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چکیده

با بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با باالگرفتن این درگیریها و رسیدن آنهاا با
مرز مخاصم مسلحان غیربینالمللی ،شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی ب آنچا در
این شرایط میگذرد ،هستیم .واکنشهایی ک گاه موجا دادر گارفتن و ییرگای یکای از یارفین بار
دیگری شده و گاه تنها ب شعل ورترشدن آتش مخاصم کمک کرده اسات .اماا آنچا الاهوهبار ایانگونا
موضعگیریهای سازمانهای بینالمللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد ،احاراز صاهحیت ساازمانهاای
بینالمللی برای الملکردشان است ک تا یندی پیش میتوانست ب النوان دخالت در یکی از مهامتارین و
حساسیتبرانگیزترین مسایل داخلی دولتها -ک از جمل مهمترین االضای جامع باینالمللایاناد -تلقای
شود .در این مقال با مطالع اجمالی اصول احراز صهحیت سازمانهاای باینالمللای و نیاز باا موردکااوی
الملکرد دو سازمان بینالمللی مهم؛ یعنی اتحادی الرب و سازمان همکاری اسهمی در مورد درگیریهاای
سالهای اخیر در لیبی و سوری سعی خواهیم کرد تاا حاد ممکان ابهاماا موجاود در ایان خ او را
بریرف کنیم.
واژگان کلیدی :سازمانهای بینالمللی ،مخالفان حکومت ،اتحادی الرب ،سازمان همکاریهاای اساهمی،
لیبی ،سوری
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 دانشآموخت کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه تهران(Email: reisi@live.com) .
تاریخ دریافت94/5/1 :

تاریخ پذیرش94/11/10 :

فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال دوم ،شماره ششم ،تابستان  ،1191صص 7-16

جستارگشایی
پس از جنگ جهانی دوم ،دامنه شمول حقوق بینالملل و اعضای جامعه بینالمللی ،نههتنهها
از بعد افقی گسترش یافت ،بلکه افراد ،گروهها و سازمانهای بینالمللی را نیه دربرگرفهت
()Shaw, 2008؛ تا آنجاکه سازمانهای بینالمللی امروزه در زمره اعضای تأثیرگهاار و مهه
جامعه بینالمللی محسوب میشهوند از سهوی دیرهر ،پدیهده شهوم مصااهماس مسهلحانه
غیربینالمللی بهویژه از دوره جنگ سرد به اینسو ،دامنریر جامعه بینالمللی بوده اسهت از
جنگ طوالنی داللی در افاانستان و آنچه در روآندا ،یوگسالوی سابق و سهومالی روی داد
(ممتاز و رنجبریان )۱۳۸۷ ،تا آنچه در لیبی گاشت و هنوز در سهوریه ادامهه دارد ،همرهی
حاکی از جدیت اینگونه مصااماس و ضرورس رسیدگی به آنها است وسعت لشونتها
و لطر سرایت آتش این درگیریها به سایر مناطقِ همجوار با کشورهای درگیر و نی نفهو
گروه های تروریستی به این مناطق جنگزده ،جامعهه بهینالمللهی و بههویهژه سهازمانههای
بینالمللی را به واکنش واداشته است
این مقاله میکوشد نراهی به رویکرد و عملکهرد سهازمانههای بهینالمللهی نسهبت بهه
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گروه های مصالف دولت های درگیهر در مصااهمه مسهلحانه غیهربینالمللهی داشهته باشهد؛
بهعبارسدیرر ،محل تالقی این دو پدیده در حقوق بینالملل را مورد مطالعه قرار مهیدههد
به این منظور در ابتدا سعی میکنی که نسبت به آنچه در سالهای الیر میهان سهازمانههای
بینالمللی و گروه های مصالف حکومهتههای لیبهی و سهوریه گاشهته پرتهویی بیفکنهی و
نمونههایی از مواضع اتصا شده از سوی سازمانهای بینالمللی را بررسی کنی در ادامه بهه
این مه لواهی پردالت که سازمان های بینالمللی با کدام االحیت لود را نهتنها مجهاز
به اظهارنظر ،بلکه مجاز به موضعگیری و اتصا تصمیماتی بعضاً تعیینکننده در امهور سهایر
دولتها میدانند

. 1رفتارشناسی سازمانهای بینالمللی در برابر مخالفان حکومت
سازمانهای بینالمللی بسته به االحیتها ،اهداف و مسئولیتهایی کهه در اساسهنامه آنهها
مقرر شده است ،در عراه بینالمللی فعالیت میکنند و بر همین اساس و در راستای نیل به
اهدافِ مقرر در اساسنامه لود ،با سایر اعضا و کنشرران جامعه بهینالمللهی رابطهه برقهرار
میکنند بر این اساس میتوان سازمانهای بهینالمللهی را از اعضهای مهه و تأثیرگهاار در
تحوالس بینالمللی دانست
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از دیرر بنیانهای نوظهور در احنه بینالملل که در سال های الیر ،بهویهژه بههواسهطه
بروز درگیریهای دارفور ( ،)Cupido, July 2008بوسنی و هرزگوین ،ساحلعها  ،لیبهی و
سوریه نقشی مه در معادالس بینالمللی یافتهاند ،مصالفان حکومتها هستند که بههواسهطه
مدس یا شدس درگیریها یشان با حکومت مسهتقر یها کنترلهی کهه بهر بصشهی از سهرزمین
کشورها اعمال میکنند ،نقشی مه در معادالس بینالمللی یافتهاند ( )۱این قس نهادها گاه
آنچنان در معادالس بینالمللی مؤثر ظاهر میشوند که سازمان های بینالمللی در برابر آنهها
واکنش نشان میدهند و حتی در برلی موارد موضعگیهری مهیکننهد نمونههههایی از ایهن
اسالمی یا اتحادیه عرب و واکنش آنها به آنچه در لیبی و سوریه میگارد ،مشاهده کرد
سازمانهای بینالمللی ممکن است در برابر یک گروه از مصالفان حکومتهها موضهعی
متفاوس از یکدیرر اتصا کنند یا یک سهازمان بهینالمللهی لها

ممکهن اسهت در برابهر

گروههای مصتلفی از مصالفان حکومهت ،عملکهردی متفهاوس داشهته باشهد ،امها مواضهع و
عملکرد سازمانهای بینالمللی اغلب لار از پنج الروی مشصص نیست:
یک  -همسویی و تعامل با مصالفان حکومت؛
دوم -مصالفت و تقابل با مصالفان حکومت؛
سوم -میانجیگری میان مصالفان و حکومت؛
چهارم -تمرک بر مسائل حقوق کیفری بینالمللی یا حقوق بشردوستانه؛
پنج  -سکوس و عدم اظهارنظر و اعالم موضع
این دستهبندی را میتوان بر هر دو گروه از سازمانهای بینالمللی؛ یعنهی آندسهته کهه
دولت درگیر با مصالفان عضو آنهاست و آندسته از سازمانهای بینالمللی که دولتِ ماکور
عضو آنها نیست ،اادق دانست
نباید فراموش کرد که باوجود همه تحوالتی که در سالهای الیر در حقوق بهینالملهل
رخداده است ،دولتها همچنان از مه ترین اعضای جامعه بینالمللی محسوب میشهوند و
به همین دلیل مواضعی که سازمان های بینالمللی در قالب بیانیه و قطعنامه -اع از ال امآور
یا غیرال امآور -اتصا میکنند یا اظهارنظرهای مقاماس مسئول در سهازمانههای بهینالمللهی
درلصو

چنین مصااماس مسلحانه غیربینالمللی که میان حکومهت و مصالفهانش روی

صالحیت سازمانهای بینالمللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت امیرحسین رنجبریان/شهزاد رئیسی

واکنشها را میتوان در موضعگیری سازمانههای بهینالمللهی ،بههویهژه سهازمان همکهاری

میدهد ،از اهمیت بهس ایی برلوردار اسهت؛ بههویهژه اینکهه ایهن قسه امهور همچنهان از
پراهمیتترین مسائل داللی دولتها محسوب میشود و ارتباطی مستقی با امنیهت داللهی
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و استقالل دولتها دارد در ادامه به مه تهرین مواضهع اتصا شهده از سهوی سهازمان ههای
بینالمللی در مورد دولتهای درگیر با مصالفانشان لواهی پردالت
 .1-1همسویی و تعامل با مخالفان حکومت
بسیار مشاهده شده است که پس از روشنشهدن آتهش مبهارزه میهان حکومهت و مصالفهان
داللی و با طوالنیشدن مناقشاس ،برلی سازمانهای بینالمللهی کهه احیانهاً بها مواضهع آن
حکومت موافق نبودند یا به لحاظ سیاسی یها ایهدئولوکیک لهود را بهه مصالفهان حکومهت
ن دیکتر میدانستند و منافع لود را در ن دیکی با مصالفان میدیدند ،با آنها ه داستان شده
و به حمایت از آنها دست یازیدند
از موفقترین جریان های مصالف حکومت در همسوکردن جامعهه بهینالمللهی بههویهژه

سازمان های بینالمللی با لود ،مصالفان حکومت لیبی بود که پس از مدتی بها نهام شهورای
ملی انتقالی لیبی و در چهارچوب حقهوقی یهک رکیه دوفهاکتو در عراهه بهینالمللهی بهه
کنشرری مؤثر تبدیل شد پس از باالگرفتن اعتراضاس و راهپیماییهای لیابانی در لیبهی از
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 ۱۵فوریه  ۲۰۱۱میالدی ،حکومت معمر قاافی با عملیاس سنرین نظامی اقدام به سهرکوب
بیرحمانه مردم کرد سرکوب و لشونت نامتناسب بهکاررفته از سهوی نیهرو ههای دولهت،
موجب موضعگیریهای بسیاری از دولتها و سازمانهای بینالمللی شد؛ بهعنهوانمثهال در
چهارم مارس  ،۲۰۱۱سصنروی وزارس لارجه ایاالسمتحده امریکا اظهار داشهت« :کهاربرد
نیروی سرکوب بیشازحد علیه مردم موجب از دسهتدادن مشهروعیت حکومهت سهرهنگ
قاافی در لیبی شده است» ()US State Department, Daily Press Briefing, 9/2/2011
این موضع بهطور گسترده از سوی دولتهای عضو اتحادیه عهرب ( ،)۲اتحادیهه اروپها
( )۳و گروه جی هشت ( )4نی اتصا شد در  ۲۳فوریهه  ۲۰۱۱رئهیس اتحادیهه افریقها نیه
لشونت علیه معترضان را محکوم کهرد ( )www.presstv.ir/detail/166751عمهروموسهی،
دبیرکل اتحادیه عرب در تاریخ  ۲۲فوریه  ۲۰۱۱بها محکهومکهردن حکومهت معمهرقهاافی،
حضههههور لیبههههی در شههههورای ایههههن اتحادیههههه را بههههه حالههههت تعلیههههق درآورد
( )www.bloomberg.com/news/2011-02-22این اتحادیه همچنین در  ۲۱مهارس ،۲۰۱۱
به درلواست از سازمان ملل متحد برای اعالم منطقه پرواز ممنهو بهر فهراز لیبهی رأی داد
( )www.bbc.co.uk/news/world-africa-12723554پیش از این ،شهورای همکهاری ههای
للیجفارس نی در  ۸مارس  ،۲۰۱۱بیانیهای در حمایت از منطقه پروازممنو بهر فهراز لیبهی
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در حمایت از غیرنظامیان اادر کرد ()www.dipublico.com.ar/7131

در  ۲۶فوریه  ،۲۰۱۱شورای امنیت بهاتفاق آرا قطعنامه  )۱۱( ۱۹۷۰پیشنهادی از سهوی
فرانسه ،بریتانیا ،آلمان و ایاالسمتحده امریکا را تصهویب و معمهر قهاافی و لهانواده وی و
همچنین مقاماس ارشد دولت لیبی را تحری کرد این قطعنامه همچنین شهامل تحهری ههای
تسلیحاتی و ممنوعیت سفر برای برلی افراد وابسته به دولت نی میشهد در ایهن قطعنامهه
همچنین مقرر شده بود که همه دولتها ،اموال و داراییهایی که متعلق یا در کنترل لانواده
معمر قاافی هستند را بهمنظور حصول اطمینان از اینکه این امهوال در جههت منهافع مهردم
لیبی بهکار گرفته شوند ،بلوکه کنند ()۵
حکومهههت علیهههه معترضهههان را بهههه دیهههوان کیفهههری بهههینالمللهههی ارجهههها داد
( )www.nytimes.com/2011/02/27این دومین مهورد ارجها شهورای امنیهت بهه دیهوان
کیفری بینالمللی پس از دارفور و نصستین ارجا بهاتفاق آرا بود سهرانجام در  ۱۷مهارس،
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه  ۱۹۷۳را به تصویب رساند و بههایهنترتیهب بهه اعمهال
منطقه پرواز ممنو بر فراز لیبی اقدام کرد ()www.theguardian.com/2011/2/17
دولتهای عضو اتحادیه عرب ( ،)۶اتحادیه اروپا ( )۷و گروه جی هشت ( )۸نی نقض
گسترده و نظاممند حقوق بشر را که میتوانست بههمن لهه جنایهت جنرهی و جنایهت علیهه
بشریت تلقی شود ،موجب از بینرفتن مشروعیت حکومت قاافی در لیبی و حق حاکمیهت
قاافی در لیبی دانستند
درگیریهای سالهای الیر در سوریه ،نمونه مه دیرری از موضعگیریهای دولهتهها
درلصو

مصالفان دولتها است در  ۳آگوست  ۲۰۱۱شورای امنیت سازمان ملل متحهد

با ادور بیانیهای غیرال امآور که نصستین واکنش ایهن شهورا از مهارس  ۲۰۱۱بهه اتفاقهاس
سهههوریه بهههود ،سهههرکوب شهههدید مصالفهههان از سهههوی بشهههار اسهههد را محکهههوم کهههرد
( )www.english.alarabiya.net/2011/08/06/161072اتحادیه اروپا نی مدتی پس از آغاز
مصاامه مسلحانه و شکلگیری ائتالف مصالفان حکومت بشار اسد ،اقهدام بهه شناسهایی و
برقراری رابطه با این ائتالف کرد ()www.washingtonpost.com/2011/03/11
در  ۱۳آگوست  ،۲۰۱۱دولت های عضو سازمان همکاری اسالمی آنچه را که سهرکوب
لشههن معترضههان از سههوی حکومههت بشههار اسههد مههیلواندنههد ،قوی هاً محکههوم کردنههد

صالحیت سازمانهای بینالمللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت امیرحسین رنجبریان/شهزاد رئیسی

شورای امنیت همچنین بررسی جنایاس جنری ازجملهه حمهالس گسهترده و نظهاممنهد

()www.reuters.com/article/2011/8/14
11

همچنین در تاریخ  ۷کوئن  ،۲۰۱۲بانکیمون ،دبیرکل سازمان ملهل متحهد ،لطهاب بهه

مجمع عمومی سازمان ملهل متحهد اظههار داشهت« :مهاههها اسهت کهه اسهد و دولهت وی
مشههروعیت لههود را از دسههت داده اسههت» ( )www.un.org/2011/6/7ایههن موضههع در ۲
آگوست  ۲۰۱۲از سوی کوفی عنان ،دبیرکل سابق سازمان ملل متحهد -و پهس از اسهتعفای

وی از سمت فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهای عرب در مورد سهوریه–
نی اتصا شد ( )www.ft.com/2011/8/2درنهایت ،سازمان همکاری اسهالمی در آگوسهت

 ۲۰۱۲و طی نشستی فوقالعاده؛ عضویت دولت بشاراسد در این سازمان را به حالت تعلیهق
درآورد
 .2-1مخالفت و تقابل با مخالفان حکومت
طی سالهای الیر ،بهویژه در دو نمونه لیبی و سوریه ،مواضع سهازمانههای دولتهی اغلهب
ه سو با مصالفان حکومت بوده است ،اما در  ۱۰سپتامبر  ۲۰۱۱دولتهای عضهو آلبها طهی
نشستی حمایت لود از حکومت اسد در برابر مصالفان را اعالم کرد و نسبت به ههر گونهه
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دلالت نظامی لارجی در سوریه هشدار داد ()www.dp-news.com.articleid.96078
 .1-1میانجیگری میان مخالفان و حکومت
با پیچیدهتر شدن شرایط درگیریهای مصالفان و حکومت لیبی ،در  ۱۲مارس  ۲۰۱۱رئهیس
اتحادیه افریقا اعالم کهرد پنلهی متشهکل از رهبهران آفریقهای جنهوبی ،اوگانهدا ،موریتهانی،
جمهوری کنرو و مالی برای سفر به لیبی به منظور کمک به پایاندادن لشهونت هها تشهکیل
لواهد داد وی اعمال منطقه پروازممنهو بهر فهراز منهاطقی از لیبهی و ههر گونهه دلالهت
دولتهای غربی در لیبی را رد کرد و بر یافتن راه حل دیپلماتیهک بها نظهارس دولهتههای
آفریقایی تأکید نمود ()www.talkzimbabwe.com/1215
در  ۳۰اکتبر  ۲۰۱۱اتحادیه عرب نی  ،طرح الحی بهرای پایهاندادن بهه لشهونتههای
سوریه ارائه داد نبیلالعربی دبیرکل اتحادیه عرب اعالم کرد طرح اتحادیهه عربهی در مهورد
سوریه بر توقف فوری کشتار معترضان ،عقبنشینی نیروهای امنیتهی از لیابهانهها و آغهاز
گفترو بین حکومت و مصالفان در قاهره تأکید دارد ()www.alarabiya.net/2011/10/31
 .4-1تمرکز بر مسائل حقوق کیفری بینالمللی یا حقوق بشردوستانه
آنجا که سصن از بیطرفی سیاسی و اعمال عدالت است ،بیتردید دیوان کیفری بینالمللهی
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از نصستین تشکیالس بینالمللی است که نامش بهه ههن متبهادر مهیشهود دیهوان کیفهری

بینالمللهی ،حسهننیهت لهود در اجهرای عهدالتی عهاری از جههتگیهریههای سیاسهی و
ایدئوکیک ،بهویژه در جریان پرونده های مربوط به شمال اوگاندا ،کنرو ،آفریقهای مرکه ی،
دارفور (سودان) و کنیا را به اثباس رسانده است الزم به یادآوری است کهه اهالحیت ایهن
دیوان تکمیلی و محدود به رسیدگی به جرائ نسلکشهی ،جنایهت علیهه بشهریت ،جنایهت
جنری و جنایت تجاوز است که البته با تأمل در ماهیت مصااماس مسلحانه غیربینالمللهی
میان حکومتها و مصالفان حکومتها ،احتمال ارتکاب این جنایاس از سوی هر دو طهرفِ
درگیر بسیار پررنگ به نظر میرسد

طی کنفرانس مطبوعاتی در  ۲۸کوئن  ۲۰۱۱اعالم نمود که دیوان کیفری بینالمللی تا پایهان
رسیدگی به اتهامهاس معمهر قهاافی و اطرافیهان وی ،قصهد بررسهی اتهامهاس شورشهیان را
نصواهد داشت
در کوئن  ،۲۰۱۳رهبران دولتهای جی هشت در نشستی کهه در ایرلنهد و بهه می بهانی
نصستوزیر بریتانیا دیوید کامرون برگ ار شد ،در بیانیهای بر مواضع زیر تأکید کردند:
 حمایت این گروه از مواضع و رویکردهای کنفرانس کنو ۲؛ -التصا

یکونی میلیارد دالر برای کمهکههای بشردوسهتانه بهه آسهیبدیهدگان از

درگیریهای سوریه؛
 بیرونراندن کلیه نیرو های غیردولتی درگیر در سهوریه وابسهته بهه گهروه تروریسهتیالقاعده ()www.cbc.ca
همچنین بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در  ۱۱آگوست و در پی حمله نیروههای
ناتو به باند فرودگاه در لیبی که منجر به کشهتهشهدن بهیش از  ۷۰غیرنظهامی شهد ،از همهه
طرفهای درگیر لواست از ادمه به غیرنظامیان پرهی کنند ()www.telegraph.co.uk
قطعنامه  ۲۱۱۸شورای امنیت سازمان ملل متحهد ( ،)۹نمونهه مهه دیرهری از واکهنش
سازمانهای بینالمللی در برابر عملکرد مصالفهان دولهتهها و البتهه دولهتههای درگیهر بها
مصالفان محسوب مهیشهود شهورای امنیهت ایهن قطعنامهه را در محکومیهت بههکهارگیری
سالحهای شیمیایی در سوریه تصویب کرد این قطعنامه و مااکراس حهین آن ،کهه پهس از
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در  ۲۷کوئن  ،۲۰۱۱دیوان کیفری بینالمللی حک بازداشت معمر قاافی ،سیفاالسهالم
قاافی و عبداهلل سنوسی را اادر کرد ( )www.icc-cpi.intدادستان دیوان کیفری بینالمللی

حمالس شیمیایی  ۲۱آگوست  ۲۰۱۳در سوریه و در تاریخ  ۷سپتامبر  ۲۰۱۳بها اتفهاق آرای
اعضا به تصویب شورای امنیت رسید ،قویاً اسهتفاده از سهالحههای کشهتارجمعی ،بههویهژه
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سالحهای شیمیایی از سوی هر یک از طرفین را محکهوم کهرد و آمهران و عهامالن چنهین
حملههایی را مستوجب پیررد و مجازاس دانست بهلصو

در بنهدههای  ۷ ،۵و  ۱۱ایهن

قطعنامه ( )۱۰به ممنوعیت تهیه ،انتقال ،نرهداری و استفاده از این سالحها از سوی هر یک
از طرفهای درگیر اشارهشده است و بهطور مشهصص ،معارضهان سهوریه نیه مکلهف بهه
همکاری در این راستا و نابودی سالحهای شیمیایی موجود در سوریه شدهاند
شههورای حقههوق بشههر سههازمان ملههل متحههد در  ۲۲مههارس « ،۲۰۱۱کمیسههیون مسههتقل
بین المللی تحقیق در جمهوری عربی سوریه »۱را به منظور بررسی موارد نقض حقهوق بشهر
در سوریه که در حال فرورفتن در جنگ داللی بود ،بنیان نهاد ( )۱۱بهعبهارسدیرهر ،ایهن
سازمان بینالمللی لود را مصلح برای تشکیل نهادی مستقل برای تحقیق در مورد مسئلهای
دانست که در سالهای پیش از این ،ازجمله مسائل داللی دولتها محسوب میشد
دبیرکل اتحادیه عرب نی در  ۷آگوست  ۲۰۱۱از همه طرفین درگیر لواسهت ههر چهه
سریعتر به لشونتها پایان دهند ()www.reuters.com/2011/08/07
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره ششم  تابستان1393

 .2صالحیت سازمان های بینالمللی در موضعگیری نسبت به مخالفاان
حکومت
باتوجه به آنچه تاکنون گفته شد ،این پرسش مطرح میشود که سازمانههای بهینالمللهی از
کجا االحیت ورود یا اظهارنظر درلصو

مبارزاس حکومت با مصالفان -که از مصهادیق

مسائل داللی دولت ها محسوب میشود -را احراز میکنند بهرای پاسهخ بهه ایهن پرسهش
موضو را در دو محور بررسی لواهی کرد:
یک  -بررسی اجمالی شصصیت و االحیت حقوقی سازمانهای بینالمللی؛
دوم -بررسی عملکرد سهازمان ههای بهینالمللهی بها توجهه بهه نهو و ههدف بنیهادین
سازمانهای بینالمللی
 .1-2بررسی اجمالی شخصیت و صالحیت حقوقی سازمانهای بینالمللی
سازمان های بینالمللی به تجمعی از دولتها اطالق میشود که بر اساس یک سند تأسیس

۲

(معاهههده) تشههکیل مههیشههود و اعضههای آن اهههداف مشههترکی را در چههارچوب نهادههها و
کارگ اری های ویژه با فعالیت مستمر و مدام دنبال میکنند بها ایهن تعریهف ،ایهن پرسهش
همواره مطرح میشود که آیا سازمانهای بینالمللی شصصیت حقوقی مستقل از دولتههای
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1. Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
2. Constituent Treaty

عضو دارند و بالطبع االحیت ،حقوق و تکالیفی متفاوس و مستقل نسبت به دولتها دارند
یا تنها بستری برای اظهارنظر آن دولتها و فاقد قدرس تصمی گیری مستقل هستند
دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی لود راجع به «جبران لسهاراس وارده بهه
کارکنان سازمان ملهل متحهد» ( )۱۲پهس از تأکیهد بهر له وم برلهورداری سهازمان ملهل از
شصصیت بهینالمللهی ،بهه دارا بهودن اهلیهت حقهوقی سهازمان بهرای اقامهه دعهوی اشهاره
میکند( )۱۳دیوان اظهار میدارد که حقوق سازمان ارفاً میتواند بر اساس برلورداری آن
از یک شصصیت بینالمللی مستقل توجیه شود همچنین میاف اید که سازمان بینالمللهی را
و سازمان بینالمللی مستقل از دولتهای عضو ،تابع حقوق بینالملهل بهوده و از حقهوق و
تکالیف بینالمللی برلوردار است دالیلی که دیوان بهرای اثبهاس شصصهیت سهازمان ملهل
متحد به آن استناد میکند عبارتنهد از؛ حقهوق و تکهالیف اعضها در قبهال سهازمان ،اهلیهت
حقههوقی و م ایههای پ هیشبینههیشههده در مههواد  ۱۰4و  ۱۰۵منشههور ملههل متحههد و قههدرس
قانونگااری این سازمان با رویکردی موسع میتهوان آثهار حقهوقی ایهن رأی را بهه سهایر
سازمانهای بینالمللی نی تعمی داد
با عنایت به توضیحاس باال میتوان گفت که سهازمانههای بهینالمللهی دارای وجهودی
مستقل و متمهای از دولهت ههای مؤسهس و اعضهای لهود هسهتند بها پهایرفتن اسهتقالل
سازمانهای بینالمللی از دولتهای تشکیلدهنده ،این موضو مطرح میشود که ایهن نههاد
مستقل ،از چه االحیتهایی برلوردار است
نصستین و مه ترین منبع برای استصرا االحیت سازمانهای بینالمللی ،اساسهنامه یها
سند تأسیس سازمان است بهعبارسدیرر ،االحیت سازمان بهینالمللهی همهان التیهاراتی
است که بهموجب یک سند تأسیس (معاهده) به آن سازمان اعطا میشود تها در چهارچوب
آنها به اهداف لود نائل آید؛ هرچند االحیت سازمانهای بینالمللی بر اساس منهدرجاس
اساسنامه آنها تعیین میشود با اینحال ،در عمل گاه آنچنان اساسنامه تفسیر موسع میشود
که سازمان االحیتهایی فراتر از اساسنامه برای لود قائل میشود و در برلهی مهوارد بهه
اقداماتی دست میزند که به اراحت در اساسنامه قید نشده است به اینترتیب ،این ابههام
بهوجود میآید که آیا تفسیر موسع از اساسنامه و قائلشدن االحیتهایی که بهه اهراحت
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نمی توان با دولت مقایسه کرد؛ زیرا شصصیت حقوقی ،حقوق و تکالیف آنها یکسان نیستند

در اساسنامه سازمان بینالمللی قید نشدهاند ،تا چه حد لالی از ایراد لواهد بود در پاسهخ
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به این ابهام که آیا عدم اراحت اساسنامه بهمن له عدم االحیت سازمان تلقی میشهود یها
لیر ،دو نظریه به شرح زیر ارائهشده است:
نظریه صالحیت تصریحشده ۱:طرفداران این نظریه مانند کلسن بر ایهن عقیهدهانهد کهه
سازمانهای بینالمللی تنها در حدود التیاراس و وظایفی که به اراحت توسط دولتههای
بهوجود آورنده برای االحیتهای ضروری در روابط بینالمللی به آنها اعطاشهده ،التیهار
دارند و لار از آن االحیت دیرری ندارند
نظریه صالحیت ضمنی ۲:برلالف نظریه پیشین ،طرفهداران ایهن نظریهه معتقدنهد کهه
االحیت و التیاراس سازمان های بینالمللهی تنهها محهدود بهه مهوارد پهیشبینهیشهده در
اساسنامه یا سایر اسناد تأسیس آنها نیست ،بلکه سازمانها تا آنجا االحیت و التیار دارنهد
که برای انجام اهداف و مقاادشان الزم و ضروری است؛ حتی اگر از موارد پیشبینیشهده
در اساسنامه عدول کنند طرفهداران اهالحیت ضهمنی اسهاس اسهتدالل لهود را بهر نظهر
مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال  ۱۹4۹راجهع بهه جبهران لسهاراس وارده بهه
اعضای سازمان ملل متحد ،بنا مینهند ( )۱4بدین ترتیب مهدافعان ایهن نظریهه ،اهالحیت
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عملی و واقعی سهازمانههای بهینالمللهی را براینهدی از ایهن مهوارد مهیداننهد؛ اسهتصرا
االحیتهای جدید سازمان از طریق بررسهی اساسهنامه و سهایر اسهناد سهازمان ،اسهتنباط
االحیت سازمان از رویه و عملکرد آن ،توجیه اقداماس توسهط اههداف سهازمان و تعیهین
االحیت در چارچوب فعالیت سازمان
همسو با طرفداران نظریه االحیت ضمنی سازمان های بینالمللهی ،دیهوان بهینالمللهی
دادگستری نی  ،در مورد التیاراس اعضای جامعه بینالمللی اظههار مهیدارد کهه شصصهیت
بینالمللی سازمانها تنها با التیاراس لا

و تفویضی اریح تعیین نمیشود ،بلکه به نظهر

دیوان برلی التیاراس را میتوان بهطور ضمنی از اسناد تأسهیس سهازمانههای بهینالمللهی
استصرا کرد در این لصو

دیوان اظهار مهیدارد حقهوق و تکهالیف موجودیهتههایی
۳

4

همچون سازمان های بینالمللی ،به اهداف و وظایف اریح و ضمنی که در سند تأسهیس
قید شده و در عمل نی توسعه یافتهاند ،بستری دارند

1. Explicit Competence
2. Implicit Competence
3. Specified
4. Implied

الزم به کر است که سازمانهای بینالمللی عموماً در معهرض تفسهیر موسهع از مفهاد
اساسنامه لود هستند که گاه زمینه استنباط ضمنی از مفهاهی اساسهنامه را آنچنهان فهراه
میکند که در برلی موارد پا را فراتر از چارچوب اهداف و ااول سازمان میگاارد چنین
تفسیری از اهداف و ااول سازمان ،دامنه فعالیهت سهازمان را تها حهدود زیهادی گسهترش
میدهد و تا آنجا رایج و معتبر مینماید که مبنای مصونیت و م ایای سازمانهای بینالمللی
را نی  ،برلالف مصونیت دولتها -که از حاکمیت دولتها سرچشمه میگیرد -ضروریاس
شالی یا حرفهای آنها میداند که بهعنوان االی عرفی مورد اجما علمای حقوق بینالمللی
بین المللی دادگستری در قضیه جبران لسهارس وارده بهه سهرویس ملهل متحهد نیه قابهل
استنباط است که حقوق و وظایف یک نهاد یها سهازمان بهینالمللهی بسهتری بهه اههداف و
وظایفی دارد که بهطور اریح یا ضمنی در اسناد تأسیسی آن سازمان پیشبینیشده یا اینکهه
در رویه آن سازمان توسهعه یافتهه اسهت (عبهداللهی )۱۳۷۹ ،بهر اسهاس ایهن نظهر دیهوان
بینالمللی دادگستری ،برداشت ضمنی از اساسنامه در مورد وظایف و التیاراس سازمانهای
بینالمللی امری پایرفته محسوب میشود
گاشته از انوا االحیت سازمان های بینالمللی در اتصا موضهع درلصهو

مسهائل

داللی اعضا ،اع از درگیری آنها با مصالفان که محور االی این مقاله را به لود التصا
داده است ،فصل هشت منشور ملل متحد نی لود گواهی معتبر بر اهالحیت سهازمانههای
بینالمللی در موضعگیری نسبت به این قس موضهوعاس اسهت در ایهن فصهل کهه نقهش
ترتیباس منطقهای در حلوفصل التالفاس بینالمللی تبیین شده است ،بهویهژه در ااهل ۵۲
بر نقش قراردادها یا مؤسساس منطقهای در امور مربوط به حفظ الح و امنیت بهینالمللهی
که متناسب برای اقداماس منطقهای باشد ،تأکید شده است ،اما اتصا تصمیماس اجرایی یل
فصل هفت منشور ازجمله توسل بهزور را به تنفیا یا مجوز شورای امنیت موکول مهیکنهد
همچنین سایر اقداماتی که بهموجب قرارداد های منطقهای یا از سهوی مؤسسهاس منطقههای
برای حفظ الح و امنیت بینالمللی انجام میگیرد یا مورد نظر است ،باید همهواره بههطهور
کامل به اطال شورای امنیت برسد از سهوی دیرهر ،بهر اسهاس بنهد اول مهاده  ۵۳منشهور
سازمان ملل متحد ،شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا مؤسساس منطقهای
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نی قرار گرفته و در منشور ملل متحد نیه متبلهور شهده اسهت از نظریهه مشهورتی دیهوان

برای عملیاس اجرایی تحت التیار لود استفاده لواهد کرد همانطور کهه در ادامهه بهه آن
پردالته لواهد شد ،با لوانش جدید شورای امنیت از تعریف الح و امنیت بینالمللهی و
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تعمی آن به برلی درگیریهای داللی ،میتوان با تفسهیر موسهع از فصهل هشهت منشهور،
االحیتهای تعریفشده برای سازمانهای بینالمللی در ایهن فصهل را بهه درگیهریههای
داللی دولتهای عضو نی تعمی داد
گاشته از آنچه که از منشور ملل متحد در این لصو

میتوان دریافت ،رویههای کهه

بهویژه شورای امنیت در سالهای الیر در مورد نقش سازمانهایی همچون اتحادیهه عهرب
در پیشگرفته نی  ،مهر تأییدی بر مصلحبودن این قس سازمانها برای موضعگیری در مورد
درگیری های داللی دولت های عضو است بهعنوانمثال ،در راستای مقرراس فصهل هشهت
منشور ملل متحد ،شورای امنیت در اجرای اقداماس اتصا شده بر اساس فصل هفت ازجمله
در قضیه لیبی به نقش ایندست سازمانهای بینالمللی توجه لا

داشهته اسهت یکهی از

ویژگیهای قطعنامه  ۱۹۷۳شورای امنیت در مورد لیبی ،تأکید بر نقش این قبیل سازمانهای
بینالمللی ،بهویژه اتحادیه عرب است شورای امنیت برای نصستینبار درلصهو

تجهوی

اقدام نظامی ،بهاراحت جایرهاه اتحادیهه عهرب در اجهرای قطعنامهه و سهازوکار گه ارش
عملیاس را مورد تأکید قرار داده است بند  ۵این قطعنامه اشعار میدارد« :با ا عان بهه نقهش
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره ششم  تابستان1393

مه اتحادیه عرب در امور مربوط به حفظ الح و امنیت بینالمللی در منطقه و با یادآوری
فصل هشت منشور ملل متحد ،از کشورهای عضو اتحادیه عهرب درلواسهت مهیشهود در
اجرای بند  4این قطعنامه با دیرر کشورها همکاری کننهد» (طباطبهایی)۱۸۵-۲۰۶ :۱۳۸۹ ،
برلی ،پا را از مصلحدانستن سازمانهای بینالمللی ،بهویهژه سهازمانههای منطقههای بهرای
مشارکت در حل التالفهای داللهی و بهینالمللهی دولهتههای عضهو فراتهر گااشهته و
سازمانهای منطقهای را در این عراه -به دلیل همرونی نسبی فرهنری و منطقهای اعضا با
یکدیرر -موفقتر از سایر نهادهای بینالمللی میدانند (الوانکاظمی)۱۳۸۳ ،
 .2-2عملکرد سازمانهای بینالمللی به تفکیک اهداف و اساسنامه
دولت ها در چارچوب سازمان های بینالمللهی ،در راسهتای تهأمین منهافع جمعهی ،اههداف
مشترکی را دنبال میکنند بر این اساس ،سازمانها را میتوان به دو دسهته سهازمانههای بها
اهداف لا

و سازمانهای با اهداف عام تقسی کرد

بهاینترتیب میتوان به سازمانهایی با اهداف لا

در زمینههههای گونهاگون ازجملهه

اهداف نظامی (مانند ناتو ،سنتو ،پیمان ورشو و غیره) ،اهداف سیاسی (ماننهد جنهبش عهدم
تعهد ،سازمان همکاری اسالمی ) ،اهداف اقتصادی (مانند اوپک) و سهایر اههداف لها
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مشترک اشاره کرد سازمان ملل متحد نی مه تهرین نمونهه از سهازمانهها بها اههداف عهام
محسوب میشود (موسیزاده)۳۳ :۱۳۸۷ ،
بهاینترتیب آن قس سازمانهایی که با اهداف لا

همکهاریههای نظهامی و دفهاعی

بنیان نهاده شدهاند ،بر اساس االحیتهای تعریفشهده در اساسهنامه لهود مهیتواننهد در
اورس ل وم به کمک دولت عضو بشتابند ناتو مه ترین نمونه از این سازمانها اسهت بهر
اساس ماده  4اساسنامه این سازمان ،دولهتههای عضهو ههر زمهان کهه تمامیهت سهرزمینی،
استقالل سیاسی و امنیت لود را بنا به تشصیص لود درلطر دیدند ،به مشورس با یکدیرر
در اروپا و امریکای شمالی اورس گیرد ،بهمن له حملهای علیهه تمهامی دولهتههای عضهو
تلقی لواهد شد و درنتیجه آنها موافقت میکنند دراورتیکه چنین حملهای اتفاق افتد ،هر
یک از آنها ،در راستای عمل بهحق دفا انفرادی یا دستهجمعی از لود بر اسهاس مهاده ۵۱
منشور سازمان ملل ،دولت یا دولتهای مورد حمله قرارگرفتهشده را از طریق اقداماس آنی
و هر آنچه ضروری است ،بهاورس انفرادی یا بهاتفاق دیرر دولهتهها ،مسهاعدس نماینهد
( )۱۵بهعنوان نمونه ،کمتر از  ۲4ساعت پس از وقو حادثه  ۱۱سهپتامبر ،ایهن سهازمان بها
استناد به ماده  ۵اساسنامه لود که به اال دفا دستهجمعی در پیمان ناتو اشاره کرده است،
ضمن محکومکردن این حمالس ،حمایت لود از آمریکا را اعالم نمود اهمیت ایهن اقهدام
در آن است که برای نصستینبار پس از تأسیس این پیمان در سال  ۱۹4۷به ماده  ۵اساسنامه
آن استناد میشد ()www.khabaronline.ir/detail/73851
۱

بهعنوان نمونهای دیرر میتوان به اهداف تشکیل پیمان امنیت دستهجمعی اشهاره کهرد
که شامل بندهای زیر است:
 حفظ و تأمین امنیت کشورهای عضو؛ مبارزه با تروریس و جنایاس سازمانیافته؛ مبارزه با قاچاق مواد مصدر و اسلحه و تران یت آن از منطقه؛ مبارزه با افراطگرایی و تج یهطلبی؛ ایجاد پایراه نظامی در برلی کشورهای عضو بهمنظور اف ایش امنیت اعضا؛ -پیریری تحوالس افاانستان و توایه راهکارهای مناسب برای حل بحهرانههای ایهن
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میپردازند و بر اساس ماده  ۵دراورتیکه حملهای مسلحانه علیه یک یا چند دولت از آنها

کشور مثل جنگ و مواد مصدر ()www.khavaran.com
)1. Collective Security Treaty Organization (CSTO
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هدف االی این سهازمان ،تعهدیل و تعمیهق همکهاریههای نظهامی -سیاسهی ،توسهعه
سالتارهای چندجانبه و فرایندهای همکاری برای تضمین امنیت ملی کشورهای عضهو بهر
پایه مبانی مشترک و کمکرسانی (شامل کمکهای نظامی) به کشورههای عضهو اسهت کهه
قربانی لشونت شده اند بند  4اساسنامه این سازمان قاطعانه تصریح میکند« :در اورتیکه
عمل لشونتآمی ی علیه هر یک از دولتهای عضو اورس گیرد ،سایر دولتها اقدام بهه
کمکرسانی فوری شامل کمکهای نظامی و هر نو حمایت دیرری با اب ارهای در التیار،
از طریق بهکاراندالتن حق دفا مشترک و بر اساس بند  ۵۱منشور ملل متحد لواهند کرد»
(عطری)۱۳۸۵ ،
همچنین دولت های عضو سازمان همکاری شهانرهای نیه  ،اههداف مشهترک دفهاعی و
امنیتی برای لود در چارچوب این سازمان تعریف کردهاند مسائل امنیتی در آسهیای میانهه
بهویژه تروریس  ،جداییطلبی و افراطیگری عموماً دغدغه االی ایهن سهازمان محسهوب
میشود گریروری لرنینف در آوریل  ۲۰۰۶ا عهان کهرد کهه بهرای مقابلهه بها تهدیهدههای
روزاف ون تروریس  ،جداییطلبی و افراطیگری ممکن است نیاز بهه اسهتفاده از نیهروههای
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ارتش همه کشورهای عضو بهوجود آید
بر اساس آنچه تاکنون کر شد ،کمک و مساعدسهای ایدئولوکیک و حتهی نظهامی بهه
دولتهای درگیر در مصااماس مسلحانه در قالب سازمانهای بینالمللی با اههداف لها
نظامی ،امری پایرفته محسوب میشود باوجود این نباید فراموش کرد که میان تهدیدههای
لارجی و اعتراضاس مردمی تفاوس بسیار اسهت حتهی در موقعیهتههایی کهه اعتراضهاس
مردمی تبدیل به درگیری مصالفان حکومت با نیروهای آن دولهت مهیشهود ،ممکهن اسهت
آنچنان امنیت آن دولت به لطر افتاده و گاهی حتی بی تج یهطلبهی نیه بهرود کهه طلهب
یاری آن دولت از سازمان بینالمللی و اجابت آن از سوی سازمان ،کامالً مطابق با اساسهنامه
یا االحیتهای ضمنی آن سازمان باشد بهعنوان مثال عربستان سعودی و امهاراس متحهده
عربی در پی اعتراضاس مسالمتآمی مردم بحرین و به دنبال تقاضای آن دولهت ،اقهدام بهه
اع ام نیروی نظامی به این کشور نمودند و این عمل لود را بهر اسهاس موافقهتنامههههای
امنیتی میان اعضای شورای همکاریهای للیجفارس توجیه کردند بسهیاری از تحلیلرهران
این ادعا را رد کرده و اع ام نیروی نظامی از سوی این دولتها را دلالت آشهکار در امهور
داللی بحرین تلقی نمودند؛ چراکه توافق مهاکور تنهها در مهواردی کهه تمامیهت ارضهی و
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استقالل یکی از اعضا از سوی نیروهای نظامی یک کشور لارجی مورد تهدیهد و تعهرض

قرارگرفته باشد ،اهدق مهیکنهد و از آنجاکهه اعتراضهاس مهردم بحهرین مسهالمتآمیه و
غیرمسلحانه بود ،دلالت عربستان و اماراس متحده عربی را مدالله در امور داللی بحهرین
تلقی کردند (آقایی)۱۳ :۱۳۹۰ ،
همچنین نباید فراموش کرد که در این راستا ،ههیچیهک از مهواد منشهور ملهل متحهد و
اساسنامه آن سازمان نباید نقض شوند و نی دولتههای یهاریرسهان بایهد همهواره متوجهه
ال اماس حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشند؛ چراکه در اورس نقض ههر یهک از ایهن
موارد ،بنا به مورد مسئولیت بهینالمللهی متوجهه دولهت درگیهر یها دولهت یها دولهتههای
آنچه تاکنون در بررسی االحیت سازمانهای بینالمللی بهر دلالهت در درگیهریههای
حکومتها با مصالفانشان کر شد ،با تمرک بر روابط میان دولتههای عضهو سهازمانههای
بینالمللی بود همانطور که پیشتر گفته شد ،در سالهای الیر شاهد مهواردی بهودی کهه
سازمانهای بینالمللی علیه یکی از اعضا و ه سو با مصالفان آن دولت موضع گرفتههانهد و
حتی به کمک آنها شتافتند در ادامه به بررسی االحیت سازمانههای بهینالمللهی و دامنهه
التیاراس آنها در همراهی با مصالفان با تمرک بر عملکرد اتحادیه عرب و سازمان همکاری
اسالمی در مورد لیبی و سوریه میپردازی
عمرو موسی ،دبیرکل اتحادیه عرب در تاریخ  ۲۲فوریه  ۲۰۱۱با محکومکردن حکومت
قهههاافی ،حضهههور لیبهههی در شهههورای ایهههن اتحادیهههه را بهههه حالهههت تعلیهههق درآورد
( )www.bloomberg.com/news/2011-02-22وی در سصنان لود که پس از اعالم تعلیق
عضویت لیبی در اتحادیه عرب ایراد کرده بود ،لاطرنشان کرد که لیبی تا هنرامیکه قهاافی
به لواستههای این اتحادیه عمل نکند از شرکت در نشستهای این سهازمان منهع لواههد
شد و دلیل اتصا این تصمی از سوی اتحادیه عرب را نقض گسترده حقهوق بشهر توسهط
حکومت معمر قاافی برشمرد
همچنین این اتحادیه پس از اتصا تصمیمی از سوی وزیران لارجه کشورههای عربهی
در سال  ۲۰۱۱مبنی بر متعهدنبودن نظام سوریه به طرح عربهی ( ،)۱۶عضهویت سهوریه در
این اتحادیه را باوجود برلی مصالفتها ( )۱۷تعلیق کرد ()www.isna.ir/fa/news
در بیانیهای که این اتحادیه در این لصو

اادر کرد ،قید شده است که:
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یاریرسان لواهد بود

 -۱اتحادیه عرب ،شرکت نمایندگان دولت جمهوری عربی سوریه در نشستهای ایهن
اتحادیه و همه سازمانهای وابسته را از تاریخ  ۱۶نوامبر  ۲۰۱۱تا زمان اجرای همه تعهداس
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این کشور در قبال طرح اتحادیه عرب برای حل بحهران سهوریه -کهه در تهاریخ  ۲نهوامبر
 ۲۰۱۱مورد توافق قرار گرفت ،تعلیق کرد ()www.tabnak.ir/fa/news/203460؛
 -۲اتحادیه عرب برای حمایت از غیرنظامیان با سازمانههای مربوطهه در جههان عهرب
ارتباط برقرار میکند و در اورس متوقفنشدن لشونتها و کشتار ،دبیرکل اتحادیه عرب
با سازمانهای جهانی حقوق بشر ازجمله شورای حقوق بشر سهازمان ملهل تمهاس برقهرار
کرده و برای توقف لونری ی با نمایندگان گروههای مصالف رکی سوریه همکاری لواههد
کرد و نتیجه این اقدام را در نشست  ۱۶نوامبر ۲۰۱۱به آگاهی وزیران لارجه عرب لواهد
رساند؛
 -۳دعوس از ارتش جمهوری عربی سوریه برای توقف لشونت و کشتار غیرنظامیان؛
 -4اعمال تحری های اقتصادی و سیاسی علیه دولت سوریه؛
 -۵دعوس از کشورهای عرب بهرای فرالوانهدن سهفیران لهود از دمشهق هرکهدام از
کشورها میتوانند بنابر حاکمیت ملی در این زمینه تصمی بریرند؛
 -۶دعوس از همه گروههای مصالف سوریه برای شرکت در نشسهتی در مقهر اتحادیهه
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عرب سهه روز پهس از توافهق در آینهده اتحادیهه عهرب پهس از آن اقهدام الزم بهرای بهه
رسمیتشنالتن مصالفان رکی سوریه را انجام لواهد داد؛
 -۷برگ اری نشست در سطح وزیران با همه گروههای مصالف رکیه سهوریه بهر پایهه
توافقاس بند پیش ()۱۸
این سازمان در بیستوچهارمین نشست سران لود کهه در تهاریخ  ۲۵مهارس  ۲۰۱۳در
دوحه برگ ار شد ،به طور رسمی کرسی نمایندگی سوریه را به مصالفان دولهت بشهار اسهد
واگاار کرد ( )www.dw.de/a-16697067سازمان همکاری اسالمی نی در نشسهت مهورخ
 ۱۳آگوست  ،۲۰۱۲برلالف نظر شورای امنیت ( ،)۱۹عضویت سهوریه در ایهن سهازمان و
تمام نهادهای وابسته را به دلیل عدم پایبندی دمشق به طرح کوفی عنهان بهه حالهت تعلیهق
درآورد ( )www.alarabiya.net/2012/08/13در این راسهتا کشهورههای قطهر ،عربسهتان و
ترکیه تالش هایی را برای متقاعدکردن سازمان همکاری اسالمی بهمنظور واگهااری کرسهی
نمایندگی سوریه در این سازمان به ائتالف مصالفان دولت سوریه ترتیهب دادنهد همچنهین
مدتی پس از آغاز مصاامه مسلحانه و شکلگیری ائتالف مصالفان ،اتحادیه اروپا اقهدام بهه
شناسایی و برقراری رابطه با این ائتالف کرد ()www.washingtonpost.com/2011/03/11
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همانطور که پیش از این نی گفته شد ،نصستین گام بهرای بررسهی مطابقهت ایهنگونهه
اقداماس با حقوق بینالملل ،مطالعه اساسنامه سازمان بینالمللی عامل و نی اهالحیتههای
ضمنی سازمان در برلورد با اعضا است
در اساسنامه  ۲۰مادهای اتحادیه عرب و دو ضمیمه آن ،شرایطی برای تعلیهق عضهویت
یکی از اعضا از سوی این سازمان پیشبینینشده است و تنها در ماده  ۱۸آن قید شده است
که« :اگر یکی از اعضا تصمی به لرو از اتحادیه داشته باشد ،بایهد موضهو را یهکسهال
قبل از اجرای این تصمی به شورا ابالغ کند شورا باید هر کشوری را کهه بهه وظهایفش در
است که با اجما کشورها بهج کشور مورد اشاره ،اورس میگیرد» ( )۲۰از سوی دیرهر
در ماده  ۸اساسنامه آمده است« :هر یک از کشورهای عضو اتحادیه ،نظهام حهاک در دیرهر
کشورهای اتحادیه را محترم میشمارد و تعههد مهیکنهد کهه اقهدامی کهه در جههت تاییهر
حکومت در آن کشور باشد انجام ندهد»
بهاینترتیب میتوان نتیجه گرفت تعلیهق عضهویت لیبهی و پهس از آن سهوریه در ایهن
اتحادیه بر مبنای االحیت تصریحی این سازمان اورس نررفتهه اسهت البتهه بها بررسهی
عملکرد چند سال الیر این سهازمان ،بهه مهوارد دیرهری از مطهرحشهدن تعلیهق عضهویت
دولتها مشاهده میشهود بههعنهوان نمونهه ،نماینهدگان پارلمهان عربهی در سهپتامبر ۲۰۱۱
لواستار لرو نیروهای نظامی یمن از شهرهای مصتلف و پایان سرکوب مردم این کشهور
شد و  ۸۸نماینده از کشورهای مصتلف عربی منطقهه لاورمیانهه و شهمال آفریقها لواسهتار
تعلیق عضویت یمن در این پارلمهان تها پایهان سهرکوب معترضهان در ایهن کشهور شهدند
( )www.khabarfarsi.com/ext/1157199در نمونهای متفاوس ،به دنبهال تعلیهق عضهویت
مصر در اتحادیه افریقا -به دلیل آنچه این سازمان ،کودتای برکناری محمد مرسی در کوئیهه
 ۲۰۱۳نامید -اتحادیه عربی مراتب اعتراض لود را به این سازمان اعالم کرد و این تصمی
را ناشی از عدم درک احیح از وقایع الیهر مصهر دانسهت تمهامی ایهن مهوارد حهاکی از
پایرفتن اب ار تعلیق عضویت بهعنوان راهکاری برای تحتفشار گااردن دولتههای عضهو
بهمنظور رعایت حقوق شهروندان و احترام بهحق تعین سرنوشت آنها از سوی این سهازمان
است کهه اگرچهه بهه اهراحت در اساسهنامه قیهد نشهده ،امها بههطهور ضهمنی بصشهی از
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قبال اساسنامه عمل نمیکند ،منفصل از اتحادیه بهحساب آورد و این امر از طریق تصمیمی

االحیتهای آن سازمان شده است
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همانطور که پیش از این گفته شد ،سازمان همکاری اسالمی نی در تاریخ  ۱۳آگوسهت
 ۲۰۱۲عضویت سوریه را در این سازمان و تمام نهادههای وابسهته بهه دلیهل عهدم پایبنهدی
دمشق به طرح کوفی عنان به حالت تعلیق درآورد بر اساس مهاده  ۲منشهور ایهن سهازمان،
اتصا تدابیر الزم برای تحکی الح و امنیت بینالمللی بهنحویکه بر اساس عدالت اسهتوار
باشد و نی تقویت مبارزاس کلیه ملل اسالمی برای حفظ حیثیت و استقالل و حقهوق ملهی
آنها ازجمله اهداف این سازمان است و باز ه بر اساس همین منشهور دولهتههای عضهو
برای تحقق این اهداف باید به ااولی ازجمله احترام بهحق تعیین سرنوشت و عدممداللهه
در امور داللی دولت ههای عضهو و نیه احتهرام بههحهق حاکمیهت و اسهتقالل و تمامیهت
سرزمینی هر یک از دولتهای عضو ،عدم توسل بهزور و تهدید علیه تمامیهت سهرزمینی و
وحدس ملی و استقالل سیاسی دولت های عضو پایبند باشند بهاینترتیب تعلیهق عضهویت
اعضا در منشور این سازمان نی به اراحت مورد تأکید قرار نررفته اسهت ،امها بهه تقویهت
مبارزاس کلیه ملل اسالمی برای حفظ حیثیت و استقالل و حقوق ملی آنها بهطهور مسهتقی
اشارهشده است که تعلیق عضویت دولتی کهه مهردم آن بهرای حقهوق ملهی لهود در حهال
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره ششم  تابستان1393
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مبارزهاند بهمنظور کمک به آنها میتواند قابل پیشبینی باشد ،اما نباید فراموش کرد که عدم
مدالله در امور داللی دولتهای عضو نی از دیرر ااول این سازمان است کهه نبایهد بهه
بهانه حمایت از ملتهای در حال مبارزه لدشهدار شود
از سوی دیرر سازمان همکاری اسالمی پیش از این نی  ،عضویت افاانسهتان را پهس از
اشاال از سوی اتحاد جماهیر شوروی تا سال  ۱۹۸۹و عضویت مصر را به واسهطه امضهای
معاهده کمپدیوید تا سال  ۱۹۸4معلق کرده بود؛ بهاینترتیب میتوان این نهو عملکهرد را
به عنوان نوعی رویه برای این سازمان پایرفت
همچنین تعلیق عضویت در سایر سازمانهای بینالمللی نی در مورد دولتهها همهواره
اعمال میشود؛ بهعنوانمثال اتحادیه آفریقا عضویت جمهوری آفریقهای مرکه ی را پهس از
برکناری دولت به دست شورشیان این کشهور معلهق کهرده بهود ماداگاسهکار و مهالی نیه
ازجمله کشورهایی هستند که به دالیل مشابه طی سالهای گاشته عضویتشهان در اتحادیهه
آفریقا به حالت تعلیق درآمده است ( )www.khabarfarsi.com/ext/5794217سازمان ملهل
متحد نی در اال پنج منشور لود تعلیق عضویت دولتها را پیشبینی کرده است

همچنین در پی برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر ،شورای الح و امنیت
اتحادیه آفریقا عضویت مصر را در این اتحادیه به حالت تعلیق درآورد و علت این اقدام را
تشکیل قدرتی ماایر با قانون اساسی در این کشور دانست ()www.fararu.com/fa/news
بر اساس آنچه تاکنون گفته شد ،میتوان تعلیق عضهویت دولهتهها را اگهر در منشهور
سازمانها به اراحت قید نشده باشد ،از االحیتهای ضمنی آنهها و بههعنهوان راهکهاری
برای ال ام دولتها به پایبندی به لواستهها ،انتظاراس ،ااول و اهداف آن سازمان دانسهت
شاید بتوان این نو رفتار سازمانهای بینالمللی را تا حدی ه تراز قطع روابط دیپلماتیهک
الرا دولت ها از سازمانهای بهینالمللهی نیه ممکهن اسهت تهوجیهی همچهون لاهو
شناسایی حکومتی از سوی یک یا چند دولت دیرر داشهته باشهد لاهو شناسهایی دوفهاکتو
حکومهتههها ازجملههه التیهاراتی اسههت کههه دولهتههها در روابههط لهود بهها یکههدیرر از آن
برلوردارند اگرچه از آنجاکه شناسایی عملی با وجوه پررنهگ سیاسهی اسهت ،ههر دولهت
ارف نظر از قواعد حقوقی مربوط به این موضو  ،باید توجیهاتی منطقی در راستای منهافع
سیاسی لود برای لاو شناسایی یک حکومت داشته باشد ()Shaw, 2008: 468
به هر تقدیر شاید بتوان این التیار را به سازمانهای بینالمللی نی تسهری داد؛ بههویهژه
اینکه در اال شش منشور سازمان ملل متحد نی  ،امکان الرا دولهتهها از ایهن سهازمان
پیشبینیشده است اما آنچه جای تأمل و بحث بیشتر دارد ،اقداماتی نظیر آن چیه ی اسهت
که اتحادیه عرب در واگااری کرسیهای نمایندگی سوریه بهه مصالفهان دولهت بشهار اسهد
انجام داد ترجمان حقوقی این واگااری ،لاو شناسایی دولت بشار اسد بهعنهوان حکومهت
رسمی سوریه از یکسو و شناسایی ائتالف مصالفان حکومت بشار اسهد بههعنهوان نماینهده
رسمی حکومت سوریه از سوی دولتهای عضو آن سهازمان لواههد بهود؛ بههایهنترتیهب
میتوان این تصمی اتحادیه عرب را نوعی شناسایی جمعی ائتالف مصالفان حکومت بشهار
اسد بهعنوان تنها نماینده مشرو حکومت سوریه تلقی کرد ایهن در حهالی اسهت کهه ایهن
ائتالف را با توجه به درجه سازمانیافتری و چش انداز دوام و می ان کنترل مهؤثری کهه بهر
بصشهایی از سوریه اعمال میکند ،تنها میتوان بهعنوان یک «رکیه دوفهاکتو» کهه از نظهر
دولتهای شناساییکننده احتماالً تنها نماینده مشرو حکومت سوریه و نهه دولهت رسهمی
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دولتها در واکنش به عملکرد دولتی لا

دانست

سوریه است ،شناسایی کرد؛ بهویژه اینکه همچنان دولت بشار اسد ارکان رسمی قهدرس و
حکومت سوریه را در دست دارد
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شناسایی جمعی بر پایه تصمی اکثریت اورس میگیهرد پترسهون در ایهنبهاره معتقهد
است اگر تعداد کافی از اعضای جامعه بینالمللی ،رکی جدید را به رسمیت نشناسد؛ گویی
که درلواست مشارکت آن رکی در جامعه بینالمللی رد شده است اگهر تنهها تعهدادی از
اعضای جامعه بینالمللی شناسایی را رد کنند ،درحالیکه اکثریتهی قابهلتوجهه آن رکیه را
شناسایی کنند و مشارکت رکی جدید را بپایرند ،آنراه آنها که رکی را شناسایی نکردهانهد
باید رکی جدید را در اقداماس چندجانبهه ،بههعنهوان یکهی از اعضها بپایرنهد ،مرهر آنکهه
بصواهند اکیداً از هرگونه ارتباط با آن رکی اجتناب کنند ( )Peterson, 1983: 36شناسهایی
در روابط دوجانبه بهطور مستقی بر روابهط حکومهت شناسهاییکننهده و رکیه دوفهاکتوی
شناساییشده اثر میگاارد ،اما هنرامیکه چند دولت ،یک رکی دوفاکتو را مهورد شناسهایی
قرار میدهند ،تنها شرایط و روابط بین حکومت تازه شناساییشده و تکتک حکومتههای
شناساییکننده تحت تأثیر قرار نمیگیرد ،بلکه روابط حکومت تازه شناساییشده از یکسهو
و کل جامعه دولتهای شناساییکننده از سوی دیرر تاییر میکند
آثار شناسایی در روابط چندجانبه در سهشاله بهلصو

بسیار پررنگتر نمود مییابد:
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مشارکت در قراردادها و معاهداس چندجانبه ،مشارکت در سازمانههای بهین دولتهی و نیه
جانشینی در اموالی که تا پیش از آن تحت التیار حکومت قبلی بوده است
مشارکت در معاهداس تا حدی -و تنها -در معاهداتی درلصهو

مسهائل فنهی بهرای

رکی های دوفاکتو امکان دارد اما رکی های دوفهاکتو در معاههداس چندجانبهه کهه نیازمنهد
تماس مستقی میان دولتهاست ،تنها در اورس شناساییشدن بهعنوان حکومت میتواننهد
مشارکت کنند بهاین ترتیب میتوان چنین تصهور کهرد هنرهامیکهه اعضهای یهک معاههده
چندجانبه ،رکی دوفاکتو را بهعنوان یک عضو جامعه بینالمللهی پایرفتههانهد؛ بههنهوعی آن
رکی عضوی از آن معاهده میشود در مورد سازمانهای بینالمللی نی بهه همهین اهورس
است ،به عبارتی مشارکت و عضویت همهجانبهه سیاسهی تنهها پهس از شناسهایی از سهوی
اکثریت اعضای سازمان بینالمللی اورس میگیرد ( )Peterson, 1997: 130-137از سویی
کسب کرسیهای نمایندگی آن دولت ،از سوی رکی دوفاکتو در سهازمانههای بهینالمللهی
مه  ،بهویژه سازمان ملل متحد ،لود نشانی بارز از شناسایی آن رکیه بههعنهوان حکومهت
االی آن سرزمین لواهد بود بهرای مثهال هنرهامیکهه حکومهت للهق کمونیسهتی چهین
سرانجام در سال  ۱۹۷۱توانست پس از مهرومومها ،جدال کرسی نمایندگی ایهن کشهور در
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شورای امنیت سازمان ملل را -که در دست نمایندگان حکومت قبلی دولهت چهین ،مسهتقر

در ج یره تایوان بود -از آنِ لود کند ،دیرر تقریباً هیچ دولتی حاضر نبود حکومت مسهتقر
در تایوان را بهعنوان نماینده پکن بشناسد (زارعیفر)۱۳۹۰ ،
کنترل داراییهای دولت ،حوزه مه دیرری در جانشینی حکومتها اسهت کهه پهس از
شناسایی حکومت جدید به آن حکومت منتقل میشود این امر بهلصو

هنرامی اهمیت

ویژه مییابد که بصشی از این اموال طی کشمکشهای رکی دوفاکتو و حکومت سهابق بهر
سر قدرس بلوکه شده باشد در هر دو مورد ،لیبی و ساحلعا اموال حکومت طی درگیری
ارتش با رکی دوفاکتوی تحت کنتهرل اوتهارا و شهورای انتقهالی لیبهی بلوکهه شهده بودنهد
فوقالعادهای بهویژه از لحاظ ارزی لواهد

داشت )(Van Essen, 2012

بر اساس آنچه بهطور اجمالی در مورد تبعاس شناسایی مصالفهان حکومهت و در قالهب
رکی دوفاکتو گفته شد ،میتوان چنین نتیجهگیری کهرد کهه مرحلهه پهس از لاهو شناسهایی
حکومت؛ یعنی شناسایی مصالفهان حکومهتههایی کهه همچنهان عنااهر ااهلی و کلیهدی
حکومت را در التیار ندارند بهعنوان تنها نماینده حکومت ،آنه درحالیکه سهازمان ملهل
متحد بهعنوان ب رگترین سازمان بهینالمللهی همچنهان حکومهت مرکه ی را بهه رسهمیت
میشناسد ،نوعی دلالت در امور داللهی آن کشهور محسهوب مهیشهود .بهر ایهن اسهاس،
واگااردن کرسیهای نمایندگی آن کشور به مصالفانی که با حکومت مرک ی در حال مبارزه
هستند نی  ،از لحاظ حقهوقی عملهی غیرقابهلقبهول و نهوعی دلالهت در امهور داللهی آن
حکومت محسوب میشود بهعبارس دیرر ،واگااردن کرسیهای نمایندگی یهک حکومهت
به مصالفان آن ،تنها در مواردی عملی حقوقی و اهحیح محسهوب مهیشهود کهه مصالفهان
بهطور کامل و از راههای قانونی ارکان حکومت را در التیار گرفته باشند و قادر بهه اعمهال
حاکمیت با چش انداز دوام مناسب داشته باشند؛ در این اورس میتهوان آنهها را بههعنهوان
تنها حکومت رسمی آن کشور شناسایی کرد و طبق قوانین جانشینی حکومتهها ،حقهوق و
تکالیف حکومت پیشین را -ازجمله حق عضویت در سازمانهای بینالمللی -به آنها منتقل
نمود ائتالف مصالفان حکومت بشار اسد در زمان تحویلگرفتن کرسهی نماینهدگی دولهت
سوریه در اتحادیه عرب ،نهتنها ارکان اساسی حکومت سوریه را در التیهار نداشهت ،بلکهه
قادر به اعمال کنترل مؤثر بر قلمرو سوریه نی نبودند در حالیکه اعمال کنترل مؤثر همواره
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) (Akande, 2011آزادکردن اموال بلوکهشهده بهرای حکومهت شناسهاییشهده جدیهد ،اثهر

معیار مهمی برای شناسایی بهعنوان نماینده مشرو حکومت بوده اسهت؛ بههعبهارسدیرهر،
کنترل رکی بر اکثریت قلمرو ،مه ترین شالصه برای شناسایی بههعنهوان نماینهده مشهرو
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حکومت لواهد بهود (گنجهی )۱۳۸ :۱۳4۸ ،ایهن ائهتالف همچنهین بههعنهوان ائتالفهی از
مصالفان ،از چش انداز ثباس مناسبی ه برلوردار نیست؛ گاشهته از ایهن ،همهانطهور کهه
پیشتر نی گفته شد ،در آن زمان حکومت بشهار اسهد بها در دسهتداشهتن ارکهان اساسهی
حکومت ،تنها حکومت رسمی سوریه -بهویژه ازنظر سازمان ملل متحد -محسوب میشهد
بهاینترتیب واگااری کرسیهای نمایندگی سوریه بهه ائهتالف مصالفهان از سهوی اتحادیهه
عرب از نظر حقوق بینالملل غیرقابلتوجیه حقوقی است؛ بهویژه اینکه که یهک دولهت در
یکزمان ،تنها میتواند یک حکومت مرک ی داشته باشد ))Van Essen, 2012
البته نباید از نظر دور داشت که میتوان ائهتالف مصالفهان حکومهت را بهه دو اهورس
حقوقی -نماینده مشرو حکومت یا بهاورس سیاسی -نماینده مشهرو مهردم -شناسهایی
کرد که در مورد الیر میتوان از آنها برای ایهراد سهصنرانی و بیهان نقطهه نظهراس لهود در
سازمانهای بینالمللی دعوس به عمل آورد و با آنها وارد نوعی رابطه شد ولی ایهن سهطح
از روابط را هرگ نباید به روابط بین دولتها تشبیه کرد و حقی همانند حقهوق دولهتهها-
مانند واگااری کرسیهای نمایندگی در مجامع و سازمانهای بینالمللی -بهرای آن ائهتالف
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قائل شد؛ چراکه این عمل همانطور که در سطور پیشین گفته شد ،نهتنها بههمن لهه دفها از
حق تعیین سرنوشت ملت آن کشور محسوب نمهیشهود ،بلکهه دلالهت مسهتقی و بهدون
توجیه در امور داللی و لدشهدارکردن استقالل آن حکومت محسوب میشود

فرجام
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد و بر اساس رویه و عملکرد سهازمانههای بهینالمللهی در
ارتباط با درگیری دولتها با مصالفان داللی ،میتوان دریافت که سازمانهای بینالمللی بهه
اراحت یا بهطور ضمنی حق موضعگیهری و بعضهاً اقهداماس عملهی را بهرای لهود قائهل
میشوند اگر این اقداماس ه راستا با منافع دولهت درگیهر باشهد ،بهه لحهاظ حقهوقی و در
چارچوب توافقاس سازمانی میان اعضای سازمانهای بینالمللی تا آنجهاکهه نقهض حقهوق
مصااماس مسلحانه -اع از بینالمللی و غیهربینالمللهی– اهورس نریهرد و نیه ال امهاس
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رعایت شود ،نمیتوان ایرادی بهر ایهن همکهاریهها وارد
دانست البته در اورس نقض هر یک از مبانی ماکور یا مفاد منشور سازمان ملهل متحهد و
حتی در اورس ماایرس با چارچوب توافقاس قبلی یا اساسنامه سازمان ماکور ،بهیتردیهد
مسئولیت بینالمللی برای آن دولتها به دنبال لواهد داشت
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آنچههه از پیچیههدگی حقههوقی بیشههتری برلههوردار اسههت ،مههواردی اسههت کههه در آنههها
سازمانهای بینالمللی و اعضایشان موضعی نه همسو با دولت درگیر ،بلکه بها مصالفهان آن
اتصا میکنند و این موضعگیری نقطهه تالقهی ااهل عهدممداللهه در امهور داللهی دیرهر
دولتها با ااولی همچون حق تعیین سرنوشت و نیه احتهرام بهه حقهوق بشهر و حقهوق
بشردوستانه میشود
همانطور که پیش از این نی گفته شد ،حقوق بینالملهل در دهههههای الیهر بها تبلهور
مفاهی کلیدی همچون مدالله بشردوستانه سعی در انطبهاق لهود بها اقتضهائاس جدیهد و
امور داللی دیرر دولتها و نی اال منع توسل بهزور ،چش بر نقهض مهداوم و گسهترده
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ملتها از سوی دولتهایشان بسهت در ایهن لصهو

،

سازمانهای بینالمللی ،بهویژه سازمانهای منطقهای و در باالترین درجه سازمان ملل متحهد
و شورای امنیت از تأثیرگاارترین نهادهای بینالمللی هستند بر اساس فصل هفت و هشهت
و فرازهایی دیرر از ااول منشور ملل متحد ،سازمانهای بینالمللی تا حهدودی اهالحیت
دلالت در چنین شرایطی را دارند بهاینترتیب میتهوان میهان دو دسهته از حقوقهدانان کهه
دسته نصست قائل به مطلقبودن ااول عدممدالله در امور داللی دیرهر دولهتهها و منهع
توسل به زور هستند ) (Wheeler, 2000:28و دسته دوم که تضمین رعایت حقهوق بشهر و
حقوق بشردوستانه را واجد آنچنان اهمیتی میدانند که امکان گار از ااول عدممدالله در
امور داللی دیرر دولتها و منع توسل بهزور را محتمل میدانند ،نظر الیر را بهه واقعیهت
دنیای معاار و رویه امروز حقوق بینالملل ن دیکتر دانست؛ چراکه طبق تصهریح منشهور
در اال  ۵۱و اعمال اقداماس قهری طبق فصل هفت منشور میتوان نتیجه گرفت که بنهد 4
اال  ۲منشور ملل متحد در جهت حفظ الح و امنیت بینالمللهی وضهعشهده اسهت و بها
دیرر ااول و اهداف ملل متحد سازگاری دارد ،توسل بهزور در حیطه مواردی کهه منشهور
به آن تصریح کرده است ،مشرو تلقی میشود ) (Chesterman, 2001: 5دیوان بینالمللهی
دادگستری نی در قضیه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سالحههای هسهتهای ()۲۱
(در تأیید این نظر) موارد استثنایی عدم توسل بهزور را محدود به همان دو مورد مصرح در
منشور دانسته است (رشیدینژاد)۶۳-۱۰۲ :۱۳۸۶ ،
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ضروریاس معاار داشته است بر این اساس نمیتوان تنها به بهانهه ااهل عهدممداللهه در

آنچه نباید به دست فراموشی سپرده شود این نکته است کهه اهالحیتی کهه در سهطور
پیشین برای سازمانهای بینالمللی به رسمیت شنالته شد ،تنها برای مدالالس بشردوستانه
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و بهمنظور توقف نقض گسترده و متداوم حقهوق بشهر تعریهف مهیشهود و سهازمانههای
بینالمللی نباید طی این اقداماس ،اهدافی چهون سهرنرونی دولهت قهانونی را دنبهال کننهد
بهاینترتیب اقداماتی که مبانی حقوق بینالملل را لدشهدار نمایند یا اقداماتی کهه فراتهر از
آنچه برای ممانعت از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوسهتانه اسهت -همچهون شناسهایی
پیشرس مصالفان بهعنوان نماینده حکومت -غیرقابل توجیه به نظهر مهیرسهد و همچنهین
کمکهای نظامی یا کمک به مصالفان حکومت در عملیاتی که ممکن است منجر بهه نقهض
حقوق بشردوستانه از سوی آنهها و طهی مصااهماس مسهلحانه بها دولهت مرکه ی بشهود،
مسئولیت بینالمللی برای دولتهای ثالث را دربر لواهد داشت
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:پینوشتها
 آن دسهته از مصالفهانی اسهت کهه در اعتهراضههای،) الزم به کر است که منظور از مصالفان حکومتهها1(
 نیست در سطور پیشرو به ویژگهیههای آن دسهته از،لیابانی یا عملیاس پراکنده یا ک شدس شرکت میکنند
 لواهی پردالت،مصالفان که مد نظر این مقاله است
(2) League of Arab States, Council Resolution 7360, The Implications of the
Current Events in Libya and the Arab Position, 12 March 2011, reproduced in
UN Doc S/2011/137, 15 March 2011, Annex.
(3) Extraordinary European Council, Declaration on developments in Libya and
شهزاد رئیسی/ امیرحسین رنجبریانصالحیت سازمانهای بینالمللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت

the Southern Neighbourhood region, 11 March 2011, European Council Doc
EUCO 7/1/11, REV 1, 20 April 2011; and European Council, Conclusions on
Libya, 3091st Council Meeting, Foreign Affairs, 23 -24 May 2011, European
Council Doc 10440/11, PRESSE 143.
(4) www.ec.europa.eu, G8 Declaration, Renewed Commitment for Freedom and
Democracy, G8 Summit of Deauville, 26 -27 May 2011.
(5) S.C.Res.1970,17,18,U.N.Doc.S/RES/1970 (26.2.2011), www.daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement.
That the frozen assets should, at a later stage, as soon as possible be made
available to and for the benefit of the people of Libya was affirmed in S.C. Res.
1973, 20, U.N. Doc. S/RES/1973 (Mar. 17, 2011);www.daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf? OpenElement.
(6) League of Arab States, Council Resolution 7360, The Implications of the
Current Events in Libya and the Arab Position, 12 March 2011, reproduced in
UN Doc S/2011/137, 15 March 2011, Annex.
(7) Extraordinary European Council, Declaration on developments in Libya
and the Southern Neighbourhood region, 11 March 2011, European Council Doc
EUCO 7/1/11, REV 1, 20 April 2011; and European Council, Conclusions on
Libya, 3091st Council Meeting, Foreign Affairs, 23 -24 May 2011, European
Council Doc 10440/11, PRESSE 143.
(8) www.ec.europa.eu, G8 Declaration, Renewed Commitment for Freedom
and Democracy, G8 Summit of Deauville, 26 -27 May 2011.
(9) www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/2118%20(2013).
(10) “5. Underscores that no party in Syria should use, develop, produce,
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acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons; “7. Decides that the
Syrian Arab Republic shall cooperate fully with the OPCW and the United

Nations, including by complying with their relevant recommendations, by
accepting personnel designated by the OPCW or the United Nations, by
providing for and ensuring the security of activities undertaken by these
personnel, by providing these personnel with immediate and unfettered access to
and the right to inspect, in discharging their functions, any and all sites, and by
allowing immediate and unfettered access to individuals that the OPCW has
grounds to believe to be of importance for the purpose of its mandate, and
decides that all parties in Syria shall cooperate fully in this regard; “11. Urges all
Syrian parties and interested Member States with relevant capabilities to work
closely together and with the OPCW and the United Nations to arrange for the
security of the monitoring and destruction mission, recognizing the primary
responsibility of the Syrian Government in this regard;
(11) www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/AboutCoI.aspx.
(12) I.C.J.Advisory Opinion on Reparation for Injuries Suffered in the Service
(13) Summary of the International Law Discussion Group meeting held at
Chatham

House

on

Thursday,'

Legal

Responsibility

of

International

Organizations in International Law', 10 February 2011.
 باالترین نمونه و الروی سازمانهای بینالمللهی، «سازمان ملل متحد:) دیوان در نظر م بور اعالم میدارد14(
 قادر به تأمین اهداف مؤسسهان آن نصواههد بهود»؛ بنهابراین،است و اگر از شصصیت حقوقی برلوردار نباشد
 سازمان ملل متحد از التیاراس الزم برای انجام مقااد لویش برلوردار اسهت و بهه عنهوان،طبق نظر دیوان
یک شصص حقوقی بینالمللی که دارای التیاراس و وظایف وسیعی است میتواند برای حفهظ حقهوق لهود
 «بر اساس حقوق بینالملل سازمان باید دارای االحیتههای:رأساً اقامه دعوی کند همچنین دیوان میاف اید
» هرچند اریحاً در منشور پیشبینی نشده باشد،الزم برای انجام مقااد لود باشد
The North Atlantic Treaty, Washington D.C- 4 April 1949.
Article 4:The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of
them, the territorial integrity, political independence or security of any of the
Parties is threatened.
Article 5:The Parties agree that an armed attack against one or more of them in
Europe or North America shall be considered an attack against them all and
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of the United Nations, 1949, Reports 174.

consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in
exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article
51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so
attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties,
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such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore
and maintain the security of the North Atlantic area. Any such armed attack and
all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the
Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council
has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and
security.
( )16طرح پیشنهادی سال  ۲۰۱۱اتحادیه عرب شامل برقراری آتشبس بین ارتش سوریه و مصالفهان مسهلح
زیر نظارس الحبانان اع امی اتحادیه ،آزادی تظاهراس و انجام ااالحاس بهمنظور برگ اری انتصابهاس آزاد در
سوریه بود اما به گفته اتحادیه ،حکومت سوریه هرگ در پایرش و اجرای این طرح جدی نبود.
به نمایندگان اپوزیسیون مصالف بودند با اینهمه ،این مصالفت مانع تصمی گیری اکثریهت اعضها (شهامل ۲۲
کشور)؛ نشد چراکه رأی دوسوم کشور های عضو اتحادیه عرب برای تصمی در مورد وضعیت سوریه کهافی
بود.
( )18متن کامل این بیانیه در آدرس زیر قابل دسترس است:
www.cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1390/8/22/121205_881.pdf
( )11رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل از مصالفت این شورا با واگااری کرسی سوریه بهه ائهتالف
مصالفان سوری لبر داد و اظهار داشت سازمان ملل متحد همچنان بشار الجعفری را بهعنهوان نماینهده دائمهی
سوریه به رسمیت میشناسد و تصریح کرد که اقدام اتحادیه عهرب در بههرسهمیتشهنالتن ائهتالف مصالفهان
سوریه تنها برای همین اتحادیه رسمی است ،اما در شورای امنیت همچنهان نماینهده دولهت سهوریه ،نماینهده
دائمی سوریه در سازمان ملل متحد شنالته میشود
( )20الزم به یادآوری است همانطورکه در سطور پیشین کر شهد ،عضهویت سهوریه در اتحادیهه عهرب بها
مصالفت برلی اعضا معلق شد
(21) ICJ Reports on Nuclear Weapon, paras 38, 47. 1996.

منابع
الف -فارسی
آقایی ،سیدداود (« ،)۱۳۹۰مدالله در بحرین در تضاد با حقوق بینالملل» ،ماهنامه اخبار شییییا ،
شماره ۶۵-۶۶
الوانکاظمی ،بهرام (« ،)۱۳۸۳نقش سازمان های منطقهای در پایداری امنیهت کشهورههای عضهو،
نراهی به سازمان همکاری اقتصادی اکو» ،اطالعات سیاسی -اقتصادی ،شماره  ۲۰۹و ۲۱۰
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( )11عراق که ریاست دوره ای اتحادیه عرب را برعهده داشت و چند کشور دیرر با سپردن کرسهی سهوریه

رشیدی نژاد ،زینب (« ،)۱۳۸۶موازین و مرز های مدالله بشردوستانه در رویه شورای امنیت» ،مجله
حقوقی بینالمللی ،شماره ۳۷
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زارعیفر ،امین اهلل ( ،)۱۳۹۰تحوالت شناسایی دولت ها در حقوق بین الملی میاصیر ،پایهاننامهه
دکتری حقوق بینالملل ،دانشراه تهران
طباطبایی ،سید احمد (« ،)۱۳۸۹شورای امنیت و مدالله نظامی در لیبهی :حمایهت از غیرنظامیهان و
ایجاد منطقه ممنوعه پروازی» ،مجله حقوق خصوصی ،سال هفت  ،شماره ۱۶
عبداللهی ،محسن (« ،)۱۳۷۹مصونیت قضایی کارشناسان ملل متحهد بها تأکیهد و معرفهی قضهایای

مازیلو ( )۱۳۸۹و کمار آسامی ( ،»)۱۹۹۹نشریه الكترونیكی مجله دانشیكده حقیوق و علیو
سیاسی ،شماره .۵۰

عطری ،فاطمه (« ،)۱۳۸۵سازمان پیمان امنیت دستهجمعی» ،ماهنامه ایراس ،شماره ۱۷
گنجی ،منوچهر ( ،)۱۳4۸حقوق بینالمل عمومی ،تهران :انتشاراس دانشراه تهران۱۳۸ ،
ممتاز ،جمشید و امیرحسین رنجبریهان ( ،)۱۳۸۷حقوق بینالمل بشردوستانه :مخاصمات داخلی،
کمیته ملی حقوق بشردوستانه ،چاپ سوم ،تهران :می ان
موسیزاده ،رضا ( ،)۱۳۸۷سازما های بینالمللی ،چاپ نه  ،تهران :می ان

ب -التین
فصلنامه سازمانهای بینالمللی  سال دوم  شماره ششم  تابستان1393

14

Akehurst, M. (1997), Akehurst’s modern introduction to international law,
Routledge.
Chesterman, S. (2001), Just war or just peace? humanitarian intervention and
international law, Oxford: Oxford University Press on Demand.

Council of The European Union (2011), Council conclusions on Libya 3091st,
FOREIGN AFFAIRS Council meeting Brussels.
Cupido, M, Alana (2008), Internal Displacement in Darfur: Actors or Victims
in the Current Conflict, Vienna: Studienrichtung: Global Studies -a
European Perspective.
Extraordinary European Council (2011), Declaration on developments in Libya
and the Southern Neighbourhood region, 11 March 2011, European
Council Doc EUCO 7/1/11, REV 1, 20 April 2011.
G8 Declaration (2011), Renewed Commitment for Freedom and Democracy,
G8 Summit of Deauville, 26 -27 May 2011.

International Court of Justice (1949), Reparation for Injuries Suffered in the
Service of the United Nations.
International Court of Justice (1970), Legal Consequences for States of the
Continued Presence of South Africa in Namibia.
International Court of Justice (1996), Congressional Research Service Reports
on Nuclear Weapons.
League of Arab States, Council Resolution 7360, The Implications of the
شهزاد رئیسی/ امیرحسین رنجبریانصالحیت سازمانهای بینالمللی و عملکرد آنها در برابر مخالفان حکومت

Current Events in Libya and the Arab Position, 12 March 2011,
reproduced in UN Doc S/2011/137, 15 March 2011, Annex.
Permanent Court of International Justice (1923), Advisory Opinion No.4,
Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, available at:
http://www.refworld.org/cases, PCIJ, 44e5c9fc4.html (accessed 1 February
201).
Peterson, M. (1997), Recognition of governments: legal doctrine and state
practice, 1815-1995, Springer Publishing.
Peterson, M. J. (1983), “Recognition of governments should not be abolished”,
The American Journal of International Law, Vol.77, No.1: 31-50.
S.C. Res. 1973, 20, U.N. Doc. S/RES/1973 (Mar. 17, 2011).
Shaw, M. (2008), International Law, 6th, Cambridge University Press.
Talmon, Stefan (2011), “Recognition of Libyan National Transitional”,
American Society of International Law, Vol.15, No.16.
Van Essen, J. (2012), “De Facto regimes in international law”, Utrecht Journal
of International and European Law, Vol.28, No.74: 31–49
Wheeler N.J. (2002), Saving Stranger, Humanitarian Intervention in Society,
Oxford: Oxford University Press.
 سایتهای اینترنتی-ج
www.af.reuters.com
www.alarabiya.net
www.bbc.co.uk
www.bloomberg.com
www.cbc.ca

15

www.daccess-dds-ny.un.org

www.de.ria.ru
www.derstandard.at
www.dipublico.com.ar
www.dp-news.com
www.ec.europa.eu,
www.english.alarabiya.net
www.fidh.org
www.ft.com
www.gcc-sg.org
www.icc-cpi.int
www.kleinezeitung.at
www.middle-east-online.com
www.nytimes.com
www.ohchr.org
www.presstv.com
www.reuters.com
www.state.gov
www.tagesschau.sf.tv
www.talkzimbabwe.com
www.telegraph.co.uk
www.theguardian.com
www.un.org
www.washingtonpost.com
www.khawaran.com

1393 تابستان  شماره ششم  سال دوم فصلنامه سازمانهای بینالمللی

www.presidencymaldives.gov.mv

16

