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مقدمه
سازمانهای بینالمللی اعمال حقویی خود را از طریق تصمیماتی که در ارگدانهدای متشدکل از
اعضا یا ارگانهای متشکل از کارگزاران بینالمللی اتخدا مدی شدوند انجدام مدی دهندد (زمدانی
 .)111 :1932این تصمیمات ممکن است برای اعضای سازمان موجد تعهداتی شود و آنها را به
اجرای آن تصمیمات متعهد کند .سازمان ملل از جمله سازمان هایی است که تصمیمات الزامآور
یا غیرالزامآور خود را از طریق ارگان های مختلف (از جمله شورای امنیت) اتخا و کشورها را به
اجرای آن تصمیمات دعوت میکند .شورای امنیت به منزلۀ یکی از ارگان های سازمان ملل تنهدا
به درخواست از دولت ها بسنده نکرده و از سازمان های بینالمللی نیدز بدرای اجدرای تصدمیمات
خود دعوت به مشارکت و همکاری کرده است.
عزم سازمانهای بین المللی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت به منظور همکاری آنهدا و
سازمان ملل نیازمند ماانی حقویی خاص خود است .برای بررسی این ماانی بایدد بده یواعدد دو
سازمان رجوع کرد .اکنون در ادامه دو مانای اصلی مشارکت سازمانهای بینالمللدی در اجدرای
تصمیمات شورای امنیت یعنی یواعد سازمانهدای بدینالمللدی و یواعدد منشدور ملدل متحدد را
بررسی خواهیم کرد.

قواعد سازمانهای بینالمللی
طاق مادۀ ( 2بند  )14کنوانسیون حقوق معاهدات  1341وین یواعد ایجادکننده و اداره کننددۀ
سازمانهای بینالمللی عاارت اند از :سند تأسیس سازمان تصمیمات یطعنامههای تنظدیمشددۀ
طاق آن هدا و رویدۀ تبایدت شددۀ سدازمان 1.در بندد دوم مدادۀ  2طدر مسدئولیت بدینالمللدی
سازمانهای بینالمللی نیز همین عاارات تکرار شده است ().)ILC Reports, 2011, Art. 2(b

 .1اساسنامۀ سازمانهای بینالمللی
مفهوم اساس نامه دو معنا دارد؛ در معنای نخست منظور معاهده ای است که میان تابعان حقدوق
بین الملل برای تأسیس یک سازمان بین المللی منعقد مدی شدود .دوم آنکده معندایی عدام دارد و
شامل همۀ یواعدد حقدویی اسدت کده ایجادکنندده و ادارهکننددۀ سدازماناندد ( & Schermers
 .)Blokker, 2011: 727در این بین اساسنامۀ سازمان بهمبابۀ سند موجودیتبخش سدازمان از
اهمیت بیشتری در میان یواعد سازمان برخوردار است.
سند مؤسس یک سازمان بینالمللی از لحاظ شدکلی میبدایی بدینالمللدی و از نظدر محتدوا
1. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1986, Article 2 (j).
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یانونی اساسی است .این سند به سازمان بینالمللی استقالل و نظمی حقویی میدهد کده فقد
در محدودۀ آن سند رشد و توسعه مییابد و از پیش اشتغاالت آن سدازمان را تنظدیم مدیکندد
(فلسفی .)80 :1932
سند تأسیس کامل دربردارندۀ صالحیت هدا سداختار و کارکردهدای یدک سدازمان اسدت .از
دیدگاه صرف حقویی هدف کارکردی( 1منظور وظایفی است که سازمان بدرای نیدل بده اهدداف
خود باید انجام دهد) سه جناه دارد که اولی جناۀ تجویزی است 2.تعریدف وظدایف و کارکردهدا
به سازمان بین المللی اجازه می دهد که دارای ساختار صالحیت و اسناد حقدویی الزم باشدد تدا
بیهوده و بدیهددف عمدل نکندد بلکده اهدداف سدازمان را محقدق کندد .دومدین جناده جنادۀ
تعدیل کننده 9است که مکمل مورد اول است و محدودۀ صالحیت ها را تعیین می کند .به عاارت
دیگر اهداف سازمان تعیینکنندۀ محدودۀ اعمال حقویی آن سازمان اسدت .یکدی از مبدالهدای
محدودیت بر صالحیت سازمانهای بینالمللی بند  3مادۀ  2منشور است که میتواند در تفسدیر
کارکردهای سازمان مؤثر باشد.
سوم جناۀ تعهدی است؛ سازمان ها متعهدند کارکردهایی را که اعضدا در سدند مؤسدس بده
آن ها سپردهاند انجام دهند .دروایع این بخش بیانگر آن است که سازمان چه کاری بایدد انجدام
دهد (.)Schermers & Blokker, 2011: 19
دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرده اسدت کده معاهددۀ مؤسدس مدی تواندد بده منزلدۀ
مکانیزمی برای اعطای اختیارات از سوی دولت ها به سازمانهای بین المللی باشد .دیوان در نظدر
مشورتی خود درخصوص سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد« :اختیارات اعطایی به سازمان هدای
بینالمللی عموماً در معاهدات مؤسس باید تصریح شوند» (.)ICJ reports, 1996: 79
ویژگی دیگر متمایزکنندۀ اسناد مؤسس سازمانهای بینالمللی یواعدی است که بدر تفسدیر
آن ها حاکم است زیرا این اسدناد در آن واحدد هدم ویژگدی یدراردادی ( )Conventionalو هدم
اساسی ( )Institutionalدارند .ماهیت سازمان ایجادشده اهدافی کده از سدوی مؤسسدان بده آن
سپرده شده است انگیزه های الزم برای عملکرد و رویۀ مؤثر که هنگام تفسیر سند مؤسس باید
بررسی شوند ( )ICJ Report, 1976: 74در تفسیر یک معاهدۀ عادی مدنظر نیست.
به هر حال این حقیقت را نمیتوان نادیدده گرفدت کده سدازمانهدای بدینالمللدی اشدخاص
حقویی اند که فعالیت هایشان طاق یدانون انجدام مدی شدود کده ایدن یدانون شدامل یواعدد عدام
بینالمللی سند مؤسس و موافقتنامههای بدینالمللدی اسدت .بده عادارت دیگدر سدازمانهدای
بینالمللی دو نوع مناع حقویی دارند؛ داخلی و خارجی (.)Sands & Klein, 2001: 441
مقرراتی که در سند مؤسس سازمان متجلی میشود دروایع شناسنامۀ سازمان بدین المللدی
1. Functional finality
2. Authorization
3. Moderation or limitation
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است .شناسنامه ای که دیگر بازیگران با توجه به مشخصات و با اعتماد به آن با سدازمان ارتادا
بریددرار مددیکننددد .طاددق اصددل عمددل بددر مانددای یددانون و در محدددودۀ یددانون ( Principle of
 )Constitutionalityیک تعهد حقویی برای همۀ سازمان های بین المللی برای انجام کارکردهدا و
اعمال اختیارات مطابق با یواعد سازمان بین المللی وجود دارد .اصلی که به طور ضمنی در یضیۀ
برخی هزینهها به آن اشاره شده است (.)ICJ Reports, 1962: 167
حال سؤال این است که آیا دولت های عضو یک سدازمان در سدند مؤسدس هدر اختیداری را
می توانند درج کنند؟ و به طور خاص می توانند بدون وجود موافقت نامه با سدازمان ملدل متحدد
بهمنظور اجرای یطعنامههای شورای امنیت صالحیتهایی در سند تأسیس سازمان بگنجانند؟
برای درج اختیارات و صالحیتها برای یک سازمان دو نوع محدودیت وجود دارد:
اول آنکه سازمان های بین المللی پس از ایجاد مانند سایر تابعان حقوق بین الملل بده یواعدد
عام حقوق بین الملل ملتزم اند و باید یواعد عرفی 1معاهده ای 2و یواعد آمرۀ حقوق بدین الملدل را
رعایت کنند .چنانچه شورای امنیت در یطعنامه های خود چنین مقرراتی تصدوی کدرده باشدد
سازمانهای بین المللی نمیتوانند نسات بدانها بیاعتنا باشند .در نتیجه سازمانهای بینالمللی
در تعیین اختیارات خود دارای یدرت بی حد و حصر نیستند .الاته نقش کمرنگ سدازمان هدای
بین المللی در ایجاد بسیاری از عرف های بین المللی مانع التدزام آنهدا بده رعایدت یواعدد عرفدی
نیست؛ زیرا الزمۀ التزام تابعان بین المللی به یک یاعدۀ عرفی مشارکت آنها در روند شکل گیری
و تبایت آن یاعده نیست (.)ICJ Reports, 1951: 131
دوم آنکه دولت های عضو یک سازمان بین المللی که یصد دارندد آن سدازمان بدرای اجدرای
یطعنامدههدای شددورای امنیدت وارد عمدل شددود و در سدند تأسدیس مقرراتددی درج کندد بایددد
محدودیت هایی را که شورای امنیت خود بدان ها پایاندد اسدت یدا بایدد باشدد را رعایدت کنندد.
همانگونه که صالحیت های شورای امنیت از مدتن منشدور ملدل متحدد سرچشدمه مدی گیدرد
( )Joyner, 2012: 234به همان طریق شورا تابع محدودیتهای مقرر در همان متن است9.
حقدوق

 .1دیوان دادگستری جوامع اروپایی در رویۀ یضایی خویش نشان داده است که جامعه بهمنزلۀ یدک شدخ
بینالملل به حقوق بینالملل عرفی ملتزم است (زمانی .)199 :1932
 .2طاق نظر مشورتی دیوان دادگستری بینالمللی در یضیۀ موافقتنامۀ دولت مصدر بدا سدازمان جهدانی بهداشدت
سازمانهای بینالمللی عالوه بر سند مؤسس به موافقتنامههای بینالمللی حقوق بینالملل عام و اصل وفدای
به عهد ملتزماند (.)ICJ Report, 1980: 89-90
 .9همان طور که شعاۀ تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری یوگسالوی سابق مقرر داشدت« :شدورای امنیدت یکدی از
ارگان های یک سازمان بین المللی است که توس معاهده ای که سند مؤسدس آن سدازمان اسدت ایجداد شدده
است .از این رو شورای امنیت تابع برخی محدودیت های همان سند اساسی اسدت هرچندد کده ممکدن اسدت
طاق آن سدند اختیدارات وسدیعی داشدته باشدد .در هدی مدوردی آن اختیدارات نمدی توانندد فراتدر از حدوزۀ
صالحیت های سازمان روند و آن اختیارات محدودیت خاص دیگدری را کده ممکدن اسدت ناشدی از تقسدیمات
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بنا بر دکترین نمایندگی دولتها از سازمانهای بین المللی به منزلۀ یک نمایندده در اجدرای
این یطعنامه استفاده میکنند ( .)Seyersted, 2008: 383اصیل (در اینجا یعنی دولدتهدا) تنهدا
اختیاراتی را می تواند به نمایندۀ خویش واگذار کند که خود از آن ها برخوردار باشد .بده عادارت
دیگر نماینده نیز تابع همان محدودیتهایی است که اصیل دارد.
الاته ورود سازمانها به عرصۀ اجرای تصمیمات شورای امنیت به موارد تصریحشده در اسناد
مؤسس محدود نیست بلکه برخی سازمان ها با استناد به اختیارات ضمنی و رویۀ خود به اجرای
تصمیمات شورای امنیت ماادرت کردهاند.

 .2نقش رویۀ سازمانها در اجرای قطعنامههای شورای امنیت
در بند دهم مادۀ  2کنوانسیون وین حقوق معاهدات  1341در رواب دولدت هدا و سدازمان هدای
بینالمللی پذیرش مفهومی به نام رویۀ سازمانهای بینالمللی صورت گرفت .رویۀ سدازمانهدای
بین المللی دروایع تفسیر عملی آن ها از مقررات اساس نامه است .رویه مکمل اسدناد سدازمان در
اعمال مقررات آن سازمان نیز است .اهمیت رویه به اندازه ای است که در صدورت روشدن نشددن
سند مؤسس به برخورداری سازمان از شخصیت حقویی می تواند مبات شخصیت حقویی باشدد
(.)Seyersted, 2008: 383
اهمیت رویه در تفسیر یطعنامه های شورای امنیت در مقایسه با تفسیر دیگر انواع معاهددات
انکارناپذیر است ( .)ICJ reports, 2010: 94در نظر گرفتن رویدۀ سدازمان هنگدام تفسدیر سدند
مؤسس راهی برای وفقدادن اسناد با مقتضدیات اسدت ( .)Peters, 2012: 620مفسدران منشدور
ملل متحد از رویۀ سازمانی به منظور تفسیر مقررات منشور تا جایی که به منظور اهداف سازمان
باشد استفاده می کنند .سازمان تجارت جهانی و ارگان های حقوق بشری به طور مستمر بر رویۀ
سازمانی بهمنزلۀ یک سابقۀ حقویی تأکید کردهاند (1.)Alvarez, 2006: 89
در این بین باید میان دو نوع رویه تفکیک یائل شویم؛ ابتددا رویدۀ بعددی 2و دیگدری رویدۀ

داخلی سازمان باشد تحمیل نمیکنند .در هی موردی نه متن و نه رو منشور شورای امنیت را به عنهاا یه
نهاد فرایانونی که ملتزم به یانون نااشد شناسایی نکردهاند» (.)Prosecutor v. Tadic, 1995
 .1تأثیر رویه به حدی است که می تواند مقررات اساس نامۀ سازمان را تغییدر دهدد و همیشده ایدن گونده نیسدت کده
به منظور اجرای مقررات اساس نامه پدید آمده باشد .مبال بارز آن بند  9مادۀ  23منشور ملل متحد اسدت .ایدن
ماده رأی مبات اعضای دائم برای تصمیماتی که در زمینۀ غیر از آیین کار شورای امنیت اتخا می شود را الزم
و ضروری می داند اما با رویه ای که شورای امنیت در پیش گرفت آرای ممتنع نیدز همدان آثدار آرای مبادت را
دارا شدند .دیوان بین المللی دادگستری نیز این رویه را در رأی مشورتی  1331خود در یضیۀ نامیایدا پدذیرفت
(.)ICJ Reports, 1971: 22
2. Subsequent Practice
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تبایت شده 1.رویۀ بعدی ماهیت یراردادی دارد و ماتنی بر رضایت اعضای سدازمان بدینالمللدی
مربوطه است .برای مبال دیوان بینالمللی دادگستری در یضیۀ نامیایا به رویۀ مسدتمر شدورای
امنیت اشاره کرد و رأی ممتنع اعضای دائم را به معنای رأی موافق آنها طاق بندد  9مدادۀ 23
دانست .دیوان با توجه به پذیرش کلی اعضا به این نتیجه رسید امدا نتوانسدت دلیلدی بدرای آن
ارائه کند (2.)ICJ Reports, 1971: 22
رویۀ تبایت شده بر مانای حقوق عرفی و ثانویۀ سازمان شکل میگیرد .بدرای مبدال دیدوان
بینالمللی دادگستری در یضیۀ برخی هزینه ها از یطعنامه های مجمع عمومی برای تفسیر بند 2
مادۀ  13منشور ملل متحد استفاده کرد ( .)ICJ Reports, 1962: 174رویۀ تبایتشده با حقدوق
بینالملل عرفی شااهتهایی دارد اما با آن متفاوت است .با اینکه رویدۀ تبایدت شدده بدا اندد
درجهای از مشابهت استمرار و همداهنگی همدراه اسدت و تنهدا از یدک عملکدرد صدرف ناشدی
نمیشود هنگام تغییر تدریجی با عرف متفاوت است .عاارت تبایت شده برای احتراز از رویههای
نامطمئن و اختالفی است (.)Buhler, 2001: 292-293
نتیجه آنکه رویۀ بعدی یا برای به روز کردن یواعد سازمان یا در جهت اصال ضمنی مقررات
سازمان به منظور نیل به اهدافش با توجه به اختیارات ضمنی سازمان از طریق اعضدای سدازمان
پدید میآید .در صورتی که این رویه در گذر زمان با عناصری همچون اتحاد در شکل و استمرار
و هماهنگی میان تمامی اعضا همراه شود به رویۀ تبایتشده تادیل میشود9.
1. Established Practice

 .2از جمله جدیدترین ایدامات صورت گرفته به منظور روشن کردن مفهوم رویدۀ بعددی گدزارش کمیسدیون حقدوق
بین الملل است .این کمیسیون در سومین گزارش خود که با موضوع موافقت نامه های بعدی و رویۀ بعددی در 3
آوریل  2410منتشر شده است به نقش رویۀ بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان های بدینالمللدی اشداره
میکند و با اشاره به مواد  91تا  99کنوانسیون ویدن در حقدوق معاهددات سده دسدته از اعمدال سدازمانهدای
بین المللی از یایل  .1رویۀ بعدی اطراف سند مؤسدس طادق مدواد ()9(91ب) و  92کنوانسدیون ویدن حقدوق
معاهدات؛  .2رویۀ ارگانهای سازمانهای بینالمللی؛  .9ترکی رویۀ ارگانها و رویۀ بعدی اعضا را برمدیشدمرد
و بر این نظر است که دیوان دادگستری بین المللی (الاته بدون استناد بده رأیدی خداص) و نهادهدای یضدایی و
شاه یضایی دولت ها هر سه دسته این اعمال را برای تفسیر سند مؤسس سازمان های بدین المللدی بده رسدمیت
شناختهاند (.)ILC Reports, 2015: 30-31
 .9برخی سازمانها همچون ناتو با عملکرد و رویههای بعدی مقررات سند مؤسدس خدود را نادیدده گرفتدهاندد .ایدن
سازمانها برخالف روند اصال و بازنگری اسناد مؤسدس سدازمانهدای بدینالمللدی نقدشهدا و مأموریدتهدای
جدیدی را بدون در نظر گرفتن مقررات اصال و تغییر مندرج در سند تأسیس این سازمان برای خدود تعریدف
کردهاند ( .)Simma, 1999:18الاته دیدوان بدینالمللدی دادگسدتری و دادگداه اداری سدازمان بدینالمللدی کدار
رویکردی اتخا کرده اند که به موج آن درخصوص تجدیدنظر در یراردادهای ثابت رویه می تواندد بدر حقدوق
نوشته چیره شود اما با رأی دادگاه اداری سازمان بین المللی کار در یضیۀ  Legerاین رویکرد زیر سؤال رفدت و
آن مرجع رویهای که مخالف اسناد مکتوب سازمان باشد را برتر از آن اسدناد ندانسدت ( Amerasinghe, 2005:
.)299
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بنابراین رویه در مراحل اولیه نمیتواند یانون و دارای خصوصیت الزامآور باشدد مگدر اینکده
در اسناد سازمان تجلی یابد .دادگاه اداری سازمان بین المللی در یضیۀ روسسکو کدار رویده ای را
که برای خواهان حقی یائل نیست و هی تعهدی برای سدازمان دربدر نددارد الدزام آور ندانسدت
( .)Amerasinghe, 2005: 292این بدان معناست که رویه باید چندان در سدازمان بده رسدمیت
شناخته شده باشد که ایجاد حق و تعهد کند.
در حقوق بینالملل صالحیت اعضای سازمانهای بینالمللی بدرای اصدال و بدازنگری سدند
تأسیس با توافق دوجاناه یا رویۀ بعدی چند عضو بعید اسدت ( .)Simma, 1999: 19ایدن رویده
ماتنی بر اصل بسیار یدیمی رضایت یا توافق همۀ اعضدا بدرای اصدال معاهدده اسدت بندابراین
بیشتر از جناۀ حاکمیت ملی یابل احترام است تا آیین های اصال معاهددات چندجاناده ای کده
شکلی از تصمیمگیری با رأی اکبریت در آنها مجاز شمرده شده است (زمانی .)100 :1932
در صورتی که سازمان شیوۀ تصمیم گیری کنسانسدوس یدا اجمداع را انتخداب کدرده باشدد
میتواند از این طریق بدون تغییر سند تأسیس تصمیمگیری کند .الاته هدی اجمداعی از سدوی
اعضای سازمان نمی تواند محدودیت هایی را که خود اعضا طاق نرم های اجااری حقوق بین الملل
(مانند یواعد آمره) خارج از سازمان یا حقوق برتری چون حقوق منشور ملل متحد از جمله منع
توسل به زور اتخا کردهاند نادیده بگیرد ( .)Simma, 1999: 19رویه نهتنها نمیتواندد ندرمهدای
اجااری حقوق بین الملل را نادیده بگیرد بلکه برای برتری آن بر اصول کلی حقوق دلیلی وجدود
ندارد .برای مبال در موارد تعارض رویه با اصلی چون اصل عدم تاعیض برتدری بدا اصدل عددم
تاعیض است و رویه کنار گذاشته خواهد شد (.)Amerasinghe, 2005: 299
نتیجۀ این بحث آن است که رویۀ سازمانی تبایت شده که یصد اجدرای تصدمیمات شدورای
امنیت را دارد عالوه بر اینکه باید به منظور مقدررات سدند مؤسدس آن سدازمان باشدد تنهدا در
صورتی مشروعیت دارد که مطدابق منشدور و در جهدت نیدل بده اهدداف آن انجدام شدده باشدد
( .)Alvarez, 2006: 81هر سازمانی اهداف مخصوص به خود دارد و بهمنظور تحقدق آن اهدداف
تشکیل میشود اما آنگاه که برای اجرای تصمیمات شورای امنیت وارد عمل میشدود بایدد از
ایداماتی که مغایر با اهداف ملل متحدند خودداری کند زیرا در غیر این صورت همکاری با ملل
متحد مفهوم خود را از دست خواهد داد.
برای اینکه رویۀ تبایت شده به جزئی از یواعد سازمانهدای بدینالمللدی تاددیل شدود بایدد
درخصوص اهداف سند مؤسس باشد .نه تنها رویه بلکه اختیدارات ضدمنی کده بدهمنزلدۀ ماندای
حقویی دیگر اعمال سازمانهای بینالمللی مطر میشوند به چنین شرطی نیاز دارند.

 .3اختیارات ضمنی سازمانهای بینالمللی
اسناد مؤسس سازمان های بین المللی معموالً نیازها انتظارات و آرمان های اعضای سدازمان را در
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خود متجلی کرده و عموماً دارای عاارات کلی اند .در مقام عمل خألهای بسیاری ممکن است در
راه نیل به همان ارزش ها و انتظارات سازمان به وجود آید .توسل به اختیارات ضمنی به منظدور
پرکردن چنین خألهایی پیشبینی شده است.
اختیارات ضمنی از دیگر ماانی حقویی صالحیت های یک سازمان است کده در بطدن مدتن
سند تأسیس یک سازمان نهفته است و همچون رویه ماتنی بدر مقدررات سدند تأسدیس اسدت.
دکترین اختیارات ضمنی از سوی یاضی گرین هکورث ( )Green Hackworthدر نظدر مخدالف
خود در یضیۀ جاران خسارت بس و شر داده شدد .او کده از طرفدداران وابسدتگی اختیدارات
ضمنی به اختیارات صریح بود بر این نظر بود که به اختیاراتی که تصریح نشدهاند نمیتدوان بده
طور آزادانه اشاره کرد .اختیارات ضدمنی ناشدی از اختیدارات صدریح و محددود بده آن دسدته از
اختیاراتی گفته می شوند که برای اعمال اختیارات صریح «الزم و ضروری» بده شدمار مدی روندد
(.)Klabbers, 2002: 68
دکترین اختیارات ضمنی این حسن را دارد که هنگام تفسیر سند مؤسدس در مدوایعی کده
معنای عادی مقررات سند مؤسس آشکارا به نتیجه ای نامعقول منجدر شدود دسدت مفسدران را
برای تفسیر بازمی گذارد تا اختیاراتی که سند مؤسس بدان ها صدراحت نددارد را بدرای سدازمان
رمزگشایی کند (.)Amerasinghe, 2005: 46
استناد به اختیارات ضمنی تنها در چارچوب مقرراتی که از سوی سند مؤسدس سدازمان بده
طور صریح بدان اعطا شده است یدرت مانور دارد .لذا هر تالشی بدرای تفدویض اختیداراتی کده
هماهنگ با سدند مؤسدس نیسدت محکدوم بده شکسدت اسدت ( .)Shaw, 2005: 1196معندای
ضمنی بودن اختیارات سند مؤسس این است که عاارات سدند مؤسدس ناایدد بدرای اصدال یدا
افزودن تعهدی جدید برای اعضا تفسیر شود بلکه باید به منظور اثربخشی به حقدوق و تکدالیفی
که دولتها در سند مؤسس توافق کردهاند به کار گرفته شود ( Schermers & Blokker, 2011:
.)181-182
یک نهاد بینالمللی با اختیارات معین تنها کارکردهایی را میتواند داشته باشد کده در سدند
مؤسس برای نیل به اهداف آن در نظر گرفته شده اما تا جایی که اساس نامه برای او محدودیتی
یائل نشده است میتواند این کارکردها را به طور گسترده اعمال کندد ( PCIJ Reports, 1926:
.)64
برای مبال واگذارکردن اجرای ایددامات یهدری از سدوی شدورای امنیدت بده سدازمان هدای
منطقه ای غیر از آن هایی که موضوع فصل هشتم بوده اند اساساً به این منظدور بدوده اسدت کده
شورا به نیروهای نظامی که خود فاید آن است دسترسی یابدد .بدا توجده بده اینکده ایدن ایددام
به منظور اهداف منشور است با توسل به نظریۀ اختیارات ضمنی سازمان های بدین المللدی یابدل
توجیه است (حدادی .)113 :1948
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مبال دیگر عملیات حفظ صلح است .عاارت «حفظ صلح» 1در منشور ملدل متحدد بده کدار
نرفته و اهمیت خود را در سایۀ رویه و دکترین به دست آورده است .مادۀ  1منشور ملدل متحدد
یکی از اهداف سازمان ملل را حفظ صلح و امنیت بین المللی می داند .با توجه به این هددف و بدا
استناد به اختیارات ضمنی بود که سازمان ملل -با وجود پدیش بیندی نکدردن در منشدور -گدروه
ناظران صلح و واحدهای حفظ صلح را برای نیل به هددف اصدلی خدود تأسدیس کدرد .هرچندد
عملیات حفظ صلح در منشور ملل متحد به طور خاص کدر نشدده اسدت بندا بدر نظدر دیدوان
بین المللی دادگستری منشور به اندازۀ کافی انعطاف پذیر است تا به شورای امنیت این اختیدار را
بدهد که حتی بدون توسل به عملیات یهری فصل هفتم بر یک مخاصمه نظارت کند ( Bialke,
.)2008: www.westlaw.com
گسترۀ اختیارات ضمنی سازمانهای بدینالمللدی نیدز تدابع محددودیتهدایی اسدت .چهدار
محدودیت وارد بر گسترۀ اختیارات ضمنی عاارتاند از:
« .1اساسی و ضروری بودن :طاق نظر مشورتی دیدوان در یضدیۀ برخدی هزینده هدا سدازمان
بین المللی تنها می تواند دارای آن دسته از اختیارات ضمنی شود که برای انجام وظایفش الزم و
ضروریاند».
 .2وجود اختیارات تصریح شده در همان حوزه :براسداس ایدن دیددگاه کده در یضدیۀ برخدی
هزینه ها به آن ها اشاره شد «چنانچه اختیاراتی صریح برای نیل بده اهددافی خداص در منشدور
کر شده باشند دیگر محملی برای استناد به اختیارات ضمنی که از منشور نشأت مدی گیرندد و
سازمان از طریق آنها میتواند به کلیۀ اهداف مورد نیاز خود نایل شود وجود ندارد».
 .9اصول و یواعد حقوق بین الملل :سومین محدودیتی است که در یضیۀ نامیایا برای توسل
به اختیارات ضمنی ارائه شد .در این یضیه دیوان ابراز داشت که صالحیت شورای امنیدت بدرای
اتخا تصمیم از سوی «کنوانسیونهای عام مانند کنوانسیونهدای حدوزۀ حقدوق بشدر و حقدوق
بشردوستانه» محدود شده است.
 .8خدشه واردنشدن به توزیع صالحیتهای درونسازمانی :در یضیۀ برخی هزینهها بده ایدن
محدودیت اشاره شد .در این یضیه مسئلۀ اصلی این بود که با توجه به مسئولیت اولیدۀ شدورای
امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی «یلمرو اختیدارات مجمدع عمدومی در حدوزۀ صدلح و
امنیت بینالمللی تا کجاست» (.)Schermers & Blokker. 2011: 184-186
صرف نظر از این گونه محدودیت ها اختیارات ضمنی در پیوند با صالحیتی که شورای امنیت
طاق مادۀ  93منشور دارد پتانسیل جدیدی برای سازمان های بینالمللی به منظور همکداری بدا
شورای امنیت به وجود می آورد .شورای امنیت با توجه به صالحیت باالیی که در تعیدین عامدل
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تهدیدکننده یا نایض صلح و امنیت بدین المللدی دارد  1مدی تواندد سدازمان هدای دیگدری را کده
مستقیماً با صالحیت های این شورا ارتااطی ندارند در فرایند اجرای یطعنامه هدای خدود درگیدر
کند.
لذا اجرای یطعنامه های شورای امنیت به آن دسته از سازمان های بدین المللدی کده تنهدا در
حوزۀ صلح و امنیت بین المللی فعالیت دارند محدود نیست .برای مبال می توان به سازمان هدای
امنیتی و نظامی یا سازمانهایی که با هدف همکاری پدید آمدهاند اما رکدن امنیتدی نیدز دارندد
مانند شورای صلح و امنیت در ساختار اتحادیۀ آفریقا اشاره کرد.
برای مبال شورای امنیت بیماری ابوال را نایض صلح و امنیت بین المللی برشدمرد و همدین
کافی است که سازمان های درگیر در امر بهداشت با استناد به صدالحیت هدای ضدمنی خدود در
مسائل بهداشت جهانی وارد عمل در عرصۀ اجرای یطعنامههای شورای امنیت شوند2.
همچنین شورای امنیت درخصوص بیمداری ایددز بده صددور یطعنامدۀ ( )2444( 1944بدا
موضوع اچ آی وی) ماادرت کرد 9و وضعیت پیش آمده در آفریقا را در پی شدیوع بیمداری ایددز
خطری برای صلح بینالمللی برشمرد .با اینکه شورا در این یطعنامه اشارهای به سازمان بهداشت
جهانی برای ورود به مسئله نکرده است اما سازمان مزبور در برنامدههدایی کده بدرای مادارزه بدا
بیماری ایدز تدوین کرد به یطعنامههای شورای امنیت استناد میکرد.
شورای امنیت بیماری ابوال را نه تنها تهدیدکننده یا نایض صلح و امنیت بین المللی برشمرد
بلکه در متن یطعنامه نیز به لزوم نقش آفرینی این سازمان در فرایند ماارزه با این بیماری اشاره
کرد .در اساس نامۀ سازمان بهداشت جهانی نیز تنها تکلیف سازمان در یاال شورای امنیدت ایدن
است که شورای این سازمان باید توصیه های 8شورای امنیت را مالحظه 0و درخصدوص ایددامات
سازمان در مسائل مورد اشارۀ توصیه ها به آن نهاد گزارش ارائه کند 1.در موافقت نامۀ همکداری
میان دو سازمان در مادۀ  3آمده است سازمان بهداشت جهانی موافقت می کند در ارائۀ اطالعات
و کمک برای حفظ یا اعادۀ صلح و امنیت بینالمللی به محض درخواست شدورای امنیدت بدا آن
نهاد همکاری کند 3.ما با فرض ناود موافقت نامۀ همکاری این مسدئله را طدر کدردیم کده یدک
سازمان با توجه به اختیارات ضمنی خود و پیوند آن با صالحیت شورا طاق مادۀ  93منشدور در
مسئله ای که شورا به منزلۀ نایض صلح و امنیت بین المللی تشخی داده و در حوزۀ کارکرد های
1. The Charter of United Nations, Article 39.
2. Security Council Resolution, 2177 (2014), Preamble : "Determining that the unprecedented extent of
the Ebola outbreak in Africa constitutes a threat to international peace and security".
3. S/RES/1308, (2008), preamble:" Stressing that the HIV/AIDS pandemic, if unchecked, may pose a risk
to stability and security".
4. Recommendation
5. Consider
6. Constitution of the World Health Organization, article 18(i).
7. World Health Organization, Basic document, Forty-eighth edition, Including amendments adopted up
to 31 December 2014, p. 44.
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تخصصی آن سازمان است بتواند برای اجرای یطعنامههای شورا وارد عمل شود.
در حوزۀ حقوق بین الملل هسته ای شورای امنیت می تواند با توصیف فعالیت های هسدته ای
یک کشور به منزلۀ فعالیتهای تهدیدکننده یدا ندایض صدلح و امنیدت بدینالمللدی زمیندۀ ورود
سازمان هایی را که در امر مسائل هسته ای فعالیت دارند هموار کند حتی سازمان هایی که هی
یراردادی با ملل متحد ندارند .کمیتۀ زانگر 1مبدالی از ایدن دسدت اسدت .ایدن کمیتده سدازمانی
بین المللی نیست اما بهمبابۀ نهادی که از سوی دولتها تشکیل شده و در عین حال برای حفظ
صلح و امنیت بینالمللی به وجود نیامده است میتواند در صورت درخواست شورای امنیت وارد
عمل شود برای مبال بهمنظور تقری به هن مناس به نظر میرسد.
2
مبال دیگر پیشنهاد ایجاد سازمانی به نام «مقام بین المللی توسعۀ اتمی» است که از سدوی
برنارد باروخ در سال  1381ارائه شد .وظیفۀ این سازمان مالکیت به کارگیری مدیریت صددور
مجوز برای تمامی تحقیقات انرژی اتمی و راه اندازی تأسیسات مرتا به نمایندگی از دولدتهدا
بود .الاته این پیشنهاد از مرحلۀ طر فراتر نرفت اما پایه های بانک سوخت هسته ای را پی ریزی
کرد (جوینر  24 :1939و  .)143این نهاد مانند کمیتۀ زانگدر مدی توانسدت بدا تفسدیری کده از
اختیارات خود ارائه میکند برای اجرای یطعنامههای شورای امنیت وارد عمل شود.
نکته ای که تذکر آن ضروری به نظر می رسد ایدن اسدت کده غیررسدمی بدودن یدا همکداری
داوطلاانۀ نهادهای مزبور با شورای امنیت مؤثر در مقام نیست زیرا بحث درخصدوص گسدترش
مانای همکاری سازمان های بین المللی با استفاده از صالحیتی است کده شدورای امنیدت طادق
مادۀ  93دارد و از سوی دیگر اصدوالً بده دلیدل عضدویت نداشدتن سدازمانهدای بدینالمللدی در
سددازمان ملددل تصددمیمات شددورای امنیددت بددرای ایددن نهادهددا الددزامآور نیسددت .در گفتددار بعددد
مسئلۀ الزام آوربودن یا ناودن تصمیمات شورای امنیت برای سازمان های بین المللی بررسی شده
است.
 .1کمیتۀ زانگر ( )Zangger Committeeکمیتهای است که در سدال  1334بدرای تددوین اصدول راهنمدای اجدرای
مقررات مربو به کنترل صادرات مواد هستهای در معاهدۀ ان.پی.تی (بند  2مادۀ  )9تشکیل شد .طاق بندد 2
مادۀ  9معاهدۀ ان.پی.تی« :هر یک از اعضای این معاهده متعهدد مدیشدوند کده :الدف :مدواد چشدمه یدا مدواد
شکافتپذیر ویدژه یدا ب :تجهیدزات یدا مدوادی را کده مخصوصداً در جهدت فدرآوری اسدتفاده یدا تولیدد مدواد
شکافتپذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است به هی کشور فاید سال هستهای تحویل ندهندد مگدر آنکده ایدن
مواد چشمه یا شکافتپذیر تحت پادمان مقرر در این ماده یرار گیرند» .لیست مواد کنتدرلشدده کده از سدوی
کمیتۀ زانگر تهیه شده است معروف به لیست ماشه ( )Trigger Listاست؛ زیرا صادرات این مدواد نقطدۀ شدروع
اجرای پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی است .این مواد با تفاهمنامههدای منعقدشدده بدا کمیتدۀ زانگدر
کنترل می شوند زیرا در صورت استفادۀ نادرست از آن ها ممکن است در سال هدای هسدته ای بده کدار گرفتده
شوند (.)NPT/CONF.1995/21, 1995
2. International Atomic Development Authority (IADA).
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منشور ملل متحد
فصول هفتم و هشتم منشور به مسئلۀ اجرای تصمیمات شورای امنیدت از سدوی سدازمانهدای
بینالمللی اختصاص داده شده است .در فصل هفتم در بند  2مادۀ  84منشور از «اعضدای ملدل
متحد مستقیماً و بهوسیلۀ ایدامات خود در سازمانهای بین المللی مربو که عضو آن هستند»1
درخواست شده است که تصمیمات شورای امنیت به موج آن فصل را اجرا کنندد .همچندین
مواد فصل هشتم منشور ملل متحد به طور کلی «هدی یدک از مقدررات منشدور را مدانع وجدود
یراردادها یا مؤسسات منطقهای برای انجام امور مربو به حفظ صلح و امنیدت بدینالمللدی کده
متناس برای ایدامات منطقهای باشد» 2نمیداند و یکی از این نوع ایدامات منطقهای ایدداماتی
است که سازمانهای بینالمللی در منطقۀ خاص خدود اجدرا مدیکنندد .ابتددا بندد  2مدادۀ 84
منشور سپس مقررات فصل هشتم را بررسی خواهیم کرد.

 .1فصل هفتم منشور ملل متحد (بند  2مادۀ  84منشور)
طاق بند  2مادۀ  84منشور ملل متحد:
«اعضای ملل متحد مستقیماً و بهوسیلۀ ایدامات خود در سازمانهای بینالمللی مربو کده
عضو آن هستند تصمیمات مذکور (تصمیمات شورای امنیدت راجدع بده حفدظ صدلح و امنیدت
بینالمللی) را اجرا خواهند کرد».
این یسمت از مادۀ  84که تأکیدی مجدد بر تعهددات اعضدای ملدل متحدد طادق مدادۀ 20
منشور ملل متحد است با فرض جهانشمول بودن سازمان ملل و عضدویت اکبریدت یرید بده
اتفاق کشورها در آن تعهدی بر دولتهای عضو مقرر داشته و آنهدا را ملدزم کدرده اسدت تدا از
طریق عضویت در سازمانهای بینالمللی ایدامات الزم را برای اجرای تصمیمات شورای امنیدت
به عمل آورند و از این طریق زمینه را برای همکاری دیگر سازمانهای بینالمللی در زمینۀ نظام
حفظ صلح فراهم کنند ( .)Reinisch/Novak, 2012: 1377با توجه به اینکه تنها دولتهدا عضدو
منشور ملل متحد هستند سدؤال ایدن اسدت کده آیدا ایدن مداده درصددد مشدارکت حدداکبری
سازمانهای بینالمللی برآمده است و خواستۀ این تابعان جدیدالورود حقوق بینالملل را نیز بده
تصمیمات شورای امنیت متعهد میکند؟
یطعنامهها و تصمیماتی که شورای امنیت طاق فصل هفتم اتخدا مدیکندد اجدرای عملدی
آن فصل از منشورند و به نوعی بیانگر تفاسیر عملی شورا از منشور به شمار مدیروندد .بسدیاری
1. The Charter of United Nations, Article 48 (2).
2. The Charter of United Nations, Article 52 (1).
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از ایددن تصددمیمات در شددرایطی اتخددا مددیشددوند کدده مؤسسددان سددند آن را پددیشبینددی
نمیکردند ( .)Rosenne, 2004: 404رویۀ ارکان یدک سدازمان در تعیدین اینکده سدند تأسدیس
آن سازمان در مویعیتهای خاص چه معنایی دارد نقش مهمی ایفا میکندد (دورمدوای :1933
.)94
1
رویۀ شورای امنیت نشان میدهد که این شورا هنگام اتخا تصمیم بدر ماندای مدواد  81و
 282منشور بندهایی از یطعنامههایش را به مشارکت سدازمانهدای بدینالمللدی اختصداص داده
است و در اجرای مواد  81و  82به مادۀ  84نیز اشاره کرده است .دعوت شدورا از سدازمانهدای
بینالمللی همیشه به صورت «درخواست» مطر شدده اسدت .عاداراتی کده شدورای امنیدت در
یطعنامههای خود برای درخواست از سازمانهای بینالمللی به کار برده است اغل اصدطالحاتی
چون  9Call upon Urgeو  1Requestبوده است.
 .1تصمیمات شورای امنیت بر مانای مادۀ  81در رابطه با مادۀ :84
در یطعنامههایی که شورای امنیت در سال  2444درخصوص وضعیت سدیرالئون (
 )paras. 16 & 18اریتره و اتیوپی ( )Resolution 1298 (2000), para. 12صادر کرد از همۀ دولتها ارگانهای
وابسته به ملل متحد و دیگر سازمانهای بینالمللی و طرفین یرب درخواست کدرده اسدت تدا مدوارد نقدض
تصمیمات شورای امنیت را به اطالع شورای امنیت برسانند .شورای امنیت از همۀ مخاطاان دعوت به همکاری
کامل با کمیتۀ تحریمها و پنل کارشناسان مدیکندد ( Resolutions 1408 (2002), para. 21, & 1478 (2003),
Resolution 1306 (2000),

& ;para. 33. Resolution 1478 (2003), para. 30. Resolutions 1363 (2001), para. 7; 1390 (2002), para. 7
.)Resolution 1455 (2003), para. 7.

یکی از نمونههای بارز درخواست شورا از سازمانهای بینالمللی در یضیۀ فعالیدتهدای هسدتهای ایدران اتفداق
افتاد .بهمنظور اجرای مادۀ  81منشور شورای امنیت از همۀ کشورها و مؤسسات مدالی بدینالمللدی درخواسدت
کرد که از اعطای اعتاارات و کمکهای مالی جدید به ایدران جدز بدرای اهدداف بشردوسدتانه خدودداری کنندد
( .)Resolution 1747 (2007), para. 7همچنین شورا در یطعنامۀ  1323از اتحادیۀ اروپا خواسته است تا میان
ایران و گروه  0+1میانجیگری کند تا از طریق مذاکره طرفین به راهحدل سیاسدی دسدت یابندد ( Resolution
.)1929 (2010), para. 33
 .2رویۀ شورای امنیت درخصوص اجرای مادۀ  82در رابطه با مادۀ :84
در یطعنامۀ ( )2414( 1384راجع به بررسی وضعیت بوسنی و هرزهگوین) شورا از دولدتهدای عضدو اتحادیدۀ
اروپا و دولت های عضو پیمان آتالنتیک شمالی درخواست می کند تا درخصدوص فعالیدت هدای خدود بده شدورا
گزارش دهند (  .)Resolution 1948 (2010), para. 18در یطعنامۀ ( )2411( 2413این بار نیز بررسی وضدعیت
بوسنی و هرزهگوین در دستورکار شورا بود) همین عاارات تکرار مدیشدود ( Resolution 2019 (2011), para.
.)18
در یطعنامۀ ( )2411( 1339راجع به بحران داخلی لیای) شورا از همۀ کشورها بهویژه کشدورهای منطقده کده
در ترتیاات یا سازمان های منطقه ای دیگدر عضدویت دارندد درخواسدت مدی کندد کده اجدرای محددود تحدریم
تسلیحاتی مقرر در بند  3و  14یطعنامۀ  )2411( 1334را تضمین و محمولههای ارسدالی بده مقصدد لیادی را
کنترل کنند (.)Resolution 1973 (2011), para. 13
1. Resolution 1841 (2008),para. 4.
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بنا به نظر هانس کلسن عادارتی چدون ( )Call Uponبدرای دولدتهدای عضدو ایجداد تعهدد
میکند زیرا جزئی از تصمیمات شورای امنیت محسوب میشدود و مطدابق مدادۀ  20دولدتهدا
موظف اند تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند .این تعهدات ممکن است بدا تعهددات
دیگری که دولتها طاق معاهدات دیگر پذیرفتهاند در تعارض باشند کده در ایدن صدورت مدادۀ
 149برتری را به تعهدات منشور و شورا میدهد .چنانچه دولتها عضدو یکدی از سدازمانهدای
بینالمللی باشند هم مستقیماً به اجرای تصمیمات شورا متعهدندد و هدم موظدف اندد از طریدق
ایداماتشان در سازمان بینالمللی آن تصمیمات را اجرا کنند .این امر تکلیف سازمانهدا نیسدت
بلکه این دولتها هستند که تعهد دارند مطابق اساس نامۀ آن سازمان تصمیمات شورای امنیدت
را اجرا کنند (.)Kelsen, 1950: 745
در هی یک از یطعنامههای این شورا عادارت  Decideبدرای الدزام یدک سدازمان بدهمنظدور
اجددرای تصددمیمات شددورای امنیددت بدده کددار نرفتدده اسددت .تنهددا بندددهای عملیدداتی الددزامآور
یطعنامههای شورای امنیت بندهایی هستند که با عادارت  Decideآغداز مدیشدوند زیدرا تنهدا
در همین بندها تصمیم ( )Decisionبه معنای ایدام الزامآور شورای امنیت تحدت فصدل هفدتم
بدده شددمار مددیرونددد .شددورای امنیددت در برخددی از بندددهای عملیدداتی یطعنامددههددا عاددارت
«تصمیم میگیرد ( »)Decideرا برای مشدارکت «کشدورهای حاضدر در منطقده» 2نیدز بده کدار
برده است اما هی گاه از ایدن عادارت الدزامآور بدرای یدک سدازمان منطقدهای اسدتفاده نکدرده
است.
مسئلۀ درخواست از سازمانهای بینالمللی با مسئلۀ الزامآوربودن این درخواستها برای آن
نهادها دو مسئلۀ متفاوت است .الزامآوربودن یک تعهد برای یک تابع بینالمللی بددان معناسدت
که در صورت نقض تعهد مسئولیت بینالمللی آن تابع فراهم میشود .شورای امنیت میتواند از
همۀ نهادهای بینالمللی دعوت به همکاری کند .آن نهادها براساس نزاکت بینالمللی میتوانندد
به آن درخواست پاسخ مبات دهند اما چنانچده بده درخواسدت شدورای امنیدت اعتندا نکنندد
مسئولیت بینالمللی نخواهند داشدت زیدرا آن درخواسدتهدا بدرای سدازمانهدای بدینالمللدی
الزماالتااع نیست.
طاق مادۀ  11اساس نامۀ دیدوان کیفدری بدینالمللدی چنانچده شدورای امنیدت بدا تصدوی
یطعنامهای طاق فصل هفتم از دیوان کیفری بینالمللی تعلیق تعقی و رسیدگی را درخواسدت
( )Requestکند فرایند تعقی و رسیدگی تا  12ماه معلق خواهد شد و برای یک بار دیگر یابدل
تمدید است9.
2. Resolution 1887 (2009), (twentieth-fourth preambular paragraph).
3. Resolutions 1343 (2001), para. 4; Resolutions 1408 (2002), para. 4; Resolution 1521 (2003), para. 3
and Resolutions 1478 (2003), para. 9.
1. Statute of International Criminal Court, Article 16.
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در نظر اول ممکن است اینگونه به نظر برسد که درخواستهای شورای امنیت چنانچه یل
فصل هفتم منشور ملل متحد تصوی شده باشد برای دیوان کیفری بینالمللی الزامآور خواهدد
بود اما به دو دلیل دیوان کیفری بینالمللی صالحیت دارد که به یطعنامههدای شدورای امنیدت
ترتی اثر ندهد.
اول آنکه دیوان مزبور عضو سدازمان ملدل نیسدت و طادق مدادۀ  8اسداسنامدۀ خدود دارای
شخصیت حقویی مستقل از سازمان ملل است .از ایدن رو تصدمیمات شدورا بدرای ایدن دیدوان
الزماالجرا نیست و در این خصوص مادۀ  149منشور ملل متحد نیز یابلیت استناد نددارد زیدرا
مادۀ مزبور درخصوص برتری تعهدات منشور بر تعهدات دولتهاست نه سازمانهای بینالمللدی.
دوم آنکه با توجه به اینکه تصمیمگیری نهایی بهمنظور اجرای یطعنامههای شورا با دیوان اسدت
و تفسیر اساس نامه از سوی دیوان صورت میگیرد و نه شورای امنیت دیوان مزبور مدی تواندد از
این اختیار استفاده کند و تصمیمات شورای امنیت را نادیده انگارد (.)Stahn, 2003: 102
الاته در موارد معدودی شورای امنیت پس از درخواست از سازمانها برای مداخله صدراحتاً
وظیفۀ دولتها به موج مواد  20و  84را متذکر شده است که در چنین مواردی بدا توجده بده
مادۀ  84منشور ملل متحد درخواست از سازمانها را باید درخواست از دولتهدای عضدو آنهدا
بدانیم1.
از دیدددگاه صددرف حقددویی و از منظددر حقددوق سددازمانهددای بددینالمللددی پددذیرش تکلیددف
سازمان های بین المللی به تاعیت از سازمان ملل و به طور اخ تصمیمات شورای امنیت دشوار
است زیرا این تنها دولت ها هستند که منشور ملل متحد را پذیرفته و به عضویت سدازمان ملدل
درآمدهاند و منطقی نیست که تصمیمات یک سازمان برای غیراعضا (سازمانها) الزامآور باشد.
عقد یرارداد با سازمانهای دیگر از سوی یکی از کمیتههای شورای امنیت در جهت اجدرای
تصمیمات شورا با توجه به این حقیقت اتخا شد که طاق مادۀ  84منشور این دولتهای عضدو
هستند که ملزم به رعایت ایدامات الزامآور تصمیمات شورا شدهاند؛ آن هم از طریق ایداماتشدان
در آن دسته از سازمانهای بینالمللی که در آنها عضویت دارند2.
2. S/RES/670 (1990), seventh preambular para: “to ensure respect for its decisions and the provisions of
”Articles 25 and 48 of the Charter
 .9در دهمدین گدزارش گدروه پشدتیاانی تحلیلدی و نظدارت بدر تحدریمهدا ( Analytical Support and Sanctions

 )Monitoring Teamکده متعاید یطعنامدۀ  1021شدورای امنیددت (( )2448درخصدوص تحدریم گدروههددای
تروریستی همچون القاعده و طالاان) تأسیس شدد و بدا یطعنامدۀ ( )2444( 1422بدا موضدوع تهدیدد صدلح و
امنیت بینالمللی ناشی از ایدامات تروریستی) توسعه یافت به این نکته اشاره شد که کمیتهای که با یطعنامدۀ
( )1333( 1213راجع به تهدید صلح و امنیت بینالمللی ناشی از ایدامات تروریسدتی) تأسدیس شدد تصدمیم
گرفته است تا طر هایی را برای عقد یرارداد با سازمانهای بینالمللی مانندد سدازمان بدینالمللدی هواپیمدایی
کشددوری ( )International Civil Aviation Organizationو سددازمان جهددانی گمرکددات ( World Customs
 )Organizationتددوین کندد ( S/2009/502, Letter dated 28 September 2009 from the Chairman of the
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در این خصوص از جمله یضایای مهم مطر شده در سازمانهای بدینالمللدی یضدیۀ کدادی
است .این یضیه در دو مرحله در نهادهای یضایی اتحادیۀ اروپا (ابتدا دادگاه عمدومی یدا بددوی
سپس در مرحلۀ تجدیدنظر در دیوان دادگستری بینالمللی) مطر شد.
دادگاه عمومی ( )General Courtجامعۀ اروپایی با استناد به موادی از منشور از جمله مدواد
 149بند  1مادۀ  28مادۀ  20بند  2مادۀ  84منشدور ملدل متحدد و بدا اسدتناد بده مدوادی از
معاهدات مؤسس اتحادیۀ اروپایی از جمله بند  1مادۀ  11اتحادیۀ اروپدایی  1مدادۀ  941جامعدۀ
اروپایی  2بند  1مادۀ  14جامعۀ اروپایی  9مادۀ  8943و در نهایت  944جامعۀ اروپایی 0رأی خود
را با استداللهای یل صادر کرد:
 .1جامعۀ اروپایی مانند اعضای ملل متحد متعهد یواعد حقوق بین الملل و اجرای تصمیمات
شورای امنیت به ویژه تصمیمات متخذه طاق فصل هفتم منشور ملل متحد اسدت؛  .2اختیدارات
نهادهای جامعه در این خصوص محدودند و به هر شکلی نمیتوانند اظهارنظر کنند؛  .9نهادهای
اتحادیدده نمددیتواننددد محتددوای یطعنامددههددا را ارزیددابی کننددد یددا آنهددا را تغییددر دهنددد؛ .8
موافقت نامههای بینالمللی یا یوانین داخلی که مانع اجرای این یطعنامهها میشدوند بایدد کندار
گذاشته شوند؛ .0 1نتیجۀ اثر یانونیبودن ( )Effect of Legalityبرتری تعهدات منشور بر حقوق

Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and
the Taliban and associated individuals and entities addressed to the President of the Security Council,
.)2 October 2009, p. 28

 .1بند  1مادۀ  11معاهدۀ اتحادیۀ اروپایی« :اتحادیه سیاست مشتر خارجی و امنیتی خود را که در حوزۀ
سیاست امنیتی و خارجی است با اهداف زیر تعریف میکند .1« :؛  .2؛  . .9حفظ صلح و تقویت امنیت
بینالمللی مطابق با اصول منشور ملل متحد.»...
 .2مادۀ  941جامعۀ اروپایی« :در جایی که در موضع مشتر یا در ایدام مشتر که مطابق با مقررات معاهدۀ
اتحادیه اروپایی تنظیم شدهاند و در آنها مقرر شده است که جامعه جزئاً یا کالً رواب خود با کشورهای ثالث
را یطع کند یا کاهش دهد شورای اتحادیه ایدامات ضروری را انجام خواهد داد .شورا با پیشنهاد کمیسیون و
با رأیگیری به روش اکبریت با صالحیت ( )qualified majorityایدام الزم را انجام خواهد داد».
 .9این ماده راجع به ایدامات الزم برای محدودکردن رواب ایتصادی درخصوص مادۀ  941جامعۀ اروپایی با
کشورهای ثالث است.
 .8مادۀ  943جامعۀ اروپایی« :حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامههای منعقده پیش از تاریخ  1ژانویه 1304
برای الحاق کشورها پیش از تاریخ الحایشان میان یک یا چند دولت عضو و یک یا چند دولت ثالث تحت تأثیر
مقررات این معاهده یرار نخواهد گرفت».
 .0مادۀ  944جامعۀ اروپایی« :اگر جامعه اتخا ایداماتی را در رابطه با یکی از اهداف جامعه و بازار مشتر ضروری
بداند شورا براساس طرحی از سوی کمیسیون و بعد از مشورت با پارلمان اروپایی و با رأیگیری به روش
اجماع ایدامات الزم را اتخا خواهد کرد».
1. Case T-315/01, Kadi v Council and Commission, Judgement of the Court of First Instance,, (Second
Chamber, Extended Composition), 21 September 2005, para. 153.
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معاهداتی و عرفی متعارض با آن است 1و  .1استناد بده مدادۀ  94کنوانسدیون حقدوق معاهددات
 1313وین و برخی یضایای دیوان بینالمللی دادگستری همچون یضیۀ فعالیتهای شاهنظدامی
و نظامی امریکا در نیکاراگوئه 2و یضیۀ الکربی9.
الاته کسانی چون مستشار مادورو ( )Maduroبا این رأی مخالف بودندد .وی تاعیدت حقدوق
جامعه از منشور را رد کرد با این استدالل که جامعۀ اروپایی یک «نظام حقدویی ندوین» ( New
 )Legal Orderتأسیس کرده است که وامدار نظام حقویی موجود است اما از آن متمایز است و
به تاعیت از منشور ملزم نیست .بنا بر نظر وی «ارتاا حقوق بین الملل و حقوق جامعه توسد
نظام حقویی جامعه تعیین می شود و حقوق بینالملل تنها در صورتی میتواند در حقوق جامعده
نفو کند که مطابق با اصول حقوق جامعه باشد» 8.نظر این یاضی مستشار هنگام تجدیددنظر از
رأی کادی در دیوان دادگستری اروپایی تأیید شد.
دیوان دادگستری اروپایی به منزلدۀ مرجدع تجدیددنظر ایدن رأی پدس از تجدیددنظرخواهی
محکومان دادگاه عمومی (بدوی) ضمن پذیرش لزوم رعایت مقررات حقوق بینالملدل از سدوی
اتحادیه 0و لزوم پایاندی اعضای ملل متحد به تعهدات مقرر مواد  28و  20منشور ملل متحدد و
اشاره به مواد  133و  144جامعۀ اروپایی ناظر بر همکاری میان جامعه و ملدل متحدد  1بدر ایدن
نظر بود که جامعه باید طاق مواد  14و  941خود به یطعنامههای شورای امنیت ترتی اثر دهد
منتها این اثربخشدی بایدد از درون یواعدد خدود جامعده از جملده موضدع مشدتر ( Common
 )Positionیا ایدام مشتر ( )Joint Actionکه در یال سیاسدت مشدتر امنیتدی و خدارجی
اتخا میشود به مرحلۀ اجرا برسد 3.جامعه باید به عاارات یطعنامه توجه کند  4اما ناایدد از یداد
بارد که منشور برای اجرای یطعنامهها در نظام داخلی هی روشی به اعضا تحمیدل نمدیکندد و
آن را بر عهدۀ خودشان گذاشته است3.

 .2فصل هشتم منشور (مواد  23 ،22و )28
مواد  09 02و  08و دروایع فصل هشتم منشور ملدل متحدد مادانی حقدویی ورود ترتیادات یدا
2. Ibid, para. 156.
3. Ibid, para. 183.
4. Ibid, para. 184.
5. Opinion of Mr Advocate General Poiares Maduro, Case C-402/05 P Yassin Abdullah Kadi v Council
of the European Union & Commission of the European Communities,16 January 2008, para. 21.
6. Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Judgement Judgement of European court of justice (Grand
Chamber) 3 September 2008, para. 291
7. Ibid, para. 292
8. Ibid, para. 295
9. Ibid, para. 296
10. Ibid, para. 298
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مؤسسات منطقهای را در امر صلح و امنیت بینالمللی پایهریدزی مدیکندد و نقدش آنهدا را بده
رسمیت می شناسد« .مقررات فصل هشتم منعکس کنندۀ تجربۀ میبداق جامعدۀ ملدل و مجادلدۀ
میان معتقدان به نظام امنیت جمعی متمرکز و طرفداران نهادینه کردن صریح منطقده گرایدی در
منشور ملدل اسدت .سدازمان ملدل متحدد دروایدع وارث آخدرین منایشدۀ بدین جهدانگرایدی و
منطقهگرایی از سازمان سلف خود یعنی جامعۀ ملل اسدت .در حقیقدت طراحدان اصدلی میبداق
جامعۀ ملل هی اشارهای به مکانیزمهای منطقهای نکردند .رئدیس جمهدور روزولدت از سیسدتم
متمرکز با برتری چهار یدرت بزرگ (امریکدا شدوروی بریتانیدا و چدین) حمایدت مدیکدرد .در
کنفرانس دماارتن اوکس یرار بر این شد که عندوان «ترتیادات منطقدهای» بدرای فصدل هشدتم
منشور انتخاب شود (.)Randelzhofer/Nolte, 2012: 1424-1426

الف) مفهوم نهاد منطقهای
عاارت منطقه ( )Regionو منطقهای ( )Regionalرا لزوماً نااید در معنای محدود جغرافیایی آن
تفسیر کرد .نمایندگی منطقهای بخشی از نمایندگی منافع آن منطقه است .به عاارت دییدقتدر
منظور از کلمۀ منطقه اشاره به منافعی است که آن منطقه داراست و از این رو به هدف سازمان
مربوطه بستگی دارد .چنانچه چنین تفسیری را بپدذیریم سدازمانی مانندد سدازمان کشدورهدای
مشتر المنافع سازمانی منطقه ای تلقی خواهد شد با اینکه اعضایش بدون اینکه پیوندد وایعدی
میان آنان بریرار باشد (الاته به جز تجربیات تاریخی مشتر ) در جهان پراکندهاندد .لدذا طادق
این استدالل اعضای سازمانهای منطقهای باید کمتر از سدازمانهدای جهدانی باشدند ( Abass,
.)2004: 8
آنچه در نظر تدوینکنندگان فصل هشتم منشور اهمیت دارد نفس همکداری سدازمانهدای
بینالمللی است .حال شکل این همکاری ممکن است با تشکیل سازمانهای منطقهای باشدد یدا
از طریق انعقاد ترتیاات منطقهای صورت گیرد .منشور عمددتاً تعریفدی از ترتیادات و مؤسسدات
منطقهای به عمل نیاورده است تا با ایجاد یابلیت انعطاف انواع سازمانها و ترتیادات منطقدهای
بتواند در حفظ صلح و امنیت بینالمللی مشارکت کند (حدادی .)113 :1948
عاارت «ترتیاات و مؤسسات منطقهای» عاارت موسعی است که دربرگیرندۀ بحث اصلی مدا
یعنی سازمانهای منطقهای نیز اسدت امدا ممکدن اسدت بدا ایدن سدؤال مواجده شدویم کده بدا
تعریفنکردن این مفهوم در منشور چگونه یک سازمان وصف ترتیاات منطقهای پیدا میکند؟

ب) صالحیت توصیف یک سازمان بهمنزلۀ نهاد منطقهای
برخی از سازمانها مانند سازمان امنیت و همکاری در اروپا ( )OSCEدر سند مؤسس خدود بده
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طور صریح خود را سازمانی طاق فصل هشتم منشور می نامندد 1.منشدور کشدور هدای امریکدای
التین در مادۀ 1خود مقرر میدارد« :سازمان کشورهای امریکدای التدین در یالد منشدور ملدل
متحد یک آژانس منطقه ای است» 2.چنین صراحتی بیدانگر یصدد همکداری سدازمان مزبدور در
بخش مربو به سازمانهای منطقهای است .سازمان منطقهای نمیتواند وضعیت حقویی خود را
به منشور تحمیل کند بنابراین در ارزیدابی یدک سدازمان معدین بدهمنزلدۀ سدازمان منطقدهای
موردنظر فصل هشتم اعالم خود سازمان بیانگر رویۀ بینالمللدی خواهدد بدود ( Walter, 2012:
.)1458
دروایع مقرراتی که در اسناد مؤسس سازمانهای منطقهای گنجاندده شدده و ممکدن اسدت
توسل به سازوکارهای منطقهای خارج از سند مؤسس را منع یا محدود کند نمیتواند اختیارات
سازمان ملل متحد (شورای امنیت طاق فصل ششم یا هفتم) را محدود کند .بندابراین چنانچده
مسئلهای به طدور همزمدان در سدازمان ملدل و یدک سدازمان منطقدهای مطدر شدود مسدئله
صالحیتی خاصی را برای ملل متحد پیش نمیآورد .در عمل نیز درخصدوص ایددامات اجرایدی
سازمان ملل به واگذاری کار به ترتیاات منطقه ای تمایل دارد زیرا تواندایی حقیقدی بدرای حدل
اختالف منطقهای در اختیار سازمان منطقهای است (9.)Shaw, 2005: 929
سازمانهای بینالمللی بهمنزلۀ تابعان حقوق بینالملل بایدد از یواعدد ایدن رشدته از حقدوق
تاعیت کنند .بنابراین اختیار سازمانها آن یدر هم وسیع نیست کده بتوانندد در سدند مؤسدس
خود هر صالحیتی برای خود در نظر بگیرند .بر خالف ناتو که تالش کرده است خود را سازمانی
تحت مقررات فصل هفتم بداند دبیر کل سازمان ملل 8و شورای امنیت 0ناتو را سدازمانی تحدت
فصل هشتم معرفی کردهاند .این در حالی است که این سازمان خدود را سدازمان دفداع مشدروع
جمعی میداند1.
1. Charter for European Security , Article II, Istanbul, November 1999.
2. Charter of Organization of American State, article I.

 .9دیوان بین المللی دادگستری در یضیۀ نیکاراگوا درخصوص ادعای انجام شددن مدذاکرات منطقدهای بدین طدرفین
خاطرنشان کرد« :حتی با وجود مذاکرات فعالی که ممکن است میان طرفین صورت گرفته باشد این امر مدانع
از اعمال کارکردهای شورای امنیت بر طاق منشور و دیدوان بدینالمللدی دادگسدتری براسداس اسداسنامدهاش
نخواهد بود» (  .)ICJ Reports, 1984: 392, 440, 104, 151بنا به نظر دیوان عملکرد ترتیادات یدا سدازمانهدای
منطقهای تأثیری در انجام وظایف سازمان ملل و ارگانهایش ندارد.
4. UNSC letter fron secretary general (10 April 1993) UN Doc S/25567.
& 5. UNSC, Report of secretary general "An Agenda for peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking
peacekeeping" (15 June 1993) UN Doc S/25996,3 .

 .1در سالهای اخیر رؤسای شورای امنیت در سخنرانیهای خود پس از تأکید بر مسدئولیت اولیدۀ شدورا در حفدظ
صلح و امنیت بینالمللی مانای حقویی همکاری سازمانهای منطقهای و زیرمنطقهای با ملدل متحدد را فصدل
هشدتم منشدور دانسدتهاندد ( S/PRST/2010/1, Statement by the President of the Security Council, 13
January 2010, first paragraph; S/PRST/2010/21, Statement by the President of the Security Council,
 .)22 October 2010, second paragraphآنها همچنین توسعۀ حل و فصل مسالمتآمیدز اختالفدات از طریدق
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«اعضای آژانسها و ترتیاات منطقهای (منظور دولتها) تابع تعهداتی هستند که با عضدویت
آنها در ملل متحد حاصل میشود و نمیتوانند از این تعهدات با استناد به سدند مؤسدس خدود
شانه خالی کنند .در عمل اسناد تأسیس بسیاری از سازمانهای بینالمللی که یصد دارند تحدت
فصل هشتم درآیند شدرو تقددم و تدأخر و همداهنگی بدا منشدور را در خدود گنجانیددهاندد»
( .)Walter, 2012: 1457شددروطی همچددون مطابقددت بددا حقددوق ب دینالملددل در اسدداسنام دۀ
سازمانهایی چون اتحادیۀ آفریقایی 1یا شروطی مانند یاول تعهدات منشور ملل متحد پدیش از
پیوستن به اساسنامه در سند مؤسس سازمان همکاری اسالمی2.
«در این میان جامعۀ اروپایی هی گاه به صراحت خود را تحت فصدل هشدتم معرفدی نکدرده
است .علی رغم اینکه شورای امنیت در اسناد اخیر خود جامعۀ اروپایی را سدازمانی تحدت فصدل
هشتم یلمداد کرده است  9امروزه یطعنامههایی که خطاب به نیروهدای اتحادیدۀ اروپدایی بدوده
است صرفاً براساس فصل هفتم تدوین شده است» (.8)Walter, 2012: 1458
الاته این بدان معنا نیست که شورای امنیت این سازمان را تحت فصل هفتم میداندد بلکده
تنها نشان از الزام آوربودن آن دسته از یطعنامههای شورای امنیت دارد که بر مانای فصل هفتم
تدوین میشوند .دروایع ارتاا فصل هفتم و هشتم نیز در همین جاست که شورای امنیدت بدر
مانای فصل هفتم تصمیم به مشارکت سازمانهای دیگر میگیرد اما ایدامات سازمانهای دیگر
را درخصوص فصل هشتم مشروع میداند .چنانکه درخصوص اتحادیۀ آفریقایی در یطعنامههای
متعددی که بر مانای فصل هشتم صادر کرده است از اتحادیۀ آفریقدایی خواسدته اسدت تدا بده
تالشها برای حل مسالمتآمیز اختالفات در منطقۀ آفریقا ادامه دهند0.

ج) اعضای ترتیبات منطقهای
بند  2مادۀ  02منشور با کر عاارت «اعضای ملل متحد که چنین ترتیااتی را منعقد مینمایندد
سازمانهای منطقهای را «طاق فصل هشتم منشور» تشویق کردهانددS/PRST/2010/14, Statement by the ( .
President of the Security Council, 16 July 2010, ninth paragraph; S/PRST/2011/18, Statement by the
 .)President of the Security Council, 22 September 2011, eleventh paragraphهمچندین نقدشآفریندی

سددازمانهددای منطقددهای در عملیددات حفددظ صددلح را «مطددابق بددا» فص دل هشددتم بدده رسددمیت شددناختهانددد
( S/PRST/2011/17, Statement by the President of the Security Council, 26 August 2011, third
 .)paragraphگویا رؤسای شورا درصدد ایجاد فضایی در شورای امنیت بوده اند تا اعالم کنند شورا مدوازی کداری
میان ملل متحد و دیگر سازمانها را به نفع صلح و امنیت بینالمللی نمیداند.
1. Constitutive Act of the African Union, Article 3, para. (e).
2. Charter of the Organisation of Islamic Cooperation, article 2, para 2 & 5.
3. S/RES/713 (1991), S/RES/727 (1992), S/RES/743 (1992), S/RES/752 (1992), S/RES/757 (1992).
4. S/RES/1575 (2004), S/RES/1484 (2003).
5. S/RES/ 1911 (2010), (fifth preambular paragraph), S/RES/1962 (2010), (sixth preambular paragraph),
S/RES/1975 (2011), (fourth preambular paragraph), S/RES/1980 (2011), (sixth preambular
paragraph), S/RES/2000 (2011) (seventeenth preambular paragraph), S/RES/ 1949 (2010) (eight
preambular paragraph).
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یا چنین مؤسساتی را تأسیس میکنند» دو سؤال را در هن ایجاد میکند؛  .1آیدا پدیششدر
تأسیس آژانس منطقهای عضویت در سازمان ملل است؟  .2آیا ترتیاات منطقدهای مدذکور تنهدا
باید سازمان هایی باشند که اعضای آن ها را دولت ها تشدکیل داده باشدند یدا سدازمان هدایی کده
اعضایشان را سازمان های بین المللی تشکیل می دهند نیز می توانند سازمانی تحت فصدل هشدتم
باشند؟
درخصوص پاسخ به سؤال اول بیان این نکته ضروری است که اعضای غیرعضو نیز بده طدور
داوطلاانه می توانند برای تأسیس آژانس های منطقه ای درخواست دهند و همزمان تعهدات فصل
هشتم منشور را بپذیرند .علت پذیرش این مسئله بند  8مادۀ  02منشور است کده اجدرای مدواد
فصل هشتم را مخل مواد  98و  90منشور نمیداندد 1.در بندد  2مدادۀ  90بده مسدئلۀ پدذیرش
غیراعضا اشاره شده است2.
به لحاظ حقویی عضویت کامل یک سازمان بدین المللدی در سدازمان هدای دیگدر و عضدویت
در معاهدات بین المللی براساس شخصیت حقویی مسدتقل و جداگاندۀ سدازمان و صدالحیت هدا
و اختیارات مختلف آن صحیح به نظدر مدی رسدد (زمدانی  .)43 :1932رویدۀ اخیدر نیدز نشدان
میدهدد کده سدازمانهدای بدینالمللدی مدیتوانندد بده عضدویت سدازمانهدای دیگدر درآیندد.
اتحادیۀ اروپایی در فائو عضویت دارد و از بنیانگذاران سازمان جهانی تجارت محسوب میشدود.
ضمن اینکه در اساس نامۀ سازمان تجارت جهانی امکان پذیرش عضویت سازمان های دیگر وجود
دارد9.
سازمان هایی که از ادغام دولت ها و بازیگران خصوصی تشدکیل شدده اندد نیدز پدا بده عرصده
گذاشتهاند .برای مبال اتحادیۀ حفاظت از محی زیست 8متشدکل از  43عضدو دولتدی اسدت در
حالی که بیش از  344سازمان غیردولتی نیز در آن عضویت دارند و خود این سازمان در مجمع
عمومی سازمان ملل عضویت ناظر دارد .عاارات موسعی که در مادۀ  02منشور به کار رفته است
و بیتمایلی نمایندگان دولتها در کنفرانس سانفرانسیسکو برای ارائدۀ تعریفدی از سدازمانهدای
منطقهای راه را برای تفسیر موسع و یرارگرفتن اینگونه از سازمانها در زمرۀ سازمانهای فصل
هشتم باز میگذارد ( .)Walter, 2012: 1453با این تفسدیر موسدع و امکدان ورود سدازمانهدای
بیشمار بیتردید امکان تعارض تعهدات این سازمان ها با منشور ملل متحد وجود دارد که الاته
بند  1مواد  02و  149منشور تکلیف را مشخ کرده است.
 .1بند  8مادۀ « :02این ماده به هی وجه لطمهای به اجرای مواد  98و  90نخواهد زد».
 .2بند  2مادۀ «: 90هر کشوری که عضو ملل متحد نیست میتواند توجه شورای امنیدت یدا مجمدع عمدومی را بده
اختالفی که خود در آن درگیر است جل نماید مشرو بر اینکه در مورد اختالف مزبور یاالً تعهددات مربدو
به حل و فصل مسالمتآمیز مقرر در این منشور را یاول نماید».
3. The 1994 constitution of the world trade Organization, Art. XIV. 1.
4. The International Union for the Conservation of Nature.
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د) مسئلۀ ارتباط بند  1مادۀ  22با مادۀ  103منشور ملل متحد
طاق مادۀ  149منشور ملل متحد تعهدات منشور بر سایر تعهدات یراردادی اعضا مقددم اسدت.
این مسئله بدان معنا نیست که دیگر تعهدات اعضا اعتااری نداشته باشند بلکه صرفاً با توجه به
برتری مقررات منشور تأثیر خود را از دست میدهند .در فصل هشتم نیز عاارات مشابهی ماندی
بر برتری مقررات منشور بر یراردادهای منطقهای دیده میشود1.
طاق بند  1مادۀ  02منشور ترتیاات یا آژانسهای منطقهای را که بدا اهدداف و اصدول ملدل
متحد در تعارضاند به رسمیت نمیشناسد و الاته این بند تنها به مسئلۀ اهداف و اصول منشور
مذکور در مواد  1و  2منشور اشاره دارد .در حالی که مادۀ  149کلیت منشور را در نظدر گرفتده
است .بنابراین مادۀ  149منشور و بند  1مادۀ  02همپوشانی داشته و بهعندوان مدوادی مکمدل
یکدیگر و با هدف تضمین حداکبری هماهنگی تعهدات مربو بده شدمار مدیروندد» ( Walter,
.)2012: 1456-57

نتیجهگیری
مانای مشروعیت ورود سازمان های بین المللی به عرصۀ اجدرای یطعنامده هدای شدورای امنیدت
یواعد خاصی است که آن ها در سند مؤسس خود گنجاندهاند یا از طریدق اسدتناد بده اختیدارات
ضمنی یا رویۀ خود کس کرده اند .در این میان سند تأسدیس سدازمان از اهمیدت بیشدتری در
میان سایر منابع برای اعمال سازمان بین المللی برخوردار اسدت و الزم اسدت رویده و اختیدارات
ضمنی ماتنی بر سند تأسیس سازمان باشد .اختیارات ضدمنی بدا پیوندد بده صدالحیت شدورای
امنیت طاق مادۀ  93امکانی از پیش تعیین نشده را برای سازمان بده منظدور اجدرای تصدمیمات
شورای امنیت پدید میآورد .یواعد سازمان های بینالمللی باید به منظور مقدررات منشدور باشدد.
این امر نه به دلیل آنکه منشور معاهدۀ برتر یا سدازمان ملدل سدازمان برتدری نسدات بده دیگدر
معاهدات یا سازمان هاست بلکه به دلیل هدفی است که سازمان ملل دارد و سازمان هدای دیگدر
بدان جهت وارد عرصه می شوند :یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی .اسناد یطعنامه ها و رویدۀ
شورای امنیت نشان می دهد که این سازمان همیشه از دیگر سازمان هدا انتظدار همکداری دارد و
در خطاب به سازمانها از عاارات الزامآور استفاده نکرده است.
از دیگر ماانی ورود سازمان بینالمللی فصل هشتم منشور ملدل متحدد اسدت کده بدا اجدازۀ
تأسیس ترتیاات منطقهای که در معنایی موسع همان سازمانهای بینالمللیاند زمینۀ همکاری
سازمان ها با ملل متحد در اجرای یطعنامه های شورای امنیت را فراهم کرده است .توصیف یدک
1. The Charte of United Nations, Article 52 (1).
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سازمان به منزلۀ ترتیاات منطقه ای برای عمل طاق فصل هشتم منشور ملل متحد باید منطادق
با مقررات منشور صورت گیرد و هی سازمانی حق تحمیل وضعیت حقویی خدود بده منشدور را
ندارد .مجموع این عوامل به منزلۀ شرای ورود سازمان های بین المللدی بدرای همکداری بدا ملدل
متحد و بهویژه اجرای یطعنامههای شورای امنیت است.
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