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Abstract 
Violations of the human rights of the Shia community in Bahrain, which makes up 

the majority of Bahrain’s population, have been systematic and widespread for many 

years. These violations have been committed not only by the Al Khalifa regime as 

the government of Bahrain, but also by the Saudi regime as a neighbor of Bahrain. 

Investigating human rights violations of the Shia in Bahrain is very important from 

the perspective of the law of state responsibility as the basic rights of the Shia 

including the right to life and personal security and the right to citizenship, have 

been violated. Indeed, since heartbreaking and tragic acts have been committed in 

Bahrain, mechanisms under international law are necessary to hold the Bahraini and 

Saudi regimes accountable. The present paper will scrutinize the law of state 

responsibility in terms of establishing the international responsibility of the said 

states. It will be argued that the international responsibility of one state, does not 

preclude the international responsibility of another one. Each one could be held 

responsible for its internationally wrongful act and in case of overlapping, joint 

responsibility will occur. 
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ی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض المللنیبمسئولیت 
 حقوق بشر در بحرین

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 2، مهدی کیخسروی*1پورشیستامحمد 

 شوون،،  دانسته خیتار ورانانیلوکوموت کشورها، فاتحان ولو»
 از دور بوه  که هستن، یبانانسوزن هاشهیان، فاتحانبسا چه

 3.«کنن،یم مشخص را سفر ریمس مسافران، چشم

 دهیچک

یمو در بحرین که به لحاظ ع،دی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل  انیعیشنقض حقوق بشر 
از  تنهوا نوه و گسترده، در حال ارتکاب اسوت. ایون امعموال     من،نظام طوربهست که هاسال، دهن،

لکوه از سووی رژیوم آل    ، باب،ییمدولت مستقر در بحرین ارتکاب  عنوانبهسوی رژیم آل خلیفه 
. بررسوی نقوض حقووق بشور     ردیپو  یمو همسایۀ بحرین صورت  هم،ستکشور  عنوانبهسعود 

از جملوه حوح حیوات و امنیوت فوردی و حوح        آنهوا شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین 
، ،یو نمایمو ی بسیار حائز اهمیوت  المللنیبتابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت 

ی المللو نیبو باشو،، ولوی بایو، بوه لحواظ مووازین        زیو انگغمو  جانکاهامعمال ارتکابی،  هرچن،ا زیر
را احراز کورد. پوهوهح حا ور بوا بررسوی       آنهای المللنیبسازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت 

ی المللو نیبو ی و انطباق ماوقع با  وابط موجود، بوه احوراز مسوئولیت    المللنیبحقوق مسئولیت 
ی یکی، مانع از مسئول المللنیبپرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت  م،خلیذی اهدولت

ی خوود  المللو نیبو ی ناشی از عمول متخلفانوۀ   المللنیبدانستن دیگری نیست. هر ک،ام، مسئول 
 مطرح شود. توان،یمی داشته باش،، مسئولیت تضامنی همپوشانو در مواردی که  شودیمقلم،اد 

 کلیدواژگان
 ی حقوق بشر.المللنیبی، نظام المللنیبی، مسئولیت المللنیبتعه، ثانویه، عمل متخلفانۀ 

___________________________________________________________________ 
  مسئول(.، دانشک،ۀ حقوق دانشگاه قم، قم، ایران )نویسن،ۀ المللنیباستادیار حقوق  .1

Email: mohamadsetayeshpur@yahoo.com 

 .، قم، ایرانقمدانشگاه  المللنیبۀ دکتری حقوق آموختدانح .2
 17/07/1400تاریخ پ یرش:  - 28/03/1400تاریخ دریافت: 

3. “If conquerors be regarded as the engine driver of history, the conquerors of thought are perhaps the 
points men who, less conspicuous to the travellers’s eye, determine the direction of the journey”. 
Arthur Kolester, Sleep Walker: A History of Man’s Changing Vision of the Universe, Macmillan 
Company, 1959, p. 41. 

mailto:mohamadsetayeshpur@yahoo.com
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 مقدمه

رژیم آل خلیفه در بحرین در مقابله با اعترا ات گسوتردۀ مردموی و سورکوب نهضوت اسو می      
، درصو،د سورکوب   فوار  جیخلمردم، با همراهی عربستان سعودی، دیگر عضو شورای همکاری 

موی دی، پیوروان    2011(. از سال 138: 1398)مهکویی و همکاران،  ان،برآم،هراض هرگونه اعت
درص، جمعیت بحرین را به خوود اختاوا     70بالغ بر  آنکه رغمبهاهل بیت )ع( در بحرین که 

توا موانع از نقوض     انو، ،هیکوشو ، ان،بودهاز سوی حکومت مرکزی در تبعیض  هاسال،، ولی انداده
(. 99: 1387)دیلمی معزی و شجاع،  ان،برآم،هرص،د احقاق حقوق خویح حقوق خود شون، و د
کنترل و مهار این حرکت، بسویار گسوترده اسوت و شوامل      منظوربهگرفته دامنۀ اق،امات صورت

 (.942: 1398)قاسمی،  شودیماق،امات تقنینی، قضایی و اجرایی 
، قابول  الملول نیبو حقوق  ههیوبهی مختلف حقوقی، از جمله و هاهیزاو، از گفتهحیپو عیت 

 آنهوا از  کیو چیهبررسی است و آثار شایستۀ توجهی در این حوزه به چاپ رسی،ه است، ولی در 
کوه   الملول نیبی از حقوق اشاخه عنوانبه هادولتی المللنیبج،اگانه به مقولۀ مسئولیت  طوربه

است تا به  برآم،ها ر، درص،د نوشتار ح رونیازامتضمن تعه،ات ثانویه است، تمرکز نش،ه است. 
در بحورین و علیوه پیوروان     1ی ناشی از امعمالی که این دو دولتالمللنیبۀ تحقح مسئولیت مسئل

، بپردازد. در این باره درخور امعان نظر است که دو مقولوۀ مسوئولیت   ان،دادهاهل بیت )ع( انجام 
ارتباط وثیقوی کوه بوا یکو،یگر      رغمبهی، المللنیباخت فات  زیآممسالمت وفالحلی و المللنیب

ی مخاو  به خود را دارنو، و مسوئولیت   هاگزارهن، که هریک، ادارن،، اساساً دو زمینۀ ج،اگانه
ی نیسوت.  المللو نیبو اخوت     زیو آممسوالمت  وفاول حلی سازوکار ریگیپۀ مثاببهداشتن، لزوماً 

،، ولوی هرگوز سوازوکار    ، مسوئولیت داشوته باشو   الملول نیبو ، کشوری به موجو  حقووق   بساچه
 اسوت  توجه ۀستیشا حا ر، جستار یمو وع ۀگستر خاو  در هم،پی گرفته نشود.  وفالحل
 یاجورا  و( امو،ها یپ) امحتوو  ،(جواد یا) تحقوح  یاصل بخح سه از یالمللنیب تیمسئول حقوق که
بوه   ،دارنو،  توخخر  و تق،م ۀرابط ت،یمسئول ۀگانسه یها. بخحشودیم لیتشک تیمسئول( اِعمال)
 و امحتوو  از گفوتن  سوخن  منطح، حکم به باش،، نش،ه محقح تیمسئول که یمادام که معنا نیا

راقمان سوطور پویح رو بور تحقوح )ایجواد(       رونیازا .اب،یینم اعراب از یمحل ت،یمسئول یاجرا
 .  ان،کردهی بنیادین مسئولیت، تمرکز بناسنگ عنوانبهی، المللنیبمسئولیت 

___________________________________________________________________ 
 کلمه موسع مفهوم در دولت،. مجریه-دولت نه و است کشور-دولت اینجا در لت،دو از منظور که است توجه . شایستۀ1

. شودیم قضایی و تقنینی، اجرایی، یهاارگان تمام شامل است و مجریه-دولت از اعم کشور،-دولت. است نظر مطمح
 نباش،، نهایا از ک،ام هر پس دارد؛ حاکمیت و جمعیت سرزمین، که است هویتی عمومی، المللنیب حقوق در دولت
 تکالیف و حقوق 1933 کنوانسیون ،کن،یم تعریف را دولت ۀدهن،لیتشک عناصر که سن،ی تنها. ن،ارد وجود دولت
 راها دولت سایر با روابط برقراری توانایی و حکومت معین، سرزمین دائمی، جمعیت چهارگانۀ عناصر که ستهادولت
 .(Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933: Art. 1) است کرده مطرح
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، مجموعه موادی اسوت کوه   هادولتی المللنیباو  حقوق مسئولیت سن، در خ نیترجامع
نهواد علموی تو،وین و توسوعۀ تو،ریجی       عنوانبهسازمان ملل متح،  المللنیبکمیسیون حقوق 

، حاصول بویح از   گفتهحیپمی دی ارائه کرده و در واقع، سن،  2001، در سال المللنیبحقوق 
بوه توصویۀ    آنکوه  رغوم بهاست و  المللنیبون حقوق ویهۀ کمیسی گزارشگرانپنجاه سال مطالعۀ 

دستخوش تغییرات سیاسی واقع شود، هنووز بوه کنوانسویون     نکهیاسب  واهمه از کمیسیون به
عرفی به خوویح، پوشوی،ه    المللنیبتب،یل نش،ه، قسمت عم،ۀ این مجموعه مواد، جامۀ حقوق 

، تا به امروز، در ح، طرح بواقی مانو،ه   هادولتی المللنیبمواد مربوط به مسئولیت  نکهیابا است. 
ی و المللو نیبو است، در عمل بسیاری از تابعوان و بوازیگران جامعوۀ     ام،هیدرنو به شکل معاه،ه 

 الملول نیبو که گواه بر اهمیت آوردۀ کمیسیون حقوق  کنن،یماستناد  آنهای به المللنیبمحاکم 
االت حقوقی، در سطور پیح رو نیز مضوا   و مق هاکه به تبعیت از دیگر کتاب روستنیازااست. 
کمیسویون حقووق    2001طوور مسوتقیم بوه مجموعوه موواد      ی حقوق،انان و رویه، بههاآموزهبر 
ی پرداختوه  المللو نیبو ناشی از اعمال متخلفانۀ  هادولتی المللنیبدر زمینۀ مسئولیت  المللنیب

ی اسوت کوه از راه   اکتابخانه تصوربهپهوهح پیح رو، مبتنی بر گردآوری اط عات ش،ه است. 
 دست آم،ه است.، مقاالت و تارنماهای تحلیلی و خبری معتبر بههاکتابمطالعۀ اسناد، 

 

 ی حقوق بشرالمللنیبنقض تعهدات بنیادین برخاسته از نظام 
 Constitution) شوود یمو به لحاظ سیاسی، ساختار حاکم در بحرین، پادشاهی مشروطه دانسته 

002: art. 1(b))of Bahrain, 2.1  ۀ گانو سهاگرچه به موج  قانون اساسی بحرین، به ظاهر، قوای
 .Constitution of Bahrain, 2002, art) ان،ش،همقننه، قضاییه و مجریه، دارای استق ل خوان،ه 

(، 128: 1392)محمو،ی،   کننو، یمو ، در واقع، این قوا زیر نظر مستقیم پادشاه بحرین عمل (32
 Bahrain Independent)ر از پادشواهی بوودن حکوموت در ایون کشوور اسوت       کوه خوود، متوخث   

Commission of Inquiry, no. 48: 15) ی شورای حقوق بشر سازمان ملل هاگزارش. با توجه به
، و عیت حقوق بشور در بحورین، مایوۀ انو،وه اسوت. شوورای       نهادمردمی هاسازمانمتح، و نیز 

ارائه  2017)از این پس، گزارش( خود که در مه  2جهانی یادورهحقوق بشر، در آخرین گزارش 
در بحورین پرداختوه و اعو م     3ی حقوق بشور المللنیبۀ تعه،ات برخاسته از نظام مسئلکرده، به 

___________________________________________________________________ 
 ی کار به نشانی زیر مراجعه کنی،.المللنیببرای م حظۀ ترجمۀ انگلیسی قانون اساسی بحرین به تارنمای سازمان  .1

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=68652 

 .1391 پورمسج،یان، ر.ک:ین پارسی قانون اساسی بحر ۀترجم ۀم حظ برای
2. Universal Periodic Review 
3. International Law of Human Rights 

 بشر، حقوق یالمللنیب نظام و یالمللنیب بشر حقوق بشر، المللنیب حقوق ۀواژ سه مورد در ،یواژگان لحاظ به
یم که است یعنوان نیبهتر بشر، حقوق یالمللنیب نظام عنوان. گرن،یک،ی معادل سه، هر که است توجه ۀستیشا
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به آن ش،ه، عمول نکورده اسوت     2012یی که در گزارش سال هاهیتوصکرده است که بحرین به 
4)-as. 2(OHCHR Universal Periodic Review, 2012, par.1  

ی حقووق مو،نی و   المللو نیبو این در و عیتی است که بحرین، تعهو،ات منو،رد در میثواق    
ی رفوع  المللو نیبو ، کنوانسیون 3ی حقوق اقتاادی، اجتماعی و فرهنگیالمللنیب، میثاق 2سیاسی
ی مووحح،  هوا مجوازات تبعیض نهادی، کنوانسویون منوع شوکنجه و دیگور رفتارهوا یوا        هرگونه

و  5، کنوانسویون رفوع تموامی اشوکال تبعویض نوهادی علیوه زنوان        4تحقیرکننو،ه غیرانسانی یوا  
ی المللو نیبو وط بوه مسوئولیت   مربو  موواد  نکوه یا بوا را پ یرفته است.  6کنوانسیون حقوق کودک

است، در عمل بسیاری از تابعوان و   ام،هیدرن، در ح، طرح باقی مان،ه و به شکل معاه،ه هادولت
که گواه بر اهمیت این دو  کنن،یماستناد  آنهای به المللنیبمحاکم  ی والمللنیببازیگران جامعۀ 

ی حقوقی، در هاانگارهکه به تبعیت از دیگر  روستنیازااست.  المللنیبآوردۀ کمیسیون حقوق 
کمیسویون   2001سطور پیح رو نیز مضا  بر رویۀ قضایی و دولتی، مستقیماً به مجموعه مواد 

ی المللو نیبو ناشوی از امعموال متخلفانوۀ     هادولتی المللنیبمسئولیت در زمینۀ  المللنیبحقوق 
  7استناد ش،ه است.

. ان،کردهی متع،د حقوق بشر در این کشور را مطرح هانقضی شورای حقوق بشر، هاگزارش
نقض حح تعیین سرنوشت، نقض حح آزادی بیان، جلووگیری از حوح انجوام مراسوم و مناسوک      

                                                                                                                                        
 یالمللنیب حقوق» ،”International Law of Human Rights“ یاللفظتحت ۀترجم. برد کاربه یفارس در شود
 نهیزم نیا در واقع در. Rights کیکار رفته ش،ه است و به  Lawکی بشر حقوق زمینۀ در. شودیم «بشر حقوق
حال آنکه با هم فرق دارن،. ، ان،ش،ه برگردان،ه «حقوق» به دو هر. میمواجه یلفظ مشترک مشکل با یفارس در

 Lawدارن،.  یمتفاوت یهر ک،ام معنا یول ،شودیاستفاده م یواح، ۀمعناست که واژ نیبه ا یالبته مشترک لفظ
 واح، ۀاژو دو از عنوان در که چونها. حح یعنی Rightsقواع،، مقررات و هنجارها است؛ حال آنکه  یبه معن
 از که کوتاه عبارت کی در واژه کی تکرار از نکهیا هم و شود یدور یلفظ اشتراک از نکهیا یبرا و نشود استفاده
 بر یمعنو ۀنیقر به خود نظام، نکه،یا چه است؛ ش،ه استفاده نظام ۀواژ از ،گردد اجتناب کاه،،یم آن فااحت

 ،یالمللنیب وصف. شودیم دانسته ترحیصح «بشر حقوق یلالملنیب نظام» عبارت نیبنابرا. دارد حقوق داللت
 المللنیب حقوق طورکههمان یعنی است؛ یالمللنیب قواع، ،است بحث مو وع که یقواع،. است نظام به متعلح

 یالمللنیب نظام پردازن،،یم معاه،ات به که است یالمللنیب یحقوق قواع، از دسته آن نییتب درص،د معاه،ات،
 .است یبشر یهاحح آن، مو وع که است یالمللنیب مقررات و قواع، نییتب درص،د شرب حقوق

1. See https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights21May2012am.aspx  
2. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. 
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
4. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984. 
5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979. 
6. Convention of the Rights of the Child, 1989. 

 یکی  میمۀعنوان به تا ش، تسلیم متح، ملل سازمان عمومی مجمع به آن، تفسیر و شرح و مواد مجموعه . این7
 و بگیرد خود به یالمللنیب کنوانسیون شکل آین،ه، در رفته،رفته و یاب، انتشار عمومی مجمع یهاقطعنامه از
 .است نیافته تحقح مهم این رو پیح جستار نگارش زمان تا البته که برس،ها دولت تاوی  به

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights21May2012am.aspx
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، دادرسی ناعادالنه، شکنجه، سوء رفتوار بوا فعواالن سیاسوی، نقوض      م هبی، بازداشت خودسرانه
حریم خاوصی از طریح ورود غیرقانونی به منازل شیعیان و ناپ،ی،سازی اجباری از آن جملوه و  

Sess. of the HRC,  th(Annual Report & Oral Update to the 34آناننو،   نیتور مهوم البتوه  

2017: para. 33; A/HRC/104/1, 2014: para. 13; A/HRC/4/23/Add/2, 2007: p. 25, 

paras. 89-94) .دانسوت کوه    تووان یمو از گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متح،  رونیازا
 1.(CIVICUS, 2017: 1)و عیت حقوق بشر در بحرین، اسفناک است 

، اموا  ،ینمایمدانستن یکی نسبت به دیگری، غیرانسانی و غیرعق یی  ترعیفجدر این فجایع، 
از سوی دولت مستقر در بحرین و  نکهیااست و آن،  تراسفناکبحران بحرین از یک منظر بسیار 

. امعمال ارتکابی نسبت به مردم بحرین اب،ییمی ارتکاب المللنیبعلنی با همکاری  صورتبهحتی 
نوان  ی است که نقض حقوق مختلف این شهرون،ان از جمله حح حیات و امنیت فردی آاگونهبه

یبمی دی، نقشی  2011بر حکومت آل خلیفه، حکومت آل سعود از سال . ع وهشودیمقلم،اد 
 ی داشته است.المللنیبدر ارتکاب این امعمال متخلفانۀ  لیب،

بورای دموکراسوی و حقووق بشور در      هاییکایآمریی که از سوی سازمان هاگزارشبه موج  
ی ذیول از  هوا یآزادق بشر در بحرین تهیه ش،ه اسوت،  مرکز حقو نهادمردمبحرین و نیز سازمان 
؛ آزادی بیان، آزادی انجام مراسم و مناسک م هبی، آزادی دفاع از ان،ش،همردم این کشور نقض 

ی خودسرانه، دادرسی ناعادالنه، شکنجه، سوء رفتار بوا فعواالن سیاسوی،    هابازداشتحقوق بشر، 
منازل شیعیان و ناپ،ی،سازی اجباری. مجلوس   نقض حریم خاوصی از طریح ورود غیرقانونی به

 انو، داشوته در بحورین اشوعار    هوا یآزادنماین،گان و کمیتۀ حقوق بشر پارلمان انگلیس بر نقض 
(UK Parliament, 2021: para. 1).2 

 

 انتساب عمل به بحرین
سوازمان ملول متحو، در     الملول نیبو کمیسیون حقوق  2001از مجموعه مواد  1به موج  مادۀ 

ی المللو نیبو عمل متخلفانۀ »ی، المللنیببابت عمل متخلفانۀ  هادولتی المللنیبینۀ مسئولیت زم
ی المللنیب؛ ارتکاب عمل متخلفانۀ «ی همان دولت را به دنبال داردالمللنیبهر دولت، مسئولیت 

یافتوه باشو،. اعموال ارتکوابی      4&3دولت، مستلزم آن است که عمل مربوطه به آن کشور انتساب

___________________________________________________________________ 
1. Available at https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/2930-

addressing-intensifying-human-rights-violations-in-bahrain-at-the-human-rights-council  
2. Available at https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58533  
3. Imputation  

و « Attribution» یسیانگل ۀاست که هر دو واژ یفتنگ ،«Imputation»ی در خاو  مفهوم واژگان .4

«Imputation »در  ؛(35: 1392، گل یمان، )ابراهبرگردان ش،ه« انتساب»به  للالمنیب حقوق پارسی یاتدر ادب
 ,ILC Articles, 2001: Art. 2)ان،رفته کاربه یادش،ه واژۀ دو هر ی،المللنیب محاکم یماتو تام یالمللنیرویۀ ب

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/2930-addressing-intensifying-human-rights-violations-in-bahrain-at-the-human-rights-council
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/2930-addressing-intensifying-human-rights-violations-in-bahrain-at-the-human-rights-council
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/58533
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، رونیو ازاو  شوود یمو ی آن دولت قلمو،اد  المللنیبشک عمل متخلفانۀ سبت به مردم بحرین بین
ی بحورین را در پوی دارد. نیوز در    المللو نیبو ب فاصله و حتی ب،ون هرگونوه ادعوایی، مسوئولیت    

صوورت   انو، گرفتوه مواردی که این اعمال از سوی نیروهای عربستانی که در اختیار بحرین قورار  
اعمال آنان منتس  به آل خلیفه بووده و ایون دولوت     2001طرح  61براسا  مادۀ ، گرفته است
از مجموعوه موواد    17در موادۀ   آنچوه . مطابح با (ILC Draft Articles, 2001: 64) استمسئول 
ی ریکوارگ بهسازمان ملل متح، منعکس ش،ه است، منظور از  المللنیبکمیسیون حقوق  2001
ی تسلط و برتری یک یا چنو، دولوت بور ارتکواب     هاتیو عکه به  این بوده است« کنترل»لفظ 

ی دیگر اشاره داشته باش،. آخرین گزارشوگر کمیسویون   هادولترفتار متخلفانه از سوی دولت یا 
بور ایون بواور اسوت کوه       هوا دولوت ی المللو نیبو مسئولیت  2001در تهیۀ طرح  المللنیبحقوق 

. مادۀ یادشو،ه، صورفاً در   شودیمدانسته « متخلفانهتسلط بر ارتکاب رفتار »به معنای « کنترل»
، هو،ایت و کنتورل عملوی بور ارتکواب عمول متخلفانوۀ        مسولط خاو  مواردی است که دولت 

حکایوت از  « کنترل»و در واقع استفاده از واژۀ  کن،یمی از سوی دولت وابسته را اعمال المللنیب
  نظوارت، اثرگو اری و نقوح داشوتن     ی دارد و صور المللو نیبو تسلط بر ارتکاب عمل متخلفانۀ 

. همچنوین انگیوزه   شودینمکه در این ماده ذکر ش،ه است، قلم،اد  گونهآنبه « کنترل»ۀ منزلبه
« هو،ایت . »دشوو ینمو دادن، تشویح کردن، تحریک و نظیر آن در دایرۀ شمول این ماده قلم،اد 

ینمو صر  کنترل کلی کفایت  .(ILC Draft Articles, 2001: 68)باش،  3و عملیاتی 2بای، واقعی
 و در واقع، ه،ایت بای، فعلیت یافته باش،. کن،

در خاو  اق،امات بحرین در نقض حقوق مردم خود، بای، گفت که آن دسته از اق،اماتی کوه  
شوک مسوئولیت مسوتقل بحورین را در پوی دارد.      ، بیدهن،یمنیروهای آل خلیفه بالمباشره انجام 

، انو، گرفتوه ه از نیروهای آل سوعود کوه در اختیوار آل خلیفوه قورار      یی که از سوی آن دستهانقض
قابل انتساب به آل خلیفوه اسوت و بو،ون تردیو، ب فاصوله موجو         6ارتکاب یاب،، به موج  مادۀ 

                                                                                                                                        
para. 12) واژۀ از بیشتر حال، ین. با ا Attribution واژۀ یحدق یپردازاستفاده ش،ه است. به لحاظ عبارت 

 حقوق یسیونکم یهادر آورده یالمللنیب مسئولیت دوگانۀ عناصر از یکیعنوان به که گونه ب،ان ،«انتساب»
 یررجحان دارد؛ چراکه به تعب Imputationبر  Attributionسازمان ملل متح، آم،ه است، کاربست  المللنیب

 با رفتاری چنین کردن مرتبط قانونی راین،ف که بحث ینا نخست از ورود در ۀواژ» المللنیب حقوق کمیسیون
 «کن،یم اجتناب است، ش،ه مرتک  دیگری شخص «واقعاً» را بحث مورد رفتار نکهیا یا است فرض یک دولت،

(ILC Articles with commentaries, 2001: Art. 2)35: 1392گل،  یمابراه ۀترجم از برگرفته ؛. 

 حقوق موج  به ردیگیم قرار دیگر دولت اختیار در که دولتیارگان  رفتار»: داردیم مقرر 2001 طرح از 6 مادۀ .1
 در که دولتی حکومتی اقت،ارات از عناصری اِعمال در ارگان آن اگر شودیم تلقی اخیر دولت فعل المللنیب

 (.336: 1392 گل، ابراهیم) «کن، اق،ام است گرفته قرار او اختیار
2. Actual 
3. Operative 
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. چوون ایون نیروهوا تحوت اختیوار بحورین هسوتن،،        شودیمی حکومت بحرین المللنیبمسئولیت 
 بوه قابول اعموال نیسوت.     17یت و کنترل من،رد در موادۀ  بنابراین مسئولیت اشتقاقی ناشی از ه،ا

در  طورنیهم و 2001 مواد مجموعه در متح، ملل سازمان المللنیب حقوق ونیسیکم کهگونه آن
 و میتنظو  یالمللو نیبو  متخلفانوۀ  عمل از یناش یالمللنیب تیمسئول زمینۀ در 2011 مجموعه مواد

 سوه  از یالمللو نیبو  تیمسئول حقوق است، یالمللنیب ۀجامع رویۀ از برگرفته خود، که کرده میترس
. شوود یمو  لیتشک یالمللنیب تیمسئول یاجرا و تیمسئول یمحتوا ت،یمسئول تحقح ک ن قسمت

 ،یالمللو نیبو  متخلفانوۀ  اعموال  بابوت هوا  دولوت  یالمللو نیب تیمسئول حقوق یهاگزاره بر تمرکز با
   .است محقح و ش،ه جادیا ،یالمللنیب تیمسئول که یابیمدرمی یخوببه
 

 انتساب عمل به عربستان سعودی
بور  ی، افوزون المللو نیبو ، همسو با رویوۀ جامعوۀ   المللنیبکمیسیون حقوق  2001مجموعه مواد 

مسئولیت مستقل، سخن از مسئولیت اشتقاقی به میان آورده است. مسئولیت مستقل به معنای 
ی دارد. لیکن این المللنیبی، مسئولیت المللنیبآن است که همان دولت مرتک  عمل متخلفانۀ 

و ایون هموان    (Nollkaemper, 2011: 199)مسئله، مانع از مسئول دانستن کشور دیگر نیسوت  
تاریح داشوته اسوت    2001. مجموعه مواد شودیمی است که مسئولیت اشتقاقی خوان،ه اگزاره

مسوئولیت اشوتقاقی مطورح     ،3و اجبوار  2، ه،ایت و کنترل1که در سه و عیت کمک یا مساع،ت
 رودیمو شومار  و وعیت در مسوئولیت اشوتقاقی بوه     نیتور پرما،اق. کمک یا مساع،ت، شودیم

 Aust, 2011: 192 .4)- 193؛ 111: 1395)عزیزی و کریمی، 
 ILC Draft) مطورح شو،ه اسوت    2001مجموعوه موواد    16کموک یوا مسواع،ت در موادۀ     

Articles, 2001: Art. 16)کور، کمک یا مساع،ت کشور بوه کشوور دیگور در    . به موج  مادۀ م 
یوا مسواع،ت   کننو،ه کمکی کشور المللنیبی، موج  مسئولیت المللنیبارتکاب عمل متخلفانۀ 

بتووان   آنکوه  منظوربه. (Talmon, 2008: 218; D’Asperamont, 2007: 98) شودیمدهن،ه نیز 
ی مسئول دانست، الزم است المللنیبکشور را بابت کمک یا مساع،ت در ارتکاب عمل متخلفانۀ 

دهن،ه از او واع و  یا مساع،ت کنن،هکمکسه شرط وجود داشته باش،؛ اول، شرط آگاهی کشور 
ی است؛ دوم، این است که کمک یا مسواع،ت مطروحوه بایو،    المللنیباحوال آن عمل متخلفانۀ 

یوا   کننو،ه موک کچنانچوه کشوور    نکوه یاتحقح آن عمل متخلفانه را تسهیل کرده باشو،؛ سووم   

___________________________________________________________________ 
1. Aid or Assistance 
2. Direction and Control 
3. Coercion 

، ر.ک: ح،ادی و المللنیبی اولیۀ کمیسیون حقوق هاگزارشدر « کمک یا مساع،ت»مطالعۀ مفهوم  منظوربه. 4
 .782و  781: 1396، پورحیستا
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 ILC Draft) ش،یمدهن،ه، مباشر عمل مطروحه بود عمل متخلفانۀ آن کشور محسوب مساع،ت

Articles, 2001: 66)  این شرط بیانگر آن است که کشور صرفاً متعه، به تعه،ات خود است نوه .
 تعه،ات دولت مباشر.

ی المللو نیبز ص حیت دادگاهی که در گسترۀ جهانی ا عنوانبهی دادگستری المللنیبدیوان 
برای رسی،گی به اخت فات حقوقی کشورها برخوردار است، بر اهمیت گزارۀ مسئولیت ناشوی از  

 الملول نیبو کمیسیون حقوق  2001مجموعه مواد  16کمک یا مساع،ت، به آن نحو که در مادۀ 
 .ICJ Rep., 2007: pp. 217 - 218, paras)سازمان ملل متح، منعکس ش،ه، اشاره داشته است 

از رهگو ر ارتکواب    توانو، یمو (. کمک یوا مسواع،ت   112: 1395)عزیزی و کریمی،  (421 - 420
در واقع، این به آن معناست که کموک   .(Crawford, 2013: 402)صورت پ یرد  گونگونهاعمال 

یا مساع،ت، ماادیح حاری ن،ارد و بای، به فراخور آن و عیت تشخیص داد که آن عمل، اعوم  
یوا خیور. در ایون خاوو ،      دشوو یمقوقی یا سیاسی باش،، کمک یا مساع،ت قلم،اد ح آنکهاز 

م ک، آن است که عمل مربوطه ارتکاب عمل مباشر را تسهیل کرده است یا خیر. اگر آن عمل، 
یوا   کموک  توانو، یمو وجوود سوایر شورایط،     شورط بوه ارتکاب عمل مباشر را تسهیل کرده باش،، 

 ی دارد.  کنن،گتیحماکمک یا مساع،ت جنبۀ  ،نکهیامساع،ت قلم،اد شود؛ چه 
 متخلفانوۀ  مرتک  عملمستقل طور بهخود،  نکهیبر اافزون یفه،آل خل رژیم نکهیابا توجه به 

، کشوور عربسوتان در آن نقوح داشوته، مسوئولیت      شو،ه از نقض حقووق بشور    یناش یالمللنیب
 سورکوب  یاز هموان ابتو،ا   ،، بحورین نکوه یای کشور عربستان نیز مطرح ش،ه است. چه المللنیب

 یعضوو شوورا   یکشورها برخی یسوبه نیازدست  ،2011)ع( در فوریۀ  بیت اهل پیروان حقوق
 و 2و1(BBC Blogpost, 2011)کرد  دراز عربستان کشور ،ههیو، از جمله و بهفار جیخل یهمکار

ر یواری  عربستان دست در دست بحورین، رژیوم آل خلیفوه را در ایون امو      در مار  همان سال،
رژیم آل سعود، از طرق مختلوف، از جملوه نیوروی     (.132 و 131: 1392 محم،ی،ر.ک: )رسان، 

انسانی و تجهیزات نظامی و خودروهای زرهوی، در تشو،ی، بحوران بحورین نقوح داشوته اسوت        
(Henderson, 2011: paras. 10 - 11) .       متعاقو  نواتوانی رژیوم مسوتقر در بحورین، در برابور

موی دی، شو،ت گرفوت، نیروهوای نظوامی آل سوعود در        2011که در سوال  اعترا ات مردمی 
راستای سرکوب اعترا ات مردم بحرین، به کمک نیروهای نظامی بحرین شتافتن،. آمار دقیقوی  
از موارد نقض حقوق بشر، از جمله نقض حح حیات در دست نیست، اما خبرها حکایت از نقوض  

از مردم بحرین دارد )باشگاه خبرنگاران جووان،   حح حیات ص،ها تن و مجروح ش،ن هزاران نفر

___________________________________________________________________ 
1. Available at http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111123_an_bahrain_unrest.shtml  

 هم معارض که خارجی منابع به تا است بوده آن بر حا ر سطور راقمان ت ش قسمت، این مستن،ات آوردن . در2
 که نرود گمان تا شود استناد ،ان،کرده بیان بعضاً را گرفتهصورت وقاعی ناچار،به ب،اهت، ش،ت از ولی هستن،،

 .است ایرانی احساسات ساختۀ استنادات، این

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111123_an_bahrain_unrest.shtml
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م،اخلۀ نظامی دولت عربسوتان سوعودی در بحورین، موجو  وخاموت       1(.6و  5: بن،های 1392
)فرجوی،   2: سوخنرانی( 1390، ایو نقرباناو اع در زمینۀ نقض حقوق بشر در بحرین ش،ه است )

بحورین انجامیو،ه اسوت    (؛ اموری کوه بوه اسوتمرار بحوران در      958: 1398؛ قاسمی، 29: 1396
(H.R.W. Internet Rep., 2021 & Amnesty International, Internet Rep. 2020).3 

، کموک  ان،نگرفتهی ارتکابی آن دسته از نیروهای آل سعود که در اختیار آل خلیفه قرار هانقض
ی آل المللو نیبو مسئولیت  شودیمیا مساع،ت آل سعود در نقض حقوق بشر در بحرین دانسته 

ی، ایون مسوئولیت، فورع و    المللو نیبو دنبال دارد. به لحاظ مبوانی حقووق مسوئولیت    سعود را به
استثنایی بر مسئولیت مستقل بحرین است. در واقع، مسئولیت آل سعود برخاسته از مسوئولیت  

 ست.هادولتی المللنیبمربوط به مسئولیت  2001اشتقاقی من،رد در فال چهارم سن، 

 

 ی دول بحرین و عربستان سعودیالمللنیب توازی مسئولیت
از ایون   16و عربسوتان بوا لحواظ موادۀ      2001از مجموعوه موواد    6و  1بحرین، با توجه به مواد 

. مسوئولیت  (ILC Draft Articles, 2001: Arts 1 & 6) شوون، یممجموعه مواد، مسئول دانسته 
اسوت، اسوا  تحقوح مسوئولیت     از آن به استق ل در مسئولیت نیوز یواد شو،ه     آنچهمستقل یا 

مونعکس شو،ه    2001کوه در مجموعوه موواد     گونهآنی المللنیبی بابت عمل متخلفانۀ المللنیب
بور  . با این حال، مسئولیت اشتقاقی نیز متاور است. به آن معنا که افوزون شودیماست، دانسته 

احااشو،ه در   ی حاریهاتیو عکشور مباشر، کشور یا کشورهای دیگری که در قال  یکی از 
ی المللو نیبو ، ب،ون مسوئولیت نیسوتن، و مسوئولیت    ان،کردهتحقح آن عمل متخلفانه نقح ایفا 

هور دو قسوم از    همزموان کاربسوت   رونیو ازا(. 22و  21: 1400، پوور حیسوتا دارن، )حو،ادی و  
مسئولیت، یعنی مسئولیت مستقل و مسئولیت اشتقاقی، متاور است. مضا  بور ایون، شایسوتۀ    

ی به ع،م همکاری )اسوتنکا ( در  المللنیبی دیگر بازیگران جامعۀ المللنیبت که تعه، توجه اس
ی ناشی از آن بوا اسوتناد بوه    المللنیبنقض ش،ی، حقوق بشر نسبت به مردم بحرین و مسئولیت 

، الملول نیبو و مطابح با شرح کمیسیون حقوق  ردیگیماین مجموعه مواد صورت  41و  40مواد 
ی وارد المللنیبی به دیگر مقررات مسئولیت اخ،شهی ناشی از ع،م همکاری، مللالنیبمسئولیت 

در  چراکوه مسئولیت بحورین، اصول و اسوا  اسوت،      رونیازاقابل جمع است.  آنهاو با  کن،ینم
ی وجوود دارد و آن،  المللو نیبو ی، اصل بنیادین استق ل در مسوئولیت  المللنیبحقوق مسئولیت 

 شوود یمی که آن دولت مرتک  ش،ه است، مسئول دانسته امتخلفانهعمل هر دولتی بابت  نکهیا

___________________________________________________________________ 
1. yun.ir/nkuir7 

 https://b2n.ir/r52886 :ر.ک علمی نشست این گزارش م حظۀ برای .2

3. Available at https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain/ 
& https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/bahrain#  

https://yun.ir/nkuir7
https://b2n.ir/r52886
https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain/
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/bahrain
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بوه کشوور    منتس ی آل سعود که در واقع، المللنیب(. مسئولیت 111: 1395)عزیزی و کریمی، 
، محقوح اسوت.   شودیمی اشتقاقی خوان،ه المللنیبمسئولیت  آنچهعربستان است، نیز به موج  

، ایاالت متح،ۀ آمریکا و انگلستان فار جیخلورای همکاری مسئولیت دیگر بازیگران از جمله ش
ناشی از نقض تعه، به ع،م همکاری در نقض ش،ی، حقوق بنیوادین اسوت. بو،ون تردیو،، تموام      

 و به موازات هم هستن،. جمعبا یک،یگر قابل  نهایا
 ی درالمللو نیببا توجه به تع،د دول مسئول، مقتضی است به چن، و چون تسهیم مسئولیت 

 ونیسو یکم 2001 موواد  مجموعوه  47 مادۀدر  آنچهو عیت بحرین نظر دوخته شود. به موج  
ی المللو نیبو  متخلفانوۀ  عمول  از یناشو هوا  دولت یالمللنیب تیمسئول زمینۀ در المللنیب حقوق

 ایو  1زوال موجو   مسوئول،  دول تعو،د تعو،د دول مسوئول، متاوور اسوت.      منعکس ش،ه است،
در واقوع،  . (ILC Draft Articles, 2001: 124) شوود ینمو دانسوته   یالمللنیب تیمسئول 2کاهح
 واحو،  متخلفانوه  عمول  بابت گرید متخلف دول دانستن مسئولاز  مانعتنها نه مسئول دول تع،د

 .ILC Draft Articles, 2001: 124, para) کاه،یآنها نم تیمسئول از که حتی شودینمقلم،اد 

1 & Weir, 1983: 44) .کنو، یمو ی، منطح حکوم  المللنیبسئولیت، اعم از داخلی و در تسهیم م 
شته باش، و ب،ون مسوئولیت، رهوا   دا تیمسئول ،است کرده فایا که ینقش ان،ازه بهکه هر شخص 
 المللنیبکمیسیون حقوق  2001مواد مجموعه  47که از مادۀ طورهماندر واقع،  .وانهاده نشود

ی المللو نیبو بابوت عمول متخلفانوۀ     هادولتی مللالنیبسازمان ملل متح، در خاو  مسئولیت 
قابل برداشت است، هر شخص، در اینجا کشور، بابت سهمی کوه داشوته اسوت، مسوئولیت دارد     

(Joyner, 2017: 794)معنا که چنانچه نقح شخص، کم باش،، مسوئولیت کمتوری دارد و   . ب،ین
 آنجوا د. این مسوئله توا بوه    نقح شخص، بیشتر باش،، منطقاً مسئولیت بیشتری دار کهیدرصورت
. در واقوع، نقوح آن   انجامو، یمکه حتی در برخی موارد، به زوال مسئولیت مباشر  رودیمپیح 

کننو،ۀ وصوف   لیو زاکه در زمرۀ عوامل  کن،یمنحوی است که خود، و عیتی را ایجاد شخص، به
مثال خوبی بورای   ،توانیممثال، اجبار  طوربه. شودیمی عمل مباشر محسوب المللنیبمتخلفانۀ 

ی بای، در نظور داشوت کوه کشوور     المللنیباین قسم باش،. با این تو یح، در خاو  مسئولیت 
ی المللو نیبو یا مساع،ت دهن،ه صرفاً بابت نقشی که ایفاء کرده است در مسوئولیت   کنن،هکمک

ی را المللو نیبو که رفتارش، ارتکاب عمل متخلفانۀ  آنجاسهم دارد. در واقع، به اقتضای ع،الت، تا 
ی دارد. کمک یا مساع،ت بوا و وعیت هو،ایت و کنتورل     المللنیبتسهیل کرده است، مسئولیت 

یوا   کننو،ه کموک . در کموک یوا مسواع،ت، کشوور     (Fry, 2014: 116-117) کام ً متموایز اسوت  
ی المللو نیبو که حمایت کرده باشو،، مسوئولیت    ان،ازه هردهن،ه، نقح حمایتی دارد و مساع،ت

اصل بر آن است که آل خلیفه خسارات وارده را جبران کن،  رونیازا. (Quigley, 1986: 77) دارد

___________________________________________________________________ 
1. Diminish 
2. Reduce 
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ناشی از کمک یا مساع،ت آل سوعود باشو،، کشوور عربسوتان نیوز       هانقضو در مواردی که این 
یمو متعه، است که خسارت را جبران کن،. این خسارت اعم از خسارت مادی و معنوی دانسته 

ی، حتوی پویح از جبوران    المللنیبا توجه به استمرار ارتکاب عمل متخلفانۀ بر این، ب. افزونشود
خسارت، بای، عمل متخلفانه متوقف و تضمین مناس  به ع،م تکرار ارائه شود. بای، توجه داشت 

ۀ جبران مضاعف از قربانیوان نقوض حقووق بشور در بحورین نیسوت. در واقوع،        مثاببهکه این امر 
 کامل صورت بگیرد، جبران مضاعف نبای، باش،. طوربهای، که جبران خسارت بطورهمان

یمبه لحاظ منطقی، مسئولیت داشتن و طرح دعوا نزد محاکم، دو امر متمایز از هم دانسته 
ی، المللنیباخت فات  زیآممسالمت وفالحلی و حقوق المللنیبحقوق مسئولیت  نکهیا. با شون،

ۀ طرح دعووی نوزد   مثاببهی، لزوماً المللنیبارتباط پررنگی با یک،یگر دارن،، ولی تحقح مسئولیت 
ی، یکوی از سوازوکارهای   المللو نیبو ی نیست. طرح دعوا نوزد محکموۀ   المللنیبمحکمه یا محاکم 

کشوورها از طریقوه یوا طورق دیگور       بسوا چوه ی است و المللنیباخت    زیآممسالمت وفالحل
، اساساً به دالیل حقوقی یا غیرحقووقی دیگور،   بساچهاخت   خود کنن، یا  وفالحلرت به مباد

اخوت     وفاول حول ی نکنن،. حتی چنانچه سازوکار المللنیبمبادرت به طرح دعوا نزد محکمۀ 
ی نیسوت.  المللو نیبو ی، به هر دلیلی پی گرفته نشود، این امر مانع از تحقوح مسوئولیت   المللنیب

ی، به لحاظ منطقی، مق،م بر طرح دعواست یوا بوه تعبیور    المللنیب،، تحقح مسئولیت ب،ون تردی
ی باش،. به موج  المللنیبی بای، مق،م بر طرح دعوا نزد محکمۀ المللنیببهتر، تحقح مسئولیت 

محواکم کیفوری بورای     رونیو ازامو وعه، کشورها مسئولیت کیفوری ن،ارنو، و    المللنیبحقوق 
تووان محاکموه کورد، ولوی     یمرا  رتبهیعاللت، صالح نیستن،. البته مقامات رسی،گی به عمل دو

، مسئولیت کیفوری نو،ارد. شوورای امنیوت بوا ارجواع       المللنیبشخص حقوقی کشور در حقوق 
موجو    تواننو، یمو ی کیفری و نیز دادستان بوا صو،ور کیفرخواسوت    المللنیبو عیت به دیوان 

 سران آل خلیفه و آل سعود در دیوان شون،. ارتکابی از سوی دول جرائمرسی،گی به 
ی داخلوی،  هادادگاهاز رسی،گی در محاکم داخلی کشور دیگر،  هادولتسب  ماون بودن به

ی دادگسوتری تنهوا   المللو نیبو ی ارتکابی دولت را ن،ارنو،. دیووان   هانقضص حیت رسی،گی به 
برخووردار اسوت. اموا     هوا دولوت محکمۀ جهانی است که از ص حیت رسی،گی به دعواوی علیوه   

رسی،گی دیوان متوقف بر آن است که حتماً دولت علیه دولت طرح دعوا کن، و هر دو دولت بوه 
نسبت به نقض حقوق بشر در بحورین   هادولت نکهیانحوی اع م ر ایت کرده باشن،. با توجه به 

ین حیث در دیووان  از ا آنکههیچ دولتی ص حیت  رونیازا، شون،ینمدانسته  ،هیدانیزمستقیماً 
گرفته در بحرین نقض شو،ی،  ی حقوق بشری صورتهانقضکه  ازآنجاطرح دعوا کن،، ن،ارد. اما 
قابول طورح اسوت کوه آیوا دیگور        مسئلهی در کل هستن،، این المللنیبتعه،ات در قبال جامعۀ 

ه داشوت  علیه بحرین و عربستان در دیوان اقامۀ دعوا کنن،؛ نخست بایو، توجو   توانن،یم هادولت
که ص حیت دیوان مبتنی بر ر ایت طرفین دعواست. در این باره، شایان توجه است که دیووان  
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پیامو،های  »مربوط بوه   2004دادگاه جهانی، در نظریۀ مشورتی  عنوانبهی دادگستری، المللنیب
سواخت دیووار   »از آن بوه   اختااربهکه  1«حقوقی ساختار دیوار در سرزمین اشغالی فلسطینیان

متعهو، بوه عو،م     هوا دولوت (، اعو م کورد کوه    71: 1384، زاده یحب)ر.ک:  شودیمیاد « ائلح
همکاری در حفظ و عیت غیرقانونی ساخت دیووار در سورزمین اشوغالی فلسوطین هسوتن،. در      

ی المللنیبواقع، این تعه، به ع،م همکاری، ناشی از آن است که ساخت دیوار، نقض ش،ی، تعه، 
الشومول از جملوه   ل خلیفه و آل سعود، نقض ش،ی، حقوق بنیادین و عوام است. چون اق،امات آ

از اشوخا    کیو چیهو ی دیگور، بلکوه   هوا دولت تنهانهمنع شکنجه و ناپ،ی،سازی اجباری است، 
 ICJ)ی نبای، در حفظ ایون و وعیت همکواری داشوته باشو،      المللنیبحقوقی و حقیقی جامعۀ 

Rep., 2004: 192 & 196). 

 

 یریگجهینت
حکوموت آل خلیفوه    تنهوا نهگرفته نسبت به مردم بحرین، ی حقوق بشری صورتهانقضخاو   در

ی یکوی موانع   المللو نیبی دارد. مسئولیت المللنیبمسئول است، بلکه حکومت عربستان نیز مسئولیت 
ۀ آن نیست، زیورا هریوک بور اساسوی     دهن،کاهحکنن،ه یا لیزای دیگری یا المللنیبتحقح مسئولیت 

ی دارن،. در واقع، تحقح مسئولیت هریک، بر بنیانی متفاوت اسوتوار اسوت.   المللنیبت، مسئولیت متفاو
ی عربسوتان بور   المللنیبی مستقل و مسئولیت المللنیبی بحرین بر پایۀ مسئولیت المللنیبمسئولیت 

بوه آل   نحووی ی اشتقاقی استوار است. در و عیتی که نیروهوای عربسوتان بوه   المللنیبپایه مسئولیت 
ی که کمک یوا  اان،ازهی کمک یا مساع،ت کنن،، عربستان تا المللنیبخلیفه در ارتکاب عمل متخلفانۀ 

ی عربسوتان محقوح اسوت، ولوی در     المللنیب. مسئولیت شودیممساع،ت کرده باش،، مسئول دانسته 
ی هوا سوازمان  ،هوا دولوت این راه، نبای، آن را مسئول کل عمل ارتکابی از سوی بحرین دانسوت. دیگور   

ی، اشخا  حقوقی و حقیقی متعه، به ع،م همکواری در نقوض حقووق بشور موردم بحورین       المللنیب
ی، احوراز مسوئولیت   المللو نیبو و سواختار آنوالوج جامعوۀ     المللنیبهستن،. با توجه به پویایی حقوق 

اخوت     اول وفحول اذهوان عموومی را آگواه و بالموسل بسوتر       رفتوه رفته توان،یم هادولتی المللنیب
بستر اظهار شرمسواری دولوت خواطی را فوراهم      توان،یم. همچنین این امر کن،یمی را مهیا المللنیب

 2001طورح   37ی، در موارد زیان معنوی، به موج  مادۀ المللنیبسازد که به لحاظ حقوق مسئولیت 
بابوت عمول    هوا دولتی المللنیبسازمان ملل متح، در خاو  مسئولیت  المللنیبکمیسیون حقوق 

 .شودیمی، خود یکی از انواع جبران خسارت دانسته المللنیبمتخلفانۀ 
برای اقامۀ دعووای حقووقی،    ص حیذدر این باره، شایان توجه است که حتی در فق، مرجع 

اذهان جامعۀ  توان،یمبحرین و عربستان،  ههیوبه هادولتی المللنیبپرداختن به بحث مسئولیت 

___________________________________________________________________ 
1. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory” 
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یمی ارتکابی حقوق بشر در بحرین آگاه سازد و آگاهی اذهان جامعۀ جهانی هانقض جهانی را از
یمو بستر را برای فیاۀ قضوایی فوراهم    جیت،ربه، نکهیانتایج بسیار خوبی داشته باش،. چه  توان،
 بسوا چوه مثوال،   طوور بهموج  حل مو وع از طرق سیاسی شود؛  توان،یمو مضا  بر آن،  سازد

ی هوا قطعناموه مان ملل متح، در مقابل فشار جامعۀ جهانی نواگزیر از صو،ور   شورای امنیت ساز
 توانو، یمو شود و موج  شرمساری آل سعود و آل خلیفه شوود کوه هموین شرمسواری      آورالزام

موجبات توقف و تضمین ع،م تکرار نقض حقوق بشر در بحورین را فوراهم سوازد و نیوز گفتنوی      
، نفوس شرمسواری، یکوی از حواالت جبوران خسوارت       است که در موارد مربوط به زیان معنوی

مطرح ش،،  شتریپبر این، چنانکه . افزونشودیممعنوی از قربانیان حقوق بشر در بحرین قلم،اد 
از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل متح، بورای تقا وای صو،ور نظریوه مشوورتی از       توانیم

ا همکواری دیگور کشوورها از جملوه     ی دادگستری استفاده کرد؛ امری که خود بو المللنیبدیوان 
 قابل تحقح است. 77کشورهای عضو سازمان همکاری اس می یا گروه موسوم به گروه 
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