi here. 

 

1. DSD Regulations: Where human rights violation, gender, and racial 

discrimination meet 

The DSD Regulations require women athletes with naturally produced levels of 

testosterone higher than five nmol/L (nanomoles per liter), who are sensitive to 

testosterone and who have XY chromosomes (§§ 2.1-2.2) to undergo physical 

examinations followed by medical procedures to medically reduce their high 

testosterone levels if they wish to compete internationally in women’s events 

https://twitter.com/caster800m/status/1364881945759522816
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3431.013.3431/law-mpeipro-e3431?prd=MPIL#law-mpeipro-e3431-div1-2
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3431.013.3431/law-mpeipro-e3431?prd=MPIL#law-mpeipro-e3431-div1-2
https://www.sportsintegrityinitiative.com/caster-semenya-takes-her-case-to-the-european-court-of-human-rights/
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://25-08-2020-4A_248-2019&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.iaaf.org/download/download?filename=0c7ef23c-10e1-4025-bd0c-e9f3b8f9b158.pdf&urlslug=IAAF%20Eligibility%20Regulations%20for%20the%20Female%20Classification%20%5BAthletes%20with%20Differences%20of%20Sex%20Development%5D%20in%20force%20as%20from%201st%20November%202018
https://www.iaaf.org/download/download?filename=0c7ef23c-10e1-4025-bd0c-e9f3b8f9b158.pdf&urlslug=IAAF%20Eligibility%20Regulations%20for%20the%20Female%20Classification%20%5BAthletes%20with%20Differences%20of%20Sex%20Development%5D%20in%20force%20as%20from%201st%20November%202018
https://rm.coe.int/16806da5d4
https://opiniojuris.org/2020/09/30/the-decision-of-the-swiss-federal-supreme-court-in-the-caster-semenya-case-a-human-rights-and-gender-analysis/
https://voelkerrechtsblog.org/sport-sex-before-the-european-court-of-human-rights/
https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_100690.html
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between 400m and one mile. This is the exact range that applies to Semenya’s 

specialization. Based on its criticized in-house researches, WA believes that 

these women athletes have a performance advantage in athletics and deems the 

Regulations as vital to “ensure fair and meaningful competition in the sport of 

athletics” (§ 1). According to WA, the principles of equality and non-

discrimination, enshrined in its Constitution (§ 4), mandates the provision of a 

“female-only” competition category, and as a result, different treatment between 

women with DSD and women without DSD. These treatments, the scientific 

bases and validity of which have been seriously disputed 

by many independent researchers, scholars, UN experts, human 

rights, and medical organizations, are not capped at hormone therapies that 

reduce athletes’ testosterone levels; they rather include “unnecessary” 

gonadectomies and partial clitoridectomies, as shown in different studies. 

The Regulations have been considered as part of a history of “sex tests” carried 

out by international sports federations since at least the 1930s (not, as 

is commonly suggested, 1960s). These tests are rooted in patriarchal binary 

gender stereotypes that considers testosterone a ‘male-only’ possession and 

deems strong females as ‘not being woman enough’, or differences of sex 

development as ‘disorder’. They have instrumentalization of women’s bodies in 

violation of their human dignity at their very heart and that is why they have 

been subject to much human-rights-centered controversy ever since. As pointed 

out by the EU Commissioner for Human Rights: “Sport is the field par 

excellence in which discrimination against intersex people has been made most 

visible.” 

The WA and its DSD Regulations are not an exception either. In fact, the 

international human rights community, together with athletes, has taken a strong 

stance against the Regulations. The mandate holders of the UN Special 

Procedures on health, torture, and discrimination against women, for instance, 

the UN Human Rights Council itself in several documents have expressed their 

grave concerns as to the contravention and incompatibility of the Regulations 

with international human rights norms and standards, including “the right to 

equality and non-discrimination, the right to the highest attainable standard of 

physical and mental health, the right to sexual and reproductive health, the right 

to work and to the enjoyment of just and favorable condition of work, the right 

to privacy, the right to freedom from torture, and other cruel, inhuman or 

degrading treatment and harmful practices or punishments, and the right to full 

respect for the dignity, bodily integrity and bodily autonomy of the person.” 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-019-00143-w
https://academic.oup.com/jcem/article/99/11/4328/2836760?login=true
https://academic.oup.com/edrv/article/39/5/803/5052770
https://www.worldathletics.org/news/press-release/questions-answers-iaaf-female-eligibility-reg
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=adc8cc25-9140-40f6-8a20-d1f03d2762bd.pdf&urlslug=A1%20-%20The%20Constitution
https://bjsm.bmj.com/content/early/2018/01/18/bjsports-2017-098446
https://drive.google.com/file/d/1v-AENZFjP8vvlLmfwq3e_Qtmn-xLKxzt/view
https://www.bmj.com/content/364/bmj.l1120/rapid-responses
https://academic.oup.com/hrlr/article/20/3/387/5900454
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/067/39/PDF/G1606739.pdf?OpenElement
https://www.hrw.org/news/2018/07/26/revoke-discriminatory-athletics-gender-regulations
https://www.hrw.org/news/2018/07/26/revoke-discriminatory-athletics-gender-regulations
https://www.wma.net/news-post/wma-urges-physicians-not-to-implement-iaaf-rules-on-classifying-women-athletes/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15265161.2012.680543?journalCode=uajb20
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24776640/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3007680/
https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/decision-swiss-federal-supreme-court-caster-semenya-case-human-rights-and
https://rm.coe.int/16806da5d4
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/Letter_IAAF_Sept2018.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/Letter_IAAF_Sept2018.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/144/04/PDF/G2014404.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/098/67/PDF/G1909867.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/072/46/PDF/G1907246.pdf?OpenElement
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Other human rights and women rights organizations have taken a more assertive 

stance and firmly condemned the DSD Regulations, the “invasive testing”, and 

the “medically unnecessary” treatments they require, described by athletes, such 

as Semenya herself as “harmful, experimental, humiliating, demeaning, and 

intrusive” on multiple occasions. 

Much has been said regarding the adverse side effects and lifelong physical and 

mental negative impacts of exposing women with DSD to these invasive testing 

and so-called ‘treatments’ which gave rise to the violation of the above-

mentioned human rights. Diuretic effects causing excessive thirst, urination and 

electrolyte imbalances, disruption of carbohydrate metabolism, headaches, liver 

toxicity, chronic weakness, irreversible harms such as compromising bone and 

muscle strength are just few examples. 

An essential controversial issue related to DSD Regulations and the treatments 

emanate therefrom is their non-consensual nature and the problem of athletes’ 

full and free consent to undergo these treatments. A brief look at the structure of 

sports governance in the world and the dominant position of Sport Governing 

Bodies (SGBs) will reveal that consent in sport is not really consent where there 

exist other genuine and real options for the athletes. Athletes do not have “free 

rein” in their dealings with the SGBs and “in order to continue their sport 

professionally”, they have “no other choice than to submit to SGBs’ desires and 

regulations”, as held by the SFT in its Cañas decision (§ 4.3.2.2) and reiterated 

by the ECtHR in well-renowned Pechstein judgment (§§ 109-115). Similarly, in 

order to be compliant with DSD Regulations and to be able to compete at WA’s 

events, women athletes with naturally higher levels of testosterone have to 

endure these treatments. 

On this topic, some may argue, as did the IAAF itself before the CAS in 

Semenya’s case (§ 308), that according to DSD Regulations (§ 2.5) “no athlete 

will be compelled to undergo any assessment or treatment under the 

Regulations, and that is the athlete’s responsibility to decide whether to proceed 

with any such treatment/assessment”. Nonetheless, besides what has been said 

regarding athlete’s freedom of action in their dealings with SGBs, this argument 

does not appear to be narrating the whole story as well. According to §2.6 of the 

Regulations, if an athlete refuses these treatments, she will be eligible to 

compete only at non-international competitions, international competitions to 

which DSD Regulations do not apply, in the male classification, or in a 

hypothetical, not-yet-created intersex or similar classification. In consideration 

https://www.hrw.org/news/2018/07/26/revoke-discriminatory-athletics-gender-regulations
https://iwgwomenandsport.org/caster-semenya-iwg-wsi-iapesgw-write-to-iaaf/
https://www.sportsintegrityinitiative.com/caster-semenya-takes-her-case-to-the-european-court-of-human-rights/
https://www.theguardian.com/sport/2010/mar/30/caster-semenya-comeback-statement
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24776640/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/Letter_IAAF_Sept2018.pdf
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-235%3Ade&lang=de&type=show_document
https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-186828%22]}
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf


              English Articles 

 

 

437 
 

of the foregoing, female athletes with DSD have no other genuine and real 

option  than to submit to the Regulations and the treatments. 

The other significant problematic matter regarding the DSD Regulations, i.e., its 

discriminatory nature, is threefold. Firstly, they do not apply to male athletes. 

Instead, as critics of the existing rules have repeatedly pointed out, the anatomy, 

physiology, and outstanding abilities of the fastest male runners and swimmers, 

which lie outside the normal range, are praised and celebrated. This is best 

exemplified by Usain Bolt’s leg muscles, Ian Thorpe’s feet, and Michael 

Phelps’ wingspan and naturally low lactic acid production. This is while by 

applying the DSD Regulations, the women athletes who are born female, have 

legal and social identities of a woman, are being actually penalized for their 

innate biological traits, over which they have no control. They have not cheated 

or been found to be taking prohibited substances enhancing their performance, 

yet are being stigmatized and penalized since the Regulations imply wrong-

doing and come with a penalty. Secondly, as already pointed out,  the 

Regulations are discriminatory against women athletes with DSD in the female 

athletes category itself. Last but not least, studies conducted based on the DSD 

Regulations documents, scientific publications, media coverage, in-depth 

interviews, and sports officials’ public presentations show this “supposedly 

neutral and scientific regulation” targets women of color from the Global South. 

This is best exemplified and evidenced by the experience of four 18-21 female 

athletes, all from ‘rural areas of the Global South’, the ‘Indian’ sprinter Dutee 

Chand in 2014, which is well documented by Lenskyj (pp. 123-126), and finally 

‘South African’ Caster Semenya herself. 

 

2. CAS: Appropriate forum to hear human rights? 

Caster Semenya’s challenge to the DSD Regulations was heard by the Ordinary 

Arbitration Chamber of the CAS, the ‘exclusive’ and compulsory jurisdiction of 

which is recognized by §5.2 of the Regulations. Having previously suspended 

by way of an interim arbitral award the IAAF’s similar Hyperandrogenism 

Rule for lack of scientific basis in Chand’s case, the CAS panel in 

Semenya took a utilitarian approach and found by majority that the DSD 

Regulations while being “discriminatory” are “necessary, reasonable and 

proportionate means of achieving” the IAAF’s aim of preserving the integrity of 

female athletics (§§ 625-626). Instead of addressing the aforesaid human rights 

considerations regarding the Regulations, the panel has focused mainly on the 

physical effects of testosterone on athletes’ performance and, in general, the 

https://books.emeraldinsight.com/page/detail/The-Olympic-Games/?k=9781838677763
https://iwgwomenandsport.org/caster-semenya-iwg-wsi-iapesgw-write-to-iaaf/
https://opiniojuris.org/2020/09/30/the-decision-of-the-swiss-federal-supreme-court-in-the-caster-semenya-case-a-human-rights-and-gender-analysis/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi575PDlLfwAhWwwAIHHf3RDsoQFjAEegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.worldathletics.org%2Fdownload%2Fdownloadnsa%3Ffilename%3Dee775212-323c-4aa5-a546-6b59a3b5fcee.pdf%26urlslug%3Dmodelling-a-sub-10-second-100m-sprinter-using&usg=AOvVaw1HgZiv7LNlp6qpKr2sUq4Z
https://olympics.com/ioc/news/swimming-ian-thorpe-aus
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/we-celebrated-michael-phelpss-genetic-differences-why-punish-caster-semenya-for-hers/2019/05/02/93d08c8c-6c2b-11e9-be3a-33217240a539_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/we-celebrated-michael-phelpss-genetic-differences-why-punish-caster-semenya-for-hers/2019/05/02/93d08c8c-6c2b-11e9-be3a-33217240a539_story.html
https://muse.jhu.edu/article/702853
https://www.doping.nl/media/kb/3317/CAS%202014_A_3759%20Dutee%20Chand%20vs.%20AFI%20&%20IAAF%20(S).pdf
https://www.doping.nl/media/kb/3317/CAS%202014_A_3759%20Dutee%20Chand%20vs.%20AFI%20&%20IAAF%20(S).pdf
https://books.emeraldinsight.com/page/detail/gender-athletes-rights-and-the-court-of-arbitration-for-sport-helen-jefferson-lenskyjGender,-Athletes-Rights,-and-the-Court-of-Arbitration-for-Sport/?k=9781787542402
https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html#c249
https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html#c249
https://www.doping.nl/media/kb/3317/CAS%202014_A_3759%20Dutee%20Chand%20vs.%20AFI%20%26%20IAAF%20%28S%29.pdf
https://www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/uploads/2016/02/IAAF-Regulations-Governing-Eligibility-of-Females-with-Hyperandrogenism-to-Compete-in-Women%E2%80%99s-Competition-In-force-as-from-1st-May-2011-6.pdf
https://www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/uploads/2016/02/IAAF-Regulations-Governing-Eligibility-of-Females-with-Hyperandrogenism-to-Compete-in-Women%E2%80%99s-Competition-In-force-as-from-1st-May-2011-6.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_-_redacted_-_Semenya_ASA_IAAF.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/
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scientific bases of the Regulations to decide if they are discriminatory. In this 

regard, to measure the compatibility by the DSD Regulations of human rights 

standards, the CAS applied, in line with Article R45 of its Code, the provisions 

of the IAAF Constitution and the Olympic Charter (§§ 421-424) and found it 

“not necessary” to “set out the detailed principles” of “international human 

rights laws” and “documents” (§ 544). In the eyes of the arbitral panel, the DSD 

Regulations “reflect a rational resolution of conflicting human rights”. It is 

evident why the CAS decision has led to an outcry by the international human 

rights community, as mentioned already, as well as many professionals from the 

medical community. The World Medical Association (WMA), for instance, 

advised all doctors around the world not to participate in the implementation of 

the DSD Regulations, as it is deemed unethical. 

That being said, one may ask if CAS, which is a dispute settlement model 

similar to the one for investment law rather than public interest issues, is the 

appropriate forum to address such inherently human rights issues. The author 

believes that it is not and has discussed this issue in Farsi here partially, and in a 

forthcoming book in detail. 

First and foremost, CAS itself is of the firm belief that human rights standards, 

at the very best, will not be applied directly by its panels. This is unambiguously 

reflected in a recently published document prepared by CAS, overviewing 

human rights in sport “from a CAS perspective” (see for e.g pp. 9, 10, 11, and 

12). This is despite the facts that CAS does have the power, authority, and 

functions similar to the courts of law in domestic legal systems, exemplified by 

compulsory and exclusive jurisdiction, it has a ‘de novo’ power of hearing 

reflected in Article R57 of its Code, and as expressly held by the ECtHR 

in Pechstein judgment (§§ 109-115)  has to fully and directly apply at least the 

human rights standards reflected in Article 6§1 of the European Convention on 

Human Rights (ECHR) in its proceedings. Secondly, due to their arbitral nature 

and functions, CAS panels are mostly limited to the will of the parties, 

including with regards to the applicable law, and as was the case in Semenya’s 

proceedings (§§ 423-424), they are not free to apply the primary sources of 

Human Rights Law, even if they intend to do so. Thirdly, CAS arbitrators have 

hardly any experience with human rights. According to the statistics published 

by CAS, only 18 arbitrators out of its closed list of almost 400 arbitrators have 

expertise in human rights. The issue has also been addressed by the UN Special 

Representative for Business and Human Rights, who believes the CAS 

arbitrators “generally lack human rights expertise”. Lastly, as discussed 
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by different authors, the close link between SGBs, the ICAS, and CAS works in 

the athletes’ disadvantage in CAS procedures and the CAS’ institutional set-up 

“favors the selection of arbitrators whose approach to sports regulations is 

similar to the approach by international sports governance bodies”. To this, one 

shall add the truly insufficient judicial control applied by the SFT over the CAS 

from a human rights perspective, which will be briefly discussed below. 

 

3. SFT: Not even adequate! 

According to Article 191 of the Swiss Federal Act on Private International 

Law (PILA), Article 389 of the Swiss Civil Procedure Code (CPC), and as held 

by the SFT itself in Semenya judgment (§ 5.2.3), SFT is the sole authority to 

hear challenges (and not as commonly thought ‘appeals’) against the arbitral 

awards issued in Switzerland, including those of the CAS, exclusively based on 

the quintuple grounds set out in Article 190 of the PILA. Amongst these 

grounds, the only one which may be interpreted as protecting substantive human 

rights is the incompatibility of the arbitral awards with Swiss public policy. It 

must be borne in mind that even in such scenarios, as unequivocally held by 

the SFT in various cases, violations of the human rights standards enshrined in 

the ECHR cannot be invoked as a ground for challenging the arbitral awards, 

even if one can categorize them within the grounds enumerated in Article 191 of 

the PILA (see §§ 4.2.1, 7.2.2, and 3.1.2 of the cited cases respectively). 

Semenya challenged the CAS award for violating the Swiss public policy due to 

a violation of the principle of non-discrimination, human dignity, and her 

personality rights, including the right to bodily integrity, identity, private life, 

and economic freedom. Similar to the approach taken by the CAS, the SFT took 

a consequentialist utilitarian approach as well and added to the ruling of the 

CAS that “it is not sufficient that the reasoning of an arbitral tribunal offends 

the public order, [rather], it is the ‘result’ the award which must be incompatible 

with public order”. In the eyes of the SFT, “it is not enough that the evidence 

has been poorly assessed” by the arbitral tribunal, “that a finding of fact is 

manifestly false” or even “that a rule of law has been clearly violated”. In this 

vein, it stressed that an arbitral award violates public order only when it is 

“manifestly untenable, seriously disregards a clear and unquestionable legal 

norm or principle, or shockingly offends the feeling of justice and equity” (§ 

9.1). As a result, the SFT rejected Semenya’s challenge. 

The finding of the SFT in this case is of no surprise. It has been 

recurringly held in SFT’s case law. As some pointed out, it was not 
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“unexpected” either, particularly in light of the very narrowly interpreted notion 

of public policy by the SFT. Be that as it may, it seems that SFT is not even an 

adequate forum to hear human rights violations. The true nature of the so-called 

appeals before the SFT and the strictly limited grounds for challenging the 

arbitral awards, in which human rights have no meaningful place, if any at all, 

and SFT’s approach towards human rights violations have been briefly 

discussed. Next is the favorable approach it has towards the arbitration tribunals 

located in Switzerland, particularly the CAS, which the SFT itself considered to 

be “benevolent” in the Cañas case (§ 4.3.2.3). Research conducted by the author 

shows during almost four decades of the life of CAS and more than at least 

3,500 awards rendered, only 12 CAS awards were successfully challenged 

before the SFT, amongst which only one had the violation of a human right 

standard, namely right to personal freedom, as the ground for annulment. That 

is why some call Switzerland an “arbitration-friendly” nation or a “legal haven 

for sports arbitration”. 

 

4. ECtHR: What to expect 

Although the actions of the SFT, as an organ of the Swiss government, in 

upholding arbitral awards contrary to the ECHR may undoubtedly engage the 

latter’s responsibility under the Convention, the ECtHR’s judgments 

in Pechstein (§§ 62-67), and more recently in Platini (§§ 36-38) cases have 

confirmed this with regards to challenging the CAS awards before the SFT as 

well. 

As has been suggested, when it comes time for the ECtHR to consider the 

merits of Semenya’s application, it will have to decide whether the concept of 

“necessary discrimination” and its “scientific basis”, as upheld by the SFT, can 

be sustained under the ECHR. From a technical point of view, it has the 

authority to request additional evidence, rely on evidence from external actors, 

or even engage in fact-finding, if the evidence relied on by the parties is 

contested. 

Nonetheless, what matters the most in the author’s opinion, that it is a genuinely 

good opportunity for the ECtHR to clarify the scope of States’ obligation 

reflected in Article 1 of the ECHR to “respect” and “secure to everyone within 

their jurisdiction the rights and freedoms” enshrined in the Convention. 

Switzerland, as pointed out by the SFT in the Semenya judgment (§ 9.4), is of 

the opinion that human rights standards, exemplified by the principle of non-

discrimination, are addressed to States only and do not apply in relations 
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between private parties. This is in clear contradiction with the twofold nature of 

States’ obligations regarding human rights. That is their “negative” obligation to 

refrain from violating these rights, on one hand; and on the other, their 

“positive” obligation to guarantee these rights by adopting the legislative, 

judicial, administrative, educative, and other appropriate measures to fulfill their 

obligations. This has been elaborated by the UN Human Rights Committee and 

the ECtHR itself in numerous cases, including in the context of the principle 

of non-discrimination. As a result, it is a well-timed opportunity for the ECtHR 

to clarify that even though the obligations enshrined in human rights 

instruments, such as the ECHR, are primarily addressed to States, this does not 

negate their applicability amongst private parties. More importantly, it is time 

for the ECtHR to hold that Switzerland is under a concrete obligation to secure 

everyone within its jurisdiction the human rights and freedoms, including those 

who challenge the CAS decisions before the SFT, and not let SFT validate 

arbitral awards rendered through total disregard to human rights standards. 

Lastly, it is a superb opportunity to measure in general the SGBs’, and in 

particular, the CAS’ approach towards human rights of the athletes as the 

‘Supreme Court of Sports’ which is on average handling 600 cases each year. 

The decision of the ECtHR will undoubtedly be poured over and commented on 

by sports and human rights lawyers for some time, far beyond WA, 

Switzerland, and sport. 
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The Refugee Convention at 70 - The Limits of Western Hospitality: From 

Asylum to Deterrence? 
Olivia Nantermoz - PhD Candidate in the Department of International Relations at the 

London School of Economics (LSE) 

 

As the world celebrates the 70
th

 anniversary of the Convention relating to the 

Status of Refugees, 82.4 million (or 1 out of 95) people worldwide are forcibly 

displaced. Among them, 26.4 million had fled to another country to seek refuge, 

thereby falling under the purview of the UN Refugee Convention. The 1951 

Refugee Convention and its 1967 Additional Protocol were born out of the 

realisation that the protection of those persecuted and forced into exile was of 

concern to the international community as a whole, requiring global cooperation 

to ensure respect for the fundamental rights and freedoms of those finding 

themselves ‘in between sovereigns’. Whilst the practice of granting protection 

the stranger goes far back in time, the Refugee Convention has led to the 

legalisation and institutionalisation of the principle of asylum. The 149 states 

parties to the 1951 Convention and/or its Additional Protocol is evidence of the 

broad consensus existing within international society on the importance of 

protecting refugees – a consensus echoed in the numerous soft law declarations 

and resolutions reaffirming the importance of asylum and of its core principle of 

non-refoulement. 

 In recent years however, the institution of asylum has faced unprecedented 

threats. Western states, in particular, have proved increasingly reluctant to 

welcome asylum-seekers and refugees, in a context of anti-

migrant and xenophobic campaigns led by far-rights parties. Whilst the spirit of 

the Refugee Convention relies on the principle of offering protection to those 

who, fearing persecution, find themselves deprived of the protection of the 

country of their nationality, Western governments have increasingly sought to 

deter asylum-seekers from seeking refuge. From the United States to Greece, 

from Spain to Lithuania, states are building walls in an attempt to deter 

migration flows – forcing those fleeing towards ever-more dangerous routes. 

Despite the strong rhetorical commitment to the importance of the UN Refugee 

Convention (as illustrated in recent celebrations of its 70
th

 anniversary), the 

practice of Western states betrays their decreasing willingness to welcome and 

host refugees. 

Western states have indeed adopted increasingly overt strategies to deter 

migration flows. Some governments have gone so far as explicitly 
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communicating their unwelcomeness and unfriendliness towards irregular 

migrants. In 2014, the Australian government launched a multi-million 

campaign aimed at deterring asylum-seekers from seeking refuge in the country. 

The campaign included a poster, an illustrated novel and videos, all conveying 

the same intimidating message: ‘No way – You will not make Australia home’. 

This campaign was introduced in the context of the reinstatement of Australia’s 

‘Pacific Solution’, which saw asylum-seekers intercepted at sea being sent for 

processing in offshore camps far from the mainland territory, and detained for 

indefinite periods of time in dire conditions. In a similar vein, EU countries 

have funded ‘awareness campaigns’ targeted at (would-be) migrants in regions 

of departure and transit. These awareness campaigns are designed to deter 

irregular migration by emphasizing the dangers associated with the journey and 

the difficulty of settling in EU countries. Despite little (if any) evidence 

regarding the effectiveness and impact of such campaigns, they have 

proliferated in recent years. A case in point is the ‘On the move’ website set up 

in 2020 by the UK Home Office. The website has been heavily criticised for its 

deceptiveness and sheer lack of transparency. Until mid-August this year, the 

website provided no visible sign or statement denoting its affiliation with the 

Home Office and UK government (this was recently rectified following 

a complaint to the UK’s Information Commissioner). The website features 

graphic images of migrants on the move, accompanied by warnings such as ‘the 

UK government returns people who have no right to be there’ and sobering 

reminders addressed directly to migrants: ‘you could pay with your life’. 

 

The logic of deterrence has also been used to justify increasingly hostile 

treatment towards migrants and asylum-seekers in Western borderscapes. 

Despite rising reports of migrant deaths in the Mediterranean, the EU ended 

Operation Sophia – which had helped rescuing migrants in distress at sea and 

bringing them to Europe. Civil society organisations, such as Doctors without 

Borders (MSF), SOS Mediterranee, Sea-Eye or Sea-Watch, have attempted to 

compensate for the lack of an institutionalised and official sea rescue 

mechanism by setting up their own search and rescue operations in the 

Mediterranean. Such efforts however have been impeded by EU member states, 

who began seizing civilian vessels and even criminalising search and rescue 

operations, charging crew staff with enabling irregular migration. EU agencies 

and member states have justified such actions by appealing to an alleged 

(but unproven) ‘pull’ effect of search and rescue operations, which would attract 
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migrants to Europe and even help smugglers ‘strengthen their business 

model’ by increasing the chances of a successful crossing of the Mediterranean 

Sea. 

In the United States, the Trump administration’s infamous attempts at ‘deterring 

immigration through cruelty’ has led to the separation of migrant families and to 

the detention of hundreds of thousands of children. To date, and despite efforts 

at reuniting families separated at the US-Mexico border, over 300 children 

remain in limbo. Whilst these measures had little effect on irregular crossings at 

the US-Mexico border (and therefore failed at their objective of deterring 

irregular migration), their impact on immigrant families are still felt today. 

The increasing concern of Western states to deter irregular migration flow 

creates an ever-more hostile and dangerous environment for those fleeing 

persecution and harm. In seeking to prevent irregular migrants from accessing 

their territory, states indeed deny the possibility for asylum seekers to seek (and 

receive) international protection, thereby going against their commitments 

enshrined in the UN Refugee Convention. The unprecedented number of 

forcibly displaced people worldwide, and rise of anti-migrant sentiments, 

arguably make the Refugee convention more crucial and relevant than ever. Yet 

as the discussion above shows, the Refugee Convention is no panacea and 

cannot guarantee an effective right to asylum for all those in need of 

international protection. Still, the Refugee Convention marks international 

society’s commitment to protect and assist those fleeing persecution, serving as 

a moral compass to guide, judge, and hold accountable states when their actions 

do not match their words. 
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https://www.theguardian.com/us-news/2021/aug/12/migrant-children-separated-parents-border-trump
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Legal Challenges faced by States and the ICC in Handing Over Al-Bashir 

to the Court 
Ali Masoudian Varzaneh - Master Student of Public International Law at Allameh Tabataba'i 

University 
 

International law has faced with the breaking news that Sudan is now willing to 

hand over their former President, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir (Al-Bashir) to 

the International Criminal Court (the ICC). Before this, the ICC had faced with 

non-compliance by some member States, including Jordan, Democratic 

Republic of Congo and South Africa, in not handing over Al-Bashir to the ICC. 

This matter, for so long, has been subject of a controversial dilemma of 

choosing between either the applicability of immunity, be it ratione materiae or 

ratione personae, of the incumbent or former President of a State before an 

international criminal tribunal, or opting for observing the obligations of States, 

other than Sudan, to cooperate with the ICC in terms of handing over the 

accused of the most serious crimes of concerns to the international community 

to the sole permanent international criminal entity with the main mandate of 

investigating and prosecuting the four core international crimes.  

For the purpose of this paper, it is better to, first, give a brief explanation of the 

nature of the immunities mentioned above and then move to relative facts, rules 

and legal analysis on the issue at hand. Indeed, the immunity ratione materiae 

and ratione personae are two recognised immunities under international law 

which have different scopes of application. According to the International Law 

Commission (ILC), “immunity ratione personae or personal immunity is 

derived from the official’s status and the post occupied by him in government 

service and from the State functions which the official is required to perform in 

that post. This type of immunity from foreign criminal jurisdiction is enjoyed by 

officials occupying senior or high-level government posts.’’ The incumbent 

Head of State, the Head of Government and the Minister of Foreign Affairs 

enjoy such immunity (see here), which extends to acts performed by them in 

both an official and a private capacity, both before and while occupying the 

post. Since it is connected with the post occupied by the official in government 

service, it is temporary in character, becomes effective when the official takes 

up his post and ceases when he leaves his post. This immunity is different from 

the immunity that State officials enjoy regardless of the level of their post, by 

virtue of the fact that they are performing official State functions. Immunity 

ratione materiae, sometimes also called functional immunity, (see here) extends 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/12/sudan-omar-al-bashir-icc-war-crimes-darfur
https://ijrcenter.org/2019/05/10/icc-reverses-jordan-non-cooperation-referral-for-failure-to-arrest-al-bashir/
https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2014_03452.pdf
https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2014_03452.pdf
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1264
https://brill.com/view/book/9789004342217/BP000005.xml
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_601.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_601.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_601.pdf
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only to acts performed in an official capacity, i.e. performed in fulfilment of 

functions of the State, and thus continues to be applicable even after the terms 

of State officials services. The raison d'être of such differentiation is for the 

purpose of the applicability vel non of either of the abovementioned immunities 

to Al-Bashir. It is logically understandable that the commission of (an) 

international crime(s) cannot be qualified as official State acts, and thus, 

immunity ratione materiae cannot cover those criminal conducts Al-Bashir was 

accused of. Nevertheless, there is no doubt that Al-Bashir had been enjoying 

from personal immunity during the term of his presidency. 

On 4 March 2009, the Pre-Trial Chamber of the ICC has made its far-reaching 

decision when it issued the arrest warrant for the former President of Sudan, Al-

Bashir. He was charged with war crimes, crimes against humanity and genocide 

during an internal conflict in Darfur between March 2003 and July 2008. This 

was the first time in the history of an international criminal tribunal that an 

arrest warrant was issued for a serving president of a State. (For further 

information on this, see here and here). However, there were previously 

instances of presidents brought before international criminal tribunals, such as 

Slobodan Milosevic before the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), and Charles Taylor of Liberia before the Special Court for 

the Sierra Leone (SCSL) with one different: they were not serving presidents 

when they were brought into the custody of these international tribunals, as 

referred to by Jessica Needham in her article.  

The case against Al-Bashir was referred to the ICC by the United Nations 

Security Council (SC) Resolution 1593 acting under Chapter VII of the United 

Nations Charter whereas Sudan was not and has not been a State Party to the 

ICC. Here, it should be mentioned that Sudan has recently signed cooperation 

agreements with the ICC, and furthermore, the cabinet has decided to ratify the 

Statute of the International Criminal Court. In regard to cooperation with the 

ICC, the SC, in paragraph 2 of the Resolution 1593, “[d]ecides that the 

Government of Sudan and all other parties to the conflict in Darfur, shall 

cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the 

Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not 

party to the Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States 

and concerned regional and other international organizations to cooperate 

fully.” [emphasis added] 

Before analysing the obligations of States derived from this resolution in regard 

to immunity, it is worth adding that this resolution was criticised by African 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_01517.PDF
https://www.jstor.org/stable/26294668
http://opiniojuris.org/2021/08/06/sudan-the-international-criminal-court-and-omar-al-bashir/
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/en/040616.pdf
http://www.rscsl.org/Taylor.html
http://www.austlii.edu.au/nz/journals/AukULawRw/2011/10.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/85febd1a-29f8-4ec4-9566-48edf55cc587/283244/n0529273.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/85febd1a-29f8-4ec4-9566-48edf55cc587/283244/n0529273.pdf
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=PR1607
https://www.france24.com/en/live-news/20210803-sudanese-cabinet-votes-to-back-international-criminal-court
https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/prif127.pdf
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States which believed there is a political controversy when the permanent 

members of the SC (three of which are non-State Parties) have referred a 

situation in another non-State Party to the ICC. In other words, it is believed by 

African States that the Security Council has always been so strict to shield the 

interests of its permanent members. Thus, African States have criticised the ICC 

as existing “solely for judging Africans” (see here) and as a form of 

“imperialism” seeking to undermine people from poor and African countries. 

(see here)  

Having regard to specificity of the case, two issues must be addressed to legally 

analyse whether Sudan or the States Parties to the Rome Statute were and still 

are under an obligation to hand over Al-Bashir to the ICC. First, does the 

Security Council referral of the situation to the ICC impose the obligations 

contained in the Rome Statute on Sudan as a non-State Party? More concretely, 

the question is whether Article 27(2) of the Rome Statute can be binding 

exceptionally on the States not parties to the Rome Statute or it is only 

applicable over States who have ratified the Statute? Second, how Article 98(1) 

and Article 27(2) of the Rome Statute must be read together in regard to 

member States?  

With regard to the first question, an argument was put forward by the African 

Union that considering that Sudan is not a State Party to the ICC, it was not 

under an obligation to hand over Al-Bashir. (see the Resolution 397 of the 

African Union, and here). In its Decision of 12 December 2011, the ICC, noting 

that it is exercising its jurisdiction following the referral of the SC, emphasized 

that:  

“The principle in international law is that immunity of either former or sitting 

Heads of State cannot be invoked to oppose a prosecution by an international 

court. This is equally applicable to former or sitting Heads of States not Parties 

to the Statute whenever the Court may exercise jurisdiction.” (para. 36).  

In its submission in the Hashemite Kingdom of Jordan's Appeal Against the 

Decision Under Article 87(7) of the Rome Statute on the Non-Compliance by 

Jordan with the Request by the Court for the Arrest and Surrender of Omar Al-

Bashir, the African Union stated: in interpreting the Rome Statute  the ICC shall 

take into consideration customary international law and Article 98 of the Statute 

that contains the rules of customary international law concerning the immunity 

of Head of State from the exercise of foreign jurisdiction and provides for 

instances where there is no duty to cooperate with the Court. The African Union 

also submitted that Resolution 1593 does not waive the immunity of Al-Bashir 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3021.pdf
https://iccforum.com/africa
https://au.int/sites/default/files/decisions/9649-assembly_au_dec_391_-_415_xviii_e.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02856.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_21722.PDF
https://www.legal-tools.org/doc/140a89/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/140a89/pdf/
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and a referral under article 13(b) of the Statute does not place a State that is not 

a party to it in a situation analogous to that of a State Party.  

In response to the argumentation of the African Union, the heed should be paid 

to two types of obligations. Based on the wording of the former Prosecutor, 

there are two inter-dependent obligations i.e. “vertical effect” and the 

“horizontal effect”. Vertical effect relates to the obligations Sudan has towards 

the ICC and the horizontal effect concerns obligations that other State have 

towards Sudan. With respect to the vertical effect, the Prosecutor avers that 

while Article 27 concerns the relations between the Court and a State Party, it 

also “exceptionally” governs relations between the Court and a non-State Party 

“if the latter is a [UN Security Council] Situation-Referral State”. (para. 19) The 

Prosecutor argues that, by virtue of Article 27, the official capacity of a suspect 

or an accused “cannot bar judicial proceedings before the Court”; a State Party 

or a UN Security Council Situation-Referral State can neither “claim immunity 

vis-à-vis the Court’s exercise of jurisdiction, nor validly object to any request 

addressed to it for arrest and surrender of its official.”   

Moreover, ILC in its Draft on the Immunity of States Officials from Foreign 

Criminal Jurisdiction (see latest update here) has mentioned that there are 

different rules of immunity for national and international tribunals. Though the 

topic of the work of the ILC is different from what we have faced in Al-Bashir 

Case, there have been given some reflections on the immunity of Heads of 

States before an international criminal tribunal. Both the ICC (para. 149) and 

the ILC have confirmed that the immunity of Heads of States will cease to 

protect the Heads of States before the ICC. Thus, State of Sudan is under an 

obligation to respect the UNSC Resolution 1593 and that Article 27(2) also 

binds it. 

Regarding the second question which is the logical corollary of the first 

question and relates to the horizontal effect, the issue is whether other States 

should respect the immunity of the incumbent Head of States (if any) who is 

accused of (an) international crime(s); or the immunity will not protect them 

when it comes to the ICC? For further clarifying this problem, we will first take 

a look at wording of these provisions. Article 98(1) of the Rome Statute 

provides that: 

“The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which 

would require the requested State to act inconsistently with its obligations under 

international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or 

https://www.legal-tools.org/doc/f3ca69/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/f3ca69/pdf/
https://legal.un.org/ilc/guide/4_2.shtml
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_02856.PDF
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/054/37/PDF/N2005437.pdf?OpenElement
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property of a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of 

that third State for the waiver of the immunity.” [emphasis added] 

On the other hand, Article 27(2) reads as follows: 

“Immunities or special procedural rules which may attach to the official 

capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar 

the Court from exercising its jurisdiction over such a person.” 

As stated by the Pre-Trial Chamber II of the ICC, ''it is not disputed that under 

international law that a sitting Head of State enjoys personal immunities from 

criminal jurisdiction and inviolability before national courts of foreign States 

even when suspected of having committed one or more of the crimes that fall 

within the jurisdiction of the Court. Such personal immunities are ensured under 

international law for the purpose of the effective performance of the functions 

of sitting Heads of States.” (para. 25) This is what the International Court of 

Justice has confirmed in the case of Arrest Warrant. The ICC, however, 

describes Article 27(2) of the Rome Statute as exception to the personal 

immunities of Heads of States. According to this provision, the existence of 

personal immunities under international law which generally attach to the 

official capacity of the person “shall not bar the Court from exercising its 

jurisdiction over such a person”. (para. 25)  

It is crystal clear that Rome Statute is governed by the general rules enshrined in 

the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 which provides (in Article 

34) that “a treaty does not create either obligations or rights for a third State 

without its consent.” Hence, the exception to the exercise of the Court’s 

jurisdiction reflected in Article 27(2) of the Statute shall, in principle, be 

confined to those States who have accepted it. However, if we take a deep look 

at Article 98(1), we will find out that there is no conflict between Article 27(2) 

and 98(1) of the Statute. To further support this view, in its Decision of 9 April 

2014, the ICC elaborates on their relations as: 

“'It follows that when the exercise of jurisdiction by the Court entails the 

prosecution of a Head of State of a non-State Party, the question of personal 

immunities might validly arise. The solution provided for in the Statute to 

resolve such a conflict is found in article 98(1) of the Statute. This provision 

directs the Court to secure the cooperation of the third State for the waiver or 

lifting the immunity of its Head of State. This course of action envisaged by 

article 98(1) of the Statute aims at preventing the requested State from acting 

inconsistently with its international obligations towards the non-State Party with 

respect to the immunities attached to the latter’s Head of State.”  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03452.PDF
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03452.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://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03452.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_03452.PDF
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The Appeal Chamber, however, argues that in the case of Al-Bashir, the 

cooperation of Sudan for the waiver of immunity is already ensured by the fact 

that Sudan is obliged under the SC Resolution 1539 to “cooperate fully” with 

the ICC which entails eliminating any impediment to the proceedings before the 

Court, including the lifting of immunities. Any other interpretation, according to 

the Appeal Chamber, “would render the SC decision requiring that Sudan 

‘cooperate fully’ and ‘provide any necessary assistance to the Court’ senseless.”  

(para. 29).  

 

Conclusion 

Al-Bashir was President of Sudan from 1993 to 2019. The ICC, at both Pre-

Trial Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of the Congo 

Regarding Omar Al Bashir’s Arrest and Surrender to the Court and Appeal 

Chamber Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, held he does not 

enjoy immunity as Head of State of Sudan when he was a serving President. 

Thus, it would become clear that immunity of Heads of States will not be 

applicable in respect of a serving President about whom there are reasonable 

basis to believe that he or she has committed an international crime within the 

jurisdiction of the Court. Indeed, there should be no impediment for the ICC to 

exercise its jurisdiction over a case the accused of which is believed to have 

committed an international crime within the jurisdiction of the Court under 

Article 5 of the Rome Statute. The author believes that the gravity of the 

situation and the interest of justice should be taken into consideration by the 

Office of the Prosecutor in examining each case let alone the case of such 

significance and sensitivity. Nevertheless, Article 27(2) of the Court's Statute 

should not pave the way for the abuse of such provision in the sense that 

insufficient baseless allegations be made against Heads of States and other high-

ranking officials leading to destabilization of international peace and security. 

That is why the interest of justice was included in the provisions of the Rome 

Statute. However, one shall not ignore the importance fighting against impunity 

of international criminals which was the main reasons for the establishment of 

the ICC. In case of choosing between either ‘immunity’ or ‘ending impunity’, it 

seems that the interests of international community shall go for the latter. 
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Order of Determination of Facts and Conducts by Special Jurisdiction for 

Peace in Colombia: Part I 

Ali Akbar Siapoush- Ph.D. of International law, Shahid Beheshti University 

 

The Special Jurisdiction for Peace (JEP) is the justice section of the 

Comprehensive System of Truth, Justice, Reparation, and Non-Repetition, 

created by the Peace Agreement between the National Government and the 

FARC-EP in 2016. The JEP has the function of administering transitional 

justice and hearing crimes committed in the armed conflict framework before 

December 1, 2016.  

According to its website, the JEP's work focuses on the most serious and 

representative crimes of the armed conflict, in accordance with the selection and 

prioritization criteria defined by the law and the magistrates. It may also hear 

crimes committed by former FARC-EP combatants, members of the security 

forces, other State agents, and civilian third parties. Regarding the latter two, the 

Constitutional Court clarified that their participation in the JEP would be 

voluntary. 

Critics of Colombia's peace agreement complain that it lets the guerrillas off 

easily; moreover, a report presented in August 2020 by Colombian senators and 

representatives of the opposition raises many red flags about the execution of an 

Agreement that brought hope to many Colombians. 

But, on January 26, 2021, the JEP proved the critics wrong. In its 

first ruling since its creation four years ago,  in the Case 01 (which prioritizes 

the taking of hostages and other severe deprivations of liberty mainly between 

1993 and 2012), it indicted eight FARC leaders for war crimes and crimes 

against humanity. All the accused persons are connected to the group's practice 

of taking hostages and ransoming them to finance its war against the state. 

The order states that The Chamber for the Acknowledgment of Truth, 

Responsibility and Determination of Facts and Conduct of JEP (hereinafter, the 

Chamber), in the exercise of its constitutional, legal, and regulatory powers, 

proceeds to determine the facts and conduct of Case No. 01, which are 

attributable to the participants who are signatories of the Final Peace Agreement 

and were members of the Secretariat of the former FARC-EP guerrilla group. 

The Chamber will make the determined facts and conducts available to these 

parties, for them to decide whether or not to acknowledge their responsibility 

under the terms of Article 79 paragraph h) of Law 1957 of 2019, Statutory Law 

https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://www.peaceagreements.org/wview/1845/Final%20Agreement%20to%20End%20the%20Armed%20Conflict%20and%20Build%20a%20Stable%20and%20Lasting%20Peace
https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
https://ce932178-d58f-4b70-96e7-c85e87224772.filesusr.com/ugd/883ff8_e5b209fa605445b0acc47dab072168fa.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/colombia-peace-agreement-advances-snail-pace/
https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-19_26-enero-2021.docx
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on the Administration of Justice in the Special Jurisdiction for Peace (LEAJEP) 

and Article 27b of Law 1922 of 2018 (Procedural Law of the JEP). 

Present note, in its first part, briefly presents the background and findings of the 

Order and in its second part, discusses how the Chamber reached these 

conclusions and would take a look at the emphasis it puts on the sufferings of 

the victims. 

Background 

The JEP opened Case 01 on July 4, 2018, and in its investigative process, has 

managed to identify by details 21,396 victims of kidnapping. Case 01 was 

opened using the term "illegal detention of people by the FARC-EP," with 

which the JEP sought to avoid accusations of prejudgment by legally qualifying 

the conduct before the time indicated by law. Based on the Order of 

Determination of Facts and Conducts, on January 26, 2021, the case as a 

“macro-Case”, was renamed: Hostage-taking and other serious deprivations of 

liberty. A macro case accumulates hundreds and thousands of events that 

correspond to the same motives, the same way of operating, under the same 

commands, the same criminal plans, and very similar criminal orders and 

actions. Therefore, the macro-cases accumulate all the crimes that correspond to 

the same pattern. The investigation clarifies the motives, the chains of 

command, the mode of operation, the power structure, the orders, the criminal 

plans, the criminal actions, the reasons for the victimization, and verifies the 

damage caused to establish the responsibility of both the group as of the 

individual. Macro-cases address massive human rights violations and their 

investigation and decisions made by judges do not focus on individually caused 

behaviors but in the behaviors caused by the command and belonging to the 

organization. The macro-cases also identify the people who determined the 

crimes under study and played an essential role in their commission and 

prioritize the assignment of responsibility to those most responsible. 

As state by the Order itself, the purpose of this ruling is to verify that there are 

sufficient grounds to understand that: (i) the facts recounted herein did indeed 

exist; (ii) they are not “amnestiable conducts” according to the Final Peace 

Agreement, Law 1957 of 2019 and Law 1820 of 2016; and (iii) those who were 

members of the Secretariat of the former FARC-EP guerrilla participated in 

these conducts. In addition, this ruling seeks to materialize one of the 

constitutional purposes of the Chamber of the JEP: to offer truth to the victims 

and Colombian society, thus contributing to the clarification of the truth of the 

armed conflict and the construction of historical memory. To this end, the 

https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-002_04-julio-2018.pdf
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objectives of the investigation set forth in Article 11 of Law 1922 of 2018 will 

be addressed, including those that refer to determining the circumstances in 

which the events and conducts under the jurisdiction of this Chamber occurred. 

This was the first Order of Determination of Facts and Conduct of the 

Jurisdiction and is the prelude to the Resolution of Conclusions and the trials 

before the Tribunal for Peace. This decision of the Secretariat will be followed 

later this year by other decisions that will determine the responsibility of mid-

level commanders and direct executors. According to this Order, the act of 

depriving people of their freedom and conditioning their release, as well as their 

well-being, integrity, and lives, especially that of hostage-taking, was a war 

crime. As a result of this crime, the Chamber also charged the former members 

of the Secretariat with other War Crimes related to the treatment of the 

hostages, such as homicide, torture, cruel treatment, violation of personal 

dignity, sexual violence, and forced displacement.  The same conducts were 

also crimes against humanity when they were intended and implemented to 

attack the civilian population in a systematic and widespread manner in the 

places where the guerrillas were present. Among these are the serious 

deprivations of liberty, as well as the murder, torture, cruel treatment, sexual 

violence and forced displacements that occurred at the same time as the 

kidnappings. 

Findings 

The Chamber in its 324-page order found that the provisions related to 

deprivations of liberty were aimed in a generalized manner at people of all 

social strata and, in practice, did not distinguish territories, gender conditions, 

age, or conditions of particular vulnerability. The motives were: to finance the 

armed organization, to force the exchange for imprisoned guerrillas, and to 

control the population of the territories by punishing them for various reasons, 

investigating them for their alleged closeness to the enemies of the guerrillas, or 

exercising control over the presence and actions of companies and public 

officials. 

The JEP has to give a proper legal qualification of these facts by identifying 

whether War Crimes and Crimes Against Humanity are committed according to 

International Criminal Law. International criminal law identifies hostage-taking 

as one of the most serious violations of International Humanitarian Law (IHL) 

because the freedom, life, or physical integrity of the captives is conditioned on 

someone doing or not doing something. Rule 96 of ICRC Study on Customary 

Rules and the attached practice give an elaboration on the topic. The prohibition 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule96
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule96
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is based on international instruments; that includes inter alia:  Common Article 

3 of the 1949 Geneva Conventions, which indicates hostage-taking among those 

acts that "are and shall remain prohibited at any time and in any place"; 

Articles 34 & 147 of the 1949 Geneva Convention IV; Article 75(2)(c) of the 

1977 Additional Protocol I (fundamental guarantees); Article 4(2)(c) of the 

1977 Additional Protocol II; Article 8(2)(a)(viii) and (c)(iii) of the 1998 ICC 

Statute; Article 3(c) of the 2002 Statute of the Special Court for Sierra Leone; 

Under Article 2(h) of the 1993 ICTY Statute; and Article 4(c) of the 1994 ICTR 

Statute. The 1979 International Convention against the Taking of 

Hostages criminalizes hostage-taking. Article 1 provides: "Any person who 

seizes or detains and threatens to kill, to injure or to continue to detain another 

person […] in order to compel a third party, namely, a State, an international 

intergovernmental organisation, a natural or juridical person, or a group of 

persons to do or to abstain from doing any act as an explicit or implicit 

condition for the release of the hostage, commits the offence of taking of 

hostages"; (read more here). It is, therefore, considered a war crime under 

international criminal law, regardless of whether the victims were civilians or 

combatants placed hors de combat. It is also a crime against humanity when it 

involves deprivation of liberty for the exercise of territorial control in which, 

arbitrarily, civilians were taken as captives of the armed organization to make 

inquiries about their presence in the area or to punish them with forced labor 

and other punishments. 

According to a 1998 Human Rights Watch report, "The available evidence 

makes clear that the FARC uses a variety of illegal activities, including 

kidnapping for ransom, to fund its war"; but  The Colombian armed opposition 

groups usually deny their involvement in a kidnapping or tend to justify the 

crime by describing the income derived from the kidnapping as 'war tax' or 

"revolutionary tax." (read more here) 

a. Command responsibility 

The Chamber established the responsibility of the former members of the 

Secretariat of the FARC-EP for the kidnapping orders and their failure to 

prevent the mistreatment suffered by the victims. The Chamber has determined 

that the severity of the treatment that the victims experienced occurred, in some 

cases, regardless of their status as civilians or members of the security forces. 

This means that some military and police deprived of their liberty suffered equal 

severity to civilians, and these conditions were war crimes. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/63a354f014476a8ac12563cd0042bd4c
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/659a26a51bb6fe7ac12563cd0042f063
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/e46340b132ac1b86c12563cd004367bf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/5cbb47a6753a2b77c12563cd0043a10b
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf
https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1979/12/19791218%2003-20%20PM/Ch_XVIII_5p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1979/12/19791218%2003-20%20PM/Ch_XVIII_5p.pdf
https://legal.un.org/avl/ha/icath/icath.html
https://www.hrw.org/reports/pdfs/c/colombia/colom989.pdf
https://www.paxforpeace.nl/media/files/the-kidnap-industry-in-colombia-our-business-112001_0.pdf
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The Order also indicates that the principal basis of responsibility of the 

commanders of irregular armies in the Colombian justice system, and especially 

in the decisions of the Justice and Peace Tribunals, has been as “perpetrators-

by-means” of crimes [through] their subordinates.( § 773) As indirect 

perpetration, whoever commits a crime "through the intermediary of another" 

dominates the criminal act, but does so not because the perpetrator dominates 

his own actions, but because he dominates the will of the one who is his 

instrument, without the instrument ceasing to be responsible for his actions.  In 

evidentiary terms, it is this dominion over the actions of the executor that must 

be adequately characterized in the accusations in the ordinary justice system. 

The chamber reached the conclusion that in this theory of dominion of will, 

proposed by the German author Claus Roxin, which has an enormous influence 

in criminal law, the perpetrator-by-means dominates the will through the 

dominion of the criminal organization. In the terminology proposed by Roxin, 

the perpetrator-by-means is the "man behind the scenes", the criminal 

organization is "the organized apparatus of power" and the dominance of the 

will of the direct perpetrator is realized through the "dominance of the 

organization", not through the relationship between the perpetrator-by-means 

and the direct perpetrator. It is important to note that for Roxin the instrument is 

the organization and not the direct perpetrator.  Therefore, there is no doubt as 

to the liability of the direct perpetrator, who assumes responsibility for his own 

acts. Nor is there any doubt about the responsibility of the perpetrator-by-means 

who uses the organization as a means to fulfill his criminal will. ( § 774) 

By examining the evidence the Chamber states that evidentiary elements affirm 

that, once the perpetrator-by-means has expressed his will, the organization will 

carry out his designs and, as a consequence, has control over the act. In this 

order, the Chamber determined that the commanding power of the commanders 

was such in the FARC-EP, and the characteristics of the guerrillas were such 

that the commanders were the perpetrators-by-means of the crimes that they 

committed in the development of the commanders' designs and the purposes of 

the armed organization. ( § 778) 

The chamber discusses the 2010 evolution in the Colombian Criminal Code 

introduced by the Supreme Court of this country (§ 779) and further explains 

that the nature of organization armed groups is to function as an organized 

apparatus of power, with a fungible but responsible direct perpetrator. For both 

Supreme Court and the Chamber “Fungibility” implies that, if the perpetrator 

refuses to obey orders, he can be replaced by another, without detracting from 
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the responsibility of the direct perpetrator. Thus, all those who participate in the 

crime are responsible even if they have different hierarchies and occupy 

different places in the chain of command. This modality of perpetration allows 

for greater reproach of the commanders, making the functioning of the armed 

organization more evident and, in doing so, guaranteeing the right to truth for 

the victims and promoting the collaboration of the direct perpetrators with the 

justice system. ( § 780) 

b. Treatment with obducted persons 

Regarding the treatment with the abducted persons, the Chamber determined 

that, although there was an order for "good treatment," this was focused, in 

practice, on keeping the abducted person alive, and considerations of human 

dignity were left in the hands of the commander or guard on duty. To describe 

this treatment, the Chamber resorted to the detailed accounts of the victims and 

survivors of the events, where they account for the humiliations and ill-

treatment, to conclude that crimes related to ill-treatment such as torture, cruel 

treatment, and even cases of sexual violence were also committed. The 

Chamber also highlights the special vulnerability of children and women who 

were kidnapped and who experienced fear and lack of protection in a 

discriminatory manner due to being a member of a minority and/or due to their 

gender. 

Moreover, accredited victims and the reports submitted by civil society to the 

Chamber reiterate in detail the experience of mistreatment by abducted persons. 

These were inflicted by many commanders and guards who caused intense 

physical and psychological suffering to them, motivated by the desire to 

humiliate, coerce and punish the captives. Therefore, the Chamber holds that the 

members of the Secretariat have command responsibility. The Chamber, in its 

analysis, concluded that the "good treatment" order concerned only the 

preservation of the captive's life and not his human dignity. This was at the 

mercy of the commanders responsible for the hostages. Although the shooting 

had to be authorized by the superior, the treatment was at the commanders' 

discretion and the guard. The superiors omitted to give instructions, follow-up, 

or sanctions that would allow the preservation of human dignity, for which they 

have command responsibility. 

The Chamber determined the existence of a pattern of mistreatment in captivity 

in all the FARC-EP corps, manifested in facts that are repeated in the majority 

of the reports and accounts of the accredited victims. These were chaining and 

tying up as a form of punishment and humiliation; forced marches without 
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consideration of their vulnerable circumstances; physical and psychological 

aggressions with blows, shouts, mockery, pushing and shoving; total violation 

of privacy, even during bodily depositions while being observed by armed 

guerrillas; the existence of camps where the confinement was such that it caused 

additional suffering due to overcrowding, lack of light, air and basic hygiene; 

lack of health care, even when they could provide it; insufficient food and/or 

food in poor condition. 

Moreover, the Chamber finds that events of particularly seriousness occurred 

during captivity, such as forced isolation, beatings during interrogations, sexual 

violence, and forced displacement as punishment. Also, there is consistent 

evidence of the suffering caused to the families by the concealment of the fate 

of the kidnapped persons, the sale of corpses, double payment of ransom, 

exchanging one family member who paid for another and charging again, 

mockery, threats, insults and other forms of emotional violation that were used 

without consideration of the suffering experienced. 

The second part of this note explores the process by which the Chamber reached 

these conclusions and would take a look at the emphasis it puts on the sufferings 

of the victims. 
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Order of Determination of Facts and Conducts by Special Jurisdiction for 

Peace in Colombia: Part II 
Dr. Ali Akbar Siapoush - Ph.D. of International law, Shahid Beheshti University 

 

The Special Jurisdiction for Peace (JEP) in its first ruling since its creation four 

years ago,  in the Case 01 (which prioritizes the taking of hostages and other 

severe deprivations of liberty mainly between 1993 and 2012), JEP indicted 

eight FARC leaders for war crimes and crimes against humanity. All the 

accused persons are connected to the group's practice of taking hostages and 

ransoming them to finance its war against the state. 

The order states that The Chamber for the Acknowledgment of Truth, 

Responsibility and Determination of Facts and Conduct of JEP (hereinafter, the 

Chamber), in the exercise of its constitutional, legal, and regulatory powers, 

proceeds to determine the facts and conduct of Case No. 01, which are 

attributable to the participants who are signatories of the Final Peace Agreement 

and were members of the Secretariat of the former FARC-EP guerrilla group. 

The Chamber will make the determined facts and conducts available to these 

parties, in order for them to decide whether or not to acknowledge their 

responsibility under the terms of Article 79 paragraph h) of Law 1957 of 2019, 

Statutory Law on the Administration of Justice in the Special Jurisdiction for 

Peace (LEAJEP) and Article 27b of Law 1922 of 2018 (Procedural Law of the 

JEP). 

The present note, in its first part, briefly discussed the background and findings 

of the Order. The Chamber established the responsibility of the former members 

of the Secretariat of the FARC-EP for the kidnapping orders and their failure to 

prevent the mistreatment suffered by the victims. The Chamber has determined 

that the severity of the treatment that the victims experienced occurred, in some 

cases, regardless of their status as civilians or members of the security forces. 

This means that some military and police deprived of their liberty suffered equal 

severity to civilians, and these conditions were war crimes. Besides, regarding 

the treatment with the abducted persons, the Chamber determined that, although 

there was an order for "good treatment," this was focused, in practice, on 

keeping the abducted person alive, and considerations of human dignity were 

left in the hands of the commander or guard on duty. The Chamber resorted to 

the detailed accounts of the victims and survivors of the events, where they 

account for the humiliations and ill-treatment, to conclude that crimes related to 

ill-treatment such as torture, cruel treatment, and even cases of sexual violence 

https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-19_26-enero-2021.docx
https://unstudies.ir/iauns-forum/order-of-determination-of-facts-and-conducts-by-special-jurisdiction-for-peace-in-colombia:-part-i/
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were also committed. In the second part, this note elaborates on how the 

Chamber reached these conclusions. 

How the Chamber reached these conclusions 

The Order in Case 01 was issued in compliance with the legal provision 

according to which the Chamber of the JEP must cross-check the reports 

received from the social and victims' organizations, as well as those of State 

entities, the versions of the participants, and the observations of the victims, and 

make the result of the judicial comparison available to those involved so that 

they may acknowledge or defend themselves against the accusations made. The 

Order is the product of rigorous cross-checks of sources carried out in three 

stages. First, the reports submitted by the Attorney General's Office and civil 

society organizations were compared. In the second stage, these reports were 

transferred to the witnesses to give their version of the facts. And in the third 

stage, these versions were given to the accredited victims to make their 

observations. All the victims of the facts of case 01 can consult the file and 

intervene in the case. To do so, they must first be accredited. The accreditation 

consists of the manifestation of wanting to intervene in the case, and the 

summary evidence of having been a victim of these events, for example, a court 

ruling, a copy of a complaint or registration in the RUV, among other forms of 

evidence 

In this process, 17 reports, 38 individual versions, and eight collective versions 

were received and contrasted, in which 257 participants participated. A total of 

1,028 victims, out of the 2,456 accredited victims, made observations. The 

Chamber also included in the comparison the information provided by the 

Attorney General's Office in 56 volumes of analysis and documents seized from 

the former guerrillas in various military operations. It also complemented it with 

the analysis by academic and expert opinion. As a result of this process, the 

Order establishes both the superiors' responsibility and their nature as armed 

actors. It also describes the kidnapping policies and the patterns of 

implementing these policies in the different sections of the FARC-EP. 

The main contribution of the decision is to group large numbers of individual 

acts into massive patterns of conduct, which makes it possible to identify the 

policies and ways of operating of the armed organization, as well as the 

responsibilities of those who gave the orders but did not carry out the acts. 

Besides, the legal framework of the JEP allows, for the first time in the country, 

to charge crimes against humanity and war crimes to those most responsible and 

to name them as such, thus accounting for the seriousness of the facts. 
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Moreover, a comparison of the reports from the State and civil society, the 

witnesses, and the victims present allows JEP to identify coherently and 

rigorously what these patterns and policies were and how they were 

implemented. 

The ICTY Appeals Chamber in Blaskic stated that “the essential element in the 

crime of hostage-taking is the use of a threat concerning detainees so as to 

obtain a concession or gain an advantage […].” [ICTY, Blaškić case, Judgement 

on Appeal, § 639] The threat can be either explicit or implicit. In the Sesay case 

before the SCSL in 2009, Trial Chamber holds that the specific elements for the 

offence of hostage-taking are as follows: (i) The Accused seized, detained, or 

otherwise held hostage one or more persons; (ii) The Accused threatened to kill, 

injure or continue to detain such person(s); and (iii) The Accused intended to 

compel a State, an international organisation, a natural or legal person or a 

group of persons to act or refrain from acting as an explicit or implicit condition 

for the safety or the release of such person(s). (§ 237-243) The taking of 

hostages is a crime with a specific intent mens rea and that “such a threat must 

be intended as a coercive measure to achieve the fulfillment of a condition.” 

[ICTY, Kordić and Čerkez case, Judgement, § 313] 

In this analysis, the Chamber describes the facts of Case 01 and divides them 

into three groups based on the intention of the armed organization. First, the 

Chamber points out that what the country had hitherto understood as 

kidnappings was an integral part of the FARC-EP's financial policy, expressly 

adopted in 1993, and whose ultimate purpose was to finance not only the fronts 

but also the eventual takeover of Bogotá. All the blocs and fronts were to 

finance themselves, among other ways, through kidnapping and were to 

contribute to the central organization. That means they were part of the 

Secretariat's orders, intending to achieve the capital's takeover. 

Second, the Chamber indicates that the FARC-EP also committed kidnappings 

to force an exchange of imprisoned guerrillas. There are civilian and police, and 

military victims; they were kidnappings of long duration. Their direct victims 

and relatives provided remarkably detailed and moving accounts of their 

suffering. Third, the Chamber details another group of kidnappings whose 

purpose was to contribute to the control exercised by an armed group over 

territory and punishing those who disobeyed the armed organization and 

controlling the presence and circulation of people in these areas through severe 

deprivations of liberty. In many of these cases, the victims were disappeared, 

and their relatives are still searching for their bodies. 

https://www.icty.org/x/cases/blaskic/acjug/en/bla-aj040729e.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234-searchable.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf
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Sufferings of the victims 

The Chamber emphasized on the damage suffered by victims (§§ 651-666). For 

the Chamber, the considerations on treatment cannot be separated from 

suffering as a fact inherent to kidnapping. This suffering is not only the result of 

mistreatment but also the result of the abduction per se, and the victims point 

this out as a fact the FARC-EP participants must recognize that. The victims 

suffered from the separation from their families, from their loved ones, from 

their personal life projects and routines, and from knowing that they were 

defined as an object to be exchanged. Constant intimidation and fear also 

resulted in the rupture of emotional ties and loss of trust in the family, 

community, business, and social environments. 

The credited victims' accounts of their life after the kidnapping illustrate the 

damage caused to mental health by the physical, emotional, and moral suffering 

they were subjected to. Victims reported symptoms associated with mental 

health problems, such as anxiety, fear, and persistent sadness even years after 

the events. For many victims, fear is a constant suffering, even years and 

decades after regaining physical freedom. Victims also suffer even after being 

released because of the stigmatization that unfairly accompanies it, often 

because of unfounded rumors that the victim "deserved" what happened. 

Some victims were in particular conditions of vulnerability that intensified their 

suffering. Female captives were in a different situation of vulnerability and lack 

of protection in a male and military context, accentuating the fear for their life 

and integrity—the absence of privacy to clean themselves and to defecate and 

urinate created suffering for women. 

The Chamber was able to determine that the deprivation of liberty in some areas 

deteriorated the quality of life not only for the victims but also for the peasant 

communities. The impact on cattle ranchers and farmers impoverished the 

regions, significantly affecting ranchers and farmers who lived on farms located 

far away from the authorities' protection. The Chamber has reason to conclude 

that this impact on the communities was also moral. Of particular concern is 

how fear and distrust eroded historical forms of community care supported by 

diverse traditions, such as religious festivities and other collaboration spaces 

and solidarity. 

These findings are in line with scientific literature indicating that being taken 

hostage can have enduring effects, particularly on children. Individuals vary in 

how they cope with such an experience, both during and subsequent to it. (read 

more here) 

https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/hostagetaking-motives-resolution-coping-and-effects/1EC7C6FE7B502B95234C5BE2C1E9995F
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Legal Framework for the Implementation of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development 
Alireza Ranjbar - LL.M. in International Law, Islamic Azad University Central Tehran 

Branch 

 

The central concept of Sustainable Development had been embodied in the 1972 

United Nations Stockholm Conference on the Environment in which “a 

dialogue between industrialized and developing countries on the link between 

economic growth, the pollution of the air, water, and oceans and the well-being 

of people around the world” was expected to happen.  The term “Sustainable 

Development", however, appeared for the very first time in the 1987 Bruntland 

Commission Report; an initiative of the United Nations (UN). In paragraph 27 

of that famous Report, the Commission defined Sustainable Development as 

“the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs.” 

Since then, the scope of Sustainable Development has been expanded and 

elaborated more importantly through “a successful fifteen-year plan of 

development called the Millennium Development Goals” (here), which led to 

the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development (the Agenda). 

The concept of the “Right to Development” is one of the results of this process. 

Notably, the International Court of Justice (ICJ) opened the door to this issue as 

well. The ICJ has dealt with Sustainable Development in two cases namely the 

case concerning Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) and the 

case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). 

The Agenda, consisting of 17 Goals with 169 associated targets, has defined a 

framework for the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 

2030. As reflected in the preamble, however, the “Agenda is a plan of action” 

not a binding instrument for the UN Member States. Although myriads of States 

have taken the responsibility of carrying out their commitments under the 

Agenda in the Intergovernmental High-Level Political Forum for Sustainable 

Development, as reflected in the outcome of the 2012 United Nations 

Conference on Sustainable Development (Rio+20), the implementation of the 

Agenda has faced legal trials and tribulations owing to different national 

policies and strategies (for instance read this article). 

Despite the abovementioned challenge for the implementation of the 

Agenda, Goal 17 is dedicated to “strengthen the means of implementation and 

http://www.linkedin.com/in/alireza-ranjbar-
https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972
https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://byjus.com/free-ias-prep/sustainable-development-goals/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://unstudies.ir/iauns-forum/The-Right-to-Development-_-Focusing-on-Capabilities-to-Function-and-Essential-Needs/
https://www.icj-cij.org/en/case/92
https://www.icj-cij.org/en/case/135
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/1071/878
https://sdgs.un.org/goals/goal17
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revitalize the global partnership for sustainable development.” In fact, Goal 17 

reaffirms the importance and necessity of “strong global partnerships and 

cooperation” to achieve SDGs.   

Speaking of “global partnerships and cooperation”, it is worth mentioning that a 

series of mechanisms have been prognosticated within the Agenda in order to 

encourage States to act in compliance with the SDGs, in particular, in 

paragraphs 39-46 of the Agenda under the title of the “Means of 

Implementation”. These mechanisms can be categorized into international and 

national strategies, programmes, and plan of actions, which will be explained 

below accordingly. 

 

A. International Strategies, Programmes, and Plan of Actions 

Paragraph 39 of the Agenda expressly acknowledges the importance of the 

international strategies and programmes by recalling that “[t]he scale and 

ambition of the new Agenda requires a revitalized Global Partnership to ensure 

its implementation.” This “Global Partnership” should bring “together 

Governments, the private sector, civil society, the United Nations system and 

other actors and mobilizing all available resources.” 

Paragraph 41 of the Agenda underpins the cooperation between developed and 

developing countries which “will include the mobilization of financial resources 

as well as capacity-building and the transfer of environmentally sound 

technologies to developing countries on favourable terms, including on 

concessional and preferential terms, as mutually agreed.” 

Another key feature of the “Global Partnership”, mentioned in paragraph 40, is 

“the concrete policies and actions as outlined in the outcome document of the 

Third International Conference on Financing for Development” also known as 

the Addis Ababa Action Agenda, endorsed by the General Assembly resolution 

69/313 of 27 July 2015. The Addis Ababa Action Agenda is considered as “an 

integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development” which its full 

implementation is necessary and inevitable “for the realization of the 

Sustainable Development Goals and targets.” It is worth mentioning that 

“strengthening of the framework to finance sustainable development and the 

means of implementation for the 2030 Agenda” is the main aim of the Addis 

Ababa Action Agenda. In fact, the Addis Ababa Action Agenda partakes an 

essential role in the realization of SDGs since its first chapter provides that it is 

“a global framework for financing development post-2015.” 

https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_69_313.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_69_313.pdf
https://sdgs.un.org/topics/institutional-frameworks-and-international-cooperation-sustainable-development
https://sdgs.un.org/topics/institutional-frameworks-and-international-cooperation-sustainable-development
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Moreover, other relevant strategies and programmes of action have been 

considered and reinforced by paragraph 42 as an integral part of the Agenda. 

The strategies and programmes of action enumerating in paragraph 42 are: 

 Istanbul Declaration and Programme of Action; 

 SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway; 

 Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries for 

the Decade 2014-2024; 

 African Union’s Agenda 2063; 

 Programme of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). 

There are other strategies and programmes of action which could be mentioned 

as well, more importantly the “Paris Agreement” which is another brainchild of 

the UN aiming “to address climate change and its negative impacts [… by …] 

reduc[ing] global greenhouse gas emissions in an effort to limit the global 

temperature increase in this century to 2 degrees Celsius above preindustrial 

levels, while pursuing the means to limit the increase to 1.5 degrees.” (here) 

Another legal framework for the actualization of Sustainable Development in 

international level is through foreign investment. Recent Bilateral Investments 

Treaties (BITs), for instance, are an emerging sphere for the implementation of 

SDGs. The “Investment Cooperation and Facilitation Treaty Between the 

Federative Republic of Brazil and The Republic of India”, signed in 08/01/2020 

(not in force) is a concrete example of dragging SDGs into the BITs as a 

binding obligation. Article 12.1 provides that “[i]nvestors and their investments 

shall strive to achieve the highest possible level of contribution to the 

sustainable development of the Host State and the local community, through the 

adoption of a high degree of socially responsible practices, based on the 

voluntary principles and standards set out in this Article and internal policies, 

such as statements of principle that have been endorsed or are supported by the 

Parties.” 

Above all, “United Nations Secretary-General’s Roadmap for Financing the 

2030 Agenda for Sustainable Development” is playing a pivotal role in the 

implementation of SDGs from international to national level. Secretary-

General’s “Strategy is designed to transform the financial system from global to 

local levels in support of the 2030 Agenda by addressing the barriers that 

constrain channeling finance towards sustainable development, and leveraging 

opportunities to increase investments in the SDGs at scale.” 

 

B. National Strategies, Programmes, and Plan of Actions 

http://unohrlls.org/UserFiles/File/A-CONF_219-7%20report%20of%20the%20conference.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&Lang=E
https://unohrlls.org/custom-content/uploads/2015/03/Vienna-Programme-of-Action.pdf
https://unohrlls.org/custom-content/uploads/2015/03/Vienna-Programme-of-Action.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_en.pdf
https://www.nepad.org/
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://www.nrdc.org/stories/paris-climate-agreement-everything-you-need-know#sec-whatis
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5912/download
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5912/download
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/EXEC.SUM_SG-Roadmap-Financing-SDGs-July-2019.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/EXEC.SUM_SG-Roadmap-Financing-SDGs-July-2019.pdf
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In order “to integrate economic, social and environmental objectives into one 

strategically focused blueprint for action at the national level”, the concept 

of National Sustainable Development Strategies (NSDS) was proposed in 1992. 

However, the NSDS has been incorporated in the “Global Partnership” within 

the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

In this spirit, paragraph 41 of the Agenda emphasizes on the role of the diverse 

private sectors, civil society organizations and philanthropic organizations as 

well as the vital role of the public finance, both domestic and international. 

Paragraph 45 of the Agenda, also, underlines the role of national authorities 

such as national parliaments, governments, and public institutions. In the view 

of the paragraph 45, enactment of legislation and adoption of budgets as well as 

ensuring accountability for the effective implementation of the commitments of 

States, inter alia, are the crucial role of national parliaments to deal with as to 

SDGs. Furthermore, governments and public institutions should establish an 

intimate working network “with regional and local authorities, sub-regional 

institutions, international institutions, academia, philanthropic organisations, 

volunteer groups and others” in order to implement the Agenda. 

In line with the reasoning behind the paragraph 45 of the Agenda, the role of the 

national courts in underpinning and setting a precedent for the implementation 

of SDGs through their decisions and orders is cardinal. As an important 

example, in a legal attempt led by the Friends of the Earth Netherlands 

(Milieudefensie), which is a Dutch environmental organization, The Hague 

District Court ruled against Royal Dutch Shell that “the company must reduce 

its greenhouse gas emissions 45% by 2030, based on 2019 levels.” The 

foundational argument of The Hague District Court in finding Royal Dutch 

Shell responsible for the violation of its reduction obligation, according to 

paragraph 4.4.1 of the judgement, is rooted in “the unwritten standard of care 

laid down in Book 6 Section 162 Dutch Civil Code, which means that acting in 

conflict with what is generally accepted according to unwritten law is unlawful” 

based on which Royal Dutch Shell “must observe the due care exercised in 

society.” Importantly, the court considered the “Paris Agreement”, which is 

aimed to achieve Goal 13 of the Agenda (taking urgent action to combat climate 

change and its impacts), to interpret this obligation (for a comprehensive review 

of this case see here (in Farsi), and here). 

The other important decision in which the Sustainable Development lies at the 

heart of its reasoning is the recent decision of the German Federal 

Constitutional Court about the justiciability of Sustainable Development (here). 

https://sdgs.un.org/topics/national-sustainable-development-strategies
https://www.undp.org/publications/parliaments-role-implementing-sustainable-development-goals
https://www.undp.org/publications/parliaments-role-implementing-sustainable-development-goals
https://www.npr.org/2021/05/26/1000475878/in-landmark-case-dutch-court-orders-shell-to-cut-its-carbon-emissions-faster
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339&showbutton=true&keyword=Shell#_dd69bcea-b686-4197-9d71-c429f2e238a
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://unstudies.ir/iauns-forum/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86/
https://www.ejiltalk.org/milieudefensie-v-shell-do-oil-corporations-hold-a-duty-to-mitigate-climate-change/
https://www.ejiltalk.org/sustainable-development-made-justiciable-the-german-constitutional-courts-climate-ruling-on-intra-and-inter-generational-equity/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
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These steps, while few, demonstrate that national judicial measures could also 

play an important role in smoothing the way for betterment of “Global 

Partnership” in the realization of SDGs. In other words, national strategies, 

programmes, and plan of actions are not separate from those of international one 

but are complementary. 

 

Conclusion 

In light of the foregoing, several conclusions regarding the legal framework for 

implementation of SDGs can be drawn: 

1. The 2030 Agenda for Sustainable Development itself is a non-binding accord 

and plan of action. Nonetheless, 17 goals of the Agenda have provided 17 

separate decision-making frameworks which facilitate the implementation of 

SDGs for involving parties including States, private sectors, civil society 

organizations and other relevant entities by determining the “Means of 

Implementation”. 

2. Legal framework for the implementation of SDGs, as reviewed, relies on 

different levels of national and international measures. Although a distinction 

has been made between national and international measures of the 

implementation of Sustainable Development, it is worth adding that national 

steps should be taken in compliance with international considerations. 

3. Six years after the adoption of SDGs by the UN General Assembly, it seems 

that legal obligations of the UN Member States concerning the implementation 

of SDGs have been extending based on existing and emerging international, 

regional, and national instruments such as investment treaties. In line with this 

argument, the United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), in its 2020 key messages titled “Investment Trends and Prospects”, 

calls for a shift in investment promotion strategies for contributing to achieving 

the SDGs. Not only UNCTAD did consider the issue but UN General Assembly 

in its 2019 Resolution A/RES/74/199 under the title of “Promoting investments 

for sustainable development” also reaffirmed the importance of foreign 

investments in the implementation and realization of SDGs. 

4. Notwithstanding the increasing legal mechanisms for implementation of 

SDGs, there are still certain obstacles before the realization of SDGs, among 

other things, lack/different definition(s) of Sustainable Development in national 

legal systems of States (here) and failures of governments to take efficient 

measures against climate change (here) are more important. However, according 

to the recent legal movements and emerging precedent, notably in national 

https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2020_Key_Messages.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/74/199
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/74/199
https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/1071/878
https://www.ejiltalk.org/sustainable-development-made-justiciable-the-german-constitutional-courts-climate-ruling-on-intra-and-inter-generational-equity/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
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courts and foreign investment frameworks that some of them have been 

mentioned, a bright future of the implementation of SDGs arising from legal 

obligations of States in “decade of action” (2020 – 2030) and beyond, is 

imaginable. 

 

 

 

 


