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 مقدمه
 از متشدکل  هدای ارگدان  در که تصمیماتی طریق از را خود حقویی اعمال المللیبین هایسازمان
 زمدانی  ) دهندد مدی  انجدام  شدوند  مدی  اتخدا   المللیبین کارگزاران از متشکل هایارگان یا اعضا
 به را هانآ و شود تعهداتی موجد سازمان اعضای برای است ممکن تصمیمات این(. 111: 1932
 آورالزام تصمیمات که است ییهاسازمان جمله از ملل سازمان. کند متعهد تصمیمات آن اجرای
 را به کشورها و اتخا ( امنیت شورای جمله از) مختلف یهاارگان طریق از را خود آورغیرالزام یا

 تنهدا  ملل سازمان یهاارگان از یکی منزلۀبه امنیت شورای. کندمی دعوت تصمیمات آن اجرای
 تصدمیمات  اجدرای  بدرای  نیدز  المللیبین یهاسازمان از و نکرده بسنده هادولت از درخواست به
 .است کرده همکاری و مشارکت به دعوت خود

 و هدا آن همکاری منظوربه امنیت شورای تصمیمات اجرای برای المللیبین هایعزم سازمان
 دو یواعدد  بده  بایدد  ماانی این بررسی برای. است خود خاص حقویی یماان نیازمند ملل سازمان
 اجدرای  در المللدی بین هایسازمان مشارکت اصلی مانای در ادامه دو اکنون. کرد رجوع سازمان

 متحدد را  ملدل  منشدور  یواعدد  المللدی و بدین  هدای سازمان یواعد یعنی امنیت تصمیمات شورای
 .  کرد خواهیم بررسی
 

 یالمللنیب یهاسازمان قواعد
 کننددۀ اداره و ایجادکننده یواعد وین  1341 معاهدات حقوق کنوانسیون( 14 بند) 2 مادۀ طاق
 شددۀ تنظدیم  هاییطعنامه سازمان  تصمیمات  تأسیس سند: از اندعاارت المللیبین هایسازمان
 یالمللد نیبد  تیمسدئول  طدر   2 مدادۀ  دوم بندد  در 1.سدازمان  شددۀ رویدۀ تبایدت   و هدا آن طاق
 (.ILC Reports, 2011, Art. 2(b)) است شده تکرار عاارات نیهم زین یالمللنیب یهاسازمان

 

 یالمللنیب یهاسازمان ۀناماساس .1
 حقدوق  تابعان میان که است ایمعاهده منظور نخست معنای در معنا دارد؛ دو نامهاساس مفهوم
 و دارد عدام  معندایی  آنکده  دوم. شدود مدی  منعقد المللیبین سازمان یک تأسیس برای المللبین
 & Schermersاندد ) سدازمان  کننددۀ اداره و کده ایجادکنندده   اسدت  حقدویی  یواعدد  همۀ شامل

Blokker, 2011: 727از سدازمان   بخشموجودیت مبابۀ سندبه سازمان نامۀاساس بین این (. در 
 .است برخوردار سازمان یواعد میان در بیشتری اهمیت
المللدی و از نظدر محتدوا    از لحاظ شدکلی  میبدایی بدین    المللیبین سازمان یک مؤسس سند

                                                           
1. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1986, Article 2 (j). 
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دهد کده فقد    المللی استقالل و نظمی حقویی میاین سند به سازمان بین. یانونی اساسی است
 کندد و از پیش اشتغاالت آن سدازمان را تنظدیم مدی    یابدتوسعه می در محدودۀ آن سند رشد و

 (.80: 1932 فلسفی )
 از. اسدت  سدازمان  یدک  کارکردهدای  و سداختار  هدا  صالحیت دربردارندۀ کامل تأسیس ندس
 اهدداف  بده  نیدل  بدرای  سازمان که است وظایفی منظور) 1کارکردی هدف حقویی صرف دیدگاه
 کارکردهدا  و وظدایف  تعریدف  2.تجویزی است جناۀ اولی دارد که جناه سه( دهد انجام باید خود
 باشدد تدا   الزم حقدویی  اسناد و صالحیت ساختار  دارای که دهدمی هاجاز المللیبین سازمان به

 جنادۀ  جناده   دومدین . کندد  محقدق  را سدازمان  اهدداف  بلکده  نکندد   عمدل  هددف بدی  و بیهوده
 عاارت به. کندمی تعیین را هامحدودۀ صالحیت و است اول مورد مکمل که است 9کنندهتعدیل
 هدای مبدال  از یکدی  .اسدت  سازمان آن حقویی عمالا کنندۀ محدودۀتعیین سازمان اهداف دیگر 

 تفسدیر  در تواندمی است که منشور 2 مادۀ 3 بند المللیبین هایسازمان صالحیت بر محدودیت
 .  باشد مؤثر سازمان هایکارکرد
 بده  مؤسدس  سدند  در اعضدا  که را کارکردهایی متعهدند هاسازمان است؛ تعهدی جناۀ سوم

 انجدام  بایدد  کاری چه سازمان که است آن بیانگر بخش این دروایع. هندد انجام اند سپرده هاآن
 (.Schermers & Blokker, 2011: 19دهد )

 منزلدۀ بده  تواندد مدی  مؤسدس  معاهددۀ  کده  اسدت  کرده تصریح دادگستری المللیبین دیوان
 نظدر  رد دیوان. باشد المللیبین هایسازمان به هادولت سوی از اختیارات اعطای برای مکانیزمی
 هدای سازمان به اعطایی اختیارات»: کرد اعالم بهداشت جهانی سازمان درخصوص خود مشورتی
 .(ICJ reports, 1996: 79) «شوند تصریح باید مؤسس معاهدات در عموماً المللی بین

 تفسدیر  بدر  که است یواعدی المللیبین هایسازمان مؤسس اسناد متمایزکنندۀ دیگر ویژگی
 هدم  و( Conventional) یدراردادی  ویژگدی  هدم  واحدد  آن در اسدناد  این زیرا  است حاکم هاآن

 آن بده  مؤسسدان  از سدوی  کده  اهدافی ایجادشده  سازمان ماهیت دارند. (Institutional)اساسی 
 باید مؤسس سند تفسیر هنگام که مؤثر  رویۀ و عملکرد برای الزم هایانگیزه شده است  سپرده
 . نیست مدنظر عادی معاهدۀ یک تفسیر در( ICJ Report, 1976: 74) شوند  بررسی
 اشدخاص  المللدی بدین  هدای سدازمان  کده  گرفدت  نادیدده  تواننمی را حقیقت این حال هر به
 عدام  یواعدد  شدامل  یدانون  ایدن  کده  شدود مدی  انجدام  یدانون  طاق هایشانفعالیت که اندحقویی
 هدای سدازمان  دیگدر   عادارت  بده  .اسدت  المللدی بدین  هاینامهموافقت و مؤسس سند المللی بین
 (.Sands & Klein, 2001: 441خارجی ) و داخلی دارند؛ حقویی مناع نوع دو المللیبین

 المللدی بدین  سازمان شناسنامۀ دروایع شود می متجلی سازمان مؤسس سند در که مقرراتی

                                                           
1. Functional finality 
2. Authorization 
3. Moderation or limitation 
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 ارتادا   سدازمان  اب آن  به اعتماد با و مشخصات به توجه با بازیگران دیگر که ایشناسنامه. است
 Principle of)یددانون  محدددودۀ در و یددانون مانددای بددر عمددل اصددل طاددق .کنندددمددی بریددرار

Constitutionality )و کارکردهدا  انجام برای المللیبین هایسازمان همۀ برای حقویی تعهد یک 
 یضیۀ در یضمن طور به که اصلی. دارد وجود المللیبین سازمان یواعد با مطابق اختیارات اعمال
 (.ICJ Reports, 1962: 167است ) شده اشاره به آن هاهزینه برخی
 را اختیداری  هدر  مؤسدس  سدند  در سدازمان  یک عضو هایدولت آیا که است این سؤال حال
 متحدد   ملدل  سدازمان  با نامهموافقت وجود بدون توانندمی خاص طور به و کنند؟ درج توانندمی
   بگنجانند؟ سازمان تأسیس سند در هاییصالحیت امنیت شورای یهایطعنامه منظور اجرایبه

 :دارد وجود محدودیت نوع دو سازمان یک برای هاصالحیت و اختیارات درج برای
 یواعدد  بده  المللبین حقوق تابعان سایر مانند ایجاد از پس المللیبین هایسازمان آنکه  اول
 را الملدل بدین  حقوق آمرۀ یواعد و 2ایمعاهده  1عرفی یواعد باید و اندملتزم المللبین حقوق عام

 باشدد   کدرده  تصدوی   مقرراتی چنین خود هاییطعنامه در امنیت شورای چنانچه. کنند رعایت
 المللیبین هایسازمان نتیجه در. باشند اعتنابی هابدان نسات توانندنمی المللیبین هایسازمان
 هدای سدازمان  کمرنگ نقش الاته. نیستند حصر و حد بی یدرت دارای خود اختیارات تعیین در
 عرفدی  یواعدد  رعایدت  بده  هدا آن التدزام  مانع المللیبین هایعرف از بسیاری ایجاد در المللیبین

 گیریشکل روند در هاآن مشارکت عرفی یاعدۀ یک به المللیبین تابعان التزام الزمۀ زیرا نیست؛
 (.ICJ Reports, 1951: 131)نیست  یاعده آن تبایت و

 اجدرای  بدرای  سدازمان  آن دارندد  یصد که المللیبین سازمان یک عضو هایدولت آنکه  دوم
 بایددد کندد   درج مقرراتددی تأسدیس  سدند  در و شددود عمدل  وارد امنیدت  شددورای هدای یطعنامده 
. کنندد  رعایدت  را باشدد  بایدد  یدا  اسدت  پایاندد  هابدان خود امنیت شورای که را هاییمحدودیت
 گیدرد  مدی  سرچشدمه  متحدد  ملدل  منشدور  مدتن  از امنیت شورای هایصالحیت که گونههمان
(Joyner, 2012: 234 )9.است متن همان در مقرر هایمحدودیت تابع شورا طریق همان به 

                                                           
شدخ  حقدوق    یدک  منزلۀش نشان داده است که جامعه بهیخو یییضا یۀدر رو ییاروپا جوامع یدادگستر یواند .1

 (. 199: 1932ی  ملتزم است )زمان یعرف المللینبه حقوق ب المللینب

  بهداشدت  یدولت مصدر بدا سدازمان جهدان     ۀنامموافقت یۀدر یض المللیینب یدادگستر یواند یطاق نظر مشورت .2
 یعام و اصل وفدا  المللینحقوق ب المللی ینب یهانامهالوه بر سند مؤسس  به موافقتع المللیبین یهاسازمان

 (.ICJ Report, 1980: 89-90ند )ابه عهد ملتزم

 از یکدی  امنیدت  شدورای »: داشدت  مقرر سابق یوگسالوی کیفری المللیبین دیوان تجدیدنظر شعاۀ که طورهمان. 9
 شدده  ایجداد  اسدت   سدازمان  آن مؤسدس  سند که ایمعاهده توس  هک است المللیبین سازمان یک هایارگان
 اسدت  ممکدن  کده  هرچندد  اسدت   اساسی سند همان هایمحدودیت برخی تابع امنیت شورای رو  این از. است
 حدوزۀ  از فراتدر  توانندد نمدی  اختیدارات  آن مدوردی  هدی   در. باشدد  داشدته  وسدیعی  اختیدارات  سدند  آن طاق

 تقسدیمات  از ناشدی  اسدت  ممکدن  کده  را دیگدری  خاص محدودیت اختیارات نآ و روند سازمان هایصالحیت
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 اجدرای  در نمایندده  یک منزلۀبه المللیبین هایسازمان از هادولت نمایندگی  دکترین بنا بر
 تنهدا ( هدا دولدت  یعنی اینجا در) (. اصیلSeyersted, 2008: 383کنند )می استفاده یطعنامه این

 عادارت  بده . باشد برخوردار هاآن از خود که کند واگذار خویش نمایندۀ به تواندمی را اختیاراتی
 . دارد اصیل که است هاییمحدودیت همان تابع نیز نماینده دیگر 

 اسناد در شدهتصریح موارد به امنیت ورایش تصمیمات اجرای عرصۀ به هاسازمان ورود الاته
 اجرای به خود رویۀ و ضمنی اختیارات به استناد با هاسازمان برخی بلکه نیست  محدود مؤسس
 . اندکرده ماادرت امنیت شورای تصمیمات
 

 تیامن یشورا یهاقطعنامه یاجرا در هاسازمان یۀرو نقش. 2
 هدای سدازمان  و هدا دولدت  رواب  در 1341 عاهداتم حقوق وین کنوانسیون 2 مادۀ دهم بند در
 هدای سدازمان  رویۀ. گرفت صورت المللیبین هایسازمان رویۀ نام به مفهومی پذیرش المللیبین
 در سدازمان  اسدناد  مکمل رویه. است نامهاساس مقررات از هاآن عملی تفسیر دروایع المللیبین
 نشددن روشدن  صدورت  در که است ایاندازه به رویه اهمیت. است نیز سازمان آن مقررات اعمال
باشدد   حقویی شخصیت مبات تواندمی حقویی شخصیت از سازمان برخورداری به مؤسس سند
(Seyersted, 2008: 383.) 

 معاهددات  انواع دیگر تفسیر با مقایسه در امنیت شورای هاییطعنامه تفسیر در رویه اهمیت
 سدند  تفسدیر  هنگدام  سدازمان  رویدۀ  گرفتن نظر در (.ICJ reports, 2010: 94است ) انکارناپذیر
 منشدور  مفسدران (. Peters, 2012: 620) اسدت  مقتضدیات  با اسناد دادنوفق برای راهی مؤسس
 سازمان اهداف منظوربه که جایی تا منشور مقررات تفسیر منظورسازمانی  به رویۀ از متحد ملل

 رویۀ بر مستمر طور به بشری حقوق هایرگانا و جهانی تجارت سازمان. کنندمی باشد  استفاده
 1(.Alvarez, 2006: 89اند )کرده تأکید حقویی سابقۀ یک منزلۀبه سازمانی
 رویدۀ  دیگدری  و 2بعددی  رویدۀ  ابتددا  شویم؛ یائل تفکیک رویه نوع دو میان باید بین این در

                                                                                                                                        
 یه   عنهاا  به   را امنیت شورای منشور  رو  نه و متن نه موردی هی  در. کنندنمی تحمیل باشد سازمان داخلی
 (.Prosecutor v. Tadic, 1995) «اندنکرده شناسایی نااشد  یانون به ملتزم که فرایانونی نهاد

 کده  نیسدت  گونده ایدن  همیشده  و دهدد  تغییدر  را سازمان نامۀاساس مقررات تواندمی که است حدیبه یهرو تأثیر .1
 ایدن . اسدت  متحد ملل منشور 23 مادۀ 9 بند آن بارز مبال. باشد آمده پدید نامهاساس مقررات منظور اجرایبه
 الزم را شودمی اتخا  امنیت رایشو کار آیین از غیر زمینۀ در که تصمیماتی برای دائم اعضای مبات رأی ماده
 را مبادت  آرای آثدار  همدان  نیدز  ممتنع آرای گرفت پیش در امنیت شورای که ایرویه با اما داند می ضروری و
 پدذیرفت  نامیایدا  یضیۀ در خود 1331 مشورتی رأی در را رویه این نیز دادگستری المللیبین دیوان. شدند دارا
(ICJ Reports, 1971: 22.) 

2. Subsequent Practice 
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 المللدی بدین  ازمانسد  اعضای رضایت بر ماتنی و دارد یراردادی ماهیت بعدی رویۀ 1.شدهتبایت
 شدورای  رویۀ مسدتمر  به نامیایا یضیۀ دادگستری در المللیبین دیوان برای مبال . مربوطه است

 23 مدادۀ  9 بندد  طاق هاآن موافق رأی معنای به را دائم اعضای ممتنع رأی و کرد اشاره امنیت
 آن بدرای  دلیلدی  نسدت نتوا امدا  رسید  نتیجه این به اعضا کلی پذیرش به توجه با دیوان. دانست
 2(.ICJ Reports, 1971: 22کند ) ارائه

 دیدوان  مبدال   بدرای . گیردمی شکل سازمان ثانویۀ و عرفی حقوق مانای بر شدهتبایت رویۀ
 2 بند تفسیر برای عمومی مجمع هاییطعنامه از هاهزینه برخی یضیۀ در دادگستری المللیبین
 حقدوق  با شدهتبایت (. رویۀICJ Reports, 1962: 174)کرد  استفاده متحد ملل منشور 13 مادۀ
 اندد   بدا  شدده تبایدت  رویدۀ  اینکه با. است متفاوت آن با اما دارد  هاییشااهت عرفی المللبین
 ناشدی  صدرف  عملکدرد  یدک  از تنهدا  و اسدت  همدراه  همداهنگی  و استمرار مشابهت  ازای درجه
 یهارویه از احتراز برای شدهتبایت عاارت. است وتمتفا عرف با تدریجی تغییر هنگام شود نمی

 (.Buhler, 2001: 292-293است ) اختالفی و نامطمئن
 مقررات ضمنی اصال  جهت در یا سازمان یواعد کردن روزبه برای یا بعدی رویۀ آنکه نتیجه
 ازمانسد  اعضدای  از طریق سازمان ضمنی اختیارات به توجه با اهدافش به نیل منظوربه سازمان
 استمرار شکل و در اتحاد همچون عناصری با زمان گذر در رویه این که صورتی در آید.می پدید

 9.شودمی تادیل شدهتبایت رویۀ به شود  همراه اعضا تمامی میان و هماهنگی

                                                           
1. Established Practice 

 حقدوق  کمیسدیون  گدزارش  بعددی   رویدۀ  مفهوم کردنروشن منظوربه گرفتهصورت ایدامات جدیدترین جمله از .2
 3 در بعددی  رویۀ و بعدی هاینامهموافقت موضوع با که خود گزارش سومین در کمیسیون این. است المللبین
 اشداره  المللدی بدین  هایسازمان مؤسس معاهدات تفسیر در بعدی رویۀ نقش به تاس شده منتشر 2410 آوریل
 هدای سدازمان  اعمدال  از دسدته  سده  معاهددات  حقدوق  در ویدن  کنوانسیون 99 تا 91 مواد به اشاره با و کندمی
 حقدوق  ویدن  کنوانسدیون  92 و( ب()9)91 مدواد  طادق  مؤسدس  سند اطراف بعدی رویۀ. 1 یایل از المللیبین
 شدمرد برمدی  را اعضا بعدی رویۀ و هاارگان رویۀ ترکی . 9 المللی؛بین هایسازمان هایرویۀ ارگان. 2 ات؛معاهد
 و یضدایی  نهادهدای  و( خداص  رأیدی  بده  استناد بدون الاته) المللیبین دادگستری که دیوان است بر این نظر و

 رسدمیت  بده  المللدی بدین  هایسازمان مؤسس سند تفسیر برای را اعمال این دسته سه هر هادولت یضاییشاه
 .(ILC Reports, 2015: 30-31) اندشناخته

 ایدن . اندد گرفتده  نادیدده  را خدود  مؤسدس  سند مقررات بعدی هایرویه و عملکرد با ناتو همچون هاسازمان برخی .9
 هدای تمأمورید  و هدا نقدش  المللدی بدین  هدای سدازمان  مؤسدس  اسناد بازنگری و اصال  روند برخالف هاسازمان
 تعریدف  خدود  برای سازمان  این تأسیس سند در مندرج تغییر و اصال  مقررات گرفتن نظر در بدون را جدیدی
 کدار  المللدی بدین  سدازمان  اداری دادگداه  و دادگسدتری  المللدی بدین  دیدوان  الاته(. Simma, 1999:18اند )کرده

 حقدوق  بدر  تواندد می رویه ثابت  دادهاییرار در تجدیدنظر درخصوص آن موج  به که اندکرده اتخا  رویکردی
 و رفدت  سؤال زیر رویکرد این Leger یضیۀ در کار المللیبین سازمان اداری دادگاه رأی با اما شود  چیره نوشته
 :Amerasinghe, 2005) ندانسدت  اسدناد  آن از برتر را باشد سازمان مکتوب اسناد مخالف که ایرویه مرجع آن

299.) 
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 اینکده  مگدر  باشدد  آورالزام دارای خصوصیت و یانون تواندنمی اولیه مراحل در رویه بنابراین 
 را ایرویده  کدار  روسسکو یضیۀ در المللیبین سازمان اداری دادگاه. یابد تجلی سازمان داسنا در
ندانسدت   آورالدزام  نددارد   دربدر  سدازمان  برای تعهدی هی  و نیست یائل حقی خواهان برای که
(Amerasinghe, 2005: 292 .)رسدمیت  بده  سدازمان  در چندان  باید رویه که معناست بدان این 

 .کند تعهد و حق ایجاد که دباش شده شناخته
 سدند  بدازنگری  و اصدال   بدرای  المللیبین هایسازمان اعضای صالحیت المللبین حقوق در
 رویده  ایدن  (.Simma, 1999: 19اسدت )  بعید عضو چند بعدی رویۀ یا دوجاناه توافق با تأسیس 
 بندابراین   اسدت  معاهدده  اصدال   بدرای  اعضدا  همۀ توافق یا رضایت یدیمی بسیار اصل بر ماتنی
 کده  ایچندجاناده  معاهددات  اصال  هایآیین تا است احترام یابل ملی حاکمیت جناۀ از بیشتر
 (.100: 1932زمانی  ) است شده شمرده مجاز هاآن در اکبریت رأی با گیریتصمیم از شکلی
 باشدد   کدرده  انتخداب  را اجمداع  یدا  کنسانسدوس  گیریتصمیم شیوۀ سازمان که صورتی در
 از سدوی  اجمداعی  هدی   الاته .کند گیریتصمیم تأسیس سند تغییر بدون طریق این از تواندمی

 المللبین حقوق اجااری هاینرم طاق اعضا خود که را هاییمحدودیت تواندنمی سازمان اعضای
 منع جمله از متحد ملل منشور حقوق چون برتری حقوق یا سازمان از خارج( آمره یواعد مانند)

 هدای ندرم  تواندد نمی تنهانه رویه (.Simma, 1999: 19بگیرد ) نادیده اندکرده تخا ا زور به توسل
 وجدود  دلیلی حقوق کلی اصول بر آن برتری برای بلکه بگیرد  نادیده را المللبین حقوق اجااری
 عددم  اصدل  بدا  برتدری  تاعیض  عدم اصل چون اصلی با رویه تعارض موارد در مبال  برای. ندارد
 (.Amerasinghe, 2005: 299شد ) خواهد گذاشته کنار رویه و است تاعیض
 شدورای  تصدمیمات  اجدرای  یصد که شدهتبایت سازمانی رویۀ که است آن بحث این نتیجۀ
 در تنهدا  باشدد   سدازمان  آن مؤسدس  سدند  مقدررات  منظوربه باید اینکه بر عالوه دارد را امنیت
باشدد   شدده  انجدام  آن اهدداف  بده  یدل ن جهدت  در و منشدور  مطدابق  که دارد مشروعیت صورتی

(Alvarez, 2006: 81) .اهدداف  آن تحقدق  منظوربه و دارد خود به مخصوص اهداف سازمانی هر 
 از بایدد  شدود  می عمل وارد امنیت شورای تصمیمات اجرای برای که گاهآن اما  شودمی تشکیل
 ملل با همکاری صورت  این غیر در کند  زیرا خودداری متحدند ملل اهداف با مغایر که ایداماتی
 .داد خواهد دست از را خود مفهوم متحد

 بایدد  شدود   تاددیل  المللدی بدین  هدای سازمان یواعد از جزئی به شدهتبایت رویۀ اینکه برای
 ماندای  منزلدۀ کده بده   ضدمنی  اختیدارات  بلکه رویه تنهانه. باشد مؤسس سند درخصوص اهداف

 .دارند نیاز شرطی چنین به شوند می مطر  المللیبین هایسازمان اعمال دیگر حقویی
 

 یالمللنیب یهاسازمان یضمن اراتیاخت. 3
 در را سدازمان  اعضای هایآرمان و انتظارات نیازها  معموالً المللیبین هایسازمان مؤسس اسناد



 1931بهار ، 1، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    151

 در است کنمم بسیاری خألهای عمل مقام در. اندکلی عاارات دارای عموماً و کرده متجلی خود
 منظدور  به ضمنی اختیارات به توسل. آید وجود به سازمان انتظارات و هاارزش همان به نیل راه

 .است شده بینیپیش خألهایی چنین پرکردن
 مدتن  بطدن  در کده  است سازمان یک هایصالحیت حقویی ماانی دیگر از ضمنی اختیارات

. اسدت  تأسدیس  سدند  مقدررات  بدر  ماتنی رویه همچون و است نهفته سازمان یک تأسیس سند
 مخدالف  نظدر  در( Green Hackworth) ورثهک گرین یاضی از سوی ضمنی اختیارات دکترین
 اختیدارات  وابسدتگی  طرفدداران  از کده  او. شدد  داده شر  و بس  خسارت جاران یضیۀ در خود
 بده  تدوان نمی اندنشده تصریح که که به اختیاراتی بود بر این نظر بود  صریح اختیارات به ضمنی
 از دسدته  بده آن  محددود  و صدریح  اختیدارات  از ناشدی  ضدمنی  اختیارات. کرد اشاره آزادانه طور

روندد  بده شدمار مدی    «ضروری و الزم» صریح اختیارات اعمال برای که شوندگفته می اختیاراتی
(Klabbers, 2002: 68.) 

 کده  مدوایعی  در سمؤسد  سند تفسیر هنگام که دارد را حسن این ضمنی اختیارات دکترین
 را مفسدران  دسدت  شدود   منجدر  نامعقول اینتیجه به آشکارا مؤسس سند مقررات عادی معنای
 سدازمان  بدرای  را نددارد  صدراحت  هابدان مؤسس سند که اختیاراتی تا گذاردبازمی تفسیر برای

 (.Amerasinghe, 2005: 46کند ) رمزگشایی
بده   سدازمان  مؤسدس  سند از سوی که راتیمقر چارچوب در تنها ضمنی اختیارات به استناد
 کده  اختیداراتی  تفدویض  بدرای  تالشی هر لذا. دارد مانور یدرت است  شده اعطا بدان طور صریح
 (. معندای Shaw, 2005: 1196اسدت )  شکسدت  بده  محکدوم  نیسدت   مؤسدس  سدند  با هماهنگ
 یدا  اصدال   بدرای  ناایدد  مؤسدس  سدند  عاارات که است این مؤسس سند اختیارات بودنضمنی
 تکدالیفی  و حقدوق  به اثربخشی منظوربه باید بلکه شود  تفسیر اعضا برای جدید تعهدی افزودن
 :Schermers & Blokker, 2011شود ) گرفته کار اند  بهکرده توافق مؤسس سند در هادولت که

181-182.) 
 سدند  در کده  دباش داشته تواندمی را کارکردهایی تنها معین اختیارات با المللیبین نهاد یک
 محدودیتی او برای نامهاساس که جایی تا اما شده  گرفته نظر در آن اهداف به نیل برای مؤسس
 :PCIJ Reports, 1926کندد )  اعمال گسترده طور به را کارکردها این تواندمی است  نشده یائل

64.) 
 هدای نسدازما  بده  امنیدت  شدورای  از سدوی  یهدری  ایددامات  اجرای واگذارکردن مبال  برای
 کده  اسدت  بدوده  منظدور  این به اساساً اند بوده هشتم فصل موضوع که هاییآن از غیر ایمنطقه
 ایددام  ایدن  اینکده  بده  توجده  بدا . یابدد  دسترسی است  آن فاید خود که نظامی نیروهای به شورا
 یابدل  المللدی بدین  هایسازمان ضمنی اختیارات نظریۀ به توسل با است  منشور اهداف منظوربه

 (.113: 1948 حدادی ) است توجیه
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 کدار  بده  متحدد  ملدل  منشور در 1«صلح حفظ» عاارت. است صلح حفظ عملیات دیگر  مبال
 متحدد  ملدل  منشور 1 مادۀ. است آورده به دست دکترین و رویه سایۀ در را خود اهمیت و نرفته
 بدا  و هددف  این به توجه با. داندمی المللیبین امنیت و صلح حفظ را ملل سازمان اهداف از یکی
 گدروه  -منشدور  در نکدردن بیندی پدیش  با وجود- ملل سازمان که بود ضمنی اختیارات به استناد
 هرچندد . کدرد  تأسدیس  خدود  اصدلی  هددف  به نیل برای را صلح حفظ واحدهای و صلح ناظران
 دیدوان  بندا بدر نظدر    اسدت   نشدده   کدر  خاص طور به متحد ملل منشور در صلح حفظ عملیات
 را اختیدار  این امنیت شورای به تا است پذیرانعطاف کافی اندازۀ به منشور دادگستری یالمللبین
 ,Bialkeکند ) نظارت مخاصمه یک بر هفتم فصل یهری عملیات به توسل بدون حتی که بدهد

2008: www.westlaw.com  .) 
 چهدار . اسدت  هدایی محددودیت  تدابع  نیدز  المللدی نبدی  هایسازمان ضمنی اختیارات گسترۀ
 :از اندعاارت ضمنی اختیارات گسترۀ بر وارد محدودیت
 سدازمان  هدا هزینده  برخدی  یضدیۀ  در دیدوان  مشورتی نظر طاق: بودنضروری و اساسی». 1
 و الزم وظایفش انجام برای که شود ضمنی اختیارات از دسته آن دارای تواندمی تنها المللیبین

 .«اندضروری
 برخدی  یضدیۀ  در کده  دیددگاه  ایدن  براسداس  :حوزه همان در شدهتصریح اختیارات وجود. 2
 منشدور  در خداص   اهددافی  بده  نیل برای صریح  اختیاراتی چنانچه» شد اشاره هاآن به هاهزینه
 و ندد گیرمدی  نشأت منشور از که ضمنی اختیارات به استناد برای محملی دیگر باشند  شده  کر

 .«ندارد وجود شود  نایل خود نیاز مورد اهداف کلیۀ به تواندمی هاآن طریق از سازمان
 توسل برای نامیایا یضیۀ در که است محدودیتی سومین: المللبین حقوق یواعد و اصول. 9
 بدرای  امنیدت  شورای صالحیت که داشت ابراز دیوان یضیه این در. شد ارائه ضمنی اختیارات به

 حقدوق  و بشدر  حقدوق  حدوزۀ  هدای کنوانسیون مانند عام هایکنوانسیون» از سوی تصمیم اتخا 
 .است شده محدود «بشردوستانه

 ایدن  بده  هاهزینه برخی یضیۀ در: سازمانیدرون هایصالحیت توزیع به واردنشدنخدشه . 8
 شدورای  ۀاولید  مسئولیت به توجه با که بود این اصلی مسئلۀ یضیه این در. شد اشاره محدودیت
 و صدلح  حدوزۀ  در عمدومی  مجمدع  اختیدارات  یلمرو» المللی بین امنیت و صلح حفظ در امنیت
 (.Schermers & Blokker. 2011: 184-186) «کجاست تا المللیبین امنیت

 امنیت شورای که صالحیتی با پیوند در ضمنی اختیارات ها محدودیت گونهاین از نظرصرف
 بدا  همکداری  منظوربه المللیبین هایسازمان برای جدیدی پتانسیل دارد  منشور 93 مادۀ طاق
 عامدل  تعیدین  در که باالیی صالحیت به توجه با امنیت شورای. آوردمی وجود به امنیت شورای

                                                           
1. Peace-keeping 

http://www.westlaw.com/
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 را کده  دیگدری  هدای سدازمان  تواندد مدی  1دارد  المللدی بدین  امنیت و صلح نایض یا تهدیدکننده
 درگیدر  خدود  هدای یطعنامه اجرای فرایند در ندارند ارتااطی اشور این هایصالحیت با مستقیماً
 .کند

 در کده تنهدا   المللدی بدین  هایسازمان از دسته آن به امنیت شورای هاییطعنامه اجرای لذا
 هدای سازمان توان بهبرای مبال  می. نیست دارند محدود فعالیت المللیبین امنیت و صلح حوزۀ
 دارندد  نیدز  امنیتدی  رکدن  اما اند آمده پدید همکاری هدف با که هاییسازمان یا نظامی و امنیتی
 .  آفریقا اشاره کرد اتحادیۀ ساختار در امنیت و صلح شورای مانند

 همدین  و برشدمرد  المللیبین امنیت و صلح نایض را ابوال بیماری امنیت شورای مبال  برای
 در خدود  ضدمنی  هدای صدالحیت  به استناد با بهداشت امر در درگیر هایسازمان که است کافی
 2.شوند امنیت شورای هاییطعنامه اجرای عرصۀ در عمل وارد جهانی  بهداشت مسائل

 بدا ( )2444) 1944 یطعنامدۀ  صددور  بده  ایددز  بیمداری  درخصوص امنیت شورای همچنین 
ایددز    بیمداری  شدیوع  پی در را آفریقا در آمدهپیش وضعیت و 9کرد ماادرت (وی آی اچ موضوع
 بهداشت سازمان به اییطعنامه اشاره این در شورا اینکه برشمرد. با المللیبین صلح رایب خطری
 بدا  مادارزه  بدرای  کده  هدایی برنامده  در مزبور سازمان اما نکرده است  مسئله به ورود برای جهانی
 . کردمی استناد امنیت شورای هاییطعنامه به کرد تدوین ایدز بیماری

 برشمرد  المللیبین امنیت و صلح نایض یا تنها تهدیدکنندهنه را الابو بیماری امنیت شورای
 اشاره بیماری این با ماارزه فرایند در سازمان این آفرینینقش لزوم به نیز یطعنامه متن در بلکه
 ایدن  امنیدت  شورای یاال در سازمان تکلیف تنها نیز جهانی بهداشت نامۀ سازماناساس در. کرد
 ایددامات  درخصدوص  و 0مالحظه را امنیت شورای 8هایتوصیه باید سازمان این شورای که است
 همکداری  نامۀموافقت در 1کند. ارائه گزارش نهاد  آن به ها توصیه اشارۀ مورد مسائل در سازمان
 اطالعات ارائۀ در کندمی موافقت جهانی بهداشت سازمان است آمده 3 مادۀ در سازمان دو میان
 آن بدا  امنیدت  شدورای  درخواست محض به المللیبین امنیت و صلح عادۀا یا حفظ برای کمک و

 یدک  کده  کدردیم  طدر   را مسدئله  این همکاری نامۀموافقت ناود فرض با ما 3.کند همکاری نهاد
 در منشدور  93 مادۀ طاق شورا صالحیت با آن پیوند و خود ضمنی اختیارات به توجه با سازمان
 هایکارکرد حوزۀ در و داده تشخی  المللیبین امنیت و صلح نایض منزلۀبه شورا که ایمسئله

                                                           
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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 . شود عمل وارد شورا هاییطعنامه اجرای برای است  بتواند سازمان آن تخصصی
 ایهسدته  هایفعالیت توصیف با تواندمی امنیت شورای ای هسته المللبین حقوق حوزۀ در
 ورود زمیندۀ  المللدی بدین  امنیدت  و صدلح  ندایض  یدا  کنندهتهدید هایفعالیت منزلۀبه کشور یک

 هی  که هاییسازمان حتی کند  دارند  هموار فعالیت ایهسته مسائل امر در که را هاییسازمان
 سدازمانی  کمیتده  ایدن . اسدت  دسدت  ایدن  از مبدالی  1زانگر کمیتۀ. ندارند متحد ملل با یراردادی
 حفظ برای حال در عین و شده تشکیل هادولت از سوی که نهادی مبابۀبه اما نیست  المللیبین
 وارد امنیت شورای درخواست صورت در تواندمی است  نیامده وجود به المللیبین امنیت و صلح
 .  رسدمی نظر به مناس   هن به تقری  منظوربه مبال برای شود  عمل

 سدوی  از که است 2«اتمی توسعۀ المللیبین مقام» نام به سازمانی ایجاد پیشنهاد دیگر مبال
 صددور  مدیریت  کارگیری  به مالکیت  سازمان این وظیفۀ. شد ارائه 1381 سال در باروخ برنارد
 هدا دولدت  از نمایندگی به مرتا  تأسیسات اندازیراه و اتمی انرژی تحقیقات تمامی برای مجوز 
 ریزیپی را ایههست سوخت بانک هایپایه اما نرفت  فراتر طر  مرحلۀ از پیشنهاد این الاته. بود
 از کده  تفسدیری  بدا  توانسدت مدی  زانگدر  کمیتۀ مانند نهاد این(. 143و  24: 1939 جوینر ) کرد

 .شود عمل وارد امنیت شورای هاییطعنامه اجرای برای کندمی ارائه خود اختیارات
 همکداری  یدا  بدودن غیررسدمی  کده  اسدت  ایدن  رسدمی نظر به ضروری آن تذکر که اینکته
 گسدترش  درخصدوص  بحث زیرا نیست  مقام در مؤثر امنیت شورای با مزبور نهادهای داوطلاانۀ
 طادق  امنیدت  شدورای  کده  است صالحیتی از استفاده با المللیبین یهاسازمان همکاری مانای
 در المللدی بدین  هدای سدازمان  نداشدتن عضدویت  دلیدل  بده  اصدوالً  دیگر سوی از و دارد 93 مادۀ

 بعددد گفتددار در. نیسددت آورالددزام نهادهددا ایددن بددرای امنیددت ایشددور تصددمیمات ملددل سددازمان
 شده بررسی المللیبین یهاسازمان برای امنیت شورای تصمیمات ناودن یا آوربودنالزام مسئلۀ
 .است

                                                           
 یاجدرا  یاصدول راهنمدا   ینتددو  یبدرا  1334است که در سدال   اییته( کمZangger Committeeزانگر ) یتۀکم .1

 2شد. طاق بندد   یل( تشک9 ۀماد 2)بند  ی.تیان.پ ۀدر معاهد ایهستهمواد  تمقررات مربو  به کنترل صادرا
مدواد   یدا کده: الدف: مدواد چشدمه      شدوند یهدد مد  عمعاهده مت ینا یاز اعضا یکهر : »ی.تیان.پ ۀمعاهد 9 ۀماد

مدواد   یدد تول یدا اسدتفاده   ی را کده مخصوصداً در جهدت فدرآور     یمدواد  یدا  یدزات ب: تجه یدا  یدژه و یرپذشکافت
 یدن مگدر آنکده ا    دند نده یلتحو یاکشور فاید سال  هسته ی به هشده است  یهته یا یطراح یژهو یرپذشکافت

 از سدوی شدده کده   مواد کنتدرل  یست. ل«یرندماده یرار گ ینتحت پادمان مقرر در ا یرپذشکافت یامواد چشمه 
شدروع   ۀمدواد نقطد   ینصادرات ا زیرا( است؛ Trigger Listماشه ) یستشده است معروف به ل یهزانگر ته یتۀکم
زانگدر   یتدۀ بدا کم  شدده منعقد یهدا نامهمواد با تفاهم یناست. ا یاتم یانرژ المللیینآژانس ب یهاانپادم یاجرا

 گرفتده  کدار  بده  ایهسدته  هدای سال  در است ممکن هاآن از استفادۀ نادرست صورت در زیرا شوند یکنترل م
 (.NPT/CONF.1995/21, 1995) شوند

2. International Atomic Development Authority (IADA). 
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 متحد ملل منشور
 یهدا سدازمان  از سدوی  یدت امن یشورا یماتتصم یاجرا ۀل هفتم و هشتم منشور به مسئلوفص
اعضدای ملدل   »منشور از  84 ۀماد 2داده شده است. در فصل هفتم در بند  صاختصا المللیینب

 1«هستند المللی مربو  که عضو آنهای بینایدامات خود در سازمان ۀوسیلمتحد مستقیماً و به
 ین . همچند کنندد به موج  آن فصل را اجرا  یتامن یشورا یماتاست که تصم شده درخواست

یدک از مقدررات منشدور را مدانع وجدود      هدی  » یبه طور کلمواد فصل هشتم منشور ملل متحد 
المللدی کده   ای برای انجام امور مربو  به حفظ صلح و امنیدت بدین  ها یا مؤسسات منطقهیرارداد

 یایددامات  ی انوع ایدامات منطقه یناز ا یکی و داندینم 2«ای باشدمتناس  برای ایدامات منطقه
 84 ۀمداد  2بندد   ابتددا . کنندد یخاص خدود اجدرا مد    ۀطقدر من المللیینب یهااست که سازمان

 .  کرد یمخواه یبررسرا  سپس مقررات فصل هشتم  منشور
 

 (منشور 84 ۀماد 2 بند) متحد ملل منشور هفتم فصل. 1
 منشور ملل متحد: 84 ۀماد 2طاق بند 
  کده  المللی مربوهای بینایدامات خود در سازمان ۀوسیلاعضای ملل متحد مستقیماً و به»

)تصمیمات شورای امنیدت راجدع بده حفدظ صدلح و امنیدت        عضو آن هستند تصمیمات مذکور
 .«دالمللی( را اجرا خواهند کربین
 20ملدل متحدد طادق مدادۀ      یمجدد بر تعهددات اعضدا   یکه تأکید 84یسمت از مادۀ  ینا

 هبد  ید  یر یدت اکبر یتشمول بودن سازمان ملل و عضدو است  با فرض جهان منشور ملل متحد
 از تدا هدا را ملدزم کدرده اسدت     عضو مقرر داشته و آن یهابر دولت ی  تعهدآناتفاق کشورها در 

 یدت امن یشورا یماتتصم یاجرا برایایدامات الزم را  یالمللینب هایسازمان در عضویت طریق
م نظا ینۀدر زم المللیینب یهاسازمان یگرد یهمکار یرا برا یق زمینهطر ینو از ا ندورآبه عمل 

هدا عضدو   که تنها دولتینا با توجه به(. Reinisch/Novak, 2012: 1377) حفظ صلح فراهم کنند
 یمداده درصددد مشدارکت حدداکبر     یدن ا یدا اسدت کده آ   یدن ا سدؤال منشور ملل متحد هستند  

بده   یزرا ن المللینحقوق ب یدالورودتابعان جد یناۀ و خواستاست برآمده  المللیینب یهاسازمان
 کند؟  میمتعهد  یتامن یوراش یماتتصم

 یعملد  یاجدرا  کندد  مدی  اتخدا   هفتم فصل طاق امنیت شورای که تصمیماتی و هایطعنامه
 یاری. بسد روندد یاز منشور به شمار مد  شورا عملی یرتفاس یانگرب ینوع ند و بهمنشورفصل از  آن

                                                           
1. The Charter of United Nations, Article 48 (2). 
2. The Charter of United Nations, Article 52 (1). 
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 بینددیپددیش را آن سددند مؤسسددان کدده شددوندمددیاتخددا   یطیدر شددرا یماتتصددم یددناز ا
 تأسدیس  سدند  اینکده  تعیدین  در سدازمان  یدک  ارکان (. رویۀRosenne, 2004: 404کردند )نمی

: 1933 ی )دورمدوا  کندد یم یفاا یدارد نقش مهم ییخاص چه معنا هاییتآن سازمان در مویع
94.) 

و  811 مدواد  ماندای  بدر  تصمیم اتخا  هنگام شورا این که دهدمی نشان امنیت شورای رویۀ
 داده اختصداص  المللدی بدین  هدای سدازمان  مشارکت را به هایشیطعنامه از دهاییبنمنشور  822
 هدای سدازمان  از شدورا  دعوت. است کرده اشاره نیز 84 مادۀ به 82 و 81 مواد اجرای در و است
 در امنیدت  شدورای  کده  عاداراتی . اسدت  شدده  مطر  «درخواست» صورت به همیشه المللیبین

 اصدطالحاتی به کار برده است اغل   المللیبین هایسازمان از واستدرخ برای خود هاییطعنامه
 . است بوده Request1 و Urge  Call upon9چون 

                                                           
 :84 ۀدر رابطه با ماد 81 ۀماد یبر مانا یتامن یشورا یماتتصم .1

 ,Resolution 1306 (2000)یرالئون )سد  یتوضع خصوصدر 2444در سال  یتامن یکه شورا ییهادر یطعنامه

paras. 16 & 18)یوپی و ات یتره  ار(Resolution 1298 (2000), para. 12صادر کرد  از هم )یهاها  ارگاندولت ۀ 
درخواست کدرده اسدت تدا مدوارد نقدض       رب ی  ینو طرف المللیینب یهاسازمان یگروابسته به ملل متحد و د

 یمخاطاان دعوت به همکار ۀاز هم یتامن ید. شورابرسانن یتامن یرا به اطالع شورا یتامن یشورا یماتتصم
 ,Resolutions 1408 (2002), para. 21, & 1478 (2003)کندد ) یو پنل کارشناسان مد  هایمتحر یتۀکامل با کم

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

Resolution 1455 (2003), para. 7..) 
اتفداق   یدران ا یاهسدته  هدای یدت فعال یۀدر یض المللیینب یهابارز درخواست شورا از سازمان یهااز نمونه یکی
درخواسدت   المللدی ینبد  یکشورها و مؤسسات مدال  ۀاز هم یتامن یمنشور شورا 81 ۀماد یاجرا منظوربهافتاد. 

 کنندد  یاهدداف بشردوسدتانه خدوددار    یجدز بدرا   یدران ابه  یدجد یمال یهااعتاارات و کمک یکرد که از اعطا
(Resolution 1747 (2007), para. 7.) یاناروپا خواسته است تا م یۀاز اتحاد 1323 ۀشورا در یطعنام ین همچن 
 Resolutionیابندد ) دسدت   یاسدی حدل س به راه ینمذاکره  طرف یقتا از طر کند گرییانجیم 0+1و گروه  یرانا

1929 (2010), para. 33.) 
 :84 ۀدر رابطه با ماد 82 ۀماد یاجراخصوص در تیامن یشورا یۀرو. 2

 اتحادیدۀ  عضدو  هدای دولدت  از شورا( ینگوو هرزه یبوسن یتوضع ی)راجع به بررس (2414) 1384 ۀدر یطعنام
 شدورا  بده  خدود  هدای فعالیدت  درخصدوص  تا کندمی درخواست شمالی آتالنتیک پیمان عضو هایدولت و اروپا

 یتوضدع  یبررس یزبار ن ین( )ا2411) 2413 ۀدر یطعنام .(Resolution 1948 (2010), para. 18)دهند  گزارش
 .Resolution 2019 (2011), para )شدود  یعاارات تکرار مد  یندر دستورکار شورا بود( هم ینگوو هرزه یبوسن

18). 
 کده  منطقده  کشدورهای  ویژهبه هاکشور همۀ از شورا( یایل ی( )راجع به بحران داخل2411) 1339 ۀدر یطعنام

 تحدریم  محددود  اجدرای  کده  کندد مدی  درخواسدت  دارندد  عضدویت  دیگدر  ایمنطقه هایسازمان یا ترتیاات در
 یادی را بده مقصدد ل   یارسدال  یهاو محموله ین( را تضم2411) 1334 ۀیطعنام 14و  3 بند در مقرر تسلیحاتی
 .(Resolution 1973 (2011), para. 13)کنند کنترل 

1. Resolution 1841 (2008),para. 4.  
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تعهدد   یجداد ا عضدو  هدای دولدت  بدرای  (Call Upon)چدون   یکلسن عادارت  هانس بنا به نظر
 هدا دولدت  20و مطدابق مدادۀ    شدود می محسوب یتامن یشورا یماتاز تصم ئیجز یراز کند یم

 تعهددات  بدا  است ممکن تعهدات این. کنند اجرا و بپذیرند را امنیت شورای تصمیمات اندموظف
 مدادۀ  صدورت  ایدن  در کده  باشند تعارض در اندپذیرفته دیگر معاهدات طاق هادولت که دیگری
 هدای سدازمان  از یکدی  عضدو  ها دولت چنانچه. دهدمی شورا و منشور تعهدات به را برتری 149
 طریدق  از اندد موظدف  هدم  و متعهدندد  شورا تصمیمات اجرای به مستقیماً هم باشند  المللیبین

 نیسدت   هدا سازمان تکلیف امر این. کنند اجرا را تصمیمات آن المللیبین سازمان در ایداماتشان
 امنیدت  شورای تصمیمات سازمان  آن نامۀاساس مطابق دارند تعهد که هستند هادولت این بلکه
 (.Kelsen, 1950: 745کنند ) اجرا را

 منظدور بده  سدازمان  یدک  الدزام  بدرای  Decideشورا عادارت   ینا هاییطعنامه از یکهی  در
 آورالددزام عملیدداتی بندددهای تنهددا. اسددت نرفتدده کددار بدده امنیددت شددورای تصددمیمات اجددرای
 تنهدا  وند  زیدرا شد یآغداز مد   Decideعادارت   با که هستند بندهایی امنیت شورای هاییطعنامه
 هفدتم  فصدل  تحدت  امنیت شورای آورایدام الزام ی( به معناDecision)تصمیم  بندها  در همین

 عاددارت هددایطعنامدده یدداتیعمل یاز بندددها یدر برخدد یددتامن یشددورا .روندددمددی شددمار بدده
 بده کدار   یدز ن 2«منطقده  در حاضدر  کشدورهای » مشدارکت  برای را «(Decide)گیرد می تصمیم»

 نکدرده  اسدتفاده  ایمنطقده  سدازمان  یدک  بدرای  آورالدزام  عادارت  ایدن  از گاهی اما ه  برده است
 .است

آن  یها برادرخواست ینآوربودن االزام ۀبا مسئل المللیینب یهادرخواست از سازمان مسئلۀ
 معناسدت  بددان  المللیبین تابع یک برای تعهد یک آوربودنالزاممتفاوت است.  ۀنهادها دو مسئل

 از تواندمی امنیت شورای. شودمی فراهم تابع آن المللیبین مسئولیت تعهد  نقض صورت در که
 توانندد می المللیبین نزاکت براساس نهادها آن. کند همکاری به دعوت المللیبین نهادهای همۀ
 نکنندد   اعتندا  امنیدت  شدورای  درخواسدت  بده  چنانچده  اما دهند  مبات پاسخ درخواست آن به

 المللدی بدین  هدای سدازمان  بدرای  هدا درخواسدت  آن زیدرا   نخواهند داشدت  المللیبین مسئولیت
 .  یستن االتااعالزم

 تصدوی   بدا  امنیدت  شدورای  چنانچده  المللدی بدین  کیفدری  دیدوان  نامۀاساس 11 مادۀ طاق
خواسدت  در را رسیدگی و تعقی  تعلیق المللیبین کیفری دیوان از هفتم فصل طاق اییطعنامه

(Request ) یابدل  دیگر بار یک برای و شد خواهد معلق ماه 12 تا رسیدگی و تعقی  فرایند کند 
 9.است تمدید

                                                                                                                                        
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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  یل چنانچه امنیت شورای هایبه نظر برسد که درخواست گونهینممکن است ا نظر اولدر 
 خواهدد  آورمالزا المللیبین کیفری دیوان برای باشد  شده تصوی  متحد ملل منشور هفتم فصل
 یدت امن یشدورا  هدای یطعنامه به که دارد صالحیت المللیبین کیفری دیوان دلیل دو به اما بود 
 اثر ندهد.   ی ترت

 دارایخدود   ۀنامد اسداس  8مدادۀ   طادق و  یسدت مزبور عضو سدازمان ملدل ن   یوانآنکه د اول
 یدوان د یدن ا یشدورا بدرا   یماتتصدم   رو یدن مستقل از سازمان ملل است. از ا یحقوی یتشخص
 زیدرا  نددارد   استناد یابلیت نیز متحد ملل منشور 149 مادۀ خصوص ینو در ا یستاالجرا نالزم
. المللدی بین هایسازمان نه هاستدولت تعهدات بر منشور تعهدات برتری درخصوص مزبور مادۀ

 اسدت  دیوان باورا ش یهایطعنامه یاجرا منظوربه یینها گیریتصمیم اینکهدوم آنکه با توجه به 
 از تواندد مدی  مزبور دیوان امنیت  شورای نه و گیردمی صورت دیوان از سوی نامهاساس تفسیر و
 (.Stahn, 2003: 102) انگارد نادیده را امنیت شورای تصمیمات و کند استفاده اختیار این

ه  صدراحتاً  مداخل یها براپس از درخواست از سازمان یتامن یشورا یدر موارد معدود الاته
توجده بده    بدا  یموارد ینرا متذکر شده است که در چن 84و  20ها به موج  مواد دولت یفۀوظ
 هدا آن عضدو  هدای دولت از درخواست باید را هاسازمان از درخواستملل متحد   منشور 84مادۀ 
 1.بدانیم
 تکلیددف پددذیرش المللددی بددین هددایسددازمان حقددوق منظددر از و حقددویی صددرف دیدددگاه از
 دشوار امنیت شورای تصمیمات اخ  طور به و ملل سازمان از تاعیت به المللیبین هایزمانسا

 ملدل  سدازمان  عضویت به و پذیرفته را متحد ملل منشور که هستند هادولت تنها این زیرا است 
 آور باشد.  ها( الزام)سازمانغیراعضا  برای سازمان یک تصمیمات که نیست منطقی و انددرآمده
 یدر جهت اجدرا  یتامن یشورا هاییتهاز کم یکی از سوی یگرد یهایرارداد با سازمان دعق
عضدو   یهادولت ینمنشور ا 84اتخا  شد که طاق مادۀ  یقتحق یناشورا با توجه به  یماتتصم

ایداماتشدان   یقاند؛ آن هم از طرشورا شده یماتآور تصمایدامات الزام یتهستند که ملزم به رعا
 2.دارند عضویت هاآن در که یالمللبین هایسازمانته از دس آندر 

                                                           
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” 

 Analytical Support and Sanctions) اهد یمو نظدارت بدر تحدر    یلدی تحل یاانیگدزارش گدروه پشدت    یندر دهمد  .9

Monitoring Team   یهدداگدروه  یمتحدر خصدوص  رد) (2448) یددتامن یشدورا  1021 ۀ( کده متعاید  یطعنامد 
صدلح و   یدد ( )بدا موضدوع تهد  2444) 1422 ۀشدد و بدا یطعنامد    یسهمچون القاعده و طالاان( تأس یستیترور
 ۀکه با یطعنامد  یایتهنکته اشاره شد که کم ینا  به یافت( توسعه یستیاز ایدامات ترور یناش المللیینب یتامن

 یمشدد  تصدم   یس( تأسد یسدتی از ایدامات ترور یناش المللیینب یتصلح و امن ید( )راجع به تهد1333) 1213
 یمدایی هواپ المللدی ینمانندد سدازمان بد    المللیینب یهاعقد یرارداد با سازمان یرا برا ییهاگرفته است تا طر 

 World Customsگمرکددات ) ی( و سددازمان جهددانInternational Civil Aviation Organization) یکشددور

Organization کندد )  ین( تددوS/2009/502, Letter dated 28 September 2009 from the Chairman of the 
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 یکداد  یۀیضد  یالمللد ینبد  یهاشده در سازمانمهم مطر  یایاز جمله یضا خصوص ینا در
 ی بددو  یدا  ی)ابتدا دادگاه عمدوم  اروپا یۀاتحاد یییضا یدر دو مرحله در نهادها یهیض یناست. ا

 ( مطر  شد.  یالمللینب یدادگستر یواننظر در دیدتجد ۀسپس در مرحل
از منشور از جمله مدواد   یبا استناد به مواد ییاروپا ۀجامع( General Courtعمومی ) دادگاه

از  یمنشدور ملدل متحدد و بدا اسدتناد بده مدواد        84 ۀماد 2  بند 20 ۀ  ماد28 ۀماد 1  بند 149
 ۀجامعد  941مدادۀ   1یی اروپدا  یۀاتحاد 11 ۀماد 1از جمله بند  ییاروپا یۀمعاهدات مؤسس اتحاد

خود  أیر 0ییاروپا ۀجامع 944 یتنهادر و  9438مادۀ  9یی اروپا ۀجامع 14مادۀ  1بند  2یی اروپا
 صادر کرد:   یل  یهارا با استدالل

 تصمیمات اجرای و المللبین حقوق یواعد متعهد متحد ملل اعضای مانند اروپایی . جامعۀ1
 اختیدارات  .2اسدت؛   متحد ملل منشور هفتم فصل اقط متخذه تصمیمات ویژهبه امنیت شورای
 نهادهای .9 کنند؛ اظهارنظر توانندنمی شکلی هر به محدودند و خصوص این در جامعه نهادهای
 .8دهنددد؛  تغییددر را هدداآن یددا کننددد ارزیددابی را هددایطعنامدده محتددوای توانندددنمددی اتحادیدده
 کندار  بایدد  شدوند می هایطعنامه این اجرای مانع که داخلی یوانین یا المللیبین هاینامهموافقت
 حقوق بر منشور تعهدات برتری  (Effect of Legality) بودنیاثر یانون یجۀنت .0 1شوند؛ گذاشته

                                                                                                                                        
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.) 

 ۀخود را که در حوز یتیو امن یمشتر  خارج یاستس یهاتحاد: »ییاروپا یۀاتحاد ۀمعاهد 11 ۀماد 1 بند. 1
 یتامن یت.    . حفظ صلح و تقو9 ؛.    2 ؛.    1» :کندمی یفتعر یراست با اهداف ز یو خارج یتیامن یاستس
 ...«.متحد ملل منشور اصول با مطابق المللیبین

 ۀدر ایدام مشتر  که مطابق با مقررات معاهد یاکه در موضع مشتر   ییدر جا: »ییاروپا ۀجامع 941 مادۀ .2
ثالث  یرواب  خود با کشورها کالً یا شده است که جامعه جزئاً مقرر هاآناند و در شده یمتنظ ییاروپا یهاتحاد

و  یسیونکم یشنهادرا انجام خواهد داد. شورا با پ یایدامات ضرور یهاتحاد یکاهش دهد  شورا یارا یطع کند 
 «.( ایدام الزم را انجام خواهد دادqualified majority) صالحیت با اکبریت روش به گیریرأیبا 

 با اروپایی جامعۀ 941 مادۀ درخصوص ایتصادی رواب  محدودکردن برای الزم ایدامات به راجع ماده این .9
 .است ثالث کشورهای

 1304 یهژانو 1 یخاز تار یشمنعقده پ یهانامهموافقتاز  یحقوق و تعهدات ناش: »اروپایی جامعۀ 943 مادۀ .8
 تأثیرچند دولت ثالث تحت  یا یکچند دولت عضو و  یا یک یانالحایشان م یخاز تار یشالحاق کشورها پ یبرا

 «. معاهده یرار نخواهد گرفت ینمقررات ا

 یاز اهداف جامعه و بازار مشتر  ضرور یکیرا در رابطه با  یاگر جامعه اتخا  ایدامات: »ییاروپا ۀجامع 944 مادۀ. 0
 روش به گیریرأیو با  ییرلمان اروپاو بعد از مشورت با پا یسیونکم یاز سو یبداند  شورا براساس طرح

 «.کرد خواهد اتخا  را الزم ایدامات اجماع
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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حقدوق معاهددات    یونکنوانسد  94استناد بده مدادۀ    .1و  1است آن با متعارض عرفی و معاهداتی
 نظدامی شاه هایفعالیت یضیۀ همچون دادگستری لیالملینب یواند یاییضا یو برخ ینو 1313
 9.یالکرب یۀو یض 2نیکاراگوئه در امریکا نظامی و

 حقدوق  تاعیدت  وی. بودندد  مخالف رأی این با( Maduro) مادورو مستشار چون کسانی الاته
 New) «ندوین  حقدویی  نظام» یک اروپایی جامعۀ که استدالل این با کرد رد را منشور از جامعه

Legal Order )و است متمایز آن از اما است  موجود حقویی نظام وامدار که است کرده تأسیس 
 توسد   جامعه حقوق و المللبین حقوق ارتاا » وی بنا بر نظر. نیست ملزم منشور از تاعیت به
 جامعده  حقوق در تواندمی صورتی در تنها المللبین حقوق و شودمی تعیین جامعه حقویی نظام
 از تجدیددنظر  هنگام مستشار یاضی این نظر 8«.باشد جامعه حقوق اصول با مطابق که دکن نفو 
 .شد تأیید اروپایی دادگستری دیوان در کادی  رأی

 تجدیددنظرخواهی  از پدس  رأی  ایدن  تجدیددنظر  منزلدۀ مرجدع  به اروپایی دادگستری دیوان
 از سدوی  الملدل بین وقحق مقررات رعایت لزوم پذیرش ضمن(  ی)بدو عمومی دادگاه محکومان
منشور ملل متحدد و   20و  28ملل متحد به تعهدات مقرر مواد  یاعضا یاندیو لزوم پا 0اتحادیه

بدر ایدن    1جامعه و ملدل متحدد    یانم یناظر بر همکار ییاروپا ۀجامع 144و  133اشاره به مواد 
 دهد اثر ترتی  منیتا شورای هایخود به یطعنامه 941و  14طاق مواد  یدبود که جامعه با نظر
 Common)مشدتر    موضدع  جملده  از جامعده  خدود  یواعدد  درون از بایدد  اثربخشدی  این منتها

Position )ایدام مشتر  یا (Joint Action) یخدارج  و یتدی مشدتر  امن  یاسدت که در یال  س 
 یداد ز ا یدد اما ناا 4 به عاارات یطعنامه توجه کند یدجامعه با 3اجرا برسد. ۀبه مرحل شودیاتخا  م

 و کندد نمدی  تحمیدل  اعضا به روشی هی  داخلی نظام در هایطعنامه اجرای برای منشور کهرد اب
 3.است گذاشته خودشان عهدۀ بر را آن

 
 

 (28 و 23 ،22 مواد) منشور هشتم فصل .2
 یدا  ترتیادات ورود  یحقدوی  یو دروایع فصل هشتم منشور ملدل متحدد مادان    08و  09  02 مواد

                                                           
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 



 1931بهار ، 1، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    111

هدا را بده   و نقدش آن  کندد یمد  ریدزی یهپا المللیینب یترا در امر صلح و امن یامؤسسات منطقه
 مجادلدۀ  و ملدل  جامعدۀ  میبداق  تجربۀ کنندۀمنعکس هشتم فصل مقررات». شناسدیم یترسم
 در گرایدی منطقده  صریح کردننهادینه طرفداران و متمرکز جمعی امنیت نظام به معتقدان میان
گرایدی و  تحدد دروایدع وارث آخدرین منایشدۀ بدین جهدان      سدازمان ملدل م  . اسدت  ملدل  منشور
در حقیقدت طراحدان اصدلی میبداق     . گرایی از سازمان سلف خود یعنی جامعۀ ملل اسدت منطقه

رئدیس جمهدور روزولدت از سیسدتم     . نکردند یامنطقه هایای به مکانیزمجامعۀ ملل هی  اشاره
در . کدرد حمایدت مدی  ( ینچد  انیدا و یتبر ی   شدورو امریکدا ) متمرکز با برتری چهار یدرت بزرگ

بدرای فصدل هشدتم     «یامنطقده  ترتیادات » کنفرانس دماارتن اوکس یرار بر این شد که عندوان 
 (.Randelzhofer/Nolte, 2012: 1424-1426منشور انتخاب شود )

 

 یامنطقه نهاد مفهوم (الف
آن  یاییمحدود جغراف یدر معنا ید( را لزوماً نااRegional) یا( و منطقهRegionمنطقه ) عاارت
 تدر  دییدق  عاارت بهمنافع آن منطقه است.  یندگیاز نما یبخش یامنطقه یندگیکرد. نما یرتفس

رو به هدف سازمان  یناست که آن منطقه داراست و از ا یبه منافع اشارهمنطقه ۀ منظور از کلم
 هدای کشدور  زمانسدا مانندد   یسدازمان  یریمرا بپدذ  یریتفس ینچنانچه چن دارد. یمربوطه بستگ
 وایعدی  پیوندد  اینکه بدون اعضایش اینکه با شد  خواهد تلقی ایمنطقه سازمانی المنافعمشتر 
. لدذا طادق   اندد پراکنده جهان در(  مشتر  تاریخی تجربیات جز به)الاته  باشد بریرار آنان میان
 ,Abassباشدند )  جهدانی  هدای سدازمان  از کمتر یدبا ایمنطقه هایسازمان یاستدالل اعضا ینا

2004: 8.) 
 یهدا سدازمان  همکداری  نفس دارد  اهمیت منشور هشتم فصل کنندگانتدوین نظر آنچه در

 یدا باشدد   یامنطقه یهاسازمان یلممکن است با تشک یهمکار ینشکل ا حال. است المللیبین
و مؤسسدات   تترتیادا از  یفدی عمددتاً تعر  منشور. یردصورت گ یامنطقه ترتیااتانعقاد  یقاز طر
 یامنطقده  یادات ها و ترتانواع سازمان  انعطاف یتیابل یجادتا با ا است یاوردهبه عمل ن یامنطقه

 (.113: 1948 ی )حداد دنکمشارکت  المللیینب یتبتواند در حفظ صلح و امن
مدا   یبحث اصل یرندۀاست که دربرگ یعاارت موسع «ایمنطقه مؤسسات و ترتیاات»عاارت 

بدا   یم کده سدؤال مواجده شدو    یدن امدا ممکدن اسدت بدا ا      اسدت  یزن یامنطقه یهاسازمان یعنی
   کند؟یم یداپ یامنطقه یااتسازمان وصف ترت یکمفهوم در منشور چگونه  ینا نکردنیفتعر
 

 یامنطقه نهاد منزلۀبه سازمان کی فیتوص تیصالح (ب
بده   خدود   مؤسس سند در( OSCEدر اروپا ) یو همکار یتها مانند سازمان امناز سازمان برخی
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 یکدای مرا یهدا کشدور  منشدور  1.نامندد می منشور هشتم فصل طاق سازمانی را خود طور صریح
 ملدل  منشدور  یالد   در التدین  امریکدای  کشورهای سازمان»: داردمی مقررخود 1در مادۀ  ینالت

 سدازمان مزبدور در   ییصدد همکدار   یدانگر ب یصراحت ینچن 2.«است ایمنطقه آژانس یک متحد
خود را  یحقوی یتوضع تواندینم یااست. سازمان منطقه یامنطقه یهابخش مربو  به سازمان

 یاسدازمان منطقده   منزلدۀ بده  ینسدازمان معد   یدک  یدابی در ارز بنابراین  کند یلبه منشور تحم
 :Walter, 2012بدود )  خواهدد  المللدی بین رویۀ یانگرب موردنظر فصل هشتم  اعالم خود سازمان

1458.) 
و ممکدن اسدت    گنجاندده شدده   یامنطقه یهاکه در اسناد مؤسس سازمان یمقررات وایعدر

 یاراتاخت تواندی  نمکندمحدود  یاخارج از سند مؤسس را منع  یامنطقه هایسازوکارتوسل به 
چنانچده   بندابراین  . کندهفتم( را محدود  یاطاق فصل ششم  یتامن یسازمان ملل متحد )شورا

مطدر  شدود  مسدئله     یاسدازمان منطقده   یدک همزمدان در سدازمان ملدل و     به طدور  یامسئله
 اجرایدی  ایددامات  خصدوص  در یز. در عمل نآوردینم یشملل متحد پ یبرارا  یخاص یتیصالح
 حدل  بدرای  حقیقدی  تواندایی  زیرا دارد  تمایل ایمنطقه ترتیاات به کار واگذاری به ملل سازمان
 9.(Shaw, 2005: 929) است اینطقهم سازمان اختیار در ایمنطقه اختالف

رشدته از حقدوق    یدن از یواعدد ا  یدد با المللینتابعان حقوق ب منزلۀبه المللیبین هایسازمان
کده بتوانندد در سدند مؤسدس      یستن یعها آن یدر هم وسسازمان یاراخت بنابراین . ندنک یتتاع

 یش کرده است خود را سازمان. بر خالف ناتو که تالیرندخود در نظر بگ یبرا یتیخود هر صالح
تحدت   یناتو را سدازمان  0یتامن یو شورا 8کل سازمان ملل یرتحت مقررات فصل هفتم بداند  دب

سازمان خدود را سدازمان دفداع مشدروع      یناست که ا یدر حال یناند. اکرده یفصل هشتم معرف
 1.داندیم یجمع

                                                           
1. Charter for European Security , Article II, Istanbul, November 1999. 
2. Charter of Organization of American State, article I. 

 طدرفین  بدین  ایمنطقده  مدذاکرات  شددن انجام ادعای درخصوص نیکاراگوا یضیۀ در دادگستری المللیبین . دیوان9
امر مدانع   ینصورت گرفته باشد  ا ینطرف یانکه ممکن است م یبا وجود مذاکرات فعال یحت»کرد:  خاطرنشان
 اشنامده اسداس براسداس   یدادگسدتر  المللدی ینبد  یدوان بر طاق منشور و د یتامن یشورا یل کارکردهااز اعما
 هدای سدازمان  یدا  یادات عملکرد ترت یواند بنا به نظر(. ICJ Reports, 1984: 392, 440, 104, 151) «بود نخواهد
 .ندارد هایشارگانسازمان ملل و  یفر انجام وظاد تأثیری ایمنطقه

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.  

 حفدظ  در شدورا  اولیدۀ  یتبر مسدئول  تأکیدخود پس از  هاییدر سخنران یتامن شورای رؤسای یراخ یهاسال در .1
 فصدل  را متحدد  ملدل  با ایزیرمنطقه و ایمنطقه هایسازمان همکاری حقویی مانای المللی بین امنیت و صلح
 S/PRST/2010/1, Statement by the President of the Security Council, 13اندد ) دانسدته  منشدور  هشدتم 

January 2010, first paragraph; S/PRST/2010/21, Statement by the President of the Security Council,  

22 October 2010, second paragraphیدق اختالفدات از طر  آمیدز مسالمتحل و فصل  ۀتوسع ینهمچن ها(. آن 
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 یتهستند که با عضدو  یابع تعهدات( تهادولت منظور)ای منطقه ترتیاات و هاآژانس اعضای»
تعهدات با استناد به سدند مؤسدس خدود     یناز ا توانندیو نم شودیها در ملل متحد حاصل مآن

 تحدت دارند  یصدکه  المللیینب یهااز سازمان یاریکنند. در عمل اسناد تأسیس بس یشانه خال
 «اندد یدده خدود گنجان بدا منشدور را در    یخر و همداهنگ أشدرو  تقددم و تد    درآیند  هشتم فصل
(Walter, 2012: 1457شددروطی .)  ۀنامدددر اسدداس الملددلینهمچددون مطابقددت بددا حقددوق بدد 

از  یشمانند یاول تعهدات منشور ملل متحد پد  یشروط یا 1آفریقایی یۀچون اتحاد ییهاسازمان
 2.یاسالم ینامه در سند مؤسس سازمان همکاربه اساس یوستنپ

 نکدرده  معرفدی  هشدتم  فصدل  تحت را خود صراحتبه گاههی  اروپایی جامعۀ میان این در»
 فصدل  تحدت  سدازمانی  را اروپایی جامعۀ خود اخیر اسناد در امنیت شورای اینکه رغمعلی. است
بدوده   ییاروپدا  یدۀ اتحاد یروهدای که خطاب به ن ییهاامروزه یطعنامه 9است  کرده یلمداد هشتم

 .8(Walter, 2012: 1458) «شده است یناست صرفاً براساس فصل هفتم تدو
بلکده   داندد  می هفتم فصل تحت را سازمان این امنیت شورای که نیست معنا بدان این الاته
فصل هفتم  یکه بر مانا دارد امنیت شورای هاییطعنامه از دسته آن آوربودنالزام از نشانتنها 
بدر   یدت امن یشورا جاست که یندر هم یز. دروایع ارتاا  فصل هفتم و هشتم نشوندیم ینتدو
 یگرد یهااما ایدامات سازمان گیرد یم یگرد یهابه مشارکت سازمان یمفصل هفتم تصم یمانا
 یهادر یطعنامه یقایی آفر یۀاتحاد خصوص. چنانکه درداندیفصل هشتم مشروع م خصوصرا در
ا بده  خواسدته اسدت تد    یقدایی آفر یۀفصل هشتم صادر کرده است  از اتحاد یکه بر مانا یمتعدد
 0.ندادامه ده یقاآفر ۀاختالفات در منطق یزآمحل مسالمت یها براتالش

 یامنطقه باتیترت یاعضا (ج
نمایندد  را منعقد می ترتیااتیاعضای ملل متحد که چنین » عاارت  کر با منشور 02 مادۀ 2 بند

                                                                                                                                        
 S/PRST/2010/14, Statement by the) .اندد کرده یقتشو« طاق فصل هشتم منشور»را  یامنطقه یهاسازمان

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 paragraph  آفریندی نقدش  (. همچندین 
 اندددشددناخته یتهشددتم بدده رسددم لفصدد «بددا مطددابق» را صددلححفددظ  یدداتدر عمل یامنطقدده یهدداسددازمان

(S/PRST/2011/17, Statement by the President of the Security Council, 26 August 2011, third 

paragraph.) کداری مدوازی  شورا کنند اعالم تا اندبوده امنیت شورای در فضایی ایجاد درصدد شورا رؤسای گویا 
 .داندنمی المللیبین امنیت و صلح فعن به را هاسازمان دیگر و متحد ملل میان

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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شدر   یشپد  یدا آ. 1 کند؛یم یجادسؤال را در  هن ا دو «کنندمیسیس أیا چنین مؤسساتی را ت
 تنهدا  مدذکور  ایمنطقده  ترتیاات آیا .2 است؟در سازمان ملل  یتعضو یاآژانس منطقه تأسیس
 کده  هدایی سدازمان  یدا  باشدند  داده تشدکیل  هادولت را هاآن اعضای که باشند هاییسازمان باید

 هشدتم  فصدل  تحت سازمانی توانندمی نیز دهندمی تشکیل المللیبین هایسازمان را اعضایشان
 اشند؟ب

 طدور  بده  نیز غیرعضو اعضای که است ضروری نکته این بیان اول سؤال به پاسخ درخصوص
 فصل تعهدات همزمان و دهند درخواست ایمنطقه هایآژانس تأسیس برای توانندمی داوطلاانه
 مدواد  اجدرای  کده  است منشور 02 مادۀ 8 بند مسئله این پذیرش علت. بپذیرند را منشور هشتم
 یرشپدذ  ۀبده مسدئل   90مدادۀ   2در بندد   1.داندد نمی منشور 90 و 98 مواد مخل را هشتم فصل
 2اعضا اشاره شده است.یرغ

 عضدویت  و دیگدر  هدای سدازمان  در المللدی بدین  سازمان یک کامل عضویت حقویی لحاظ به
 هدا صدالحیت  و سدازمان  جداگاندۀ  و مسدتقل  حقویی شخصیت براساس المللی بین معاهدات در
 نشدان  یدز ن یدر اخ یدۀ رو (.43: 1932 ی )زمدان  رسدد مدی  نظدر  به صحیح آن فمختل اختیارات و
 .یندد درآ یگدر د یهدا سدازمان  یتبده عضدو   توانندد یمد  المللدی ینبد  یهدا کده سدازمان   دهدد یم

. شدود می محسوب تجارت جهانیسازمان  گذارانیانو از بن یت داردفائو عضودر  ییاروپا یۀاتحاد
 وجود دیگر هایسازمان عضویت پذیرش امکان جهانی رتتجا سازمان نامۀاساس در اینکه ضمن
 9.دارد

 عرصده  بده  پدا  نیدز  اندد شدده  تشدکیل  خصوصی بازیگران و هادولت ادغام از که هاییسازمان
اسدت در   یعضدو دولتد   43متشدکل از   8زیستمحی  از حفاظت اتحادیۀ برای مبال . اندگذاشته
سازمان در مجمع  یندارند و خود ا یتن عضودر آ یزن یدولتیرسازمان غ 344از  یشکه ب یحال
منشور به کار رفته است  02که در مادۀ  یناظر دارد. عاارات موسع یتسازمان ملل عضو یعموم
 یهدا از سدازمان  یفدی تعر ئدۀ ارا یبرا یسکوها در کنفرانس سانفرانسدولت یندگاننما یلیتمابیو 

فصل  یهاسازمان ۀها در زمرگونه از سازمانینیرارگرفتن ا وموسع  یرتفس یراه را برا یامنطقه
 هدای سدازمان  ورود امکدان  و موسدع  تفسدیر  این (. باWalter, 2012: 1453گذارد )یهشتم باز م

ها با منشور ملل متحد وجود دارد که الاته سازمان ینامکان تعارض تعهدات ا تردیدیب شمار بی
 است. را مشخ  کرده  یفمنشور تکل 149و  02 مواد 1بند 

                                                           
 «. نخواهد زد 90و  98ای به اجرای مواد این ماده به هی  وجه لطمه: »02 ۀماد 8بند . 1
امنیدت یدا مجمدع عمدومی را بده       تواند توجه شورایهر کشوری که عضو ملل متحد نیست می:» 90 ۀماد 2بند  .2

جل  نماید مشرو  بر اینکه در مورد اختالف مزبور یاالً تعهددات مربدو     اختالفی که خود در آن درگیر است
   «.آمیز مقرر در این منشور را یاول نمایدبه حل و فصل مسالمت

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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 متحد ملل منشور 103 مادۀ با 22 مادۀ 1 بند ارتباط ۀمسئل (د
. اسدت  مقددم  اعضا یراردادی تعهدات سایر بر منشور تعهدات متحد ملل منشور 149 مادۀ طاق
 به توجه با صرفاً بلکه باشند  نداشته اعتااری اعضا تعهدات دیگر که نیست معنا بدان مسئله این
 ماندی  مشابهی عاارات نیز هشتم فصل در. دهندمی دست از را خود رتأثی منشور مقررات برتری
 1.شودمی دیده ایمنطقه یراردادهای بر منشور مقررات برتری بر

که بدا اهدداف و اصدول ملدل      را یامنطقه یهاآژانس یا منشور ترتیاات 02مادۀ  1 بند طاق
اهداف و اصول منشور  ۀنها به مسئلبند ت ینا الاته و شناسدنمی رسمیت به  اندمتحد در تعارض
منشور را در نظدر گرفتده    یتکل 149که مادۀ  یمنشور اشاره دارد. در حال 2و  1مذکور در مواد 

مکمدل   یعندوان مدواد  بهداشته و  یهمپوشان 02مادۀ  1منشور و بند  149مادۀ  بنابراین است. 
 ,Walter) «روندد مدی  ارشدم  بده  مربو  تعهدات هماهنگی حداکبری تضمین هدف با و یکدیگر

2012: 1456-57.) 
 

   یریگجهینت
 امنیدت  شدورای  هدای یطعنامده  اجدرای  عرصۀ به المللیبین هایسازمان ورود مشروعیت مانای
 اختیدارات  بده  اسدتناد  طریدق  از یا اندگنجانده خود مؤسس سند در هاآن که است خاصی یواعد
 در بیشدتری  اهمیدت  از سدازمان  تأسدیس  سند میان این در. اندکرده کس  خود رویۀ یا ضمنی
 اختیدارات  و رویده  اسدت  الزم و اسدت  برخوردار المللیبین سازمان اعمال برای منابع سایر میان
 شدورای  صدالحیت  بده  پیوندد  بدا  ضدمنی  اختیارات. باشد سازمان تأسیس سند بر ماتنی ضمنی
 تصدمیمات  اجدرای  منظدور بده  سازمان برای را نشدهتعیین پیش از امکانی 93 مادۀ طاق امنیت
. باشدد  منشدور  مقدررات  منظوربه باید المللیبین یهاسازمان یواعد. آوردمی پدید امنیت شورای
 دیگدر  بده  نسدات  برتدری  سدازمان  ملدل  سدازمان  یا برتر معاهدۀ منشور آنکه دلیل به نه امر این

 دیگدر  هدای سازمان و دارد ملل سازمان که است هدفی دلیل به بلکه هاست سازمان یا معاهدات
 رویدۀ  و هایطعنامه اسناد . المللیبین امنیت و صلح حفظ یعنی: شوندمی عرصه وارد جهت بدان
 و دارد همکداری  انتظدار  هدا سازمان دیگر از همیشه سازمان این که دهدمی نشان امنیت شورای
 .است نکرده استفاده آورالزام عاارات از هاسازمان به خطاب در

 اجدازۀ  بدا فصل هشتم منشور ملدل متحدد اسدت کده      المللیینورود سازمان ب یماان یگرد از
 همکاری زمینۀ اند المللیبین هایسازمان همان موسع معنایی در که ایمنطقه ترتیاات تأسیس
 یدک  توصیف. است کرده فراهم را امنیت شورای هاییطعنامه اجرای در متحد ملل با هاسازمان

                                                           
1. The Charte of United Nations, Article 52 (1). 
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 منطادق  باید متحد ملل منشور هشتم فصل طاق عمل برای ایمنطقه ترتیاات زلۀمنبه سازمان
 بده منشدور را   خدود  حقویی وضعیت تحمیل حق سازمانی هی  و گیرد صورت منشور مقررات با

 ملدل  بدا  همکداری  بدرای  المللدی بین هایسازمان ورود شرای  منزلۀبه عوامل این مجموع. ندارد
 .است امنیت شورای هایمهیطعنا اجرای ویژهبه و متحد
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