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Abstract
One of the most basic principles of human rights is the right of people to determine
their own destiny. The importance of this right is such that its doctrine is considered
the basis of all human rights. In fact, in order to achieve other human rights, the
realization of the principle of the right to self-determination is very important. The
research method is descriptive-analytical. In response to the question, what are the
developments in the right to self-determination in the advisory theories of the
International Court of Justice in the case of Kosovo and the Chagos Archipelago? It
can be stated that the right to self-determination has two aspects, including the
external aspect, namely the right of the people to determine their international status
and the internal aspect, the right of the people to choose the system of government,
participation in community decision-making and protection of minority rights. . In
Kozo's case, the Court's ruling implicitly has political elements and has raised legal
challenges to the relationship between the right to self-determination and the
principle of territorial integrity. However, although the International Court of Justice
continued to blur the line between the right to self-determination and territorial
integrity by not determining the conditions for being a state, Kosovo still retained
the right to win. In relation to the Chagos Archipelago, the International Court of
Justice has called on all UN member states to cooperate with the United Nations to
complete the process of decolonization in Mauritius, as the right to selfdetermination is a universal obligation. It cannot be reduced to a reciprocal task.
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چکیده
یکی از اساسیترین موازین حقوق بشر ،حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است .اهمیت این
حق بهحدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری میدانند .در حقیقتت بترای
نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشتت اهمیتت باتیایی دارد .روش تحقیتق
توصیفی–تحلیلی است .در پاسخ به این پرسش که تحوالت حق تعیین سرنوشتت در نرریتههتای
مشورتی دیوان بینالمللی دادگاتری در قضیۀ کوزوو و مجمعالجیایر چاگوس چیاتت متیتتوان
گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبۀ بیرونتی ،یعنتی حتق متردم در تعیتین
وضعیت بینالمللی خود و جنبه درونی ،حق متردم در انتاابتات سیاتت حکتومتی ،مشتارکت در
تصمی گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیتهاست .در قضیۀ کوزوو ،رأی دیوان بهصورت ضمنی دارای
عناصر سیاسی است و به چالشهای حقوقی بر رابطۀ بین حق تعیتین سرنوشتت و اصتل تمامیتت
ارضی دامن زده است .با این حال هرچند دیوان بینالمللی دادگاتری با عدم تعیین شرایط دولتت
بودن ،به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد ،با وجود این کوزوو
حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت .در خصوص مجمعالجیایتر چتاگوس ،دیتوان بتینالمللتی
دادگاتری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که بتهمنرتور تکمیتل فراینتد
استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکتاری کننتد ،چراکته حتق بتر تعیتین
سرنوشت در زمرۀ تعهدات عامالشمول است و نمیتوان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.
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مقدمه
با گذشت حدود چهار سده از رویۀ عملی در خصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایتده
بههیچوجه ایدۀ جدیدی محاوب نمیشود .در واقتع تتاریخ طتر اصتل تعیتین سرنوشتت متردم
بهنحوی که به ایجاد دولت ملت منجر شود ،به صلح وستتفالی در  1۴4۱بتاز متیگتردد (حقیقتت،
 .)130-13۱ :13۱1با این حال در مورد مبدأ و منشأ آن اتفتاقنرتر وجتود نتدارد .مفهتوم تعیتین
سرنوشت که امروزه بهعنوان یک اصل جهانی شناخته شده ،از بدو طر آن ،ابعاد ماتلف سیاستی،
اخالقی و حقوقی داشته و از جنبههای ماتلف به این موضوع پرداخته شده است .درست از همتان
موقع که استعمار و استعمارگرایی در سرتاسر تاریخ ثبت شده ،معمول شده است ،تعیین سرنوشت
سیاسی بر پایۀ حقوق فردی نیی ماتند است ،از سوی دیگر از جانب متردم بتهصتورت جمعتی بتا
اعتراض به این روند ،به طرز وسیعی پاس داشته شده است (توسلی نائینی و شیرانی.)0۴ :1311 ،
یکی از اساسیترین موازین حقوق بشر ،حق مردم برای تعیتین سرنوشتت خودشتان استت.
اهمیت این حق بهحدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری میداننتد .در
حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بایایی دارد .با
توجه به مطالب مطر شده ،مائله این نبود که جامعۀ بینالملل حقوق افراد و گروههتا را متورد
توجه قرار داده باشد ،بلکه تحولی که در چارچوب ملل متحد رخ داد ،این بود که رعایت حقتوق
بشری افراد و گروهها بهعنوان مؤلفۀ صلح و امنیت بینالملتل مطتر شتد .حقتوق بشتر کته در
دورانی نهچندان دور بهعنوان یک مائلۀ داخلی و تحت شمول اصل عدم مداخله قرار داشت ،به
موضوعی بینالمللی تبدیل شد که حتی میتواند صلح و امنیت بینالمللی ،بهعنتوان مهت تترین
هدف سازمان ملل را به مااطره افکند .سازمان ملل بهطور ویژه در زمینۀ حقتوق بشتر فعالیتت
میکرد و از امکانات خودش در راستای ترویج حمایت از این حقوق بهره میبرد .دولتها نیی بته
تحوالت حقوق بشری که در سایر نقاط دنیا رخ میداد ،توجه خاصی نشان متیدادنتد .امتا ایتن
مییان توجه به حقوق بشر نیازمند رویکردی نوین به جایگاه حق تعیین سرنوشت در قالب یکتی
از مؤلفههای اصلی حقوق بشر نیی است ،چراکه حق تعیین سرنوشت بهعنتوان یتک ایتده دارای
ریشه در مقام اناانی با دموکراسی و حقوق بشر در یک ردیف قرار گرفته است که ایتن ماتئله
خود به معنای قدرت موازی فوقالعاده فه ذات حاکمیت و نقش حقوق بینالملل در حمایت از
حقوق بشر است .بهگونه ای که در میثاق بینالمللتی حقتوق متدنی ،سیاستی ( )11۴۴و میثتاق
بینالمللی در زمینۀ اقتصادی و اجتمتاعی و حقتوق فرهنگتی ( ،)11۴۴حتق تعیتین سرنوشتت
بهعنوان یک حق کلی و نه یک حق محدودشده برای موقعیت ماتعمراتی ارائه شده است.
افیونبر این ،موضوعی که در مورد اصل حق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد ،چگونگی
اعمال اصل یادشده در منابع بینالمللی و رویۀ قضایی دیوان بینالمللی دادگاتری استت .اصتل

تحوالت حق تعیین سرنوشت در نظریههای مشورتی3 ...

حق تعیین سرنوشت باید بهگونهای اعمال شود که حد امکان حاکمیت دولتها و رویتۀ قضتایی
مراجع قضایی به چالش کشیده نشود .پرسش اساسی در این مقاله این استت کته ماهیتت حتق
تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل چیات و چه جایگاهی در قضایای بینالمللی مطروحته در
دیوان بینالمللی دادگاتری دارد در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطر است کته در رویتۀ
قضایی دیوان بینالمللی دادگاتری و رسیدگی به فضایی بینالمللی اصل تعیین سرنوشت بایتد
بهعنوان یک الگوی مه و پایه مورد توجه قرار گیرد.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلتی و ابتیار تحقیتق کتاباانتهای استت .در ایتن
پژوهش ابتدا به بحث مبادی و مبانی حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل کته دربرگیرنتدۀ
مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن در حقوق بینالملل است و همچنین بیان تاریاچتهای از
حق تعیین سرنوشت و در ادامه به حق تعین سرنوشت در اسناد بینالملل شامل منشور سازمان
ملل متحد ،بیانیۀ اعطای استقالل به کشورها و ملل ماتتعمره و میثتاقین حقتوق بشتر و حتق
تعیین سرنوشت پرداخته شده است .در نهایت اینکه حق تعیین سرنوشت در رویۀ قضایی دیوان
بینالمللی دادگاتری با ذکر مصادیقی بیان شده است.

ابعاد حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل
اعمال حق تعیین سرنوشت باید با رعایت اهداف حقوق بینالملل همچون حفظ صتلح و امنیتت
بینالملل و نیی توجه به اصل شناختهشدۀ حقوق بشری و همچنین با در نرر گرفتن جنبههتای
ماتلف حقوق بشر در حقوق بینالملل شناسایی و اعمال شود که این جنبهها شامل موارد زیتر
است (هاشمیان:)2۱1-2۱2 :1310 ،
 .1حق مردم یک دولت به داشتن استقالل و عدم مداخلۀ دولتهای دیگتر در امتور دولتت آنهتا؛
این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولتها تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولتتهتای
دیگر قرار دارد و نتیجۀ آن عدم مشروعیت هر نوع سلطۀ خارجی بر مردم یک دولت ماتقل است؛
 .2حق مردم یک ماتعمره که توسط نیروی خارجی اداره میشود ،بترای استتقالل و پایتان
سلطۀ استعماری و کاب استقالل؛
 .3حق مردم برای انتااب دولتی که میخواهند در آن زندگی کنند؛ این حتق در واقتع بته
معنای حق انتااب دولت متبوع یک گروه جمعیتی است و دربارۀ اقلیتتهتای قتومی ،نتژادی و
ملی میتواند بهصورت تقاضای خودماتاری بیان شود ،اگرچه در رهیافت نوین ناتبت بته حتق
تعیین سرنوشت چنین تقاضایی ک اعتبار شتده استت .البتته حتق متردم بترای انتاتاب دولتت
متبوعشان تنها به موضوع اقلیتهای قومی اختصاص ندارد ،بلکه دربتارۀ انتاتاب دولتت متبتوع
مردم سرزمینی که از استعمار خارج میشوند نیی صادق است (کاپیتان)1-2 :13۱2 ،؛
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 .4نوع دیگری از حقوق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم یک سرزمین برای انتااب نوع
نرام سیاسی مطلوبشان است (کاپیتان)1-2 :13۱2 ،؛
 .1جنبۀ دیگری از حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در مادۀ  21میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است و آن به معنای حق مشارکت دائمتی و ماتتمر و
آزادانه و برابر مردم در ادارۀ امور دولت متبوعشان است .پنج مورد یادشده در مورد حتق تعیتین
سرنوشت به دو نوع تقای میشود؛ یک نوع مربوط به جنبۀ خارجی حق تعیین سرنوشت و نوع
دیگر مربوط به جنبۀ داخلی حق تعیین سرنوشت است .موارد  2و  1دربارۀ جنبۀ ختارجی حتق
تعیین سرنوشت هاتند و موارد  1و  4در پیوند با جنبۀ داخلی ایتن حتق قترار دارنتد .متورد 3
جنبۀ بینابینی دارد و میتوان آن را ه در ارتباط با جنبۀ خارجی حق تعیین سرنوشتت و هت
در پیوند با جنبۀ داخلی این حق دانات (هاشمیان.)2۱2 :1310 ،
از یکسو ،جامعتۀ بتینالمللتی بتا تفاتیر موستع حتق تعیتین سرنوشتت (کته ماتاوی بتا
جداییطلبی باشد) ماالفت شدید دارد و از سوی دیگر ،رعایت حقوق افتراد و گتروههتا (شتامل
اقلیتها) در زمرۀ وظیفۀ دولتها شناخته شده است .حق تعیین سرنوشت نباید به مفهوم ایجاد
حق تجییهطلبی و تشکیل کشور ماتقل برای گروههای قومی و اقلیت تلقی شود .حتق تعیتین
سرنوشت در داخل یک دولت به معنای مشارکت گروهها و مردم در نرام سیاسی بتا احتترام بته
تمامیت ارضی آن است .حتی اگر درخواست ماتمر و قوی برای استقالل باشد ،ایتن تنهتا حتق
دولت مرکیی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد.
تعیین سرنوشت خارجی مربوط به وضعیت بینالمللی شامل حتق تعیتین سرنوشتت سیاستی،
حق تعیین سرنوشت اقتصادی و حاکمیت دائ بتر ثتروتهتا و منتابع طبیعتی ،حتق نهضتتهتای
آزادیباش ملی در راه احقاق حق تعیین سرنوشت ملتهای خود و  ...و تعیین سرنوشتت داخلتی
شامل حق مردم در انتاابات ،حفظ حقوق اقلیتها ،حتق تعیتین سرنوشتت اقتصتادی ،حتق ملتی
کردن و  ...است (امیدی .)220 :13۱1 ،ماتئلۀ متورد اختتالف در ایتن زمینته مربتوط بته پیونتد
مردمساالری (دموکراسی) و حق تعیین سرنوشت استت .بترای مثتال ،در آخترین ویترایش کتتاب
هریس بیان شده است که «حق تعیین سرنوشت ،حکومتها را ملیم میکند مبنتایی دموکراتیتک
داشته باشند» (ربیعی دولتآبادی .)211 :1310 ،در مقابل ویدمار اخیراً نتیجته گرفتته استت کته
«حق تعیین سرنوشت شامل حق بر حکومتت دموکراتیتک نیاتت» (قاستمی و مؤیتدیان:1311 ،
 .)21۱طبق این بیان ،در مورد اینکه آیا حق تعیین سرنوشت شتامل حتق داشتتن یتک حکومتت
دموکراتیک ه است یا خیر ،اختالفنررهایی وجود دارد .نابت حق تعیین سرنوشت ملتتهتا در
حقوق بینالملل بهعنوان اصل پشتیبان و حافظ حقوق بشر ،بتا دموکراستی ،بتهدلیتل تنتوع زیتاد
حقوق و آزادیهای بشر بهمنیلتۀ ارزشهتای مبنتایی حتق تعیتین سرنوشتت ،ناتبتی پیچیتده و
چندوجهی است .حقوق مدنی و سیاسی جیء «جتداییناپتذیر و ضتروری» مفهتوم دموکراستینتد،
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ازاینرو تعیین سرنوشت سیاسی در چارچوب حکومتی دموکراتیک بهخوبی تأمین میشود .رابطتۀ
تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی با دموکراسی بته ماننتد تعیتین سرنوشتت سیاستی ،ذاتتی و
الینفک نیات؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی بهدلیل نقشآفرینی در فعلیت یتافتن حقتوق سیاستی
بهنحوی غیرماتقی در دایرۀ مفهوم دموکراسی قرار میگیرند .ازاینرو حق بر توستعۀ اقتصتادی و
اجتماعی در چارچوب حکومت دموکراتیک بتهعنتوان پتیششترط الزم بتر ای تعیتین سرنوشتت
سیاسی و مدنی حاصل میشود .اقلیتها و گروههای فرهنگی ضمن شناسایی و احترام به فرهنت
متمایی آنها در نهادهای تقنینی ،اجرایی و قضتایی در رابطته بتا دموکراستی ماننتد ستایر افتراد آن
جامعه حامالن یکاان و تماییناپذیر حقوق و آزادیها تلقی میشوند ،نه اعضتای جوامتع فرهنگتی
که باید از حقوق متمایی فرهنگی برخوردار باشند (قاسمی و مؤیدیان.)221-222 :1311 ،
اولین جنبه از تعیین سرنوشت که به هر حال مورد پذیرش جامعۀ جهانی قرار گرفتت ،حتق
تعیین سرنوشت خارجی بود .با استناد به این حق بایاری از کشورهایی کته در زمتان تصتویب
منشور بهعلت عدم وجود قلمروی حکومتی یا تحت استعمار قدرتهای بیرگ قرار داشتتند ،بته
استقالل رسیدند (.)Mathew, 2011: 614
بیگمان اصل تعیین سرنوشت ملتها در قلمرو ضداستعماری آن بهعنتوان مبنتای حقتوقی
خلعید از قدرتهای استعماری تبلور یافته و در عمل نیی در همین قلمرو مورد استناد و استفاده
واقع شده است .رویۀ سازمان ملل در مورد اجرای اصل تعیتین سرنوشتت نشتان متیدهتد کته
تابهحال این اصل اساساً در ارتباط با وضعیتهای استعماری و تبعیض نژادی مورد توجه عمتدۀ
این سازمان بوده و در عمل نیی اغلب در اینگونه موارد سازمان ملل متحتد ختود را موظتف بته
مداخله یافته است (سیفی .)212 :1313 ،مشاصۀ وستفالیایی نر جهانی ایجادشتده در ملتل
متحد ،شناسایی موقعیت و تأثیر آن را بر دولتها گذاشته بود ،درحتالیکته اینهتا را از مردمتان
بدون دولت دریغ میکرد .این مائله انگییهای بود برای ملتهای بدون دولت کته بته دولتت –
ملت تبدیل شوند .با وجتود دولتتگرایتی نیرومنتدی کته در نرتام ملتل متحتد وجتود داشتت،
ایدئولوژی قدرتمنتد ضداستتعماری ،مردمتان ناراضتی در کشتورهای پاااستتعماری را تشتویق
میکرد که علیه دولتهایشان دست به شورش بیننتد ( .)Michael, 1999: 358-359دو رویکترد
در میان حقوقدانان در زمینۀ حق تعیین سرنوشت داخلی وجود دارد؛ یکی رویکرد مردمساالرانه
و دیگری رویکرد حقوق بشری به حق تعیین سرنوشت داخلی.
ریشههای لیبرال حق تعیین سرنوشت ،سبب میشوند که رویکرد حقوق بشری بته ایتن حتق،
حمایت و تأمین حقوق را در مرکی توجه خود قرار دهد .بر این اساس حق تعیین سرنوشتت داخلتی
بهعنوان یک حق بشری شناسایی شده که دروازۀ تأمین سایر حقوق بشری است .شرط کافی بترای
مشروعیت داخلی یک حکومت ،رعایت حقوق بشر اعضای آن است .اگر حکومتی بهطور نراممنتد و
دائ از انجام تعهداتش سرباز بیند ،اشااص حق مهاجرت ،مقاومت یا جدایی دارند .این رویکرد باید
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اثبات کند که اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی بهمنرور حفتظ حقتوق فتردی اشااصتی کته در
جامعۀ ملی حضور دارند ،ضروری است .یکی از تعهداتی که به رشد و توسعۀ این رویکترد در میتان
حقوقدانان منجر شده است ،مادۀ  1مشترک میثاقین حقوق بشری است (.)Weller, 2008: 23
در رویکرد مردمساالرانه حق تعیین سرنوشت به معنای حتق متردم یتک کشتور بتر تعیتین
وضعیت سیاسی ،شکل حکومت و مشارکت در فرایند حکومت و ادارۀ مملکت است .مطابق ایتن
رویکرد ،مردم میتوانند توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مدنرر خودشتان را آزادانته دنبتال
کنند .این حق در مقابل همان دولتی که بهمنرور تحقق حق تعیین سرنوشت تشکیل شده ،قابل
استناد است؛ هنگامیکه دولت بهگونهای منحرف میشود که دیگر بیانگر ارادۀ عمتومی نیاتت و
نمایندگی مردمان درون آن سرزمین را بر عهده ندارد (میرمحمدی.)۴4-۴1 :13۱1 ،
نرریۀ مردمساالری به مشروعیت قدرت توجه دارد و این قدرت را در مردم متیدانتد ،نته در
نابگان .اولویت نرریۀ دموکراتیک ارادۀ مردم است .ارادۀ مردمی لیومتاً حقتوق فتردی را متورد
رعایت قرار نمیدهد (.)Michael, 1999: 358-359
برخی محققان ،حق تعیین سرنوشت بهمثابۀ حق بر دموکراستی را یتک قاعتدۀ عرفتی معرفتی
کردهاند :نکتۀ بایار مه در خصوص تعیین سرنوشت و دموکراسی ،رویۀ دولتهتا و ستازمانهتای
بینالمللی اع از دولتی و غیردولتی است .امروزه عضویت در برخی سازمانهای بتینالمللتی ماننتد
اتحادیۀ اروپا و ناتو مشروط به رعایت دموکراسی است .یکی از کتارویژههتای بیشتتر ستازمانهتای
بینالمللی بهخصوص سازمان ملل متحد ،تعریف استانداردهای مدیریت دموکراتیک و حان اجرای
انتاابات در کشورهای در حال گذار است .این مائله نشان میدهد که حداقل برگتیاری انتاابتات
آزاد به قاعدۀ عرفی بینالمللی تبدیل شده است .برخی حقوقدانان نیی معتقدند که »حق دموکراسی»
دلیل دیگر بر وجود قاعدۀ عرفی بهعنوان یکی از اصول حقوق بینالملل است (امیتدی.)10 :13۱0 ،
در بررسی بیشتر ارتباط حق تعیین سرنوشت و حق دموکراسی مشاص شد که تحوالتی در زمینۀ
اصل تعیین سرنوشت ملتها و حق مشارکت عمودی ایجاد شده که به پذیرش اصولی حق تعیتین
سرنوشت ملتها و حق مشارکت عمومی منجر شده استت کته بته پتذیرش اصتولی حتق تعیتین
سرنوشت داخلی یا حق مشارکت عمومی در تصمی گیری سیاسی و اقتصادی یتک کشتور توستط
همۀ افراد آن بدون در نرر گرفتن تفاوتها از حیث نژاد ،عقیده و رن انجامیده است.

حق تعیین سرنوشت در اسناد بینالمللی
 .1منشور سازمان ملل متحد
همانطورکه ذکر شد در میثاق جامعۀ ملل نامی از تعیین سرنوشت برده نشده است .طتر مقتدماتی
این اصل در مذاکرات ،تصویب منشور از منشور آتالنتیک در سال  1141تا متذاکرات سانفرانایاتکو
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در  1144با هدف پوشش دادن به سرزمینهای زیر یوغ آلمانیهتا بتود کته در آن ادعتای حاکمیتت،
خودماتاری و حیات ملی آنها مطر بود .اصل حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود یتا بتهاختصتار
حق تعیین سرنوشت از اصول اساسی حقوق بینالملل است که بنتابر مقتررات ستازمان ملتل متحتد
بهعنوان مرجع تفایر هنجارهای منشور ،الیامآور است .اصل حق تعیین سرنوشت از مه ترین اصتول
بنیادین حاک بر سازمان ملل متحد است که به طرق ماتلف از جمله در منشور ایتن ستازمان (متواد
 1و  ،)11میثاق حقوق بشر  11۴۴سازمان و قطعنامههتای شتورای امنیتت (از جملته قطعنامتههتای
 1114و  )1۱33آن مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است .اما بتا گذشتت زمتان و بتروز تحتوالتی در
عرصۀ بینالمللی ،تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شتده استت .متادۀ  1منشتور حفتظ
صلح و امنیت بینالمللی با شیوههای ماالمتآمیی و طبق اصول عدالت و حقوق بینالملتل و توستعۀ
روابط دوستانه بین ملل را بر مبنای احترام به اصل تااوی حقوق و خودماتاری ملتل و انجتام ستایر
اقدامهای مقتضی برای تحکی صلح جهانی پیشنهاد میکند .همچنین مادۀ  11منشور در فصل نهت
منشور با عنوان همکاری اقتصادی و اجتماعی بینالمللی بر ضرورت ایجاد شرایط ثبتات و رفتاه بترای
تأمین روابط ماالمتآمیی و دوستانۀ بینالملل براساس احترام به اصل تااوی حقتوق و خودماتتاری
ملل تأکید دارد .اگرچه منشور سازمان ملل بهصورتی محدود و ک به تعیین سرنوشت اشتاره دارد ،در
واقع بیانیۀ دکترین تعیین سرنوشت را در این زمینه ارائه داد (متن منشور سازمان ملل متحد) .بترای
نمونه مطالعۀ تحوالت کوزوو نشان میدهد صدور یکجانبتۀ اعالمیتۀ استتقالل ایتن منطقته از ستوی
پارلمان کوزوو ،در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگاالوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملتل
متحد با اینکه در تمامی قطعنامههای  1244 ،1231 ،1111 ،11۴1و دیگر اسناد و اقتدامهتای ختود
که برای حل بحران میان کوزوو و صرباتان صادر و پیگیری کرده ،همواره بر لیوم احترام بته ایتن دو
اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگاالوی و حق تعیین سرنوشتت متردم کتوزوو تصتریح
کرده است ،در عمل از مداخلۀ نرامی نتاتو در یوگاتالوی جلتوگیری نکترد ،آن را تقبتیح نکترد و در
نتیجه حاکمیت ملی یوگاالوی مادوش شد .رأی مشتورتی  22جتوالی  2313دیتوان بتینالمللتی
دادگاتری نیی که بنا به درخواست و پیگیریهای این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامۀ مجمتع
عمومی سازمان در  13اکتبر  2313مبنی بر عدم مغایرت اعالم یکجانبۀ استقالل از ستوی کتوزوو بتا
حقوق بینالملل ،ه بهنوعی ایتن تترجیح ستازمان در حتق تعیتین سرنوشتت کتوزوو را ناتبت بته
حاکمیت ملی یوگاالوی تأیید کرد (نوازنی و فرجزاده.)213 :1313 ،

 .2بیانیۀ اعطای استقالل به کشورها و ملل مستعمره
در راستای توسعۀ حق تعیین سرنوشت ،مجمع عمومی با صدور چندین قطعنامه بر آن شتد تتا
دول استعمارگر را موظف کند که با سرزمینهای غیرخودماتار و تحت قیمومیت به یک شتیوه
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رفتار کنند .اوج این رویکرد جدید ملل متحد در قطعنامۀ اعطای استقالل مصتوب  11۴3دیتده
میشود که به موجب آن ،هیچ تماییی میان این دو نوع سرزمینها برقترار نشتد .ستیر تکتاملی
تعیین سرنوشتت بتا تصتویب قطعنامتۀ معتروف «بیانیتۀ اعطتای استتقالل بته کشتورها و ملتل
ماتعمره» که نام دیگر آن حق تعیین سرنوشت است ،بته اوج متیرستد .ایتن قطعنامته در 14
سپتامبر  11۴3با  ۱1رأی موافق و بدون رأی ماالف به تصویب مجمع عمومی رسید .بیانیته در
 0بند صادر شد و نقش بایایی در تاریع روند استعمارزدایی داشت .در این بیانیه اصل تعیتین
سرنوشت مردم از اصول مال حقوق عرفی بینالمللی که اعمال آن ماتلیم بیتان آزادانتۀ ارادۀ
واقعی ملتهاست و ازاینرو میتوان برای خاتمه دادن به تمامی وضعیتهتای استتعماری متورد
استناد واقع شود .براساس این بیانیته کته در قطعنامتۀ  1114مجمتع عمتومی در ستال 11۴2
گنجانده شده است ،مجمع عمومی کمیتۀ ویژۀ ضداستعمار را بتا هتدف اجترای بیانیتۀ نرتارت
ایجاد و توصیههایی برای اعمال آن صادر کرد .در واقع این قطعنامه همتراه بتا قطعنامتۀ ،1141
اگرچه از حق تعیین سرنوشت مردم ماتعمرات حمایت میکردند ،به هر حتال موجتب تقویتت
ادبیات این حق بهعنوان یک اصل حقوقی شدند (موحد.)03 :13۱1 ،

 .3میثاقین حقوق بشر
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( )11۴۴و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ( )11۴۴دو میثاقیاند که یک مادۀ مشترک در زمینۀ حق تعیتین سرنوشتت دارنتد .در
 1113برحاب قطعنامۀ مجمع عمومی ،شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از کمیاتیون
حقوق بشر درخواست کرد که در راستای روشها و ابیار تضمین حقوق مردم و ملتها در جهت
تعیین سرنوشت تحقیق کند .دو سال بعد ،مجمع عمومی تصمی گرفت که میثاقین حقوق بشر
شامل مادهای ،در این خصوص شود که در نهایت پتس از تصتویب بیانیتۀ اعطتای استتقالل بته
کشورها و ملل ماتعمره ،میثاقین به تصویب رسید .در نتیجه ،مجمع عمومی که در سال ،11۴۴
بهطور رسمی و بهاتفاق ،پیشنویس دو میثاق بینالمللی را تصویب کرده بود ،آنها را برای امضا و
تصویب تالی کشورها کرد .این میثتاق در ستال  110۴بته اجترا درآمتد .متادۀ  1میثتاقین در
نااتین بند خود اعالم میدارد« :همه مردم اختیار تعیین سرنوشتت ختویش را دارا هاتتند و
بنابراین ماتارند نرام سیاسی خویش را معین کرده و آزادانه به توستعۀ اقتصتادی ،اجتمتاعی و
فرهنگی خویش همت گمارند» ( )ICCPR & ICESCR, 1966: Art.1و بند  2اذعتان متیدارد:
«همۀ ملتها در راستای اهداف و منافع خود بدون زیر پا گذاشتن تعهدات همکاری بینالمللتی
اقتصادی براساس اصل سود مشترک و قوانین حقوق بینالملل ،از ثروت و منتابع طبیعتی ختود
بهره میجویند و هیچ گروهی از منابع اولیه ختود محتروم ناواهنتد شتد» (نتوازنی و فترجزاده،
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 .)211 :1313همچنتتین برابتتر بنتتد  3میثتتاقین« :همچن تین کشتتورهایی کتته ماتتئولیت ادارۀ
سرزمینهای غیرخودماتار و تحت قیمومیت را بهعهده دارند ،موظفاند برابر مقررات منشور ملل
متحد ،وسایل تحقق حتق آزادی متردم در سرنوشتت ختویش را تاتهیل نمتوده آن را محتترم
شمارند» (متن میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  1۴دسامبر  11۴۴میالدی).

رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری دربارۀ حق تعیین سرنوشت
تعارضات موجود در رویۀ دولتها و ملل متحد در تعریف واژۀ خلق و درجۀ اعمتال حتق تعیتین
سرنوشت نشان میدهد که دولتها با توجه به منافع سیاسی خود برحاتب شترایط و اوضتاع و
احوال خاص هر قضیه ،رویهای را اتااذ کردند که مغایر عملکرد پیشین آنان بوده است .ازایتنرو
بهنرر میرسد که توجه به آرای محاک قضایی و شبهقضایی بینالمللی و داخلی کته بتهمراتتب
نابت به مراجع سیاسی تأثیرپذیری کمتری از شرایط سیاسی دارند ،میتوانند در احراز معنتای
دقیق اصل تعیین سرنوشت راهگشا باشند (عیییی .)302 :13۱1 ،در ایتن باتش رویتۀ قضتایی
دیوان بینالمللی دادگاتری بررسی میشود.
دیوان بینالمللی دادگاتری اصل تعیین سرنوشت را در شماری از پروندهها بهطتور اساستی
به رسمیت شناخته است که در ادامه برخی پروندهها به شکل موردی بررسی میشود.

 .1قضیۀ نامیبیا

1

قضیۀ نامیبیا در پی پرسش مجمع عمومی سازمان ملتل متحتد از دیتوان در دستامبر  1141در
خصوصی وضعیت بینالمللی آفریقای جنوب غربی شکل گرفت و آغازگر فرایند حقتوق ظریتف،
پیچیده و ادامهداری شد .دیوان در قضیۀ نامیبیا در خصوص حق تعیین سرنوشت چهار نرریه را
ارائه داد؛ اول اینکه نررهای مشتورتی دیتوان بته مجمتع عمتومی و شتورای امنیتت ،مقصتود و
محدودۀ حق تعیین سرنوشت مردمان نامیبیا را شفاف ساخت ،البته دولتهای دیگتر را متعهتد
کرد تا وضعیت غیرقانونی ایجادشده توسط قدرت سرپرست یعنی آفریقای جنوبی را به رسمیت
نشناسند؛ وضعیتی که استدالل شده در حک اشغال مؤثر سترزمین بتوده استت؛ دوم اینکته بتا
تصریح دیوان بر لیوم محکومیت بینالمللی سیاست نالکشتی ،دیتوان پیونتدی را میتان حتق
تعیین سرنوشت و دیگر حقوق بنیادین بشری ایجاد و تقویتت کترد و دیتوان آپارتایتد را نتاقض
مقاصد و اصول منشور ملل متحد داناته است .مه تر از همه اینکه نررهای دیتوان ،راهنمتایی
برای تصمیمات ارگانهای سازمان ملل متحد در پیشبرد حق تعیتین سرنوشتت و حقتوق بشتر
________________________________________________________________
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بوده است و در نهایت اینکه بحث و جدلی که متعاقب تصمی دیوان در سال  11۴۴متیالدی در
خصوص این قضیه پیش آمد ،سبب شد تا دیوان از دیدگاه بیشازحد حقوقی بته رویکتردی بته
آینده تغییر رویه دهد .در رأی مشورتی قضیۀ نامیبیا ،بر حق تعیین سرنوشتت هماننتد تعریتف
سازمان ملل تأکید و اعالم میکند که توسعۀ بعدی حقوق بینالملل در ارتباط با سرزمینهتای
غیرخودماتار ،همچنانکه در منشور سازمان ملل آمده است ،اصل تعیین سرنوشت بترای همتۀ
آنها قابل اجراست (عیییی .)314 :13۱1 ،دادگتاه تتالش کترد تفاتیر موجتود و تتأثیر تعیتین
سرنوشت در رأی مشورتی در خصوص صحرای غربی را توستعه دهتد .بتا استتناد بته قطعنامتۀ
 ،1114دادگاه کشف کرد که« :مقتررات ذکرشتده بتهویتژه در پتاراگراف ( 2در تعریتف تعیتین
سرنوشت) ماتلیم بیان آزاد و حقیقتی ارادۀ متردم استت و متردم صتحرای غربتی را ماتتحق
برخورداری از این حق دانات» ( .)I.C.J Reports, 1966, para 2دیوان در قضیۀ تیمور شترقی
برای سومین بار به اصل تعیین سرنوشت استناد کرد و از آن بهعنتوان یکتی از اصتول ضتروری
حقوق بینالملل معاصر یاد کرد و حتی این حق را در تعهدات «عام الشتمول» قترار داد ( I.C.J
Reports, 30 June 1995, para 52-53؛ ضیایی.)41 :13۴1 ،
در واقع دیوان با وجود واکنشهای بینالمللی نشان داد که بایتد تناستبی بتین متتن و رو
قانون در زمینۀ حق تعیین سرنوشت ایجاد شود؛ بهگونه ای که حقوق بنیادین بشر رعایت شتود،
و تعیینکنندۀ وظایف ملتهای و جامعۀ بینالمللی باشد.

 .2قضیۀ پروندۀ فعالیتهای نظامی و شبهنظامی ایاالت متحده در نیکاراگوئه

1

از سوی دیگر دیوان در قضیۀ نیکاراگوئه بدون آنکه بهصتراحت از حتق تعیتین سرنوشتت نتامی
ببرد ،اصل منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را در پرتو حق تعیین سرنوشت توضیح داد.
نکتۀ شایان توجه در این زمینه آن استت کته موضتوع حاضتر بته رونتد استتعمارزدایی مربتوط
نمیشود .بنابراین دیوان حق تعیین سرنوشت را در حوزۀ غیراستعماری نیی اجراشدنی میدانتد.
اما دیوان در باشی از رأی مربوط به اختالف میان کشورهای بورکینافاسو و متالی ،بته موضتوع
تجییهطلبی گروههای قومی اشاره و اعالم کرد که باشی از جمعیت یتک کشتور (گتروه اقلیتت
قومی ،زبانی) نمیتواند از کشور محل سکونت خود جدا شود ،زیرا این مائله به صتلح و امنیتت
بینالمللی آسیب وارد میسازد ( .)ICJ Reports 1986: 31,para 45دیوان بینالمللی دادگاتری
در پروندۀ فعالیتهای نرامی و شبهنرامی ایاالت متحده در نیکاراگوئه با بیتانی اظهتار متیدارد:
«بایار دشوار خواهد بود دیدن آنچه از اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل بتر جتای خواهتد
ماند ،مداخلهای که به درخواست دولت حاک در حال حاضر مجاز است ،به درخواست گروههای
________________________________________________________________
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ماالف و معارض نیی مجاز شناخته شتود» (.)1966( UN Security Council, Resolution 221
دیوان بینالمللی دادگاتری با این عبارتپردازی در بیان انتقال این پیام به جامعۀ بتینالمللتی
است که اوالً دعوت به مداخله به درخواست دولت حاک امری برخالف حقوق بینالملل نیاتت
و ثانیاً اگر دعوت به مداخلۀ گروههای شورشی و انقالبی را نیی بپذیری  ،دیگر جتایی بترای اصتل
عدم مداخله در حقوق بینالملل باقی ناواهد ماند .همچنتین کمیاتیون حقتوق بتینالملتل در
تفایر طر مائولیت بین المللی دولتها اعالم کرد ورود سربازان خارجی به قلمترو سترزمینی
سایر دولتها نقض شدید حاکمیت یتک دولتت تلقتی متیشتود ،امتا اگتر چنتین فعتالیتی بته
درخواست دولت یا حکومت حاک باشد ،قانونی محاوب میشود .کمیایون حقوق بینالملل در
این زمینه به رویۀ دولتها استناد کرده است.

 .3قضیۀ کوزوو

1

آخرین و بحثبرانگییترین فعالیت دیوان در موضوع حق تعیین سرنوشت ،نرریۀ مشورتی دربارۀ
مشروعیت اعالمیۀ استقالل کوزوو است که مورد توجه ویژۀ مقالۀ حاضر خواهد بود .ایتن نرریته
در واقع بیانگر این است که آیا حق تعیین سرنوشت میتواند مجوزی برای جدایی یکجانبه باشد
شبهجییرۀ بالکان در شرق اروپا از نرر ترکیب قومیتی ،وضعیت منحصتربهفترد و پیچیتدهای
دارد .گروههای قومی عمدۀ این منطقه را یونانیها ،بلغارها ،آلبانیاییهتا ،صتربهتا ،کترواتهتا و
بوسنیاییها تشکیل میدهند .آلبانیاییتبارهای کوزوو ،بیش از  1۴درصد جمعیت آن را تشتکیل
میدهند که طی سالها ،ویژگیهای متمایی خودشان را از سایر گروههای موجود در یوگاتالوی
حفظ کرده بودند .آنها به زبانی مشترک صحبت میکنند و سنتها و فرهن خاص خودشتان را
دارند .در زمان عثمانی نیی این منطقه تحت عنوان ایالت کوزوو ،یتک واحتد سیاستی را تشتکیل
میداد .پس از جن جهانی اول مجموعههای صرباتان ،اسلوونی ،کرواسی ،بوسنی و هرزگتوین،
مقدونیه و مونتهنگرو و دو استان خودماتار کوزوو و وویوودینا بهه پیوستند و بتهصتورت یتک
کشور با نام یوگاالوی اعالم موجودیت کردند .از زمان الحاق به یوگاالوی در  ،111۱کوزوو یک
منطقۀ جغرافیایی مجیا با مرزهای شناختهشده بهشمار میرفت (.)Radan, 2002: 8
تفاوت مورد کوزوو با سایر جمهوریها ،این بود که تا پیش از فروپاشی یوگاالوی و شناسایی
ایاالت سابق بهعنوان دولتهای ماتقل ،کوزوو جیئی از صرباتان بود که صرباتان بهطور متؤثر
بر آن اعمال حاکمیت میکردهو در موقعیتی نبودهکه بهعنوان دولتتی ماتتقل شناستایی شتود.
کوزوو هیچگاه بهعنوان یک جمهوری ماتقل در درون یوگاالوی تعریتف نشتده بتود ،اگرچته از
خودماتاری وسیعی بهره میبرد ( .)Radan, 2002: 8در واکنش به اقدامهای دولتت مرکتیی در
________________________________________________________________
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سال  ،1111پارلمان در تبعید کوزوو اعالم کرد که کتوزوو بته جمهتوری ماتتقل تبتدیل شتده
است؛  ۱0درصد مردم کوزوو در همهپرسی سپتامبر  1111حاضر شتدند و  11درصتد آنهتا بته
استتتقالل کوزوو رأی دادند (میرعباسی و موسوی میرکالیی .)144 :1311 ،در همین زمینه در
دسامبر  1112کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل ،از حکومت یوگاتالوی متیخواهتد کته سترکوب
مردمان آلبانیایی کوزوو را متوقف کند و تمامی ابیارهتای الزم بترای بتازگردانی خودماتتاری را
بهکار گیرد (.)Kugelmann, 2007: 237
در سال  ،111۱میلوسویچ کمپینی را بهمنرور مقابلهبهمثل با شبهنرامیان کوزوو بنیان نهاد
که نتیجۀ آن قتلعام و نالکشی آلبانیاییتباران به دست ارتش و پلیس یوگاالوی بود .شورای
امنیت در سپتامبر  111۱از یوگاالوی خواست درگیریها را با صلح و آشتتی خاتمته دهتد و از
منطقۀ کوزوو عقبنشینی کند ،ولی میلوسویچ توجهی به این مواضع نداشت .سه ماه بعد ناتو بتا
بمباران یوگاالوی در مارس  ،1111یوگاالوی را مجبور به اتمام جن کرد .سرانجام نیروهای
صرب در ژوئن  1111از کوزوو عقبنشینی کردند .شورای امنیت ستازمان ملتل طتی قطعنامتۀ
شمارۀ  ،1211مصوب  1111در کوزوو یک حکومت موقت ایجاد کرد و هیأت مأموریت ستازمان
ملل ،بهمنرور ادارۀ موقت کوزوو ادارۀ کوزوو را به آن سپرد و تحت نرارت سازمان ملل کار خود
را آغاز کرد (.)Hugh, 2011: 51-52
دیوان استدالل کرد که حقوق بینالملل برداشت مضیق از حق تعیین سرنوشت دارد و تنهتا
مردمی که تحت «انقیاد بیگانگان یا سلطۀ استعماری هاتند» میتوانند خواستتار حتق تعیتین
سرنوشت بیرونی باشند؛ بهگونهای که حقوق بین الملل ضمن محترم داناتن اصولی چتون حتق
حاکمیت دولتها ،اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله ،راهحلی که از یتکستو تمامیتت
ارضی کشورها را در نرر دارد و از سوی دیگر منافع و خواستهای اقلیتهای قومی و فرقهای را
متتدنرر قتترار دهتتد ،در وهل تۀ اول برقتتراری نرتتامهتتای دموکراتیتتک و در وهل تۀ دوم ،اعطتتای
خودماتاری به اقلیتها تشایص داده است .با این وصف ،اگرچه نهاد خودماتاری بهمنیلۀ یکی
از شیوههای حفظ هویت اقلیتت و حتلوفصتل درگیتری قتومی باتیار راهگشاستت و در متورد
تعدادی از کشورها عینیت یافته است ،اما حقتوق بتینالملتل برقتراری دستتگاههتای متذکور را
بهعنوان یک قاعدۀ الیامآور برای کشورها نپذیرفته و تنها آن را بهعنوان یکتی از راههتای تحقتق
حق تعیین سرنوشت تلقی کرده است (امیدی.)241 :13۱1 ،
بهطور کلی ،در لوایح کتبی دولتها در قضیۀ رأی مشورتی کوزوو ،سه رویکترد در خصتوص
جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینههای غیراستعماری مطتر شتد (عییتیی:13۱۱ ،
 .)133گروهی از دولتها (کشورهای آسیایی ،آفریقایی و برخی دولتها اروپایی) بر ایتن اعتقتاد
بودند که خارج از وضعیت استعماری ،هیچگونه حقی برای جتدایی یکجانبتۀ گتروههتای قتومی
وجود ندارد و حقوق بینالملل معاصر بنتابر اصتول حاکمیتت و تمامتت ارضتی هرگونته تتالش
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یکجانبه برای تجییۀ دولتها را نامشروع میداند .از سوی دیگر برخی دولتها (اغلب کشتورهای
غربی و آمریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بینالملل معاصر هیچگونته حکمتی مبنتی بتر
ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد ،مگر موجودیت واحد تازه استقاللیافته ناشتی از کتاربرد
غیرقانونی زور باشد .در رویکرد سوم ،گروهی دیگتر از دولتتهتا (افتیونبتر کشتورهای غربتی و
آمریکا) معتقد بودند که حقوق بینالملل علیاالصول جدایی یکجانبه را نامشروع میدانتد ،مگتر
آنکه اعالم جدایی و استقالل به موجب نرریۀ «جدایی چارهساز» صورت پذیرد ،یعنی در اوضتاع
و احوالی اعالم استقالل انجام گیرد .در کل اینکه اعالم جدایی یکجانبۀ کوزوو به موجب نرریتۀ
اول ،مغایر حقوق بینالملل شناخته شتد و طبتق نرریتۀ دوم ،جتدایی یکجانبتۀ کتوزوو موافتق
مقررات حقوق بینالملل تشایص داده شد .طرفداران نرریۀ سوم در انطباق مصتداق بتر حکت
دچار اختالف شدند (عیییی .)133 :13۱۱ ،با وجود این ،مواردی چون قضیۀ کتوزوو نشتان داد
که در برخی شرایط ،برقراری سیات خودماتاری الیامی است .این التیام در جتایی استت کته
شورای امنیت تنها راه حفظ هویت اقلیتتهتا را برقتراری خودماتتاری تشتایص متیدهتد یتا
هنگامیکه دولت مرکیی ،هاتی و حقوق اقلیتها را بهساتی در معرض تهدید قترار متیدهتد.
در حقوق بین الملل هیچ نتوع شناستایی بترای جتداییطلبتی یکجانبته صتورت نگرفتته استت،
گروههای قومی و اقلیتها نمیتوانند با استناد به حقوق بتینالملتل بتهطتور یکجانبته خواستتار
جدایی شوند .حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معنای مشارکت گتروههتا و متردم در
نرام سیاسی با احترام به تمامیت ارضی آن است ،حتی اگر درخواست برای استتقالل ماتتقر و
قوی باشد ،این تنها حق دولت مرکیی است که چگونه به این درخواست پاستخ دهتد (امیتدی،
213 :13۱1؛ امیدی .)1 :1313 ،با این حال هرچند دیوان بینالمللی دادگاتری با عدم تعیتین
شرایط دولت بودن ،به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد ،با
وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت .هرچند دیوان تأیید یا نفی نکترد کته
کوزوو شرایط دولت بودن را دارد.

 .4قضیۀ مجمعالجزایر چاگوس

1

در  22ژوئن  ،2310مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامۀ شمارۀ  201/212و بتا
استناد به مادۀ  ۴1اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگاتری از دیوان در قضیۀ آثار حقوقی جتدایی
مجمعالجیایر چاگوس تقاضای نرر مشورتی کرد .دیوان بینالمللی دادگاتری با صدور نرریهای
مشورتی در  21فوریۀ  32311نتیجهگیری کرد« :فرایند استعمارزدایی موریس از زمان استقالل
________________________________________________________________
1. Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965
2. https://undocs.org/en/A/RES/71/292
3. https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN
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آن کشور بهصورتی قانونمند به اتمام نرسیده است» .دیوان همچنین اعالم کرد« :بریتانیا مکلتف
است تا به ادارۀ مجمعالجیایر چاگوس بهسرعت خاتمه دهد».
در گام ناات ،دیوان بینالمللی دادگاتری به مقولۀ صالحیت دیوان بهمنرور صتدور نرتر
مشورتی پرداخته است .در همین زمینه ،دیوان بینالمللی دادگاتری اعالم کرده است که هتیچ
دلیل معقولی برای صرفنرر کردن از صالحیت مشورتی خود در پاسخ به پرستشهتای مجمتع
عمومی وجود ندارد و در نتیجه ،برای صدور نرتر مشتورتی در قضتیۀ مجمتعالجیایتر چتاگوس
صالحیت دارد .در وهلۀ دوم ،دیوان بینالمللی دادگاتری با تحلیل وقایع موضتوعی مربتوط بته
جدایی مجمعالجیایر چاگوس ،سؤاالت مجمع عمومی را بررسی کرده است .دیتوان بتینالمللتی
دادگاتری بهمنرور پاسخ به نااتین پرسش مجمع عمومی ،ماهیت و قلمترو حتق بتر تعیتین
سرنوشت را با توجه به فرایند استعمارزدایی تحلیل کرده است .دیوان یادآوری کرده که حق بتر
تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد در زمرۀ اهداف ملل متحد قلمداد شده است .افیونبر این،
به اعتقاد دیوان ،حق بر تعیین سرنوشت از اصول حقوق بینالملل عرفی بهشمار میآیتد .دیتوان
بینالمللی دادگاتری قطعنامۀ  11114مجمع عمومی ملل متحد را حاکی از خصیصۀ عرفی حق
بر تعیین سرنوشت بهحااب آورده است .از نرر دیوان ،ه عنصر مادی عرف بتینالمللتی و هت
عیم راسخ دولتها ) (opinio jurisدر قطعنامۀ  1114تجمیع شتده استت و چنتین قطعنامتهای
داللت بر آن دارد که سرزمینهای در بند استعمار ،حق بتر تعیتین سرنوشتت دارنتد .در واقتع،
هرچند قطعنامۀ  1114از نرر شکلی قطعنامهای غیرالیامآور است ،اما تحلیل ماهیت ،مضمون و
شرایط تصویب این قطعنامه نشان میدهد که قواعد مندرج در آن قواعدی التیامآور استت (بنتد
 113نرر مشورتی) .افیونبر این ،از نرر دیوان بینالمللی دادگاتری ،سؤاالت طر شده کامالً در
قلمرو صالحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قترار دارد؛ چراکته فراینتد استتعمارزدایی در
چارچوب منشور ملل متحد و صالحیتهای اعطاشتده بته مجمتع عمتومی قترار دارد و مجمتع
عمومی با پافشاری بر فرایند استعمارزدایی در جهت اهداف سازمان ملتل متحتد حرکتت کترده
است (لطیفیان .)01 :1311 ،دیوان بینالمللی دادگاتری اعالم کرده است که رضایت متوریس
در جدایی مجمعالجیایر چاگوس براساس ارادۀ آزاد و اصیل مردمان آن سرزمین صورت نگرفتته
است (بند  102نرر مشورتی) .در نتیجه ،طبق موازین حقوق بینالمللی ،جدایی چاگوس معتبر
نیات و بریتانیا در مقام دولت ادارهکنندۀ چاگوس مکلف است تا به تمامیت سرزمینی متوریس
احترام بگذارد و فرایند استعمارزدایی را تکمیل کند .افیونبر این ،دیوان بینالمللی دادگاتتری
حضور ماتمر بریتانیا در مجمعالجیایر چاگوس را بهعنوان فعل متالفانتۀ بتینالمللتی توصتیف
کرده و به تصریح اعالم کرده است که ارتکاب چنین عمتل متالفانتهای ماتئولیت بتینالمللتی
________________________________________________________________
1. McWhinney, Edward, (1960), Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples New York, 14 December 1960
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بریتانیا را در پی دارد (بند  100نرر مشورتی) .مه تر آنکته ،دیتوان بتینالمللتی دادگاتتری از
تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که بهمنرور تکمیل فرایند استتعمارزدایی
در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند ،چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمرۀ
تعهدات عامالشمول است و نمتیتتوان آن را بته تکلیفتی دوجانبته فروکاستت (بنتد  1۱3نرتر
مشورتی) .مه تر آنکه ،به اعتقاد دیوان بینالمللی دادگاتری ،مائلۀ بازگشت و استقرار مجتدد
مردمان چاگوس در سرزمین خود مائلهای حقوق بشری است ،زیرا حق بر اسکان در سترزمین
خود حقی بنیادین و اناانی است (بند  1۱1نرر مشورتی) (.)Thin, 2021: 935
نرر مشورتی دیوان بینالمللی دادگاتری میتواند نتایج حقوقی مهمی در پی داشته باشتد .از
یکسو ،نرر مشورتی دیوان سرنوشت سیاسی بریتانیا و حضور آن کشور را در اقیانوس هند تحتت
تأثیر قرار خواهد داد .از سوی دیگر ،این واقعیت را نباید فراموش کرد که تعداد زیتادی از کشتورها
هنوز با مائلۀ استعمارزدایی دستوپنجه نرم میکنند و بترای تحقتق حتق بتر تعیتین سرنوشتت
مردمان خود میکوشند (ضیایی بیگدلی .)۴1-۱3 :131۱ ،برای نمونه ،به رسمیت شتناخته شتدن
حق بر تعیین سرنوشت بهمنیلۀ حقوقی عرفی میتواند در تحقق حق بتر تعیتین سرنوشتت متردم
فلاطین مؤثر واقع شود .بیسبب نیات که اسرائیل برای نااتینبار (پس از  13سال) بتا آگتاهی
در زمینۀ آثار احتمالی زیانبار تصمی دیوان بینالمللتی دادگاتتری بتر وضتعیت ختود در فراینتد
دادرسی قضیۀ چاگوس شرکت کرد .اسرائیل در جلاۀ رستیدگی شتفاهی دیتوان اظهتار کترد کته
دیوان در قضیۀ چاگوس صالحیت رستیدگی نتدارد .روشتن استت کته موضتع استرائیل در قضتیۀ
چتتاگوس از نگرانتیهتتای آن کشتتور در قبتتال حتتق تعیتتین سرنوشتتت متتردم فلاتتطین خاصتته در
بیتالمقدس و نوار غیه حکایت میکند .فلاطین در  2۱سپتامبر 1 231۱با تقدی دادخواستی بته
دیوان بینالمللی دادگاتری دعوایی را علیته آمریکتا طتر کترد و از دیتوان خواستت کته اعمتال
غیرقانونی دولت وقت آمریکا را در انتقتال ستفارتاانۀ آن کشتور بته بیتتالمقتدس محکتوم کنتد.
خوشباتانه این امید وجود دارد که نرر مشورتی دیوان بینالمللی دادگاتری در قضتیۀ چتاگوس
بتواند در اثبات موضع فلاطین و حق بر تعیین سرنوشت مردمان آن سهمی مؤثر ایفا کند.

نتیجهگیری
محدوده و مفهوم حق تعیین سرنوشت مردم ،همچنان از اصول اختالفبرانگیی در نرتام کنتونی
حقوق بینالمللی بهشمار میرود .به همین نابت اعمال این حق ،بیشک با مشتکالت بیشتتری
روبهروست .مائله این است که دولتها همواره بهمنرور کاب مشتروعیت ،وجهتۀ خودشتان را
برآمده از حق تعیین سرنوشت مردمان معرفی میکردهاند .اما وقتی بحتث عمتل بته ایتن اصتل
________________________________________________________________
1. Application instituting proceedings, 28 September 2018
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اساسی میرسد ،بهنحوی از اجرای آن طفره میروند .این در حالی است که مفهوم حتق تعیتین
سرنوشت از منرر حقوق بینالملل وضعیت یک قاعدۀ عامالشتمول را دارد و حتتی در بعضتی از
ابعاد آن ،بهعنوان قاعدهای آمره مورد توجه قرار گرفته است .مشارکت همۀ متردم در ادارۀ امتور
کشور و رعایت حقوق بشری مردم و حق بر حفظ هویت گروههای اقلیتت ،ماتئلهای استت کته
دولتهایی که منافع کوتاهمدت خودشان را بر منافع بلندمدت مملکت ترجیح میدهنتد ،خیلتی
نابت به رعایت آن راغب نیاتند .امروزه مائلۀ رعایت حقوق بشتر و در رأس همتۀ آنهتا حتق
تعیین سرنوشت ،مائلهای جهانی است که باید مورد توجه جامعۀ بینالمللتی نیتی قترار گیترد.
جامعۀ بینالمللی با ابیارهایی که در اختیار دارد ،باید در زمینۀ تحقتق ایتن مهت اهتمتام ورزد.
وظیفۀ دیوان به حلوفصل ماالمتآمیی اختالفهای بتینالمللتی محتدود نمتیشتود ،بلکته در
توسعۀ حقوق بینالملل نیی مشارکت دارد .با توجه به آنکه در حقوق بینالملل رکن قانونگتذاری
ماتقلی وجود ندارد که به اصال و تغییر مقررات حقوق بینالملل بپردازد ،دیتوان ناچتار استت
بهعنوان مه ترین نهاد قضایی جامعۀ بینالمللی از طریق رویۀ قضایی در توسعۀ حقوق مشارکت
کند ،در این راه دیوان ضمن اعمال قواعد حقتوقی موجتود شترایط اجتمتاعی و تغییترات آن را
مدنرر قرار میدهد .اگرچه وحدت رویۀ قضایی در حقوق بینالملل همچتون برختی نرتامهتای
داخلی پذیرفته نشده ،ولی دیوان در عمل به آن مقید است و در صورت ضرورت از ایتن طریتق
قاعده ایجاد میکند .دیوان در عمل برای رفع ختط حقتوقی مجبتور استت از چتارچوب حقتوق
موضوعه فراتر رود و در شرایط فعلی صالحترین سازمانی است که صالحیت و انعطاف الزم بترای
ایجاد قاعده را دارد  .در پاسخ به پرسش اصلی بایتد گفتت کته حتق تعیتین سرنوشتت در رویتۀ
قضایی بینالمللی دیوان بینالمللی دادگاتری در قالب حتق حاکمیتت ،یکپتارچگی سترزمینی،
جداییطلبی ،استقاللطلبی و خودماتاری بیان شده است .تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت
بهگونهای بوده است که از صرف قابلیت اعمال به فرایندهای استتعمارزدایی ،اکنتون موجتب بته
رسمیت شناخته شدن حق استقالل ساکنان سرزمینهای غیرخودماتار ،امکان اعتالم یکجانبتۀ
استقالل و جداییطلبی در شرایط خاص ،برگیاری همهپرسی آزاد و حقیقتی بترای تحقتق ایتن
حق ،و شناسایی تعهدات دولتهای ثالتث شتده استت .بتا وجتود ایتن ،قضتات دیتوان هنتوز از
فرصتهای فراه شده برای دقیق شدن مفهوم حتق تعیتین سرنوشتت ،تعریتف متردم (اقتوام)،
شرایط دارا شدن وضعیت دولت ،مشاص کردن تعهدات دولتهای ثالث و تعیین موضع حقتوق
بینالملل در برابر اعالم یکجانبۀ استقالل و جداییطلبی بهره نبردهاند .در قضیۀ کوزوو دیوان بتا
توجه به مباحث ارائهشده توسط طرفین و با توجه به حقوق بینالملل با برداشت مضیق از حتق
تعیین سرنوشت بیان کردند که فقط افرادی کته تحتت انقیتاد بیگانگتان یتا ستلطۀ استتعماری
هاتند قادر به درخواست حق تعیین سرنوشت بیرونیانتد و ایتن بایتد در چتارچوبی باشتد کته
اصول حق حاکمیت دولتها ،اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخلته و همچنتین منتافع و
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خواستهای اقلیتهای قومی و فرقهای در نرر گرفته شود ،بنا به تفایر نگارنده ،بهدنبال صدور
اعالمیۀ یکجانبۀ استقالل کوزوو و طر سؤال از سوی مجمع عمومی برای اختذ نرتر مشتورتی
رکن قضایی سازمان ملل متحد ،دیوان ابتدا برابر رویۀ جاری مبادرت به بررسی صتالحیت ختود
برای رسیدگی بهمنرور ارائۀ نرتر مشتورتی کترد .دیتوان پتس از احتراز صتالحیت ختود بترای
پاساگویی به پرسش مجمع عمومی ،با  13رأی موافق اعالمیۀ  10فوریۀ  233۱مجمع کوزوو را
ناقض حقوق بینالملل عمومی و برخالف قطعنامتۀ  1244شتورای امنیتت  1111یتا چتارچوب
اساسی (که توسط قائ مقام ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد از جانب نیروهتای ملتل متحتد در
کوزوو اتااذشده) ندانات .این نرریۀ مشورتی که خش برخی کشورها (صرباتتان و روستیه) و
شادمانی بایاری (آمریکا و اغلب کشورهای اروپتایی) را در پتی داشتت ،بتیشتک زمینتۀ بتروز
حوادث جدیدی را در کشورها ،بتهویتژه کشتورهایی کته دارای اقلیتتهتای قتومی و نتژادی یتا
جنبش های جداییطلبانهاند ،فراه خواهتد آورد .در نتیجته رأی مشتورتی دیتوان در خصتوص
هماوانی اعالمیههای استقالل یکجانبه با حقوق بینالملل در  22جتوالی  ،2313یکتی از آرای
مه یک نهاد حقوقی بینالمللی در خصوص رابطۀ اصل حق تعیین سرنوشتت و اصتل تمامیتت
ارضی است .در اینجا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس ،صتدور اعالمیتۀ «استتقالل
کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد .هرچند دیوان با پیش کشیدن ماتائل فنتی در خصتوص ماهیتت
سؤال مجمع عمومی ،سعی کرد خود را از چالشهای سیاسی دور کند ،ولی بیتردید رأی دیوان
بهصورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالشهای حقوقی بر رابطتۀ بتین حتق تعیتین
سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است .با این حال هرچند دیوان بینالمللی دادگاتری
با عدم تعیین شرایط دولت بودن ،به ابهام مترز بتین حتق تعیتین سرنوشتت و تمامیتت ارضتی
کماکان ادامه داد ،با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشتت .هرچنتد دیتوان
تأیید یا نفی نکرد که کوزوو شرایط دولت بتودن را دارد .در خصتوص مجمتعالجیایتر چتاگوس،
دیوان بینالمللی دادگاتری از تمامی دول عضو ستازمان ملتل متحتد تقاضتا کترده استت کته
بهمنرور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کننتد،
چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمرۀ تعهدات عامالشمول است و نمیتتوان آن را بته تکلیفتی
دوجانبه فروکاست .به رسمیت شناخته شدن حق بر تعیین سرنوشت بتهمنیلتۀ حقتوقی عرفتی
میتواند در تحقق حق بر تعیین سرنوشت مردم فلاطین مؤثر واقع شود .بهطور کلی طبق نرتر
نگارنده ،حق تعیین سرنوشت یک حتق بشتری فتردی استت کته همتۀ افتراد اعت از کتودک و
کهناال ،زن و مرد از آن حق برخوردارند و این حق زمتانی تحقتق پیتدا متیکنتد کته تمتامی
مؤلفههای حقوق بشری و آزادیهای اساسی تمامی اعضتای آن جامعته تتأمین شتده باشتد .در
همین زمینه نیاز است چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی به جایگاه این حق در منتابع
بینالمللی ،سازمانهای بینالمللی و رویۀ قضایی مراجع قضایی بتهمنرتور احقتاق حتق تعیتین
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سرنوشت توجه ویژه شود و لوایح و قوانین گویتایی در ایتن زمینته تصتویب و اجرایتی شتود .در
خصوص توسعۀ حق تعیین سرنوشت در رویۀ قضایی دیوان بینالمللی دادگاتری نیی مشتاص
شد که تتا دوران اخیتر ،در رویتۀ بتینالمللتی ،حتق تعیتین سرنوشتت در عمتل ،معتادل حتق
استعمارزدایی و مترادف آن بوده است .اما در سالهای اخیر بهنرر میرسد که اجمتاعی پدیتدار
شده است که اگر حقوق بشری گروهی از مردم بتهصتورت متداوم و نرتاممنتد نقتض شتود یتا
درصورتیکه بدون سرکوب ،بهصورت کلی و وسیع و به شیوهای غیردموکراتیک و تبعتیضآمیتی
آنها را در «ساختار حکومت» مشتارکت ندهنتد ،آنتان نیتی از حتق تعیتین سرنوشتت برختوردار
میشوند .بنابراین اگر این توصیف درست باشد ،آنگاه حق تعیین سرنوشت وستیلهای استت کته
میتوان از آن در تأسیس معیارهای بینالمللی حقوق بشر و دموکراسی استفاده کرد و بتا غالتب
شدن گفتمان حقوق بشر و دموکراسی بر حقوق و روابط بینالملل تحول مفهتومی نیتی در حتق
تعیین سرنوشت صورت میگیرد .در کل نتایج بررسی قضایای مطروحه در رویتۀ قضتایی دیتوان
نشان میدهد که مفهوم حق تعیین سرنوشت ،هنوز از منرر تعریف مردم (اقوام) ،تعریف شرایط
دارا شدن وضعیت دولت ،و نابت آن با اصول و مفاهی دیگتر ،هماننتد یکپتارچگی سترزمینی،
جداییطلبی و تجییۀ سرزمینی و اعتالم استتقالل یکجانبته ،ابهامتات متعتددی دارد و مباحتث
مطروحه تاکنون به تصمی نهایی سازنده خت نشدهاند.
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