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دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتده
)www.mollakarimi.irد!کنیبه جزواتم اعتیاد پیدا می یرید و مطالعه کنید) بگ 

های حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! برای قبولی در آزمون، هر آنچه مونکانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام ،ما در سایت فوق
گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری زمانی که تصمیم می ،های حقوقیدانیم که داوطلباِن آزمونمی

گذاریم و بهتون اطمینان کند رو به طور رایگان در اختیارتون میدهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت میکه ما انجام می
داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو  یددیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهمی
 مثبتمون بدونیم. عملکرِد  تونیم شاهِد می

و  ، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفریحقوق مدنی سایتم (مثِل جزواِت شده در وبتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته
در حوزۀ آموزش و ) اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و حقوق جزا

هایی رو واقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دیدید آدمهام مثِل گاِو بنفش باشه که خوام نوشتهنویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
خوام با زنن یا یه مدل موی خاِصّ خودشون رو دارن؛ من هم میدن؛ مثًال عینک زرد میفرد نشون میکه با یه ویژگِی خاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه

خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و ، به چشم بیام. مِن کمترین میفهم متفاوت باشم و با این ویژگیهای سادهو آوردِن مثال» نویسیساده«
هایی که به رایگان در دسترس رو در جزوه» بودنمتفاوت«من این ». بودنهکلید موفقیت، متفاوت«ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیجالب

 با توّجه به سرفصلو حّتی  MollaKarimi.irباید بگم که جزواِت سایِت  نشون دادم. دانشجویاِن حقوق گذاشتم،
ً
های جدید و آخرین این نوشته دائما

دست دارید بهتره رو در  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونتغییرات قوانین و تست
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید

ً
است » کارگاه تولید محتوای حقوقی«هاست! اسِم کارگاِه ما، . ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهمجددا

 ) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.omidmollakarimi@لگراِم ما () و تvekalatyar@تونید اینستاگرام (که می
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 )المللبین(تابعان حقوق  المللیبین ۀمعاعضای جا

بنابراین، ؛ گیرندیمهستند که هدف مستقیم قواعد و اصول این حقوق قرار  هایییتموجود المللیبین ۀاعضای جامع، تنها المللبیناز دید حقوق 
 .نیز هستند المللبینا اشخاص حقوق یتابعان در عین حال  یاجامعهاعضای چنین 

و آن مشروط به  المللیبینبه معنی برخوردارشدن از شخصیت  بودن المللبینتابع یا شخص حقوق دادگستری،  المللیبینیوان بر اساس نظر د
 صالحیت استیفای این حقوق و ایفای آن وظایف از طریقو دیگری  المللیبینحقوق و وظایف  بودنصالحیت دارا داشتن دو صالحیت است: یکی 

 .لیالملبین ۀیاعالمصدور 

 ۀعضو جامع ۀفقط کشور را به منزل المللیبین ۀجامع حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر است و منحصراً  المللبینکالسیک، حقوق  ۀنظریاساس  بر
 .شناسدیمو در نتیجه، تنها تابع یا شخص حقوق  المللیبین

اعم از حقیقی (. البته، اشخاص خصوصی دهندیم لیکدولتی تش المللیبین هایسازمانرا کشورها و  المللیبین ۀاصلی جامع ۀبنابراین، امروزه پیکر 
 ی نیز به طور استثنایی و تحتملّ  بخشیآزاد یهانهضتغیردولتی و نیز  المللیبین هایسازمان لیتی،چندم فراملی یا یهاشرکت )،یا حقوقی

 .شوندیممحسوب  مللالبینیا تابعان حقوق  المللیبین ۀاعضای جامع ۀخاصی در زمر  شرایط

 کشورها

عمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سرزمینی  قوقحاست.  المللبینداخلی و حقوق  عمومِی  حقوِق  تابع یا شخِص  واحددرآِن کشور یا دولت 
 المللیبین ۀعضو جامع ینتر مهم، سازمان متشکل سیاسی ینتر کاملکشور،  .گرددیم المللبینا دولت تابع حقوق یکشور  پسو از آن  کندیمدنبال 

و در نتیجه، شخص اصلی  المللیبیناست و عامل برقراری روابط  المللیبین ۀیک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامع ۀو به منزل
 .است المللبینو تابع اساسی حقوق 

ن و مشخصی، به طور ثابت و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معیّ  یدائمع ، کشور یا دولت از اجتماالمللبیندیدگاه حقوق  از تعریف کشور:
شده است. چنین کشوری دارای استقالل و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات  یلتشک سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند،

 .را داردو اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها  کندیمپیروی  المللبین

 :کشور ۀدهندیلتشکعناصر 

 جمعیت یا عنصر انسانی .١

 سرزمین یا عنصر ارضی .٢

 قدرت سیاسی یا قدرت حکومت .٣

با یکدیگر متحد شده » تابعیت«گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام  یتجمع یا عنصر انسانی: یتجمع :١
 .دند، بدون آنکه الزم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت و مذهب واحدی باشندباشند و به کشوری مربوط گر 
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سبی است، اما در نِ  کامالً عددی،  ، چندان مهم نیست و این مفهوِم دهندیمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل معیار کّم  اصوالً 
کشورهای «حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود. با وجود این، امروزه با ورود  ی باشد که بتوان تأسیس یک نظام عالیمجموع آن تعداد باید در حدّ 

 .نیز نادیده انگاشته شده است گرایییسبنِ و حتی پذیرش عضویت آنها در سازمان ملل متحد، این  المللیبین ۀبه صحن »ایذره

 شده مشخصست که با مرزهای کمابیش ثابت، معین و جغرافیایی ا ۀیا فضای زیست یک کشور، محدود ینسرزم یا عنصر ارضی: ینسرزم :٢
 .یک کشور است هواییو  )داخلی و دریای سرزمینی یهاآب( آبی، خاکیاست. سرزمین مشتمل بر مناطق 

ید و عامل آنها به شمار آ یریگشکلعنصر  ترینیاساسو  ینتر مهم ،(غیر از کشورها)، عامل جمعیت المللیبین ۀعضو جامع یهاگروهشاید در سایر 
 گونه وابستگی به سرزمین یا قلمروهیچیبمذکور،  یهاگروهت چنین امری نیز آن است که در ایجاد آنها نداشته باشد و علّ  یاعمدهسرزمین نقش 

رای نمونه، فلسطینیان با باشد. ب هتوّج قابلزیاد و  ،تیسرزمین مفهومی ندارد، هرچند جمع فاقدِ  خاص به وجود آمده یا به وجود خواهند آمد، اما کشورِ 
به  تاکنونت در اختیار نداشتن کامل سرزمین خویش، کسب قدرت سیاسی را نیز دارند، لیکن به علّ  ییاینکه از جمعیت معتنابهی برخوردارند و توانا

 .گرددیم، عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب ینسرزم .اندنشده» کشور فلسطین«تأسیس 

 یهاگروهاز  یکیچهبرای ایجاد کشور، بلکه برای تأسیس  تنهانهجمعیت و سرزمین از جمله عواملی هستند که حکومت: درت ا قیسیاسی  قدرت :٣
به عامل سومی نیاز دارند که بتواند افراد وابسته به گروه را که در سرزمین  هاآنکافی نیستند.  )اجتماعی دیگر (جامعه روستایی، جامعه شهری و غیره

 اجتماعِی  یهاگروه ۀکلی قدرِت  عمال قدرت دارد. ریشه و اساِس إ، رهبری و اداره نماید. اداره و رهبری چنین گروهی، نیاز به اندیدهگز ونت معینی سک
ن آ ناپذیرِ یهتجز  جزءِ  ،بنابراین، قدرت سیاسی هر کشور؛ گویندیم »قدرت حکومت«یا » قدرت سیاسی«داخلی، ناشی از قدرت واحدی است که بدان 

 ۀ. قدرت سیاسی یا قدرت حکومت دارای خصوصیاتی است که به بحث دربار شوندیمداخلی، از آن منشعب  یهاقدرت ۀیکلکشور است و 
 .شودیمآنها پرداخته  ترینیاساس

 اساس قدرت سیاسی: حاکمیت و استقالل

هر کشور است. اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر، قدرت مافوق و قدرت مطلق و انحصاری 
از فالسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا  یاعدهشانزدهم توسط ژان بدن فرانسوی ابراز گردید و 

مشروط و مطلق دارد. غیر ۀو جنب هاستقدرترتی مافوق تمام و معتقدند که چنین قد اندیختهآم هم درقدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت 
 .نیز حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است المللیبینطبق نظر آنان، در نظام 

داخلی و  وسیعی در مورد مفهوم حاکمیت دارند. برخی حاکمیت را به معنی استقالل نظراختالفحقوقدانان و دانشمندان علوم سیاسی قرن بیستم، 
و  حاکمیت داخلی یا آزادی اندشده قائلبرای حاکمیت دو جنبه  یادسته؛ اندیختهآمدیگر حاکمیت را با صالحیت در هم  یاعده؛ انددانستهخارجی 

ت. بر اساس این و باالخره تعدادی نیز عقیده دارند که در عصر حاضر، حاکمیت با نظریات جدید حقوق عمومی مغایر اس حاکمیت خارجی یا استقالل
 .کنندیمعمال إدر قانون اساسی  شدهیینتع دارِ یتصالح محدود کشور است که آنها را مقاماِت  هاییتصالح ۀمجموعنظریات، قدرت سیاسی تنها 

وابستگی به: هر امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم  ۀو آزادی عمل کشور در کلی گیرییمتصم د، یعنی حّق یبه بیان بهتر حاکمیت به مفهوم جد
، حاکمیت المللیبین ۀاما در زمین؛ است المللبینمقررات حقوق  ۀتنها محدودیت وارده به چنین قدرتی از ناحی ؛قدرت داخلی یا خارجی (استقالل)

برای او به  المللبینحقوق ، از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار است که المللیبیناست. کشور و در روابط » صالحیت« ،و آن یابدیممفهومی تازه 
 .گویندیم» صالحیت«رسمیت شناخته است و به آن 
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 شناسایی کشور و حکومت

 شناسایی کشور

شناسایی عملی «، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف کرد: ۱۹۳۶در اجالس بروکسل مورخ  المللبینمؤسسه حقوق 
نی تصدیق و تأیید یّ است در سرزمین مع المللبینسیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق ۀ ود یک جامعاست که به موجب آن، کشورها وج

 ».دارندیم اعالم المللیعۀ بینشناسایی آن به عنوان عضو جام رخود را دایر ب ۀو در نتیجه، اراد کنندیم

 ییت شناسایات مطروحه در مورد ماهینظر 

 ایجادی الف: نظریه تأسیسی یا

 -که مبنای قواعد حقوقی  طورهمانمعتقدند  و ... یمهااپن، ی، مثل آنزیلوتییگراارادهطرفدار این نظریه، از جمله پیروان مکتب  از حقوقداناِن  یاعده
، به کندیمی شناسایی تجلّ موافق و خاص کشورها که به صورت  ۀهم اراد طورهمانموافق کشور یا کشورهاست، ۀ اراد – المللیبیناعم از داخلی یا 

 .. بر این نظریه، انتقادهای زیادی وارد شده استبخشدیم المللیبینسیاسی جدید موجودیت و شخصیت  ۀجامع

 ب: نظریه اعالمی

 ۀدهندیلتشکبنابراین، به محض اجتماع سه عامل  اجتماعی و تاریخی بوده و مولود قواعد حقوقی نیست، ۀطبق این نظریه، چون کشور یک پدید
، بلکه شودینم آنبرای  ایدهندهیلتشکحقوقی است، عامل  یاقاعدهخواهد شد و شناسایی که ، کشور تشکیل آن، یعنی جمعیت، قلمرو و قدرت

عقاد معاهدات سرآغاز برقراری روابط دیپلماتیک و ان تواندیماست و از سوی سایر کشورها  المللیبین ۀاعالم ورود کشور جدید به صحن ۀبه منزل صرفاً 
 ۱۹۳۶نیز در سال  المللبینژرژ سل، لوئی کاواره و پیله را نام برد. مؤسسه حقوق  توانیماز طرفداران این نظریه  .باشد یادشدهبا کشور  المللیبین

  المللیبینامروزه، شیوه عمل کشورها و مقررات  ؛ واین نظریه را پذیرفته است
ً
 .منطبق با نظر مذکور است کامال

 ان و چگونگی شناساییزم

 زمان شناسایی

به وجود آمده است، اما  قبالً شناسایی عملی است که باید پس از تأسیس و ایجاد کشور صورت گیرد، زیرا این عمل در واقع تأیید نهادی است که 
از شناسایی کشور  ۱۹۷۴فوریه  ۲۲به تأخیر افتد (برای مثال، حکومت پاکستان تا تاریخ  امروزه ممکن است عمل شناسایی از سوی کشورها

 ).از استقاللرس باشد (برای نمونه، شناسایی الجزایر از طرف برخی از کشورها قبل بنگالدش خودداری نمود) و یا پیش

 

 چگونگی شناسایی

تحقق چنین  توانینمکه  رسدیماست. این امر ناشی از خصوصیت اعالمی آن است و چنین به نظر  آالیشیبچگونگی شناسایی ساده و  معموالً  
ممکن است به یکی از دو صورت انجام پذیرد: صریح یا ضمنی و هر کدام به شکل فردی  ص دانست. با وجود این، شناساییعملی را تابع کیفیات خا

 ا جمعی.ی
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(معاهده  ضمن تنظیم یک سند رسمی ،یک از کشورها از سوی هرشناسایی کشور جدید به طور صریح و علنی  :شناسایی صریح فردی )١(
به این شکل بوده  اصوالً  ۱۹۶۰از سال  یقاییآفر ؛ از جمله شناسایی کشورهای جدید گیردیمصورت  ه، یادداشت دیپلماتیک)یخاص، إعالم

 است.

من ، ضچندجانبهبا  یجمعدسته صورت، به هااز جانب تعدادی از کشور علنی  ۀشناسایی کشور نوبنیاد به گون :شناسایی صریح جمعی )٢(
) المللیبین ۀجانبه، تصمیم یک کنفرانس یا کنگر دیپلماتیک چند یادداشت چندجانبه، ۀچندجانبه، اعالمی ۀسند رسمی (معاهد تنظیم یک

 .پذیردیمانجام 

برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی و  ضمن ،از سوی هر یک از کشورهاشناسایی کشور جدید به صورت ضمنی  :شناسایی ضمنی فردی )٣(
 .المللیبینماتیک و یا انعقاد معاهدات یا مکاتبات دیپل

، المللیبینوناگون: الحاق به یک معاهده گ شکالاَ ، به از کشورها یاعدهتوسط شناسایی ضمنی کشور نوبنیاد  :شناسایی ضمنی جمعی )٤(
 .المللیبین، شرکت در یک کنفرانس یا یک کنگره المللیبین ا یک سازمانیپذیرش عضویت در یک اتحادیه 

 استیمسون و عدم شناسایینظریه 

و به هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن، هانری إل استیمسون وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا ضمن یادداشتی که برای  ۱۹۳۲در هفتم ژانویه 
 ۲۷کلوگ مورخ  -ان یپاریس (بر با وضعیت مغایر با تعهدات میثاق  ایچین و ژاپن ارسال داشت، اعالم نمود که ایاالت متحده آمریکا، هیچ معاهده

ایاالت متحده آمریکا کشور نوخاسته  .شناسدینمرا که به استناد آن توسل به هرگونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت ) ۱۹۲۸اوت 
 المللیبین یاالجراالزم یهامعاهدهرا که به ضرر چین تشکیل گردیده و ایجاد آن نتیجه تجاوز و کشورگشایی و در نهایت، مغایر با حقوق » منچوکوئو«

 .دهدینماست، مورد شناسایی قرار 

مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بین دو جنگ جهانی نیز توسط تعدادی از کشورها رعایت  ۱۹۳۲مارس  ۱۱عدم شناسایی استیمسون در  یۀنظر 
 .سایی چکسلواکیگردید، از قبیل: عدم شناسایی منچوکوئو، عدم شناسایی اتیوپی، عدم شنا

مسون هرچند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، لیکن منشور ملل متحد در این مورد ساکت است. با این حال، امروزه تردیدی در مورد یاست یهنظر 
 عمال غیرقانونی زور باشد، وجود ندارد.إضرورت عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگری که ناشی از 

ه یا : هرگاه منشاء غیرقانونی تشکیل یک کشور نوبنیاد، ناشی از عدم توّج پذیردیمدادگستری، عدم شناسایی را به نحو دیگری  لیالملبیناما دیوان 
باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور » نظام نمایندگی«مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل مربوط به  یهاقطعنامهعدم شناسایی 

بدون رعایت قطعنامه » افریقای جنوبی غربی«نظریه مشورتی دیوان در خصوص حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (است  یرپذامکانجدید 
 .)شورای امنیت ۱۹۷۰مورخ  ۲۷۶شماره 

 مفهوم و ماهیت حقوقی شناسایی حکومت

در غیر این صورت، یعنی چنانچه کشورها  ،ز هست، شناسایی آن کشور متضمن شناسایی حکومت آن نیگرددیمکشور جدیدی تشکیل  کهیهنگام
ا کودتا و یا هر موجب دیگر تغییر یابد، موضوع شناسایی حکومت جدید یشکل حکومت آنها، بر اثر انقالب  طوالنی وجود داشته باشند، ولی زمانمدت

است، تغییر حکومت تأثیری در ثبات کشور ندارد، زیرا  للالمبینحقوق  ۀکه یکی از قواعد آمر » اصل دوام کشورها«بنا بر  ؛گیردیممورد بحث قرار 
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شناسایی حکومت، دارای هدفی محدودتر از شناسایی کشور است. با این حال، از حیث ماهیت حقوقی، فرقی میان شناسایی کشور و شناسایی 
 .اعالمی در هر دو نوع مجراست ۀحکومت نبوده، نظری

 زمان شناسایی حکومت

تا این عمل به محض تشکیل حکومت جدید صورت گیرد. البته، این حکومت باید شرط الزم را که  شودیمایی موجب خصوصیت اعالمی شناس
است، دارا باشد. این اصل بدین معناست که حکومت باید در سراسر قلمرو داخلی کشور، از  »واقعی بودن قدرت«یا  »استقرار سلطه«معروف به شرط 

که بر اثر  ییهاحکومتبنابراین، ؛ کشور باشد المللیبینیاسی برخوردار بوده و از سوی دیگر، قادر به انجام تعهدات قدرت و حاکمیت واقعی و ثبات س
، نباید مورد شناسایی قرار گیرند، مگر زمانی که رهبران آنها بتوانند اداره امور کشور را به طور کامل و مؤثر در گردندیمانقالبات داخلی تشکیل 

 .دیگر را سرکوب نمایند یهاقدرتو  یرندگدست

 حکومت ییات مطروحه در خصوص شناساینظر 

 توبار یا دکترین مشروعیته ینظر  )١

 سازینهزمجدید، نظری را ابراز نمود که به دکترین مشروعیت معروف است. این دکترین،  یهاحکومتتوبار وزیر امور خارجه اکوادور در مورد شناسایی 
گردید. بر  ۱۹۲۰دسامبر  ۲۰ان پنج کشور آمریکای مرکزی (کاستاریکا، گواتماال، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور) در می یامعاهدهاصلی انعقاد 

از اساس این معاهده، کشورهای مذکور متعهد شدند تا چنانچه در آینده بر اثر انقالب با کودتا، حکومت جدیدی در این کشورهای روی کار آید، 
ورزند. این عدم شناسایی، حداقل تا زمانی است که حکومت جدید، شکل قانونی بیابد؛ یعنی دارای قانون اساسی گردد و  شناسایی آن خودداری

که از راه  ییهاحکومت بر آن کشورها باید از شناسایی توبار را گرفته است که بنا هیجای نظر  »وربتانک«ه یامروزه نظر د. ای از نمایندگی ملی شوجلوه
 .، خودداری کنندشوندیمشکیل إعمال زور ت

 استرادا یهنظر  )٢

 ۱۹۳۱و  ۱۹۳۰ یهاسالانقالبی  یهاحکومت، از جانب کشور متبوع خویش درباره شناسایی ۱۹۳۰سپتامبر  ۲۷استرادا وزیر امور خارجه مکزیک در 
 :آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، بولیوی و پاناما، طی بیانیه رسمی چنین اظهار داشت

؛ عملی که در واقع ارزیابی آوردیمکه به حاکمیت ملل دیگر لطمه وارد  داندیم آمیزینتوهد به اعطای شناسایی نیست و این را عملی مکزیک معتق
 .در آمد» نظریه استرادا«دیگر است. این بیانیه به صورت دکترین یا  یهاحکومتامور داخلی کشورها از سوی 

 

 کشور و حکومت ییاقسام شناسا

 قابل لغو)ر ی/ کامل/غیقطع(دو ژوره  ییشناسا :١

 / قابل لغو)ید/ موقتی(با ترددو فاکتو  ییشناسا :٢

» دو ژوره«به صورت  معموالً پس از تشکیل یک کشور جدید با استقرار اقتدار کامل و کنترل مؤثر یک حکومت جدید، عمل شناسایی از سوی کشورها 
. شناسایی شودیماسایی، ذکری از دو ژوره یا دو فاکتو بودن شناسایی نشود، شناسایی دو ژوره محسوب اگر در بیانیه رسمی شن اصوالً . پذیردیمانجام 
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لغو، کامل و تمام است و کلیه  یرقابلغحکومت آن کشور نیز هست. شناسایی دو ژوره، قطعی،  ۀکشور جدید، متضمن شناسایی دو ژور دو ژوره یک 
از  شدهییشناساا حکومت یابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور دو ژوره، قطع رو  ر کردن شناسایِی ثااه عملی بی. تنها ر آوردیمآثار شناسایی را به بار 
 .کننده استسوی کشور شناسایی

که در خصوص ثبات قدرت  کنندیمشناسایی دو ژوره، شناسایی دو فاکتو وجود دارد. کشورها هنگامی مبادرت به شناسایی دو فاکتو  در مقابِل 
، از آوردیمشناسایی دو فاکتو، شناسایی موقت و قابل لغو است که آثار بسیار محدودی را به بار  .ی کشور یا حکومت جدید تردید داشته باشندسیاس

ع و . این نوع شناسایی ممکن است پس از چندی بر اثر تغییر اوضاالعادهفوقموقت و اعزام نمایندگان دیپلماتیک  یهانامهموافقتجمله: انعقاد 
کننده لغو گردد. برای مثال، دولت فرانسه هرچند در گذشته حکومت فنالند را به صورت دوفاکتو احوال یا تحت شرایط دیگر، از سوی کشور شناسایی

ره تبدیل گردد. شناسایی دو فاکتو به دو ژو  ، لغو آن را اعالم کرد. از سوی دیگر، چه بسا ممکن است۱۹۱۸در اکتبر  بعداً به رسمیت شناخته بود، اما 
 دند.آن را به شناسایی دو ژوره تبدیل نمو بعداً به رسمیت شناختد، اما  طور دو فاکتو به ل رایاسرائ ١٩٤٨امریکا و انگلستان ابتدا در سال  مثالً 

 جانشینی کشورها

وقدانان کالسیک همچون گروسیوس و دارد. حق اییژهوکالسیک، جایگاه  المللبیناز موضوعاتی است که در حقوق » جانشینی کشورها«موضوع 
، شاید بتوان اولین رأیی را که در زمینه پذیرش مسأله جانشینی کشورها المللیبین. در رویه قضایی اندداشتهپوفندرف به این موضوع توجه خاصی 

، دعوای میان مجارستان و »پستدانشگاه پیتر پازمانی بودا« یهقضدر  ۱۹۳۳دسامبر  ۱۵دادگستری مورخ  یدائمصادر شده است، رأی دیوان 
 ».عرفی است حقوقِی  اصل جانشینی کشوری به جای کشور دیگر، یک اصِل «چکسلواکی دانست. بر اساس رأی مذکور، 

که مسأله جانشینی کشورها به فراموشی سپرده شود؛  رفتیممستعمره و تشکیل کشورهای جدید، گمان  هایینسرزمپس از استقالل اکثریت 
شناسایی اصولی چون اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ، اصل عدم تجاوز، اصل احترام به استقالل و حاکمیت و تمامیت ارضی  با یژهوبه

وین در زمینه جانشینی کشورها در  گانهسه یهاعهدنامه؛ انعقاد ه هستندکنندکننده و نفیکه در واقع تقبیح المللیبینکشورها به مثابه قواعد آمره 
اتحاد جماهیر  یهتجز در کشورهای مختلف گردید (برای مثال،  هایتحاکماخیر که منجر به تغییر  یهاسالو رویدادهای تاریخی  ۸۰و  ۷۰ یهادهه

شوروی (سابق) به جانشینی پانزده کشور مستقل، تجزیه یوگسالوی (سابق) به جانشینی پنج کشور مستقل، تجزیه چکسلواکی (سابق) به جانشینی 
گذشته  مثلمن) نشان داد که مسأله جانشینی کشورهای یمستقل چک و اسلواکی وحدت دو ویتنام، وحدت در آلمان و سرانجام وحدت دو دو کشور 

بوده  المللیبینسازمان ملل متحد، حقوق جانشینی کشورها، موضوع سه عهدنامه  المللبینتا به امروز، به همت کمیسیون حقوق  از چنان اهمیتی
 :است

 ؛۱۹۷۸اوت  ۲۲وین در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات مورخ  نامهعهد :١

 ؛۱۹۷۸اوت  ۲۲وین در زمینه جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز معاهدات مورخ  عهدنامه :٢

  .۱۹۸۳آوریل  ۸عهدنامه وین در زمینه جانشینی کشورها بر اموال، اسناد و دیون مورخ : ٣

 .اندیامدهنتاکنون به مرحله اجرا در  یادشدهه جانشینی کشورها بر معاهدات، سایر معاهدات اما به جز عهدنامه وین در زمین

 تعریف جانشینی کشورها
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 ۱(شق ب بند  گیردیمرا در یک سرزمین بر عهده  المللیبینجانشینی کشورها به این معناست که کشوری به جای کشور دیگر، مسؤولیت روابط 
در زمینه جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز معاهدات و  ۱۹۷۸ینه جانشینی کشورها بر معاهدات و عهدنامه در زم ۱۹۷۸عهدنامه  ۲ماده 

 ).در زمینه جانشینی کشورها بر اموال، اسناد و دیون ۱۹۸۳عهدنامه 

 کشورها ینیاشکال جانش

 :گیردیمورت صاین تغییر یا انتقال حاکمیت، به اشکال زیر 

 »اضمحالل«یا  »ناپدیدی«د را از دست بدهد و کشور یا کشورهای جدیدی به جای آن تأسیس شوند. این وضعیت را کل سرزمین خو یکشور  :١
 .نامندیم

 .نامندیم» جدایی«بخشی از سرزمین خود را از دست بدهد و کشور جدیدی در آن قسمت تأسیس شود. این وضعیت را  یکشور  :٢

 .نامندیم» استقالل«نی تأسیس شود. این وضعیت را رزمین معیّ بر اثر رهایی از استعمار، در س یکشور  :٣

 .نامندیم» انضمام«بخشی از سرزمین خود را به نفع کشور دیگری از دست بدهد. این وضعیت را  ی) کشور ٤

سرزمین اعمال و کشوری که به جای او در آن  »کشور پیشین«، دهدیمکشوری که حاکمیت خود را در تمام یا بخشی از سرزمینش از دست 
 .شودیمنامیده  »کشور جانشین«، کندیمحاکمیت 

 ثار حقوقی جانشینی کشورهاآ

بر موضوعات مختلف، متفاوت است. این موضوعات عبارتند از معاهدات، اموال، اسناد، دیون و مطالبات خارجی،  کشورها ینیجانش یآثار حقوق
و سرانجام،  المللیبینحقوقی، حقوق مکتسبه اشخاص، امتیازات، مسؤولیت  یهانظامحقوق عمومی، وضعیت خاص تابعیت اشخاص حقیقی، 

 .المللیبین هایسازمانعضویت در 

 بر اموال ینیجانش :١

 دولتی و عمومی اموال الف.

ینی کشورها و مطابق حقوق و منافعی است که در زمان جانش اسناد و مدارک، ،پیشین، شامل اموال منقول و غیرمنقول کشورِ  اموال دولتی و عمومِی 
آنکه  مگر، گیردیمحقوق داخلی کشور پیشین، متعلق به آن کشور بوده است. انتقال یا واگذاری این اموال، بالعوض و بدون پرداخت غرامت صورت 

 ).۱۹۸۳عهدنامه  ۲۳و  ۱۱، ۱۰، ۸شده باشد (مواد  گیرییمتصمویژه در مورد آنها  المللیبینبه نحو دیگری توافق و یا از سوی یک رکن 

قط انتقال کلیه اموال کشور پیشین به کشور جانشین، در صورتی است که تمامی سرزمین کشور پیشین به کشور جانشین منتقل شده باشد، اما اگر ف
 سرزمین قرار گرفته ۀیافتانتقال که در همان بخِش  شودیمبخشی از سرزمین انتقال یافته باشد، جانشینی اموال فقط شامل اموال دولتی و عمومی 

 است.

 اسناد و مدارک دولتیب.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


٢الملل عمومی حقوق بینجزوه  واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، درخواستتان را به وکالت و قضاوت رایگان اِت جزو جهت دریافت     

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 

۹ 

کشور پیشین در اجرای وظایفش صادر یا  که اسناد و مدارک دولتی کشور پیشین، شامل مدارکی است ۀمجموع« ۱۹۸۳عهدنامه  ۲۰ماده  طبق
است و به طور مستقیم یا با نظارت آن و به  پیشین به آن کشور تعلق داشته کشورِ  داخلِی  کشور، طبق حقوِق  جانشینِی  دریافت کرده است و در زماِن 

اسناد و مدارک دولتی که در اختیار کشور پیشین بوده و به خارج از  ۀ، مجموعالمللیبینبه موجب دکترین و رویه » است. شدهیمهر منظور نگهداری 
 .آیندیماز متعلقات سرزمین به حساب ، باید به کشور جانشین منتقل گردند، زیرا آنها شوندیمو نگهداری  یافتهانتقالسرزمین 

 ج: اموال خصوصی

به عبارت دیگر، اموال خصوصی ؛ شودینمپیشین بر اموال خصوصی آنان  کشورِ  ساکناِن  حقوِق  جانشینی کشورها به خودی خود موجب اسقاِط 
ین بخواهد اموال خصوصی موجود در کشور پیشین مشمول مقررات مربوط به انتقال اموال دولتی و عمومی نیستند. با این حال، چنانچه کشور جانش

بستگی دارد. هرگاه مالک، تابعیت کشور جانشین را داشته و یا کسب کرده باشد،  آن اموال مالِک  تابعیِت اقتدار او به  ۀرا مصادره و ضبط کند، محدود
ممکن است این حق بر اساس معاهدات حقوق بشری اموال او نامحدود است، گرچه ۀ کشور جانشین به مصادر  عرفی، حّق  المللبینطبق حقوق 

مربوط به رفتار  المللیبینمحدود شده باشد. از سوی دیگر، اگر مالک از اتباع کشور پیشین یا کشور ثالث باشد، کشور جانشین باید حداقل معیارهای 
، المللیبیندادگستری  یدائمبا پرداخت غرامت باشد (دیوان عمال کند؛ یعنی مصادره باید برای یک هدف عمومی و توأم إبا بیگانگان را در مورد وی 

 ).۱۹۲۸و همچنین همان دیوان، قضیه کارخانه ورزی مورخ  ۱۹۲۶برخی از منافع آلمان در سیلزی علیای لهستان مورخ  یهقض

 دیون خارجی دولتی بر ینیجانش :٢

 هاییبده »دیون رژیم یا حکومت« .شد قائلتفکیک  »رژیم یا حکومتدیون «و  »دیون کشور« خارجی باید میاِن  هاییبدهدر مورد دیون یا 
 ،مردم و یا در زمان جنگ شدِن عیمط رِف است که کشور پیشین به نفع نوعی سیاست خاص به بار آورده و مبالغ آن را در زمان صلح، َص  ایخارجی

 .نیست »ناصل انتقال دی«مشمول  هایبدهجنگ نموده است. این گونه  هایینههز  رِف َص 

ی هزینه جهت حفظ منافع عمومی و ملّ  صرفاً وجود دارد که با سرزمین کشور پیشین ارتباط مستقیم دارد و کشور مبالغ آن را  هایییبده، در مقابل
یا هر تابع دیگر  و المللیبینا سازمان یالی کشور پیشین در قبال هر کشور هرگونه تعهد م«کشور عبارت است از:  کرده است. به بیان دیگر، دیوِن 

 )۱۹۸۳عهدنامه  ۳۳(ماده » ایجاد شده است. المللبینکه طبق حقوق  المللبینحقوق 

 حقوق عمومی بر ینیجانش :٣

مقصود از حقوق عمومی حق بر تابعیت، حق شرکت در انتخابات، حق اشتغال به امور عمومی و باالخره صالحیت و اقتدار قضایی تصمیمات مراجع 
که  یاگونهبه نظام سیاسی و حاکمیت شخصی هر کشور ارتباط دارد؛ به  کامالً حقوقی گوناگونی است و  یهانظاموق عمومی تابع قضایی است. حق

 االتباع دانست.، برای کشور دیگر الزمگیردیمرا که یک کشور پیشین در پیش  ییهاحلراه توانیم

آن  توانینم، اما در واقع شودیمیاد » اصل«آنکه از آن به عنوان  رغمبهبه کشور جانشین، استمرار حقوق عمومی یا انتقال آن حقوق از کشور پیشین 
استمرار یافته و نسبت به کشور جانشین قابل إعمال  تواندیم، حقوق عمومی تنها در صورتی یعرف المللبینطبق حقوق  چراکهرا اصل دانست، 

از اصل، کمتر از آنچه بتوان تصور کرد  هاانحرافین و کشور جانشین صورت گرفته باشد. این باشد که در این باره توافق صریحی میان کشور پیش
 جنبه استثنایی دارد.

 اشخاص حقیقی یتبر تابع ینیجانش :٤
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 است.از جمله حقوق عمومی که موضوع قواعد خاصی است، حق بر تابعیت اشخاص حقیقی 

، زیرا نظام حقوقی حاکم بر تابعیت، وابستگی تام و شودیم یاعم از حقیقی یا حقوق -خصوصی تغییر حاکمیت، موجب تغییر تابعیت اشخاص  اصوالً 
شته تمامی با اصل حاکمیت هر کشور دارد. این اصل به معنای آن است که با انتقال سرزمین کشوری به کشور دیگر، اتباع کشور پیشین، تابعیت گذ

منافع مشروع خود و منافع مشروع  زمانهم. با وجود این، کشور جانشین باید آورندیمرا به دست و تابعیت کشور جانشین  دهندیمخود را از دست 
 ر دهند.ییتغ ت خود رایدارند که تابع ار راین اختیاشخاص ا ،تیبودن تابع یبا توجه به اصل اراد اما ؛افراد را در نظر گیرد

 حقوقی یهانظامبر  ینیجانش :٥

. در این وضعیت، بسیار عادی و شودیمجانشین  کشورِ  حقوقِی  نظِم  پیشین و جایگزینِی  کشورِ  حقوقِی  یان رفتن نظِم جانشینی کشورها موجب از م
 ل قرار گیرند.انتقامراجع قضایی مدنی، کیفری و اداری، موضوع  تیصالح ،معمولی است که کلیه قوانین، مقررات اداری

 المللیبینمسؤولیت بر  ینیجانش :٦

بویژه قواعد مربوط به عدم قابلیت انتساب أعمال  المللیبیناصول عام مسؤولیت ، زیرا گذاردینمتأثیر  المللیبینها بر مسؤولیت جانشینی کشور 
بنابراین، «کندیمرا که حاکی از تداوم مسؤولیت انفعالی یا فعال ناشی از ترک فعل یا فعل باشد، از شمول خود خارج  اییدهعقنامشروع یا خالف، هر 

و در مقابل کشور جانشین، کامأل جنبه شخصی و فردی داشته و  کشور المللبینعمال خالف حقوق أهرگونه ادعایی برای جبران خسارات ناشی از 
 .خود باقی خواهد ماند عماِل أ در صورت تداوم) مسؤوِل (ن یشیپ مسموع نخواهد بود و تنها کشور

 المللیبین هایسازمانبر  یتبر عضو ینیجانش :٧

عضویت کشورها در  ۀو در عین حال مرتبط با مسأل المللیبین هایمهم سازمان مسائل، یکی از المللیبین هایسازمانمسأله جانشینی کشورها بر 
کشوری جدیدالتأسیس باشد، آیا آن کشور با  ،جانشین این است که اگر کشورِ  شودیمرابطه با موضوع، سؤالی که مطرح  در .هاستسازمانآن 

قابل اجرا که ناشی از سیاست  ِی کلّ  ۀ؟ طبق قاعدشودیمداشته، پذیرفته  پیشین در آنها عضویت که کشورِ  ایالمللیبین هایسازمانقوق کامل در ح
سازمان ملل متحد و  ۀرا درخواست نمایند و روی المللیبین هایسازماناستعمارزدایی است، چنین کشورهایی باید به طور جداگانه عضویت 

 ۱۵تخصصی وابسته به آن نیز چنین است. با این حال، پس از جدایی پاکستان از هند و تبدیل هند و پاکستان به دو کشور مستقل در  هایازمانس
 .، سازمان ملل متحد تشریفات مربوط به درخواست را فقط در مورد پاکستان الزم دانست۱۹۴۷اوت 

 حقوق دیپلماتیک

 پلماتیکمقررات و تاریخ مختصر حقوق دی

سال، پادشاهان اروپایی در کنگره وین تصمیم گرفتند تا  قابل اجرا در روابط دیپلماتیک، ریشۀ عرفی داشت. در این حقوقِی  قواعدِ  ۀ، کلی۱۸۱۵تا سال 
 مأمورانراتب تنها موفق شدند که سندی در مورد سلسله م ۱۸۱۸نوامبر  ۲۱جایگزین حقوق عرفی نمایند، اما آنان در  یانوشتهحقوق مدون و 

، کشورهای ۱۹۲۸فوریه  ۲۰گردید. در  کامل» ال شاپل اکس«تدوین کنند. مقررات وین با پروتکل » مقررات وین«)، معروف به هایپلماتددیپلماتیک (
 کردند.تصویب  در مورد روابط دیپلماتیک در هاوانا تهیه و یامعاهده) یکاییآمر عضو اتحادیه پان امریکن (سلف سازمان کشورهای  یکاییآمر 
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و جهانی در خصوص روابط  عام یامعاهدهرا مأمور تهیه و تنظیم  المللبینجهانی دوم، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق  از جنگبعد 
 یط، مجمع عمومی ۱۹۵۹کرد و طرح آماده تصویب گردید. در دسامبر  تمام ١٩٥٨ در سالدیپلماتیک نمود. این کمیسیون، کار نگارش قطعی را 

 آیند.، گرد هم گرددیمدر کنفرانسی که به همین منظور در وین تشکیل  ۱۹۶۱دعوت نمود تا در بهار سال  یاقطعنامه

، عهدنامه برای ۱۹۶۱آوریل  ۱۸را تصویب نمود و از  المللبینکنفرانس در موعد مقرر تشکیل شد و به اتفاق آرا، طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق 
به روابط دیپلماتیک  یاتازهی در هم ریخت و شکل جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلّ  ۀماده شد. عهدنامآ ندهکنشرکتامضای کشورهای 

اجباری اختالفات ناشی از  پروتکل اختیاری مربوط به حّل ضمیمه است: یکی  ماده و دو پروتکِل  ۵۳مشتمل بر یک مقدمه و  ،بخشید. عهدنامه
پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت (منع اعطای تابعیت کشور پذیرنده به به مرحله اجرا در آمد و دیگری،  ۱۹۶۴ آوریل ۲۴که از  عهدنامه
 .)دیپلماتیک مأموران

 برقراری روابط دیپلماتیک

کشورها در این مورد وجود ندارد. الزام حقوقی برای  گونهیچهاستوار است و امروزه هنوز هم  یاسادهبرقراری روابط دیپلماتیک بر پایه عادت و رسم 
کشوری را به برقراری روابط دیپلماتیک با  تواندینمبدیهی است این امر ناشی از اصل حاکمیت و استقالل هر کشور است، زیرا هیچ قاعده حقوقی 

 .شودیمکه در زیر به شرح آنها پرداخته  کشورهای دیگر و تأسیس نمایندگی در آن کشورها مجبور نماید، اما برقراری روابط دیپلماتیک شرایطی دارد

 :كیپلماتیروابط د یط برقرار یشرا

 ؛روابط کشورها باشند نیطرف :١

 ؛ر کشورهایا دولت توسط سایکشور  ییشناسا :٢

 .شرط) ینتر مهمکشورها (متقابل  تیرضا :٣

 

 به عنوان طرفین روابط ) کشورها١

دیپلماتیک منحصرأ روابط میان  روابط گر،یان دیبه ب، روابط کشورها باشندآن  ه طرفیِن نخستین شرط برقراری روابط دیپلماتیک، آن است ک
... انجام  روابط دیپلماتیک میان کشورهابرقراری «شده است؛ بدین مضمون که:  بینییشپصراحت  به ۱۹۶۱. این شرط در عهدنامه کشورهاست

 »گیردیم

با  الدولینب هایسازمانو کشورها و یا  الدولینب هایسازمان دین،، از جمله پروفسور کوک المللبینبرخالف نظریات برخی از استادان حقوق 
وین  عهدنامه .نمایندگان است متقابِل  محدود به اعزاِم  صرفاً  هاآندیپلماتیک دانست، بلکه روابط میان روابط مشمول  وجهیچهبه توانینمیکدیگر را 

 .ناظر بر همین موضوع است ،جهانی هایسازمانگی کشورها در روابطشان با در خصوص نمایند  ۱۹۷۵مارس  ۱۴مورخ 

 حکومتکشور و  ییشناسا :٢

 خودیخودبهدیپلماتیک است. البته شناسایی  روابِط  شرط دوم برقراری روابط دیپلماتیک، شناسایی کشور و دولت یا حکومت توسط کشورهای طرفیِن 
به عبارت دیگر، میان برقراری روابط دیپلماتیک و شناسایی ؛ اما شرط الزم است، هرچند کافی نیست ددگر ینمموجب برقراری روابط دیپلماتیک 
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الزام حقوقی برای شناسایی نیست،  گونهیچهکه امروزه حقوق موضوعه عام متضمن  طورهمانپیوندی آشکار وجود دارد.  ،کشور و حکومت
پذیرفته شده است.  المللیبینپذیرش نمایندگان کشور دیگر مجبور نمود. این موضوع در رویه  کشوری را به توانینمهم به طریق اولی  طورهمان

آلمان برای مثال، دولت جمهوری فدرال آلمان تا زمان نخست وزیری ویلی برانت، از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که جمهوری دموکراتیک 
 .ورزیدیم، خودداری دادندیمرا مورد شناسایی قرار 

 متقابل کشورها یترضا :٣

) ۱۹۶۱عهدنامه  ۲، رضایت متقابل کشورهاست (ماده یدائمهای دیپلماتیک شرط برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و اعزام هیأت ینتر مهم
 )(اعالمیه، معاهده مودت و مانند اینها شودیمکمابیش رسمی بیان  یاگونهکه این رضایت به 

نمایندگی دیپلماتیک  یستأسالزام به  وجهیچهبهاست، اما این شرط ك یپلماتید و تراضی متقابل کشورها شرط الزم برای برقراری روابطهرچند توافق 
کار از سوی کشور فرستنده  در یک کشور خارجی، منوط به فراهم شدن مقدمات یدائمدارد، بلکه ایجاد نمایندگی دیپلماتیک نرا به دنبال  یدائم

 .نباشد زمانهمپس از برقراری روابط دیپلماتیک صورت گیرد و حتی در دو کشور،  هاسالچنین نهادی ممکن است  یستأسچه بسا  است، و

 انواع مأموریت دیپلماتیک 

 یدائمدیپلماتیک  یتمأمور  :١

 ژهیك ویپلماتید یتمأمور  :٢

در یک کشور » مأمور دیپلماتیک«کشور متبوع خود هستند و با عنوان ؛ یعنی مأموریت اشخاصی که نماینده رسمی یدائمدیپلماتیک  یتمأمور  :١
» کشور فرستنده«. کشور متبوع نماینده را دهندیمانجام  )به مدت چهار سال معموالً نی را به طور مستمر و دایمی (خارجی سکنی گزیده، وظایف معیّ 

 .نامندیم» کشور پذیرنده«مأموریت را  و کشور خارجی محّل 

انجام وظیفه  »سفارتخانه«یا » سفارت«ی به نام گویند که در محلّ » هیأت دیپلماتیک«موران دیپلماتیک دایمی یک کشور را در کشور دیگر مجموع مأ
اعضای «را آنها اعم از رئیس و کارمندان  ۀو کلی» کارمندان مأموریت«و سایر اعضای هیأت را » یتمأمور رئیس «. سرپرست هیأت را نمایندیم

 .نامندیم» مأموریت

 :رؤسای مأموریت به ترتیب عبارتند از

 که هم مقام آنها هستند. یتمأمور  یروساو سایر  یابندیمکه نزد رؤسای کشورها مأموریت  )ها (سفیران پاپونسنسفیران و  -الف 

 ؛یابندیم یتر مأموکشورها  یروساکه نزد  )نونسها (نمایندگان درجه دوم پاپ فرستادگان و وزیران مختار و انتر -ب 

 .یابندیم) که نزد وزیران امور خارجه مأموریت یدائمکارداران ( -ج 

 .م و تشریفات وجود نداردتفاوتی، جز از نظر تقّد  گونهیچهاز لحاظ طبقه،  یتمأمور میان رؤسای 

با کشور  یدائمعهده دارد، موظف به تماس  ررا بدارای باالترین مقام دیپلماتیک است و ضمن آنکه مسؤولیت اداره امور داخلی سفارت  یرسف :الف
 فرستنده از یک سو و با کشور پذیرنده، از سوی دیگر است.
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مقام اجرایی  ترینیعالشیوه انتخاب سفیر به این ترتیب است که ابتدا وزیر امور خارجه، شخص واجد شرایطی را برای این سمت نامزد نموده و به 
 و پس از جلب موافقت او، از کشوری که قرار است شخص مذکور در آنجا به انجام مأموریت بپردازد، کندیم رئیس کشور) پیشنهاد معموالً کشور (

گرمان) » پذیرش«درخواست  صادر کند و یا از صدور » پذیرش«شده را مورد تأیید قرار دهد و برایش شخص پیشنهاد تواندیم. کشور مذکور نمایدیم(آ
پس از صدور پذیرش از سوی کشور پذیرنده، وزارت امور ). ۱۹۶۱عهدنامه  ۴ماده  ۲یل خودداری الزامی نیست (بند پذیرش خودداری نماید. اعالم دال 

که به امضای رئیس آن کشور رسیده باشد، صادر نماید. این سند که در واقع » استوارنامه«کشور فرستنده باید برای سفیر، سندی به نام  ۀخارج
ض ورود او به کشور پذیرنده و پیش از پرداختن مؤثر به وظایف محوله، باید مستقیم و طی تشریفات رسمی خاصی سفیر است، به مح ۀنامیمعرف

کشور پذیرنده  ۀخود را به وزیر امور خارج ۀاستوارنام اما پیش از آن، سفیر باید رونوشِت ؛ مأموریت تقدیم شود توسط خود وی به رئیس کشور محّل 
 .تسلیم نموده باشد

 تهیردکآ ر یسف

 یرا در کشورها مضاعف یا چندگانه مأموریِت  نظاِم  ،بودجهدر  ییجوصرفهعمال إو یا به منظور  برخی از کشورها به دلیل کمبود مأموران دیپلماتیک
 .اندگرفتهش یگر در پید

به عنوان کشور  توانندیم، اندننمودهبادرت به تأسیس نمایندگی فعال مطبق این قاعده، کشورهایی که با یکدیگر روابط دیپلماتیک دارند، اما 
کشورهای پذیرنده)، یک رئیس مأموریت را برای نمایندگی در چند کشور جهت (ا کشورهای دیگر یبه کشور  یاعالم رسم فرستنده، پس از

 ریسف«این رئیس مأموریت را  ؛)۱۹۶۱عهدنامه  ۵خالفت کند (ماده م رمابا این  یحاً صر یکی از آن کشورها  کهآنمربوط بگمارند، مگر  یفهوظانجام
کردیته، مانند دهدیمکردیته در واقع مأموریت خود را در دو یا چند کشور انجام آ  سفر .نامندیم» تهیکردآ  . تشریفات معرفی و تقدیم استوارنامه سفیر آ

 .سفیر مقیم است

 

 السفرامقدم

را دارد. وی به هنگامی که منافع مشترک » السفرامقدم« سابقه باشد، عنوان ترینیطوالنت مأموریت در کشور پذیرنده، دارای سفیری که از جهت مّد  
 و از حیث حضور و تشریفات شودیم دارعهدهمقیم در کشور پذیرنده را  های دیپلماتیِک تأی هیندگینما عمالً ، گرددیمدچار مخاطره  هایپلماتد

 )۱۹۶۱عهدنامه  ۱۶ماده  ۳م به سفیر پاپ داده شود (بند تقّد  است در کشوری این حّق م بر سایر رؤسای مأموریت است. البته ممکن مقّد  ،یرسم

 مختار یروز  :ب

، اما امروزه این ترتیب شدیماعزام  یتاهمکمنیمه قدرتمند یا کوچک و  یکشورهااز سفیر قرار گرفته، در گذشته نزد  تریینپاوزیر مختار که در سطح 
در  یاو جای نمانده است. البته در برخی از کشورها، وزیر مختار تنها به عنوان نفر دوم و بعد از سفیر  به وزیر مختاریاز میان رفته و جز عنوانی از 

را دارا باشد، باید مانند سفیر، تشریفات مربوط به معرفی » یتمأمور رئیس «. وزیر مختار در صورتی که عنوان دهدیمغیاب او وظایف نامبرده را انجام 
 .استوارنامه را انجام دهدو تقدیم 

 کاردار :ج 

 هستند. یکاردار به دو صورت موقت و دائم
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 یکی از کارمنداِن  معموالً س مأموریت قادر به انجام وظایف خود نباشد، یپست ریاست مأموریت بدون تصدی باشد، یا رئ هرگاه موقت: رکاردا :١
س مأموریت و در یرئ ۀبه وسیل» کاردار موقت. «گرددیمبه طور موقت  یتمأمور ر ریاست امو دارعهده» کاردار موقت«مأموریت به عنوان  دیپلماتیِک 

عهدنامه  ۱۹(ماده  گرددیمکشور پذیرنده معرفی  ۀکشور فرستنده، به وزارت امور خارج ۀصورتی که وی معذور باشد، از طرف وزارت امور خارج
 .است المللیبین، خالف نزاکت یرمتعارفغت زمان طوالنی و ّد در م» کاردار موقت«روابط دیپلماتیک در سطح  حفظ .)۱۹۶۱

 یدائم کاردار :٢

به سطح » سفیر«به هر دلیل، از سطح  یتمأمور باشد و یا سطح » یدائمکاردار «روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ممکن است در اساس در سطح 
 .ارتقا یابد» سفیر«به سطح » یدائمکاردار « تنزل یابد و یا بر عکس، از سطح» یدائمکاردار «

عهدنامه  ۱۴م، در ردیف سفیران و وزیران مختار است (ماده را به عهده دارد و به جز از جهت تشریفات و تقّد  یتمأمور ریاست » یدائمکاردار «
۱۹۶۱(. 

باید از  یدائم. کارداران شودیمه معرفی کشور پذیرند ۀکشور فرستنده، طی نامه رسمی به وزیر امور خارجۀ از طرف وزیر امور خارج» یدائمکاردار «
 .انتخاب شوند هایزنرامیان وزیران مختار یا 

 کارمندان مأموریت

 )۱۹۶۱عهدنامه  ۱هستند (بند د، ماده » دیپلمات«عنوان گویند که دارای کارمندان دیپلماتیک یا سیاسی، به آن دسته از کارمندان مأموریت می

عرفی در این مورد تصریح دارد که پس از  الملِل بین مدونی وجود ندارد، اما حقوِق  المللیبینیپلماتیک، هرچند مقررات کارمندان د یبند طبقهدر مورد 
، دبیر اول، رایزن (درجه یک، درجه دو و درجه سه)ارجحیت و اولویت دارای عناوین زیر هستند:  سفیر و وزیر مختار، کارمندان دیپلماتیک به ترتیِب 

ممکن  هاوابستهو  هایزنرارا دارند. » وابسته دیپلماتیک یا سیاسی«چنانچه دیپلمات باشند، عنوان  هاوابسته. وابستهو باالخره  یر سومدب، دبیر دوم
از  شخاصاست بنا به مورد، امور فرهنگی، اقتصادی و یا نظامی را انجام دهند، بدون آنکه از کارمندان دیپلماتیک وزارت امور خارجه باشند. این ا

 .و مزایای دیپلماتیک برخوردارند هایتمصون

نام  قبالً  تواندیمنظامی، دریایی یا هوایی که کشور پذیرنده  یهاوابستهکارمندان مأموریت آزاد است، مگر در مورد ۀ کشور فرستنده در انتخاب کلی
 توانینمور فرستنده را داشته باشند و جز با موافقت کشور پذیرنده، تابعیت کش اصوالً آنان باید ). ۱۹۶۱عهدنامه  ۷آنان را برای تأیید بخواهد (ماده 

با نظر  معموالً انتخاب کارمندان دیپلماتیک در یک مأموریت ). ۱۹۶۱عهدنامه  ۸آنان را از میان اتباع این کشور یا کشور ثالث انتخاب نمود (ماده 
 ۱۰کشور پذیرنده اعالم گردد (بند الف ماده  ۀبه وزارت امور خارج متعاقباً اید و مراتب ب پذیردیمرئیس مأموریت و حکم وزیر امور خارجه صورت 

 )۱۹۶۱عهدنامه 

(ماده  شودیمن و پس از موافقت کشور پذیرنده معیّ  ه به حجم کار، سازمان و تشکیالت سفارتتعداد کارمندان دیپلماتیک در یک مأموریت، با توّج 
 ).۱۹۶۱ ۀعهدنام ۱۱

 :دیپلماتیک نقش و وظایف مأموران

 آنان در محّل  یدائماز آنجا که مأموران دیپلماتیک یک کشور، در کشور پذیرنده دارای خصوصیت نمایندگی کشور فرستنده هستند و در واقع، حضور 
. ستنده هستندحضور مستمر یک کشور نزد کشور دیگر است. به همین جهت، آنان نمایانگر اقتدار، استقالل و حاکمیت کشور فر  ۀمأموریت به مثاب
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، بویژه نقش رئیس مأموریت بسیار کنندیم ءدیپلماتیک، نقش اصلی و رسمی را در برقراری ارتباطات میان دو کشور فرستنده و پذیرنده ایفا مأموران
 .است کنندهیینتع

 :وظایف مأموران دیپلماتیک

 توانینمکه به عهده آنهاست. این وظایف را است  یاگستردهگین و از جهاتی که بیانگر نقش بسیار مهم مأموران دیپلماتیک است، وظایف سن یکی
 :ده مشخص کرد. با وجود این، اهم وظایف مأموران به قرار زیر استشتعییناز پیش یهاقالبدر  یقاً دقبه طور کامل و 

 کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده؛ یندگینما :١

 پذیرفته شده است؛ المللبینتا حدودی که در حقوق  پذیرنده حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور :٢

 مذاکره با دولت یا حکومت کشور پذیرنده؛ :٣

 وسایل قانونی و گزارش آن به کشور فرستنده؛ ۀاطالع از اوضاع و احوال و سیر وقایع در کشور پذیرنده، با استفاده از کلی :٤

 فرهنگی و علمی میان کشور فرستنده و کشور پذیرنده؛بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی،  :٥

 ر ملی و مذهبی کشور پذیرنده؛ئاحترام به قوانین و مقررات و شعا :٦ 

 مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده؛ عدم: ۷

 ؛)۱۹۶۱عهدنامه  ۴۲یا تجاری به قصد انتفاع شخصی در کشور پذیرنده (ماده  یاحرفه هاییتفعالعدم انجام  :٨ 

 ).۱۹۶۱عهدنامه  ۳ماده  ۲وظایف کنسولی را نیز انجام دهند و این دو با یکدیگر منافاتی ندارد (بند  توانندیمدیپلماتیک  مأموران :٩

و یا هرگونه عمل خالفی به  نامشروع بپردازد یا در امور داخلی آن کشور مداخله کند هاییتفعالکه در کشور پذیرنده به  یمأمور  عنصر نامطلوب:
» عنصر نامطلوب«را  -س مأموریت یحتی رئ -به کشور فرستنده اطالع دهد که آن مأمور  تواندیمخیص کشور مذکور انجام دهد، کشور پذیرنده تش

وی  یتمأمور و یا به  فراخواندالزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد. در این صورت، کشور فرستنده باید آن شخص را  آنکهبدون  دهدتشخیص می
حتی شخصی را قبل از ورود به قلمرو خود، عنصر نامطلوب اعالم نماید. چنانچه کشور فرستنده از انجام تعهدات  تواندیمایان دهد. کشور پذیرنده پ

 یتمأمور عضو  از شناختن شخص مورد نظر به عنوان تواندیمنها را ظرف مهلت مناسبی انجام ندهد، کشور پذیرنده آمذکور خودداری نماید و یا 
 د.یرا اخراج نما یا و یکرده  یخوددار 

 دیپلماتیک مزایای و هامصونیت

 برخوردار) صلح زمان در حداقل( دیپلماتیک مزایای و هامصونیت از تمدنی هر در و ، عصاراَ  و قرون طی و دور هایگذشته از دیپلماتیک مورانأم
 .درآمد نمدّو  و مکتوب صورت به سال آن در وین ۀمعاهد انعقاد با لیکن داشت، عرفی جنبه ١٩٦١ سال تا مربوط المللیبین مقررات.بودند

 دیپلماتیک مزایای و هامصونیت مفهوم
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 این به نیل برای باید شوند،می پذیرنده کشور قلمرو در عمومی خدمات سلسله یک انجام به مورأفرستنده،م کشور سوی از که دیپلماتیک مورانأم
 و هامصونیت اصطالحاً  را تسهیالت یا تضمینات این. باشند برخوردار تسهیالتی حداقل یا میئدا  استثنایی میناتتض از) موریتأم اجرای( مقصود
 .نامندمی دیپلماتیک مزایای

 مجری مورانأم و قانون دیگر، عبارت به یا؛ است امان در کشور آن مورانأم و قانون تعقیب از آن ۀدارند که است معنی بدین یکلّ  طور به مصونیت
 .ندارند را آن از استفاده حّق  مردم سایر که شود داده کسی به امتیازاتی که است آن مزایا از مقصود .کنند تعقیب را آن ۀدارند شخِص  توانندنمی قانون

 دیپلماتیک مزایای و هامصونیت انواع

 دیپلماتیک هایمصونیت انواع

 تعرض از مصونیت. ١

 اجازهبی دخول عدم یعنی محل، حرمت. است شخص یک یا محل یک حرمِت  بودِن تخطی قابل غیر معنی به تمصونی این المللی،بین اصطالح در
 رژیم هر در بلکه نیست، دیپلماتیک شخص یا سفارت محّل  به منحصر هاحرمت این اما ؛اوست حقوق و آزادی نقض عدم شخص، حرمت و آن در

 آنان شخص و مردم مسکن عمومی حرمت که تفاوتی .است برخوردار حرمت این از او مسکن نیز و شخص هر اساسی، قوانین موجب به دموکراتیک
 که حالی در شود، سلب تواندمی قانون موجب به اشخاص و مساکن حرمت که است این کند،می متمایز هم از دیپلماتیک و سفارت محّل  حرمت با را

 .کند مقرر را آن خالف تواندنمی داخلی قانون هیچ و است خطیت قابل غیر او ۀخان و دیپلماتیک شخص و سفارت محّل  حرمت

 اماکن و اموال مصونیت. الف

 با جز پذیرنده کشور مورانأم و هستند مصونیت دارای آنها امثال و نمایندگی دفتر سفارت، از اعم موریت،أم اماکن ،١٩٦١ عهدنامه ٢٢ ماده طبق
 .نماید اتخاذ را الزم تدابیر ۀکلی مصونیت، این مینأت منظور به است موظف پذیرنده کشور .ندارند را امکان این به ورود موریت،حّق أم رئیس رضایت
 .مصونند اجرایی اقدامات یا و مصادره و توقیف بازرسی، گونه هر از موریتأم اموال و اماکن

 رسمی مکاتبات مصونیت. ب

ۀ محمول یا کیسه شامل مصونیت این ).١٩٦١ عهدنامه ٢٧مادع ٢بند( است تعرض از مصون باشد، که شکل هر به موریتأم رسمی مکاتبات
 .سپرد دیپلماتیک پیک به را آن توانمی مقصد به ارسال برای که است رسمی ۀاستفاد موردِ  ءِ اشیا یا دیپلماتیک مدارک و اسناد دیپلماتیک،حاوی

 خود وظایف انجام در و بوده موریتأم رسمی حکم دارای یپلماتیکد تأهی یا فرستنده کشور طرف از که شودمی اطالق شخصی به دیپلماتیک پیک
 .است برخوردار پذیرنده کشور هایحمایت از

 .شودنمی محسوب دیپلماتیک پیک وی اما سپرد، بازرگانی هواپیمای یک فرمانده به توانمی را دیپلماتیک ۀکیس

 سمی ارتباطات مصونیت .ج

 رسمی منظورهای به )ارتباطی وسایل تمام از استفاده با و مختلف شکالاَ  در( ارتباطات آزادی از ذیرنده،پ کشور در کشورها دیپلماتیک هایتأهی
 .است تعرض هرگونه از مصون آنها رسمی ارتباطات ۀکلی نتیجه، در و برخوردارند

 دیپلماتیک ماموران مصونیت .د
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 در که ایمحترمانه رفتار وی با پذیرنده کشور .نمود بازداشت یا توقیف عنوان هیچ به را او تواننمی و است تعرض از مصون دیپلماتیک مورأم شخص
 .کرد خواهد اتخاذ او حیثیت و آزادی و شخص به لطمه آمدن وارد از جلوگیری برای را الزم اقدامات و داشت خواهد ،اوست نأش

 قضایی مصونیت .٢

 آنان برای) ٣١ ماده( ١٩٦١ عهدنامه مخصوصاً  المللبین حقوق محوله، وظایف انجام در دیپلماتیک مورانأم عمل آزادی و استقالل مینأت منظور به
 از مصونیت و شهادت ادای از مصونیت/ کیفری مصونیت/ مدنی مصونیت: شامل مصونیت این. است شناخته قضایی مصونیت ،پذیرنده کشور در

 .است اجرایی اقدامات

 اداری و مدنی مصونیت. الف

 :گیردبرنمی در را زیر موارد ،١٩٦١ عهدنامه ٣١ ماده طبق و نداشته مطلق ۀجنب ،دیپلماتیک مورأم داریا و مدنی مصونیت

 پذیرنده کشور در واقع خصوصی منقولغیر اموال به مربوط دعاوی -

 باشد شده واقع وارث یا ترکه امین /وصی آن در خصوصی طور به دیپلماتیک مورأم که ماترکی به مربوط دعاوی -

 پذیرنده کشور در خصوصی تجاری یا ایحرفه هایفعالیت به مربوط یدعاو   -

 

 کیفری مصونیت. ب

 محسوب جرم کشور، آن داخلی قوانین طبق که ورزند خودداری عمالیأ انجام از یا گردند عمالیأ مرتکب پذیرنده کشور در دیپلماتیک مورأم چنانچه
 .معافند محاکمه باالخره و رسیباز  ،بازجویی ،بازداشت ،تعقیب هرگونه از شود،آنان

 شهادت ادای از مصونیت. ج

 )١٩٦١ عهدنامه ٣١ ماده ٢بند( .کرد مجبور شهادت ادای به تواننیم پذیرنده کشور اداری و قضایی مراجع از یک هیچ در را دیپلماتیک مورانأم

 اجرایی اقدامات از مصونیت .د

 از اعم اجرایی عمل یا دامقا گونه هیچ که معنی بدین. هست نیز اجرایی عملیات یا اقدامات از مصونیت متضمن دیپلماتیک مورانأم قضایی مصونیت
 .گیرد صورت فرستنده کشور دیپلماتیک مورانأم علیه پذیرنده کشور مورانأم و مقامات توسط نباید نباشد یا باشد قضایی حکم اجرای با مرتبط اینکه

 دیپلماتیک مزایای انواع

 تیمالیا معافیت. الف

 ،بنابراین ندارند، پذیرنده کشور به وابستگی گونه هیچ خارجی دیپلماتیک مورانأم جهت، این از و است وابستگی عمل یک مالیات پرداخت که آنجا از
 :دارد وجود استثنائاتی زیر مورد چند در اما .نمود محسوب دهندگانمالیات زمره در را آنها تواننمی

 خدمات و کاال قیمت بر دوار  مستقیمغیر هایتامالی .یک
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 پذیرنده کشور در خصوصی منقولغیر اموال هایمالیت. دوم

 ارث بر مالیات. سوم

 شخصی درآمدهای بر مالیات. چهارم

 منقولغیر اموال مورد در تمبر ،ثبت،دادرسی هایهزینه بر مالیات. پنجم

 اجتماعی هایبیمه از معافیت. ب

 پذیرنده کشور در است ممکن که اجتماعی هایبیمه مقررات از دهند،می انجام فرستنده کشور برای که خدماتی مورد در دیپلماتیک مورانأم
  .هستند معاف باشد االجراالزم

 

 گمرکی حقوق از معافیت. ج

 از یا کنندمی پذیرنده کشور وارد که موریتأم به متعلق اموال یا شخصی اموال برای گمرکی عوارض و حقوق گونههر  پرداخت از دیپلماتیک مورانأم
 معاف بازرسی از دیپلماتیک مورأم شخصی ۀتوش که داشته اعالم ٢ بند در ١٩٦١ عهدنامه ٣٦ ماده طبق همچنین .هستند معاف سازند،می خارج آن

 .نباشد قانون این هایمعافیت مشمول که آن در اشیایی بر دال باشد دست در یجدّ  دالیل انکه مگر است

 شخصی اتخدم از معافیت. د

/ بیگاری مصادره، قبیل از نظامی الزامات و باشد که صورتی هر به عمومی خدمات و شخصی خدمات انجام از را دیپلماتیک مورانأم پذیرنده کشور
 .است متفاوت حقوقی مختلف هاینظام به بسته شخصی خدمات. داشت خواهد معاف وظیفه نظام خدمت/ نظامی افراد اسکان

 المللیینبت یحقوق مسئول

؛ است المللیبین هایسازمانمسؤولیت کشورها و  مربوط به موضوع المللیبینعبارت از مجموعه قواعد و مقررات  المللیبینحقوق مسؤولیت 
مطرح  یالمللبینارتباط داشته باشد، در حقوق مسؤولیت  المللیبین هایسازمانبنابراین، هر موضوعی که به نوعی با موضوع مسؤولیت کشورها و 

 .شودیم

الهه جهت تدوین آن  المللبیندر کنفرانس تدوین حقوق  ۱۹۳۰در اساس شکل عرفی دارد، زیرا اقداماتی که در سال  المللیبینحقوق مسؤولیت 
گور بررسی طرح موا ۱۹۶۹از سال  المللبینانجام گرفته بود، با شکست مواجه شد. کمیسیون حقوق  د راجع به بر پایه گزارش پرفسور روبرت آ

توسط کمیسیون به تصویب نهایی رسید. این طرح تاکنون به صورت یک  ،طرح، ۲۰۰۱تا سرانجام در نوامبر  کشورها را آغاز کرد المللیبینمسؤولیت 
 .دارد المللیبیندر نیامده است، هر چند در مجموع حکایت از توسعه و تدوین حقوق مسؤولیت  المللیبین ۀمعاهد

است. به موازات این قواعد،  المللیبینو از سوی دیگر رویه قضایی  المللیبیناز یک سو متشکل از قواعد عرفی  المللیبینؤولیت امروزه حقوق مس
 .نباید نقش دکترین را نیز از نظر دور داشت

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


٢الملل عمومی حقوق بینجزوه  واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، درخواستتان را به وکالت و قضاوت رایگان اِت جزو جهت دریافت     

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 

۱۹ 

 المللبینمعنوی وارد بر تابعان حقوق ، عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا المللیبینیک نهاد حقوقی  هبه مثاب المللیبینمسؤولیت 
(عرفی یا  المللبینر مشروع و مخالف حقوق یکه این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غ )المللیبین هایسازمانکشورها و (

مسؤولیت حذف شده  ۀدهندیلتشکاصر باشد. البته در طرح مواد راجع به مسؤولیت، عنصر خسارت از عن المللبینتابعان حقوق  ) یکی ازیامعاهده
در هر صورت منجر به  المللبین، اما این به معنی نادیده انگاشتن عنصر خسارت در مسؤولیت نیست، زیرا عمل خالف حقوق )۴تا  ۱است (مواد 

 .خسارت اعم از مادی یا معنوی خواهد گردید

 :المللیبینمبنا و منشأ مسؤولیت 

، المللیبیندر مجموع، مبنا و منشأ مسؤولیت  ؛ واندداشتهی تفاوتنظریات م المللیبینر مورد مبنا و منشأ مسؤولیت د المللبیندانشمندان حقوق 
خطر یا مسؤولیت عینی. البته، در کنار پذیرش یکی از این دو  ۀا یا مسؤولیت ذهنی و دیگری نظریخط ۀبنیادین است: یکی نظری ۀموضوع دو نظری

 .است المللبیننشده طبق حقوق عمال منعأه مسؤولیت برای یمطرح است و آن نظر  المللیبینیز در حقوق مسؤولیت جدیدی ن ۀنظری ه،ینظر 

 خطا یا مسؤولیت ذهنی ۀینظر  :١

عمل است بدین ترتیب که انجام هر عملی یا خودداری از  المللبینناشی از عمل خطای یک تابع حقوق  المللیبینطبق این نظریه، وجود مسؤولیت 
نیز صورت گرفته باشد تا  یانگار سهلکافی نیست، بلکه باید خطا یا  المللیبینمسؤولیت  گذارییهپابه تنهایی برای  المللیبینمخالف مقررات 

 ینتر مهم کرده بود. خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس ۀیمسؤولیت محقق شود. نظر 
 .فردروس ،ولف ،وفندرفپه خطا عبارتند از واتل، یطرفداران نظر 

 خطر یا مسؤولیت عینی ۀنظری :٢

کالسیک  ۀینظر  توانینم، دیگر »عدم مداخله«کشورها در پذیرش اصل  ۀو با عنایت به اراد المللبینه به فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق با توّج 
گردد تا هیچ تابعی از تابعان حقوق  ریزییپ ،استوار اییهپاباید بر  المللیبینحقوق داخلی، پذیرفت. مسؤولیت  ، مانندالمللبینخطا را در حقوق 

را فقط باید در  المللیبینبنابراین، مبنای مسؤولیت ؛ نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند المللبین
 المللیبینحقوقی  ۀگویند که طبق آن، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعدخطر یا مسؤولیت عینی می ۀینظر ذیرفت که آن را جدیدی پ ۀنظری
 ۀنظری در پیشرو ،نزیلوتی، حقوقدان ایتالیاییآ(خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد).  گرددیم المللیبین) موجب مسؤولیت یامعاهدهی یا ف(عر 

عینی دارد و  ۀکشور جنب المللیبینه خویش کشانید. دوگی معتقد است مسؤولیت یدیگر را به دنبال نظر  یاعدهوی، دوگی، ژرژسل و خطر است. 
مشروع و ری، کشورها ممکن است بر اثر انجام یک عمل غالمللبیناست. در نتیجه، در روابط  المللیبینپاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی 

ضمان  ۀینظر عینی و غیرشخصی است که بر  کامالً دارای خصوصیتی  المللیبینول اعالم شوند. طبق این نظریه، مسؤولیت خالف حقوق، مسؤ
نقشی ندارد. به بیان دیگر، تنها کافی است که عمل ارتکابی برخالف مقررات و  گونهیچهکه مفهوم شخصی خطا در آن  اییدهعقاستوار است؛ 

مسؤولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد؛ یعنی به محض اینکه بین  باشد تا المللیبینتعهدات 
ایجاد شده  المللیبینیت برقرار گردید، مسؤولیت علّ  ۀرابط المللبینو عمل مخالف حقوق  المللیبینعمال یک کشور یا یک سازمان أو  هایتفعال

 .است

خطا را به کار  ۀینظر  یخطر و گاه ۀینظر  یگاه المللیینبو داوران  هادادگاه و م نبودهاصل مسلّ  ،هیاز دو نظر  کدامیچهگفت،  توانیم یبه طور کل
 .برندیم
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 المللیبینموجبات تحقق مسؤولیت 

 ان)ی/ اعمال شورشی/ اعمال اشخاص خصوصیاعمال مقامات دولتکشورها (منتسب به  اعمال :١

 المللیینب یهاازمانسمنتسب به  اعمال :٢

که اشخاص یا ارکان تحت  گرددیماز هنگامی به یک کشور منتسب  المللبینطبق حقوق  المللیبینعمل خالف : یمقامات دولت اعمال :الف
و یا مشکالت ناشی از  اشیحکومت سازماِن  هاییژگیوبا توسل به  تواندیمنهیچ کشوری ) طرح ۴اقتدار مؤثر او، آن عمل را انجام داده باشند (ماده 

 برهاند. المللیبین، خود را از قید مسؤولیت اشیاسیس زیست

 المللیبینخالف  عملبه عنوان  توانینمرا  -اعم از حقیقی یا حقوقی  -رفتار یا اعمال اشخاص خصوصی  اصوالً  :اشخاص خصوصی اعمال :ب
طرح مواد راجع به مسؤولیت به دست آورد.  ۵از مفهوم مخالف ماده  توانیمه را محسوب و به کشور منتسب نمود و او را مسؤول شناخت. این قاعد

آن کشور را فراهم نماید. از  المللیبینخصوصی در قلمرو یک کشور، موجبات مسؤولیت  اعمال و رفتار اشخاصبا این حال، ممکن است در مواردی 
ا کوتاهی یا عدم مراقبت الزم در این امر از یکنترل  تیکفاعدم ا یتخلف ری از وقوع و پیشگی بینییشپجمله اینکه اگر رفتار اشخاص ناشی از عدم 

 .سوی ارکان دولتی باشد

 المللیینب هایازمانس 

 بر اساس المللینبن تابعان حقوق یبه عنوان دوم المللیینب هایسازمانهستند.  المللیبین هایسازمان، المللبیناز دیگر تابعان حقوق 
 .پردازیمیم هاآن یبند طبقهو سپس  هاسازمانبه مفهوم  ابتدا .شوندیم یبند دستهمختلف  یرهافاکتو

 

 المللیبین هایسازمانمفهوم 

مختلف اقتصادی، سیاسی،  هایینهزممعین و مشترک در  یهاهدفعبارت از اجتماع گروهی از کشورهاست که به منظور تحقق  المللیبینسازمان 
 مستمر و مدام دارند. با یکدیگر همکاری یستأسك سند ی بر اساس فرهنگی و غیره

 المللیبین هایسازمان یبندطبقه

 بر اساس موضوع یبند طبقه :١

عام یا عمومی، مانند  هایسازمانسیم نمود. تقعام و تخصصی  هایسازمانبه  توانیم هاآنرا از نظر موضوع فعالیت  المللیبین هایسازمان
 نفت (اوپک). ۀصادرکنندهواپیمایی کشوری (ایکائو) و یا سازمان کشورهای  المللیبینتخصصی، مانند سازمان  هایسازمانمتحد و  سازمان ملل

 بر اساس اختیارات یبند طبقه :٢

مثال مورد اول، اتحادیه  اختیاراتشان محدود است. گرید یهستند و برخ یاگستردهدر مقابل اعضا دارای اختیارات  المللیبین هایسازمانبرخی از 
 .است ملل متحداروپایی و مثال مورد دوم، سازمان 

 بر اساس قلمرو جغرافیایی یبند طبقه: ٣
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تقسیم  یافرامنطقه هایسازمانو  یامنطقه هایسازمانجهانی،  هایسازمانبه  توانیمرا بر اساس قلمرو جغرافیایی،  المللیبین هایسازمان
جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آنهاست. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نمونه یک  هایمانسازنمود. مثال بارز 

 .است یافرامنطقهو سازمان کنفرانس اسالمی نمونه یک سازمان  یامنطقهسازمان 

 جهانی هایسازمان

 جامعه ملل )١

خواستار ایجاد یک سازمان  ۱۹۱۴گذاشت، محق بودن کسانی را که پیش از سال  که جنگ جهانی اول بر جای هایییرانهوکشتارهای وحشیانه و 
 المللیبینم گردیدند و افکار عمومی یجهانی بودند، آشکار ساخت. آتش جنگ هنوز به پایان نرسیده بود که جهانیان معطوف این خالء عظ المللیبین

 .بویژه در اروپا از هر نظر آماده تشکیل چنین سازمانی شد

آن کشور ایراد  ۀطی بیاناتی که در کنگر  ۱۹۱۸ژانویه  ۸رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا بود که در  ویلسوناصلی در این مورد،  ۀیشنهادکنندپ
 .آن مربوط به ایجاد جامعه ملل بود ۀکرد، برنامه صلحی حاوی چهارده ماده ارائه نمود که آخرین ماد

)، دهدیم، اولین فصل معاهده را تشکیل ۀ مللورسای (میثاق جامع ۀبا انعقاد معاهد ۱۹۱۹اجرا در آمد و در آوریل به مرحله  یزودبهلسون یو ۀینظر 
 .آغاز کرد ۱۹۲۰ژانویه  ۱۶ملل، کار خود را از  ۀملل اتخاذ گردید و جامع ۀتصمیم قطعی برای تأسیس جامع

 الف: اعضای جامعه ملل

 :فته بود: اعضای اصلی، اعضای مدعو و سایر کشورهااعضای جامعه ملل از سه گروه ترکیب یا

 کشور): ۳۲بودند (جامعه ذکر شده بود و معاهده صلح ورسای را تصویب کرده  میثاِق  ۀای اصلی کشورهایی که اسامی آنها در ضمیماعض )١(

کشور، از جمله  ۱۱د شده بود (میثاق قیۀ میمضآنها در  کشورهایی که برای عضویت در جامعه از آنها دعوت شده و اسامِی  مدعواعضای  )٢(
 ایران)؛

 توانستندیمعمومی  مجمِع  آرای موافِق  دوسوِم با سایر کشورها عبارت بودند از کشورهایی که در صورت پذیرفتن تعهدات میثاق،  :کشورهاسایر  )٣(
 آیند.به عضویت جامعه ملل در 

 یهاسالجاوز نکرد. آلمان و شوروی (سابق) در تکشور  ۶۲یات جامعه از کشور بود، در طول دوران ح ۴۵تعداد اعضای جامعه که در ابتدای تأسیس 
اصلی چنین سازمانی بود به علت مخالفت  ۀیشنهاددهندپبه عضویت این جامعه پذیرفته شدند، ولی ایاالت متحده آمریکا که خود  ۱۹۳۶و  ۱۹۲۶

 .سنای آن کشور به جامعه وارد نگردید

، دورنمای شکست آن پدیدار گردید. شوروی (سابق) با اخراج از جامعه ملل و ایتالیا با خروج از آن به ۱۹۳۵ه سال با خروج ژاپن و آلمان از جامعه ب
وجود نداشت. مقر جامعه ملل شهر ژنو و  عمالً ، این شکست را قطعی کردند و سرانجام، با شروع جنگ جهانی دوم، این سازمان ۱۹۳۹سال 
 نسه بود.انگلیسی و فرا ،آن رسمّی  یهازبان

 ب: تشکیالت جامعه ملل
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و  المللیبیندادگستری  یدائم. دیوان یدائم ۀملل دارای سه رکن اصلی بود: مجمع عمومی، شورا و دبیرخانۀ دوم میثاق، جامع ۀبر اساس ماد
 .ملل در ارتباط بودند ۀکار نیز با جامع المللیبینسازمان 

کشورهای عضو در آن شرکت داشتند و هر یک از اعضا  ۀجامعه ملل بود، زیرا کلی اصلی و جهانِی  رکِن  ،عمومی: مجمع عمومی مجمع .١
 ۀدور ت یک ماه، یک عمومی در سپتامبر هر سال به مّد  مجمع .رأی، حداکثر تا سه نماینده در مجمع داشته باشند با دارا بودن یک حّق  توانستندیم

 .داشته باشد العادهفوق ۀاجالسی توانستیم اجالسیه منظم و عادی ساالنه داشت و در موارد استثنایی

ملل بود، بحث و اظهارنظر نماید.  ۀموضوعاتی که طبق میثاق در صالحیت جامع ۀدر مورد کلی توانستیموظایف و اختیارات مجمع: مجمع 
 .توصیه داشت ۀجنب ،عضو جدید و قبوِل  یابودجهتصمیمات مجمع، به جز در موضوعات انتخاباتی، 

 تصویب بودجه و تعیین حّق  ،غیردائمی شورا یاعضا وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت بودند از: پذیرش اعضای جدید، انتخاب ینتر مهم
دادگستری  یدائمانتخاب قضات دیوان  ،سازمان، پیشنهاد انتخاب دبیر کل (طبق توصیه شورا هایینههز  ینتأمعضویت هریک از اعضا به منظور 

 ک با شورا).(مشتر  المللیبین

و چهار عضو » یدائم«، فرانسه، ژاپن و ایتالیا انگلستان: شورای جامعه ملل در ابتدا از هشت عضو تشکیل یافته بود که چهار عضو آن، یعنی شورا .٢
 .شدندیمت سه سال از طرف مجمع انتخاب بودند که برای مّد » یردائمیغ«دیگر 

ژاپن و آلمان و ایتالیا به سه کشور و با اخراج  با خروجملل به شش کشور افزایش یافت و ۀ و شوروی به جامعشورا با ورود آلمان  ِی دائم اعضاِی  تعدادِ 
 .ازده کشور رسیدیشورا نیز به تدریج از چهار کشور به  غیردائمِی  ِی اعضا تعدادِ  پیدا کرد،شوروی به دو کشور تقلیل 

 بود. المللیینبت حفظ صلح و امنیّ  اساسی شورا، بررسی و تصمیم در مسائل مربوط به ۀفیوظ

طبق میثاق از  -که توسط اعضای اصلی برگزیده شده بود  -که دبیر کل  شدیمملل به وسیله یک دبیر کل اداره ۀ جامع ۀ: دبیرخانیدائمدبیرخانه . ٣
 .توصیه شورا انتخاب گردیدندو به سوی مجمع 

تشکیل گردید، از پانزده قاضی ترکیب یافته بود و به  ١٩٢٠که در سال  المللیبیندادگستری  یدائمدیوان : المللیبیندادگستری  یدائم یواند .٤
 .دادیمو نظریات مشورتی نیز ارائه  نمودیمدیوان رسیدگی  ۀاساسنام وِ دعاوی ارجاعی از سوی کشورهای عض

 ملل ۀانحالل جامع ۀج: زمین

، ولی کندکشورهای بزرگ را به رعایت مقررات مجبور  توانستینمات جامعه بود و جامعه ملل، نبودن ضمانتی برای تصمیم ۀمشکل اساسی کار جامع
الند و اختالف مجارستان و یوگسالوی) مفید اُ (از جمله اختالف سوئد و فنالند بر سر جزایر  المللیبینبعضی از اختالفات  با این همه توانست در حّل 

تازه دست زدند و جامعه نتوانست در برابر آنها اقدامی کند (حمله  بعضی کشورهای بزرگ به تجاوزاِت اضمحالل جامعه از زمانی آغاز شد که  .باشد
 حقیقِی  وجودِ  ۀکشورهایی چون ژاپن، آلمان و ایتالیا از جامعه و باالخره شروع جنگ جهانی دوم، بحث دربار  یریگکنارهاز  پس ).ایتالیا به حبشه

 حقوقِی  هر حال، انحالِل  به .شد که ایتالیا خاک حبشه را به زور اشغال نمود ترروشنآن هنگامی  ملل حرفی یاوه بود و ضعف و درماندگِی  ۀجامع
جدیدی به نام  المللِی بین مجمع جامعه در ژنو به تصویب رسید و این سازمان جای خود را به سازماِن  ۱۹۴۶آوریل  ۱۸تا  ۸ملل در جلسه  ۀجامع

 .داد متحد"سازمان ملل "

 ملل متحد سازمان .٢
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 سازمان ملل متحد یستأس الف.

پیش خاتمه جنگ، طرح تأسیس سازمان جهانی را  ،بزرگملل در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم موجب گردید تا کشورهای  ۀناتوانی جامع
 توان کافی داشته باشد. ، قدرت والمللیبینت امنیّ  حفظ و حراست از صلح ونمایند که جهت  ریزییپ

 :زیر است هاییهاعالمو  هاکنفرانسمبنای تأسیس سازمان ملل متحد، 

در اقیانوس اطلس یکدیگر را مالقات کردند و سپس منشور آتالنتیک را امضا  چرچیلو  روزولت ۱۹۴۱اوت  ۱۴منشور آتالنتیک: در  )١
 اشاره شده است. یجمعدسته ِت امنیّ  ِی دائم یک سیستِم  ایجادِ  نمودند. در بخش آخر این منشور، به لزوِم 

جماهیر شوروی (سابق) و چین در واشنگتن  ، سران کشور ایاالت متحده امریکا، انگلستان، اتحاد۱۹۴۲اول ژانویه  در :اعالمیه ملل متحد )٢
 ۲۲به امضای نمایندگان  بعداً میه در آن به کار رفت. این اعال» ملل متحد«گرد آمدند و سندی را امضا نمودند که برای اولین بار اصطالح 

 رسید.کشور دیگر از جمله ایران 

، وزیران امور خارجه سه کشور ایاالت متحده امریکا (هال)، اتحاد جماهیر شوروی (مولوتف)، ۱۹۴۳اکتبر  ۳۰کنفرانس مسکو: در   )٣
 المللِی بین زوم تشکیل هرچه زودتر یک سازماِن ت عمومی، لمربوط به امنیّ  ۀمعروف به اعالمی اییهاعالمانگلستان (ایدن) در مسکو طی 

 .از سوی چین امضا گردید بعداً ساختند. این اعالمیه  خاطرنشانعام را 

و  استالین، روزولتو انگلستان، یعنی  اتحاد شوروی سابق سران سه کشور ایاالت متحده آمریکا، ۱۹۴۳ل دسامبر کنفرانس تهران: در اوّ  )٤
 نمودند. ریزییپاین سازمان را  اساسِی  القات کردند و اصوِل در تهران یکدیگر را م چرچیل

 ۷اوت تا  ۲۱کنفرانس دمبارتن اکس: نمایندگان کشورهای ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و چین از  )٥
 کشورهای متفق ارسال داشتند تا نظریاِت  ۀی کلیرا تهیه نموده، برا المللیبینسازمان  در واشنگتن اجتماع کردند و طرح این ۱۹۴۴اکتبر 

 .خود را نسبت را به آن اعالم دارند

 ۱۹۴۵فوریه  ۱۱تا  ۴انگلستان برای آخرین بار بین  وسران سه کشور ایاالت متحده امریکا، اتحاد جماهیر شوروی (سابق)  :کنفرانس یالتا )٦
برای  )وتو برقراری امتیاز مخصوص (حّق  ینهمچن ان نمودند.یباسنامه سازمان، تشکیل جلسه داده و نظر نهایی خود را در مورد اس التایدر 

 کشورهای بزرگ اعالم داشتند.

حده آمریکا، پنجاه کشور (بنا به دعوت قبلی ایاالت مت نمایندگاِن  ، کنفرانسی با شرکِت ۱۹۴۵آوریل  ۲۵: در یسکوفرانسسانکنفرانس   )٧
ژوئن همان سال ادامه داشت. در این  ۲۶در سان فرانسیسکو تشکیل گردید و تا  )فرانسه ن و، انگلستان، چیاتحاد جماهیر شوروی سابق

منشور ملل متحد یا اساسنامه سازمان ملل متحد،  .اکتبر همان سال قدرت اجرایی یافت ۲۴کنفرانس، منشور ملل متحد تصویب شد و از 
 دادگستری است. المللیبینبه اساسنامه دیوان  مربوط یاماده ۷۰ماده و یک ضمیمه  ۱۱۱مشتمل بر یک مقدمه و 

 و اصول سازمان ملل متحد هاهدف

 :هاهدف

 ؛المللیبینصلح و امنیت  حفظ :١
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 ؛هاملت یخودمختار ، بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و هاملتتوسعه روابط دوستانه میان  :۲

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا بشردوستانه است و پیشبرد و تشویق احترام  یهاجنبه که دارای المللیبین مسائل در حّل  المللیبینمکاری : ه٣
 به تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛

 .مشترک یهاهدفبرای نیل به این  هاملتکردن اقداماتی که مرکزی برای هماهنگ جود: و٤

 :اصول

 ؛ءبرابری حاکمیت اعضا اصل .١

 ؛اندگرفتهجرای تعهداتی که کشورهای عضو به موجب منشور به عهده اصل حسن نیت در ا .٢

 ؛یزآممسالمت ِق رُ به ُط  المللیبیناختالفات  حّل  اصل .۳

 باشد؛ نت داشتهیاصل عدم تهدید به زور یا عدم استعمال آن، به هر نحو که با مقاصد ملل متحد مبا .٤

 اجرای این اصول؛ اصل همراهی و همکاری کشورهای غیر عضو سازمان به .۵

 ؛حمایت از اقدامات سازمان ملل متحد اصل .٦

 ی کشورهاست.در صالحیت ملّ  ذاتاً اصل عدم مداخله در اموری که  .۷

 ارکان سازمان ملل متحد

مجمع سازمان عبارتند از:  ِی اصل ارکاِن  .باشدیم یتخصص مؤسساتهمراه با  ین ارکان فرعیو چند یرکن اصل ٦ یسازمان ملل متحد دارا
 .یدادگستر  المللیینبوان یرخانه/ دیمومت/ دبیق ی/ شورایاجتماع یاقتصاد یت/ شورایامن ی/شورایعموم

 :عمومی ) مجمع١

رأی،  با دارا بودن یک حّق  توانندیمیک از اعضا  کشورهای عضو در آن شرکت دارند. هر ۀرکن اصلی و جهانی سازمان ملل متحد است، زیرا کلی
 .اینده در مجمع عمومی داشته باشندحداکثر تا پنج نم

نیز خواهد  العادهفوق ۀاجالسی یهادوره ،منظم ساالنه (از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه) دارد. در موارد استثنایی ۀمجمع عمومی یک دوره اجالسی
 :به شرح زیر است گانهششاصلی  هاییتهکم، مجمع عمومی دارای هایتفعالمنظور تسهیل  به .داشت

کمیته سوم: کمیته اجتماعی و انسانی و فرهنگی؛ کمیته  ؛؛ کمیته دوم: کمیته اقتصادی و مالیالمللیبینکمیته اول: کمیته خلع سالح و امنیت 
 .چهارم: کمیته ویژه سیاسی و استعمارزدایی؛ کمیته پنجم: کمیته امور اداری و بودجه؛ و کمیته ششم: کمیته حقوقی

 مع عمومیوظایف و اختیارات خاص مج

شورای  مداخله در مسائل مربوط به صالحیِت  درباره هر یک از موضوعات مندرج در منشور بحث و توصیه نماید، لیکن حّق  تواندیممجمع عمومی 
نه یا خطری که تجاوزکارا صلح یا عمِل  نتواند در مقابل نقِض  یدائمتوی یکی از اعضای ت وامنیت را ندارد. با این حال، چنانچه شورای امنیت به علّ 
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موافق نه  یرأحتی خود شورای امنیت (با  ءبه درخواست اکثریت اعضا تواندیم، اتخاذ تصمیم نماید، مجمع عمومی کندیمصلح جهانی را تهدید 
برای مثال، ). ۱۹۵۰نوامبر  ۳به آن موضوع رسیدگی کرده، به جای آن تصمیم گیرد (قطعنامه اتحاد برای صلح مورخ  فوراً عضو، بدون حق وتو) 

از  درپییپوهای وت، به جای شورای امنیت که بر اثر ۱۹۵۶مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل علیه مصر در سال 
 .نظارت کند بسآتشداد و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر این  بسآتشفلج شده بود، به طرفین متخاصم دستور  گیرییمتصم

روری بداند، جهت رسیدگی به مجمع عمومی احاله دهد، ضای را که لهأدر هر زمان، هر مس تواندیممنشور، شورای امنیت  ۱۲ ۀطبق ماد ضمناً 
مجمع عمومی عبارتند از: تصویب بودجه ساالنه سازمان و  خاِص  وظایف و اختیاراِت  یرسا .له رسیدگی کندأبه آن مس قبالً بدون آنکه ملزم باشد خود 

انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی،  ،مئسازمان، انتخاب اعضای غیردا هایینههز  ینتأمبه منظور  ءیک از اعضا عضویت هر حّق  ینتعی
 .دهدیمص یتشخو تأسیس نهادهایی که برای پیشبرد وظایف خود  وابسته به سازمان ملل متحد مؤسساِت انتخاب اعضا و مأموران بعضی 

 امنیت ی) شورا٢

 فعالً ای امنیت از پانزده عضو سازمان تشکیل شده است. پنج عضو آن، یعنی جمهوری خلق چین، فرانسه، انگلستان، اتحاد جماهیر شوروی (شور 
 .گردندیمو ده عضو دیگر غیردائمی هستند که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب  یدائمو ایاالت متحده آمریکا،  )فدراسیون روسیه

 ییایم عادالنه جغرافین تقسیو همچن المللیینبت یو امن اعضای غیردایمی با در نظر گرفتن همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح انتخاب
)، کمیسیون خلع سالح، دهدینمدر عمل کاری انجام  فعالً می (که نظاشورای امنیت دارای شش نهاد وابسته است: کمیته ستاد  .گیردیمصورت 
 .ارشناسان، کمیته پذیرش اعضای جدید، صندوق غرامت جنگ عراق علیه کویت و کمیته تحریمکمیته ک

 وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت

اختالفات  حّل  یزِ آممسالمت یهاروشه ی، توصالمللیبینوظایف و اختیارات خاص شورای امنیت عبارتند از: مسؤولیت اولیه حفظ صلح و امنیت 
 .داندیمو تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود الزم  ریه برای اعاده صلح در صورت لزومبه قوه قه ، توسلالمللیبین

 وتو مسأله حّق 

عبارتند  معموالً  مسائلکه این  گرددیماتخاذ  یه رأی در مقابل پانزده رأبا اکثریت نُ  تصمیمات مربوط به نظامنامه و طرز کاردر شورای امنیت، 
، شورای امنیت در سایر موارددادگستری و غیره.  المللیبینورا، دستور جلسه، معرفی کشورهای عضو به شورا، انتخاب قضات دیوان از: دعوت ش

 ۲۷(ماده  مثبت باشد گیرییمتصمشورا در موقع  یدائمپنج رأی اعضای ، مشروط بر اینکه گیردیمه رأی نسبت به پانزده رأی تصمیم با اکثریت نُ 
رأی منفی دهد، فعالیت شورا دچار وقفه خواهد شد. در واقع، با جلوگیری از اتخاذ هرگونه تصمیم،  یدائمر نتیجه، هرگاه یکی از اعضای منشور). د

 اصطالحاً خنثی خواهد شد. این نوع عملکرد و یا به عبارت بهتر، این استفاده از رأی منفی را  - هرچند همگی مثبت باشد - ءاعضا دیگرِ  چهارده رأِی 
است که در کنفرانس یالتا بنا به پیشنهاد ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به رسمیت  یاریاخت ،وتو گویند. حّق می "وتو حّق "

 شناخته شد.

 اهم وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی

 :بارتند ازوظایف و اختیارات مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی ع ینتر مهم
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 ۶ی از سازمان (ماده خاطو عضمتحد)، اخراج  مللمنشور  ۵پذیرش اعضای جدید در سازمان، تعلیق حقوق و مزایای عضویت در سازمان (ماده 
 متحد.و باالخره تجدیدنظر در منشور ملل  دادگستری المللیبینمنشور ملل متحد)، انتخاب دبیر کل سازمان، انتخاب قضات دیوان 

 

 اقتصادی و اجتماعی یا) شور ٣

شورای اقتصادی و اجتماعی از پنجاه و چهار عضو ترکیب یافته است که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی، بر اساس تقسیم عادالنه 
 نیز العادهفوقور به ط تواندیمساالنه، یکی در بهار و دیگری در تابستان دارد و  عادِی  ۀ. این شورا حداقل دو اجالسیشوندیمجغرافیایی انتخاب 
سازمان  و بهداشتی و تربیتِی  ف اقتصادی، اجتماعییظااست که و مأمور از جانب مجمع عمومیاقتصادی و اجتماعی  یشورا تشکیل جلسه دهد.

که  ی ملل متحدتخصصکوشا باشد و منشور ملل متحد برای ارتباط مؤسسات  هایآزادملل متحد را به جای آورد و در پیشبرد حقوق بشر و 
مأمور این ارتباط است.  و اجتماعی ادیاقتصکرده و شورای  هاییبینییشپاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره دارند،  هاییتمسؤول
 .وابسته به سازمان را هماهنگ سازد یتخصصمؤسسات  هاییتفعالموظف است که  ضمناً 

برای اروپا، آسیا و اقیانوس  یامنطقهگوناگونی است، از جمله: کمیسیون اقتصادی  ایهیسیونکمو  هایتهکمشورای اقتصادی و اجتماعی دارای 
 .افریقاآسیای غربی و  ،آرام (اسکاپ)، امریکای التین و منطقه کاراییب

 شورای قیمومت )٤

 ذشته تحت نظام نمایندگی یا سرپرستِی که در گ هاییینسرزمملل است. نظارت بر  ۀجامع نظام نمایندگی یا سرپرستِی  ۀنظام قیمومت، در واقع ادام
 جامعه ملل بوده و به استقالل دسته نیافته بودند، طبق مفاد منشور ملل متحد، تحت نظام قیمومت سازمان ملل متحد درآمدند و رکنی که این

 .وظیفه را بر عهده گرفت، شورای قیمومت بود

کافی برای تشکیل کشوری مستقل نرسیده بودند و در  رشدِ  ۀهنوز به مرحل مردمی که شورای قیمومت در جهت پیشرفت و آزادی و استقالِل 
 فتِن ر کشورهای پیشرفته بود تا با در نظر گ ۀبر عهد هاییینسرزمچنین  ۀه تالش نمود. ادار کردمتحد زندگی می ملِل  قیمومِت  تحِت  هایینسرزم
 .شا بودند، برای استقالل آماده سازدمادی و معنوی کو یهاهدفرا که در پیشبرد  هاآنساکنان،  منافِع 

تحت  هایینسرزم ۀکنندادارهکشورهای  :دسته دوم ؛شورای امنیت یدائماعضای  :دسته اول هستند:اعضای شورای قیمومت سه دسته 
اول و دوم  یهاتهدس. تعداد این اعضا با اعضای شوندیماعضایی که از جانب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب  :سوم و دستهقیمومت؛ 
 .برابر است

، مجمع شورای امنیت یدائمبه اعضای  هاینسرزمآن  ۀکنندادارهمحدود شدن کشورهای و  تحت قیمومت هایینسرزمبا استقالل به تدریج، 
ی شورای قیمومت انتخابی تعیین ننمود. در نتیجه، اعضا شورای قیمومت عضوِ برای از آن پس  ۱۹۶۷دسامبر  ۱۹عمومی بر اساس تصمیم مورخ 

 .شورای امنیت گردیدند یدائممان اعضای همحدود به 

به استقالل رسید، جزایر  ۱۹۹۴و آخرین سرزمینی که در سال  رسیدیمزده ایسازمان ملل متحد به  تشکیِل  اوِل  یهاسالدر  هاینسرزمتعداد این 
مومت، قیشورای  ۀشداصالح ۀنامیینآمومت را اعالم داشت. با این حال، طبق نظام قی ۀخاتم توانیمدر اقیانوس آرام بود و با این عمل، » پاالئو«

 اکنون این شورا فقط در صورت لزوم تشکیل جلسه خواهد داد.
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 دادگستری المللیبیندیوان  )٥

پیشنهاد نمود از جمله دیوان  کنفرانس دو نهاد قضایی را ینا بود. ١٩٠٧دوم صلح الهه در سال  کنفرانس ،المللیبینپیدایش سازمان قضایی  منشأ
دیوان در  ینا فراهم نمود. المللیبیندادگستری  یدائمزمینه پیدایش دیوان  یول ؛جنگی و دیوان دادگستری داوری که هیچ کدام ایجاد نشد غنائم
ر ملل متحد و اساسنامه دیوان بنا شده دادگستری الهه بر پایه منشو المللیبین یواند داد. دادگستری المللیبیندیوان  جای خود را به ١٩٤٥سال 

 .به مرحله اجرا در آمد ۱۹۴۵اکتبر  ۲۴با منشور ملل متحد در  زمانهماست. اساسنامه دیوان 

 »دادگستری الهه المللیبیندیوان «سازمان 

 ۀ. قضات دیوان نمایندشوندیمب سال از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخا ۹قاضی دارد که برای مدت  ۱۵دادگستری  المللیبیندیوان  
باشند که بر اساس شخصیت علمی و اخالقی خودشان به دیوان دائمی داوری معرفی  مقامییعالن نیستند، بلکه باید حقوقدانان یک دولت معیّ 

، امکان انتخاب شدن دداً مجخدمت،  ۀر قابل عزل بوده و هیچ گونه شغل دیگری نباید داشته باشند. بعد از سپری شدن دور یغ ،. قضاتشوندیم
 .کنندیمقضات تغییر  سوِم یک ،به قید قرعه باریکدارند. هر سه سال 

 دیوان قدیم)( المللیبین یدادگستر دیوان دائمی و  دادگستری (دیوان جدید) المللیبیندیوان تفاوت بین 

 سازماِن  قضایِی  اصلِی  رکِن  ،امعه ملل بود، در حالی که دیوان جدیدوابسته به ج یاسسهؤمبلکه  دشینمقدیم از ارکان جامعه ملل محسوب  یواند .۱ 
 .رودیممتحد به شمار  ملِل 

و الینفک منشور ملل متحد  ناپذیرییجداجزء  ،دیوان جدید یستأسسند  کهیدرحالملل بود  ۀمستقل از میثاق جامع ،دیوان قدیم یستأس سند .٢
 .است

 ۀکلی ،درخواست عضویت در دیوان نمایند ولی در دیوان جدید توانستندیمملل  ۀمجمع و شورای جامععضو  یهادولتفقط  ،در دیوان قدیم .٣
 .شوندیمعضو سازمان ملل خود به خود عضو دیوان محسوب  یهادولت

عالوه بر مجمع و شورای  لیالملبینق داشت اما در دیوان مشورتی از دیوان قدیم تنها به مجمع عمومی و شورای جامعه تعلّ  ِی رأ درخواسِت حّق  .٤
 .مشورتی داشتند ِی رأ درخواسِت  امنیت، ارکان دیگر و نهادهای تخصصی مجاز از سوی مجمع عمومی، حّق 

مناقشه بستگی داشت، اما در  طرِف  دیگرِ  دولِت  عمال زورِ إ ۀشده یا نحوقدیم به حسن نیت دولت محکوم احکام صادره از سوی دیواِن  یاجرا .٥ 
 .شورای امنیت استۀ محکوم از اجرای احکام خودداری کند، اجرای احکام بر عهد دیوان جدید در صورتی که طرِف  اجرای احکام

 وجوه اشتراک دو دیوان

 .قضایی است هردو دیوان یتماه .١

 .نمایندیمحقوقی رسیدگی  مسائلدو دیوان صرفًا به  هر .٢

 .، مرجع تشخیص صالحیت خودشان هستندانیتشصالحدو دیوان در صورت بروز اختالف در مورد  هر .٣

 .باز است هادولتبرای  صرفاً در هر دو دیوان  یدگیرس .٤
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 .مجمع عمومی و شورای امنیت یرأ. انتخاب آنها با ٢ ؛ملی یهاگروهمعرفی نامزدهای . ۱: گیردیمانتخاب قضات در دو مرحله صورت 

 :(Ad hoc) قاضی اختصاصی یا ویژه

که یکی از اتباع خود یا  شودیموان، تابعیت یکی از کشورهای طرف دعوی را داشته باشد، به طرف دیگر دعوی این حق داده از قضات دی یکی .١
 .یکی از حقوقدانان بیگانه را که حائز شرایط الزم باشد، به عنوان قاضی به دیوان معرفی کند

قضات اختصاصی معرفی کنند. قاضی اختصاصی  توانندیمباشند، طرفین  قاضی در دادگاه نداشته ،هیچ یک از طرفین دعوی ،در حالت دیگر .٢
 .برای دعوی خاص و به طور موقت است

 صالحیت دیوان هاییتمحدود

 یهاسسهؤمو  هاسازمانبه دیوان مراجعه کنند.  توانندیم هادولتاساسنامه دیوان: تنها  ۳۴ماده  ۱اساس بند  بر حیث اصحاب دعوی: ) از١
 مشورتی بخواهند. یرأاز دیوان  توانندیمعمومی  ِی المللبین

 :باشندیمکه حق مراجعه به دیوان را دارند سه دسته  ییهادولت

 عضو سازمان ملل متحد یکشورها الف.

 .اندکردهب.کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول 

 .اندکردهنکه اساسنامه دیوان را قبول  یرعضویغکشورهای  .ج

منشور،  ۹۳ماده  ۲رجوع به دیوان را دارند. مطابق بند  کشورهای عضو سازمان ملل متحد حّق  ۀدیوان هم ۀاساسنام ۳۵ماده  ۱مطابق بند 
مجمع با قبول شرایطی که بنا بر توصیه شورای امنیت و توسط  توانندیمعضو سازمان ملل متحد شوند،  توانندینمیا  خواهندینمکه  ییهادولت

 .عضو سازمان ملل متحد در مقابل دیوان برابر هستند یهادولتاساسنامه در آیند و در این حالت با  امضاکنندگان، در ردیف شودیمن عمومی معیّ 

تعیین کرده ) اندیرفتهپذکه عضو سازمان نیستند ولی اساسنامه را  ییهادولت( هادولتشرایطی که مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت برای 
 :شامل

 ر عضویمقررات اساسنامه دیوان توسط دول غ قبول .١

 .منشور مشخص شده است ۹۴قبول کلیه تعهدات یک عضو سازمان ملل متحد که به موجب ماده  .۲

 .کندیمکه مجمع عمومی مشخص  یاعادالنهتعهد برای شرکت در پرداخت مخارج دیوان به میزان  .٣

 ند.یه صادر نمایمراجعه به دیوان را دارند که اعالم در صورتی حّق  اندیرفتهنپذملل متحد نیستند و اساسنامه دیوان را نیز کشورهایی که عضو سازمان 

 :موضوعات عبارتند از ینا .نمایدیمفقط به موضوعات حقوقی رسیدگی  اساسنامه ٣٦ماده  ٢طبق بند  یواند حیث موضوع دعوی: ) از٢

 معاهده یرتفس الف.
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 است المللبینموضوعی که مربوط به حقوق هر  ب.

 المللیبیننوع و میزان غرامت برای نقض یک تعهد  ج.

 است المللیبیند. واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد 

 هادولتحیث رضایت  ) از٣

 :: رضایت کشورها ممکن است به صور زیر ابراز شودهادولتاعالم رضایت 

، صالحیت رسیدگی دارد. در این کنندیماساسنامه دیوان نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوا به او ارجاع  ۳۶ماده  ۱ق بند قرارداد خاص: طب .١
ن باید به صراحت تعیین ه را به دیوان عرضه کنند. موضوع اختالف و طرفین آألکه مس دهندموارد طرفین اختالف طی قرارداد خاص رضایت می

 تالف/ پذیرش اختیاری صالحیت دیوان)از بروز اخشوند. (پس

که دیوان به موارد خاصی که به موجب قراردادها و  کندیماساسنامه، مقرر  ۳۶ماده  ۱: بند هاعهدنامهدر قراردادها و  شدهیحتصر موارد  .۲
و کشور  شودیمزد دیوان مطرح شده است، صالحیت رسیدگی دارد. قضیه مورد اختالف با درخواستی کتبی ن بینییشپمنعقدشده  یهاعهدنامه

 کشورِ  استنادِ  موردِ  ۀضمن قرارداد یا عهدنام یهلَ عَ عٌی مّد یه ملزم به حضور در مقابل دیوان است. این الزام ناشی از رضایتی است که دولت لَ عَ عٌی مّد 
ذیرش صالحیت اجباری دیوان پیش از بروز پ( است. جانبهیکرجوع اختالفات خود به دیوان را ابراز کرده است. درخواست کتبی سندی  ،عیمّد 

 اختالف)
صالحیت دیوان  توانندیماختالف  طرفیِن  ،اساسنامه ٣٦ماده  ٢بند  طبق .جانبهیک هاییهاعالمصالحیت اجباری دیوان از طریق صدور  یرشپذ .٣

 .را با صدور اعالمیه بپذیرند

 دادگستری الهه المللیبینصالحیت دیوان 

 :دو نوع استصالحیت دیوان بر 

 ترافعی یتصالح .١

 مشورتی یتصالح .٢

 صالحیت ترافعی .١

دعواست و دیوان  ترافعی مبتنی بر رضایت کشورهای طرِف  . صالحیِت کنندیمدعوا به آن رجوع  مواردی است که طرفیِن  ۀاین صالحیت شامل کلی
 .فین دعوا نسبت به صالحیت دیوان ایراد و اعتراض نکننداختالف این امر را باید احراز کند، مگر اینکه طر  قبل از ورود به ماهیِت 

ی خودداری کنند صالحیت دیوان به کلّ  از قبول توانندیمیعنی کشورها  ؛سته به رضایت کشورهای طرف دعواستتعیین حدود و صالحیت دیوان ب●
نی را از اختالفات معیّ  توانندیمحیت دیوان، کشورها حتی در صورت قبول صال ،و در نتیجه دیوان نسبت به اختالف آنها فاقد صالحیت خواهد بو

 .نی قبول کنندصالحیت دیوان مستثنی کنند یا اینکه صالحیت دیوان را برای زمان محدود و معیّ 

 مشورتی دیوان یتصالح .٢
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مشورتی دهد.  یرأله حقوقی، أتخصصی در هر مس هایسازمانبه تقاضای ارکان سازمان ملل متحد یا  تواندیماساسنامه، دیوان  ۶۵طبق ماده 
 ِی رأ درخواسِت  ت نیز حّق دارند در منشور تعیین شده است. همچنین مجمع عمومی و شورای امنیّ  مشورتی یرأکه تقاضای  ییهاسازمانارکان و یا 

 مشورتی از دیوان را دارند.

 دبیرخانه .٧

شورای امنیت  ۀقرار دارد. دبیر کل از طرف مجمع عمومی، بنا به توصی کل یردبدبیرخانه رکن اداری و فنی سازمان ملل متحد است که در رأس آن 
 .شودیمت پنج سال انتخاب برای مّد 

 وظایف و اختیارات دبیر کل سازمان ملل متحد عبارتند از:

 ادارِی  ل در سلسله مراتِب و ؤمس ،مقام اداری سازمان ملل متحد و این مقام ترینیعالانجام وظیفه به عنوان  :و اختیارات اداری یفوظا الف.
 است. دبیرخانه

در خطر است، دعوت به  المللیبینه ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی در زمانی که صلح و امنیت متوّج  :وظایف و اختیارات سیاسی ب.
 .یا کتبی به آنهاشفاهی  هاییهاعالمدر جلسات ارکان سازمان ملل متحد و دادن  شرکتتشکیل شورای امنیت در مواقع لزوم، حق 

 .سازمان به مجمع عمومی عادی هاییتفعال، تسلیم گزارش ساالنه از اقدامات و المللیبین: ثبت و انتشار معاهدات یوظایف اطالعات ج.

 وابسته به سازمان ملل متحد یتخصص هایسازمان

 .٦/ی. سازمان بهداشت جهان٥کشور/ ییمایهواپ لمللیاینب. سازمان ٤ونسکو/ی. ٣/ ی. سازمان خواربار کشاورز ٢کار/ المللیینبسازمان  .١
 .١١/یهواشناس ی. سازمان جهان١٠ه ارتباط از راه دور/ی. اتحاد٩پست/ یجهان هیاتحاد .٨پول/ المللیینب. صندوق ٧/یبانك جهان گروه

ملل  ی. سازمان توسعه صنعت١٤/یت معنو یمالک ی. سازمان جهان١٣/یتوسعه کشاورز  المللیینب. صندوق ١٢/ییایدر  المللیینب سازمان
 متحد.

 :یامنطقه هایسازمان

 ه اروپا)یاروپا/ اتحاد ی/ شورا»ناتو« یشمال یکآتالنتسازمان ( ییاروپا هایسازمان .١

 یکاییآمر  هایسازمان .٢

 ییقایو آفر  ییایآس ییهاسازمان .٣

 ییاروپا های) سازمان١

 ١ناتو)( یشمالك یآتالنت سازمان الف.

                                                           
۱.North Atlantic Treaty Organization(N.A.T.O) 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


٢الملل عمومی حقوق بینجزوه  واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، درخواستتان را به وکالت و قضاوت رایگان اِت جزو جهت دریافت     

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 

۳۱ 

نمودند که  ریزییپرا  یدائمربی و ایاالت متحده امریکا، در پاسخ به سیاست اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، طرح پیمان دفاعی کشورهای اروپای غ
 .موسوم به سازمان آتالنتیک شمالی (ناتو) است

ورها عبارت بودند از: ایاالت در واشنگتن برای مدت بیست سال به امضای دوازده کشور رسید. این کش ۱۹۴۹آوریل  ۴پیمان آتالنتیک شمالی در 
 .متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، نروژ، دانمارک، ایسلند، ایتالیا و پرتغال

این  ویت ناتو در آمدند.ضبعد، به ترتیب، کشورهای یونان، ترکیه، آلمان فدرال، اسپانیا، لهستان، مجارستان و جمهوری چک به ع یهاسالدر 
این پیمان، بدون محدودیت قابل تمدید است و تاکنون سه بار تمدید شده  ِت مّد  .افزایش عضویت، کماکان در رابطه با کشورهای اروپایی ادامه دارد

 .است

و اثر بر سیاست کشورهای عض یقیناً سیاسی میان اعضاست. به عبارت دیگر، هدف، دفاع مشترک است که  -هدف اصلی پیمان، همکاری نظامی 
منشور ملل متحد است. به موجب  ۵۱مقرر در ماده  -اعم از فردی با جمعی  -ا دفاع از خود یل دفاع مشروع ص. این پیمان، مبتنی بر اگذاردیم

، درنگیبمورد حمله،  یهاطرفیا  طرف به دادنیاریاگر به یکی از کشورهای عضو حمله مسلحانه شود، هریک از اعضای دیگر برای «پیمان: 
پیمان » برپا دارد. مجدداً ت را تا امنیّ  دهدیمبداند، از جمله به کار بردن نیروی نظامی انجام  مقتضی، هر عملی را که اعضاءیا با موافقت سایر  منفرداً 

 ) ۲اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد (ماده  یهاجنبهشمالی حتی  یکآنت

 یهاارتشو کمیته نظامی (مرکب از رؤسای ستاد  ؛ی (مرکب از نمایندگان کلیه کشورهای عضو)ارکان ناتو عبارتند از: شورای آتالنتیک شمال
ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه با  یهاارتشکه از رؤسای ستاد  یدائمکشورهای عضو). تصمیمات این کمیته به وسیله یک گروه 

این کمیته در شهر واشنگتن در ایاالت متحده آمریکاست. رکن دیگر سازمان، دبیرخانه است که  . مقّر گرددیمنها ترکیب یافته است، اجرا آنمایندگان 
 آن، دبیر کل قرار دارد. مقر دبیرخانه سازمان در شهر بروکسل در بلژیک است. رأسو در  کندیمتحت نظر شورای آتالنتیک شمالی انجام وظیفه 

 اروپااتحادیه  ب.

، جامعه )۱۹۵۱آوریل  ۱۸اروپایی زغال سنگ و فوالد ( جامعههای ایی است که خود متشکل از سه سازمان به نامدر واقع جانشین جوامع اروپ 
 .بود) ۱۹۵۷مارس  ۲۵ی اروپا (معاهدات رم مورخ تماانرژی  جامعهاقتصادی اروپا (بازار مشترک) و 

 )یتالیا و سه کشور بنه لوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگکشورهای مؤسس جوامع اروپایی عبارتند از: فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، ا

به مرحله اجرا در آمد. طبق  ۱۹۶۸را امضا نمودند. این معاهده از اول ژوئیه » معاهده ادغام« ۱۹۶۵آوریل  ۸وزیران امور خارجه کشورهای مذکور در 
ام شدند و برای هر سه سازمان، دو رکن مشترک در نظر گرفته شد: این معاهده، ارکان مختلف اروپایی که تا آن زمان وجود داشت در یکدیگر ادغ

گردید: شورای اروپایی که در واقع  بینییشپیکی شورای وزیران و دیگری کمیسیون. بعدها به تدریج سه رکن مشترک دیگر برای جوامع اروپایی 
عضو جوامع  یهاملتنفر نمایندگان  ۵۶۵معی مرکب از کنفرانس سران کشورهای عضو است و دیگری پارلمان اروپاست که در حال حاضر مج

. رکن مشترک دیگر، دیوان دادگستری اروپایی شوندیمتوسط شهروندان کشورهای عضو انتخاب  یماً مستقاروپایی هستند که برای مدت پنج سال 
 .است

 

 کشورهای امریکایی ) سازمان٢
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 ۳۰مؤسس سازمان کشورهای آمریکایی، منشور بوگوتا مورخ  معاهدههای آمریکایی است. قاره آمریکا، سازمان کشور  المللیبینسازمان  ینتر مهم
است: یک  اصالح شدهتاکنون دو بار دستخوش تغییر و بوگوتا  منشور وارد مرحله اجرایی گردید. ۱۹۵۱دسامبر  ۱۳ن منشور در یا است. ۱۹۴۸آوریل 

 توسط پروتکل کاتاجنای هند (در کلمبیا). ۱۹۸۵یگر در با امضای پروتکل بوئنوس آیرس و بار د ۱۹۶۷بار در سال 

 .اعضاستان یم یاجتماعسیاسی، دفاعی، اقتصادی و  هاییهمکار هدف سازمان کشورهای آمریکایی، 

 رد. مقّر ؛ و دبیرخانه که در رأس آن دبیرکل قرار دایدائمرکن سازمان است؛ شورای  ترینیعالارکان اصلی سازمان عبارتند از: مجمع عمومی که 
 .سازمان در شهر واشنگتن (ایاالت متحده آمریکا) است

آمریکا، کانادا، کلیه کشورهای آمریکای التین (به جز  متحدهکشور است: ایاالت  ۳۲در حال حاضر، اعضای سازمان کشورهای آمریکایی شامل 
 .از بدیهیات است کوبا) و کشورهای حوزه کارائیب. برتری عملی ایاالت متحده آمریکا در این سازمان

 یقاییآفر  -آسیایی  های) سازمان٣

 عرب هیاتحاد الف.

آفریقایی است  -ه به کشورهای عضوش یک سازمان آسیایی است. این سازمان با توّج » اتحادیه کشورهای عربی«اتحادیه عرب،  یح و رسمینام صح
 .یه، عراق، عربستان سعودی، لبنان و مصر در قاهره تشکیل گردیدمنعقده میان کشورهای اردن، سور  ۱۹۴۵مارس  ۲۲که بر اساس معاهده مورخ 

بیست کشور  ۀمجموع. از این رو، در حال حاضر یندآمؤسس اتحادیه عرب، به سایر کشورهای عربی اجازه داده است تا به عضویت اتحادیه در  معاهده
سودان،  ،کشورهای مؤسس، این کشورها نیز عضو اتحادیه هستند: لیبیبنابراین، عالوه بر ؛ اندیهاتحادفلسطین عضو  بخشیآزادعربی و سازمان 

 .منیمراکش (مغرب)، تونس، الجزایر، موریتانی، سومالی، جیبوتی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، قطر، کویت و 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی،  هایینهزمهدف اساسی و عمده اتحادیه عرب، تقویت و گسترش همکاری کشورهای عربی در 
 بهداشتی، مخابراتی، قضایی و انتظامی است.

 آن).سهآ.( یاآس یه ملل جنوب شرقیب. اتحاد

ه بانکوك یآن معروف به اعالم.سه.آ یستأسسند  ١٩٦٧در سال  لندین/سنگاپور و تایپیلی/ فی/مالز ی، مرکب از اندونزیجنوب شرق یایکشور آس ٥
 وستند.یانمار/ و کامبوج به آن پیتنام/ /الئوس/ میور برمه/ وکش ٥سپس  ؛ وامضا نمودند

های اجالس سران و اجالسیهاجالس (آن دارای تشکیالتی دولتی و یک سلسله تشکیالتی غیردولتی است. تشکیالت در آن، شامل پنج .سه.آ
کشورهای عضو است تعدادی  هاییتختپاکه مقر آنها در فرعی  هاییرخانهدبجاکارتا اندونزی است،  آن ّر وزیران مختلف)، دبیرخانه ثابت که مق

 .کنندههماهنگمذاکره، کاری، کارشناسی و  یهاگروهاصلی و فرعی و  هاییتهکم

 .آن است.سه.اتاق بازرگانی و صنایع آ هاآن ینتر مهمسازمان غیردولتی است که  ۳۰آن، مشتمل بر بیش از .سه.تشکیالت غیردولتی آ

 یاقهفرامنط هایسازمان

، سازمانی است که کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی در آن عضویت دارند، بدون آنکه بتوان خصوصیات یافرامنطقهمنظور از سازمان 
 .یک سازمان جهانی را برای آن برشمرد
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همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان کشورهای قلمداد نمود: سازمان  یامنطقهبین  هایسازماندر زمره  توانیمزیر را  هایسازمانامروزه، 
 (اوپك) اسالمی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت

اشخاص 

 المللبیناشخاص خصوصی در حقوق 

و » مشتق«، اما تابعان شوندیمقلمداد  المللبینحقوق  عتحت ضوابط و شرایط خاصی در زمره تاب -اعم از حقیقی یا حقوقی  -اشخاص خصوصی 
، یعنی تابعانی که نسبت به سایر »کوچک«، یعنی تابعانی شخصیت حقوقی آنها از اراده کشوری گرفته شده است و تابعان »مشتق«بعان تا». کوچک«

فقط دارای یک سلسله حقوق و تعهداتی هستند که  المللیبین، کوچک هستند. به بیان دیگر، اشخاص خصوصی در سطح المللبینتابعان حقوق 
 .اندشده بینییشپ المللیبینمحدود در معاهدات و یا قواعد عرفی و به طور  یحاً صر 

، یتیچندمل یافراملی  یهاشرکتغیردولتی و  المللیبین هایسازمان صرفاً البته، الزم است توضیح داده شود که میان اشخاص حقوقی خصوصی، 
 یتیچندملفراملی یا  یهاشرکتوضعیت حقوقی اشخاص حقیقی (افراد) و بنابراین، در این بخش، ؛ محدود برخوردارند المللیبیناز حقوق و تعهدات 

 .گیردیمملی مورد بررسی قرار  بخشیآزاد یهانهضتغیردولتی و  المللیبین هایسازمانو 

آلیستی) دارد و ایده یانهاگر آرمانکه جنبه  اییدهعق -، دو عقیده اصلی و مهم وجود دارد: یکی المللبیندر مورد موقعیت و جایگاه افراد در حقوق 
 که منطبق با واقعیات جهان را معاصر است (رئالیستی) اییدهعقدیگری 

یافت، افراد دارای  توانیمحقوقی، بویژه در عقاید لئون دوگی و ژرژسل  یشناسجامعهاول که تجلی آن را در مکاتب حقوق حلبیعی و  یهنظر طبق  
. در نتیجه، تابعان حقوق کندیم مندقاعدهیم و تنظاست که منحصرأ روابط افراد را با یکدیگر  یحقوق ،مللالبینهستند و حقوق  المللیبینشخصیت 

 .اندیختهآمدر هم  هایتواقع، افراد هستند. در این نظریه، تمایالت و المللبین

از حیث حقوق و  اییژهوگرفته است، هرچند افراد جایگاه ابراز شده یا مورد تأکید قرار  المللبیناما در نظریه دوم که از سوی اکثر علمای حقوق 
 المللبینتابعان فعال حقوق «) در زمرۀ الدولینب( المللیبین هایسازماندارند، اما همانند کشورها و  المللبیندر حقوق  المللیبینالزامات 

تکلیف هستند، اما هیچ نقشی در ایجاد و وضع قواعد حقوق هستند، یعنی تابعانی که فقط موضوع حق و » تابعان منفعل«جزء  نیستند، بلکه
و تکالیف  شودیماز آنها یاد » بشر حقوق«در مبحث  معموالً است که  کنندهیتحما، در واقع حقوق المللیبینافراد در سطح  حقوقندارند.  المللبین

» کیفری المللبینحقوق «، در مبحث شودیممسؤولیت کیفری افراد  طرح مسأله و موجبجنبه کیفری داشته  صرفاً افراد که  المللیبینیا تعهدات 
 " .گیردیممورد شرح و بسط قرار 

 .المللبینو دیگری مسؤولیت کیفری افراد در حقوق  المللبینبنابراین، مطالب این بخش مشتمل بر دو بند است: یکی حمایت از افراد در حقوق 

 

 المللبینحمایت از افراد در حقوق 

شخصی و سرزمینی، اختیار انحصاری رفتار در قبال افراد، اعم از تبعه یا بیگانه ساکن در قلمرو خود را  هاییتصالحکشوری به دلیل دارا بودن  هر
. با این وارد گردد یتوجهقابلکه این اختیار محدود شده و در نتیجه، به حاکمیت کشوری خدشه  شودیماز افراد باعث  المللیبیندارد، اما حمایت 

از نوع بشر رهنمون ساخته است، تا جایی که  کنندهیتحما المللیبین، کشورها را به پذیرش مقررات المللیبینحال، روند رو به توسعه و تحول جامعه 
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امتیازات فرد را در متضمن این مقررات است؛ مقرراتی که حقوق و  "بشر المللبینحقوق " موضوعه به نام المللبینامروزه، رشته خاصی از حقوق 
 .حقوقی مؤثری نیز برای اجرای آنها در نظر گرفته است هایینتضم) معین کرده و یامنطقه(در سطح جهانی یا  المللیبینجامعه 

ری حمایت و دیگ در دو زمینه تفکیک نمود و مورد بحث قرار داد: یکی حمایت جهانی از حقوق بشر توانیمرا  المللبینحمایت از افراد در حقوق 
 .از حقوق بشر یامنطقه

دون توجه به خصوصیات شخصی یا طبقاتی در ب هاانساناز حقوق بشر، عام و کلی بوده و تمامی  کنندهیتحما المللیبیناز مقررات  یادستهشمول 
ضمن آنکه از حمایت عام برخوردارند، از  افراد، گونهینا. شودیمطبقات افراد را شامل  یاز برخدیگر از آنها، فقط حمایت  یادستهو  گیردیبرم

 .شوندیم مندبهرهحمایت خاص نیز 

 حمایت جهانی از حقوق بشر

در سطح جهانی وجود ندارد، بنابراین، سازمان ملل متحد که در این زمینه دارای صالحیت » حقوق بشر المللیبینسازمان «از آنجا که امروزه یک 
تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را که در رابطه با حقوق  هایسازمانبرخی از  هاییتصالحرد. البته، عام است، نقش اساسی را بر عهده دا

 .کار و یونسکو المللیبینبشر بسیار فعال هستند، نباید از نظر دور داشت، از جمله: سازمان 

نیادین حقوق بشر که در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد تهیه حقوق بشر و برخی دیگر از متون ب المللیبینبنابراین، منشور ملل متحد و منشور 
 .اندکرده مندقاعده، حمایت عام از حقوق بشر را در سطح جهان، اندیدهگردو تنظیم 

 منشور ملل متحد

به عالوه، » سانی.با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت ان«در مقدمه منشور ملل متحد چنین آمده است: 
بنیادین را برای همه بدون تبعیض  هاییآزادتعدادی از مواد منشور بر این امر تأکید دارند که سازمان ملل متحد، احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و 

این مقررات هرچند به ). «۷۶و  ۶۸ ۶۲، ۵۵، ۱۳، ۱از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب، توسعه خواهد داد و تشویق و تسهیل خواهد نمود (مواد 
 یماً مستقاصول عامی هستند که همواره باید با عبارات ملموس و  کنندهاعالم، اما فقط آورندالزامکه دارند، از نظر حقوقی  یامعاهدهدلیل خصوصیت 

حقوق بشر به این موضوع  بیان گردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و از طریق شورای اجراقابل
 ..»پردازندیم

 اعالمیه جهانی حقوق بشر

قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، اعالمیه جهانی حقوق  ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجالسیه پاریس، بر اساس۱۹۴۸دسامبر  ۱۰در تاریخ 
 .استماده و سه قطعنامه ضمیمه  ۳۰بشر را تصویب کرد. این اعالمیه دارای یک مقدمه، 

 است.به رسمیت شناخته  هاانسانه یلکاعالمیه جهانی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را برای 

اذعان نمود که  توانیمامروزه، مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر، کمابیش در اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان گنجانده شده است و با قاطعیت 
الشمول تبدیل نموده و حتی برای ، مفاد اعالمیه را به قواعد عرفی و عامالمللیبینمعمول آنها در سطح  هاییهروقانونگذاری کشورها و  این رویه

ز قواعد است. این درجه الزام، با ارتقا و اعتالی برخی ا آورالزام، نیز اندندادهمربوط تن در  المللیبینکشورهایی که به پذیرش اسناد و معاهدات 
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۳٥ 

به عنوان یک  صرفاً مفاد اعالمیه را  توانینمکه دیگر  یاگونهع قواعد آمره، به نحو بارزی تقویت شده است؛ به یمندرج در اعالمیه به سطح و مقام رف
 .و در نتیجه فاقد الزام قاطع باشد، تلقی نمود هایهتوصقطعنامه اعالمی با اصولی که متضمن یک سلسله 

 حقوق بشر لمللیابین هاییثاقم

در مورد  المللیبیندر زمینه حقوق بشر تصویب کرد: یکی میثاق  المللیبین، دو میثاق ۱۹۶۶دسامبر  ۱۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  
ضمیمه  در مورد حقوق مدنی و سیاسی. این میثاق دارای یک پروتکل اختیاری المللیبینو دیگری میثاق  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و  ۱۹۷۶ژانویه  ۳حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از  یثاقم .کندیماست که آیین دادخواهی فردی را معین 
ر یک پروتکل اختیاری دیگ ۱۹۸۹دسامبر  ۱۵عمومی سازمان ملل متحد در  مجمع .اندآمدهبه مرحله اجرا در  ۱۹۷۶مارس  ۲۳پروتکل ضمیمه آن از 

 .به عنوان ضمیمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسانید

مفاد اعالمیه  کنندهیانبحقوق بشر تا حدود زیادی  المللیبین هاییثاقم .اندشدهملحق  هایثاقماز کشورها به  یتوجهقابلدر حال حاضر، اکثریت 
 .اندساختهمبدل  آورالزامآنها با این عمل، مفاد اعالمیه را به اسناد معاهدهای  کنندگانینتدوگفت که  توانیمجهانی حقوق بشر است. در نتیجه، 

 نهادهای جهانی حقوق بشری

هستند که وظیفه اعتال و ارتقای حقوق بشر،  الدولیینب یردائمیغیا  یدائم یافتهسازمان هاییزمارگانمقصود از نهادهای جهانی حقوق بشری، 
 ت و نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر و رسیدگی به موارد نقض آن حقوق را در سطح جهانی به عهده دارند.مراقب

ا شورای اقتصادی و یسازمان ملل متحد  یعموم مجمع یهاقطعنامه: نهادهای مستقل که بر اساس انددستهنمادهای جهانی حقوق بشری دو 
 .اندیدهگردکه طبق معاهدات حقوق بشری ایجاد  یامعاهدهی و نهادها اندشدهاجتماعی آن سازمان تأسیس 

 .ا نظارت سازمان ملل متحد هستندینمادهای جهانی حقوق بشری، به نوعی تحت پوشش 

 نهادهای مستقل حقوق بشری

 حقوق بشر ی) شورا١

عنامه مجمع عمومی به جای کمیسیون طبق قط ۲۰۰۶مارس  ۱۵شورای حقوق بشر که از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است در 
 .گردید یستأسحقوق بشر 

جغرافیایی برای مدت  بندییهسهماز سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اساس  شدهیمعرفعضو از میان اشخاص  ۴۷شورای حقوق بشر از 
، ترکیب یافته است. انتخاب این اعضا بر مبنای شوندیمسه سال (حداکثر دو دوره) توسط مجمع عمومی (با رأی اکثریت مطلق کلیه اعضا) انتخاب 

 و آنان به هیچ وجه سمت نمایندگی کشورهای متبوع خویش را ندارند. گیردیمصالحیت و شایستگی شخصی صورت 

 تحقیقاتی در زمینه مسائل حقوق بشر به مجمع عمومی یهاگزارشو  هایهتوص) ارائه پیشنهادها، ١اهم وظایف شورا: 

و صدور  -که جنبه عمومی دارند. اعم از محرمانه یا غیر محرمانه  الدولینب هاییهشکوائو  هاینآئگی به موارد نقض حقوق بشر در چارچوب رسید  )٢
 محکومیت یهاقطعنامه

 برقراری نظام نظارتی جهانی از طریق گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر برای کلیه کشورها. )٣
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 عالی حقوق بشر یساریای) کم٢

کمیسر «، پست ۱۹۹۳جهانی حقوق بشر وین  بنا به پیشنهاد کنفرانس ۱۹۹۴دسامبر  ۲۰ی قطعنامه مورخ طعمومی سازمان ملل متحد، مجمع 
متحد زمان ملل مربوط به حقوق بشر که طبق راهنمایی و زیر نظر دبیر کل سا هاییتفعالملل متحد برای  آوررا به عنوان میگول » عالی حقوق بشر

و معاون دبیر کل  شودیم عالی حقوق بشر برای مدت چهار سال از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد از یسرکم .ظیفه کند، تصویب نمودانجام و
 .است. اداره مرکزی کمیساریای عالی حقوق بشر در شهر ژنو است

 حقوق بشر ) مرکز٣

دبیرخانه سازمان ملل متحد بود و ریاست آن را کمیسر عالی حقوق  وعهیرمجمز مرکز حقوق بشر به عنوان دبیرخانه حقوق بشر سازمان ملل متحد و 
 ۱۵شر از بشر بر عهده داشت و مقر آن نیز در شهر ژنو بود، اما پیرو نامه اصالح سازمان ملل متحد، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و مرکز حقوق ب

 در کمیساریای عالی حقوق بشر ادغام شد. ۱۹۹۷سپتامبر 

 مقام زن نیسیو) کم٤

، کمیسیون مقام زن را تأسیس نمود. این کمیسیون از ارکان وابسته یاقطعنامهطی  ۱۹۴۶شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 
 .شوندیمعضو است که برای مدت چهار سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب  ۴۵به شورای مذکور است. کمیسیون مرکب از 

مختلف سیاسی،  هایینهزمو پیشنهادهایی در مورد ارتقای حقوق زنان در  هایهتوصظایف کمیسیون مقام زن عبارت است از: تهیه و ارائه اهم و
 و نیز رسیدگی به شکایات و اطالعات مربوط به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

، اعالمیه مربوط به از بین بردن خشونت علیه زنان را تنظیم نمود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۹۳مقام زن در سال  یسیونکم .زنان
 .کمیسیون مقام زن در شهر نیویورک است مقر .متحد رسید

 عالی ملل متحد برای پناهندگان یساریای) کم٥

کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان  یستأس، مصمم به ۱۹۴۹دسامبر  ۳مورخ  ۳۱۹ی قطعنامه شماره طمجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
 رسماً کار خود را  ۱۹۵۱تصویب نمود. کمیساریا از سال  ۴۲۸طی قطعنامه شماره  ۱۹۵۰به عنوان رکن فرعی خود گردید و اساسنامه آن را در سال 

 .م مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا پایان آن سال به فعالیت خود ادامه دادپناهندگان بنا به تصمی المللیبینهرچند سازمان  آغاز نمود

رفتار با پناهندگان، تهیه و تنظیم  المللیبینی ارهایمع به آوارگان و پناهندگان، اتخاذ و اجرای یرسانکمکوظایف کمیساریا عبارت است از: امداد و 
 یتآدولتی و غیردولتی در زمینه  المللیبین هایسازمانو همکاری با سایر ارکان ملل متحد و  گاند پناهنو سایر اسناد مربوط به حمایت از  هاعهدنامه

 .، از جمله اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان است۱۹۵۱از پناهندگان. تهیه عهدنامه مربوط به وضعیت پناهندگان مورخ 

 حقوق بشری یامعاهدهنهادهای 

 کمیته حقوق بشر )١

 ۱۸حقوق مدنی و سیاسی، سند تأسیس کمیته حقوق بشر است. کمیته مسؤول مراقبت و نظارت بر اجرای میثاق مذکور و مرکب از  لمللیابینمیثاق 
. کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به شکایات کشورهای عضو و شوندیممدت چهار سال انتخاب  عضو است که از سوی کشورهای متعاهد برای

 .آوردیمالزم را به عمل  هاییهتوصو  کندیممیثاق هستند، رسیدگی  حتی افرادی که مدعی نقض
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 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یته) کم٢

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مسؤولیت مراقبت و  یستأسحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند  المللیبینمیثاق 
کارشناس است که از سوی کشورهای عضو میثاق انتخاب  ۱۸اق مذکور را بر عهده دارد. این کمیته متشکل از نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از میث

 .شوندیم
 نهادهای معاهدهای حقوق بشری یر) سا٣

 ؛)۱۹۶۵کمیته رفع تبعیض نژادی، مأمور نظارت بر حسن اجرای عهدنامه مربوط به الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی ( )١

 ؛)۱۹۷۹تبعیض نسبت به زنان، مأمور نظارت بر حسن اجرای عهدنامه الغای کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان ( کمیته رفع )۲

با رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا  هامجازاتکمیته منع شکنجه، مأمور نظارت بر حسن اجرای عهدنامه مربوط به منع شکنجه و دیگر  )۳
 ؛)۱۹۸۴( یرکنندهتحق

 ).۱۹۸۹دک، مأمور نظارت بر حسن اجرای عهدنامه حقوق کودک (کمیته حقوق کو) ۴

 از حقوق بشر یاو فرامنطقه یامنطقهت یحما

 یامنطقه هایسازمانبحث است. در این مورد،  نیز مورد یامنطقهاز اینکه شمولیت عام و جهانی دارد، در سطح  نظرصرفحمایت از حقوق بشر 
. البته نباید نقش سازمان کشورهای اندبودهاروپایی بسیار فعال  هایسازمان، بویژه اندداشته معمول یاگستردهاقدامات کمابیش  الدولینب

 .آمریکایی، اتحادیه آفریقایی و باالخره سازمان کنفرانس اسالمی را نادیده انگاشت

 

 

 اروپایی هایسازمانحقوق بشر و 

 حمایت از حقوق بشر و شورای اروپا

در شهر رم ایتالیا به امضای کشورهای  ۱۹۵۰نوامبر  ۴ت شورای اروپا، تهیه و تنظیم عهدنامه اروپایی حقوق بشر است که در یکی از اولین اقداما
پروتکل الحاق شده است. عهدنامه اروپایی حقوق بشر، هرچند مانند  ۱۱به مرحله اجرا درآمد. به این عهدنامه تا به امروز  ۱۹۵۳عضو رسید و از 
کلیه حقوق مدنی و سیاسی را لحاظ  یباً تقر حقوق بشر کامل نیست، اما تصریحات بیشتری در مورد حقوق بشر دارد، بویژه اینکه: اعالمیه جهانی 

ضمانت اجرا در اعالمیه را با ایجاد سه رکن کمیسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه  در موردنموده است. از سوی دیگر، این عهدنامه خالء موجود 
فرد را به حدی رسانید که هرگز قابل تصور نبود. وظیفه اساسی و مشترک  المللیبینبشر و کمیته وزیران رفع نمود و در نتیجه ارزش اروپایی حقوق 

 .این سه رکن، مراقبت در اجرای صحیح عهدنامه و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق انسانی شهروندان کشورهای عضو است

ه علیه هر کشور واسطو بدون  یماً مستق توانندیمشده است، افراد نیز  االجراالزم ۱۹۹۴که از اول اکتبر  ۱۹۹۰نوامبر  ۶رخ مو ۹طبق پروتکل شماره 
عضو شورا از کمیسیون درخواست رسیدگی و احقاق حق نمایند. البته به شرطی که کشور خوانده، این صالحیت را برای کمیسیون شناخته باشد 

. چنانچه نظر و رأی کمیسیون مورد پذیرش اندشناختهاکنون اکثر کشورهای عضو شورا، چنین صالحیتی را برای کمیسیون اصالحی). ت ۱۵(ماده 
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موضوع را در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح نماید  تواندیماز سوی کشور خوانده اجرا نشود، شاکی  یرأن نظر و آفرد شاکی نباشد و یا به هر دلیلی 
 )۹طبق پروتکل شماره  ۴۸و  ۴۴اصالحیه مواد 

 حمایت از حقوق بشر و اتحادیه اروپایی

 وجهیچهنویسندگان معاهدات رم و پاریس (اسناد تأسیس اتحادیه اروپایی)، ضرورت پیوند میان ایجاد یک اتحادیه اقتصادی و مسأله حقوق بشر را به 
داخلی کشورهای عضو، مواجه با پیامدهای اثر مستقیم  یهادادگاهی پیدا کرد که مود خارجن عمالً احساس نکرده بودند، اما زمانی ضرورت این پیوند 

 .و بویژه با خطر تعارض میان آن قواعد با حمایت از حقوق فردی مقرر در حقوق اساسی کشورهای خود شدند قواعد حقوق اتحادیه بر حقوق بشر

کل حقوقی را رفع نموده و مسؤولیت حل تعارض را بر عهده گیرد و در نتیجه، دیوان با توانست این مش اروپا)دیوان دادگستری جوامع اروپایی (اتحادیه 
اروپایی رویه قضایی سرشار و غنی خود توانست حقوق بشر اروپایی را به بهترین وجه تضمین و از آن حمایت کند، بویژه با استناد به مواد عهدنامه 

ضمنأ نباید نقش پارلمان اروپایی را در پذیرش شکایات فردی که منجر به اعتالی هر  .ده بودحقوق بشر که از سوی کلیه کشورهای عضو پذیرفته ش
 .، از نظر دور داشتشودیمچه بیشتر حقوق بشر اروپایی 

 حقوق بشر و سازمان کشورهای آمریکایی

عهدنامه سن «حقوق بشر امضا نمودند که به  حمایت از ینهزمرا در  یاعهدنامه، ۱۹۶۲نوامبر  ۲۲کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی در 
 .در سان سالوادور امضا گردید ۱۹۸۸معروف است و پروتکل الحاقی به آن در سال » خوزه

کمیسیون «مفاد عهدنامه سن خوزه، کمابیش مانند عهدنامه اروپایی حقوق بشر است. برای اجرای این عهدنامه، یک رکن غیرحقوقی به نام 
 .تأسیس شده است» دادگاه آمریکایی حقوق بشر«و یک رکن حقوقی به نام » آمریکایی حقوق بشر

 حقوق بشر و اتحادیه آفریقایی

را به تصویب رسانید که از » بانجول«معروف به  هاخلق، منشور آفریقایی حقوق بشر و ۱۹۸۱ژوئن  ۲۷اتحادیه آفریقایی (سازمان وحدت آفریقا) در 
منشور از اسناد اروپایی و آمریکایی حقوق بشری الهام گرفته است. در این منشور، تأسیس یک  است. اینبه مرحله اجرا در آمده  ۱۹۸۶سال 

، اتحادیه آفریقایی با تأخیر بسیار هاخلقشده است، اما در مورد تشکیل یک دادگاه آفریقایی حقوق بشر و  بینییشپ هاخلقکمیسیون حقوق بشر و 
 .شده است االجراالزمموجودیت یافت. این پروتکل  ۱۹۹۸ژوئن  ۹مورخ » أگادوگواو «عمل کرد و با انعقاد پروتکل 

 حقوق بشر و سازمان کنفرانس اسالمی

در اوت » اعالمیه اسالمی حقوق بشر«یکی از اقدامات مؤثر سازمان کنفرانس اسالمی، صدور اعالمیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسالم به نام 
اعم از کمیسیون  -حمایت از حقوق بشر  یافتهسازماندر اعالمیه و نه در دیگر تصمیمات سازمان کنفرانس اسالمی، نهاد  ، نهمتأسفانه .است ۱۹۹۰

 نشده است. بینییشپ -یا دادگاه 

 المللبینمسؤولیت کیفری افراد در حقوق 

جرم «یین اعمال فردی نامشروع و خالفی است که در مرحله نخست، منوط به مطالعه و تب المللیبینتحقق مسؤولیت کیفری افراد در نظام 
پیامد مسؤولیت کیفری، مجازات است، به همین جهت، شیوه و نوع محاکمه و  ینتر مهمو در مرحله دوم، از آنجا که  شودیممحسوب » المللیبین

 مجازات نیز باید بررسی شود.
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 المللیبینتعریف جرم  

بر اساس عرف یا  المللیبینکه جامعه  المللبینعملی است مدت حقوق  المللیبیننیست، زیرا جرم  لمللیابین، جرم المللیبینتخلف از هر تعهد 
اصل الملل (بینجرم دانست، مگر به موجب مقررات حقوق  توانینمبنابراین هیچ عمل یا خودداری از عملی را ؛ معاهدات آن را جرم شناخته باشد

 قانونی بودن جرم).

در هر حالتی شخص حقیقی است، چه به عنوان یک شهروند ساده، چه به عنوان کارگزار یا نماینده کشور. خصوصیات  لمللیابینعامل جرم 
شغل، نژاد، مذهب، زبان، قومیت، تابعیت و امثال آنها، مؤثر در مقام نیست. در نتیجه،  سن،افراد از هر حیث، از قبیل جنسیت،  گونهیناشخصی 

باشند، به دلیل ارتکاب جرم  کشوری و لشکری در هر پست و مقامی رتبهیعالکارمندان دولت، دولتمردان و مقامات افراد عادی نظامیان، 
 مسؤولیت کیفری دارند. المللیبینقانونی و چه به عنوان مجری دستورات خالف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعه  آمر، چه به عنوان المللیبین

 یالمللبین جرائمانواع  

 الف: جنایات علیه صلح 

اهمیت اساسی دارد، مانند  المللیبینو امنیت  که برای حفظ صلح المللیبیننقض عمده و فاحش هر تعهد «جنایات علیه صلح عبارت است از:  
 ).۱۹۹۶کشورها، مورخ  المللیبینطرح مواد راجع به مسؤولیت  ۱۹ماده  ۳(جزء الف بند » ممنوعیت تجاوز

داخل در  جرائم، یکی از »جنایت تجاوز«رسیدگی به  ینکها، با ذکر ۱۹۹۸ژوئیه  ۱۵، مصوب کنفرانس رم مورخ المللیبیندیوان کیفری در اساسنامه 
 در کرده است. ١٢٣و  ١٢١مواد  ن مورد منوط به اصالح اساسنامه مطابقیوان را در ایت دیصالح صالحیت دیوان است، تعریف و شرایط اعمال

حذف گردید و آن قسمت از مقررات اساسنامه دیوان آن  ییاز طرح نها کشورها المللیبینطرح مواد راجع به مسؤولیت  ۱۹ماده  آنکهمجموع، به رغم 
ت یجناعرفی، عمل تجاوز یک  المللبینامروزه طبق حقوق  مسلماً قابلیت اجرا ندارد، اما  فعالً است،  مربوط به جرم تجاوزکه  المللیبینکیفری 

 اصل عدم تجاوز است. المللیبینره آم قاعدهو نقض  لیالملبین

 ب: جنایات علیه بشریت

در تعیین آزادانه  هاملتوجود انسان و تضمین حق  حفظکه برای  المللیبیننقض عمده و فاحش هر تعهد «جنایات علیه بشریت عبارت است از: 
کشورها، مورخ  المللیبینطرح مواد راجع به مسؤولیت  ۱۹ماده  ۳بند  (جزء ب» سرنوشت آنان و تضمین حفظ محیط زیست اهمیت اساسی دارد.

 یکشنسلا ی، کشتار جمعی یدار بردهاز جنایات علیه بشریت نام برده شده است:  ییهانمونهطرح مذکور، از این جنایات به عنوان  در ).۱۹۹۶
 ).۱۹ماری، آلودگی گسترده هوا و دریا (ماده (ژنوسید) تبعیض نژادی (آپارتاید)، استقرار یا حفظ جابرانه سلطه استع

، رسیدگی به جنایات علیه بشریت را در صالحیت دیوان دانسته است، اما هیچ تعریفی از جنایت علیه بشریت المللیبیندر اساسنامه دیوان کیفری 
ظور از جنایات علیه بشریت، هریک از اعمال مشروحه ن اساسنامه، منآ ۷به موجب ماده  ؛ وارائه نکرده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است

: قتل، دهدیمعلم به آن حمله روی  علیه یک جمعیت غیرنظامی و با یافتهسازمانزیر است، به هنگامی که در چارچوب یک جمله گسترده و 
ومیت شدید از آزادی جسمانی که برخالف ا ایجاد محر یکردن انسان، به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت، حبس کردن  کنیشهر 

، شکنجه، شودیمانجام  المللبین، شکنجه، تجاوز جنسی و جسمانی که برخالف قواعد اساسی حقوق شودیمانجام  المللبینقواعد اساسی حقوق 
ی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا تجاوز جنسی و هر نوع خشونت جنسی، تعقیب و آزار مداو یا مجموعه مشخص به علل سیاسی، نژادی، ملی، قوم
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شناخته شده است، ناپدید شدن اجب أشخاص، جنایت تبعیض نژادی و باالخره،  یرمجازغ المللبیندر سراسر جهان به موجب حقوق  -عسل 
 یرد.به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سالمت روحی و جسمی صورت پذ عامداً اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که 

، دزدی دریایی در یکشنسلیا  یکشتارجمعجنایات علیه بشریت را بدون قید حصر به شرح زیر برشمرد: بردگی انسان،  توانیمبنابراین، در مجموع 
بی علیه افراد ارتکا جرائم، گردانرواندریای آزاد، هواپیماربایی و اختالل در امنیت هوایی، تروریسم، تبعیض نژادی، قاچاق مواد مخدر و داروهای 

 ا.یو آلودگی گسترده محیط زیست هوا و در  ، از جمله مأموران دیپلماتیک، شکنجهالمللیبینمورد حمایت 

 ج: جنایات جنگی

ژنو  ۱۹۴۹ یهاعهدنامهجنایات جنگی عبارت است از: نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه، شامل 
حاکم بر  المللبینمسلم حقوق  یهاعرفو سایر قواعد و  ۱۹۷۷مورخ  ۲و  ۱ یهاشمارهالحاقی  یهاپروتکلنو) و چهارگانه ژ یهاعهدنامه(

 .المللیبینو غیر  المللیبینمخاصمات مسلحانه 

اموال  غارت ،یجنگران یه مجروحان و اسیعل جنایات جنگی بدون قید حصر عبارتند از: جنایات ارتکابی علیه افراد غیرنظامی، جنایات ارتکابی
 ب شهرها و روستاها.یو تخر  بمباران ،حمله در زمان جنگ، یا خصوصی یعموم

 

 المللیینبمحاکمه و مجازات 

است  یا داخلی یبر محاکمه و مجازات مل اصل سابق و رواندا، یوگوسالو ی یبرا یفر یک یهادادگاهو  المللیینب یفر یوان کیت دیامروزه با وجود فعال
 ر را داراست:یت محاکمه اشخاص ز یصالح یفر یک المللیینبوان یاست. د المللیینب محاکمه و استثنا،

اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان یا در کشتی یا هواپیمای  کنندهیمتسل) اشخاصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور ١(
 اساسنامه)؛ ۱۲ماده  ۲و  ۱(بندهای  دانشدهدر آن کشورها، مرتکب یکی از جنایات  شدهثبت

اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان که در هر نقطه جهان مرتکب یکی از آن  کنندهیمتسلتباع یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان یا کشور ا) ۲(
 اساسنامه)؛ ۱۲ماده  ۲(بند  اندشدهجنایات 

که ارتکاب یافته است، به  رسدیمی را که در آن یک یا چند جنایات به نظر اشخاص موضوع قطعنامه شورای امنیت: شورای امنیت وضعیت) ٣(
بنابراین، اعمال صالحیت محاکمه و تعیین مجازات از  اساسنامه). ۱۳(ماده  دهدیمموجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع 

 ا شورای امنیت و یا دادستان دیوان است.ی منوط به درخواست یکی از کشورهای مذکور )سوی دیوان (صالحیت شخصی

که نباید از سی سال تجاوز کند و در موارد خاص و استثنایی، مجازات حبس ابد و در  دارمدتتوسط دیوان عبارتند از: حبس  اعمالقابل یهامجازات
 .، سپری خواهدشودیمتوسط دیوان تعیین  اساسنامه) راهای حبس در قلمرو یکی از کشورهای داوطلب که ۷۷صورت لزوم جزای نقدی. (ماده 

بخشیآزاد یهانهضت 

خارجی است.  گرسلطهاستعماری، نژادپرست و  یهاقدرتملی، پیامد دوران پس از جنگ جهانی دوم و مبارزات علیه  بخشیآزاد یهانهضتظهور 
ملی  بخشیآزاده، حتی به اروپا نیز کشانده شده است. اولین نهضت در آفریقاست و از این قاره به آسیا و آمریکای التین و امروز  هانهضتهد این م
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در الجزایر تأسیس گردید و هدف از آن، مبارزه علیه قدرت استعماری فرانسه و ایجاد کشور  ۱۹۵۴است که در سال  ملی آفریقا بخشیآزادجبهه 
 .مستقل الجزایر بود

در تعیین سرنوشت خود مبتنی است؛ اصلی  هاملتآنها، بر اصل حق  المللیبینشناسایی و  بخشیآزاد یهانهضت المللیبینمشروعیت و اعتبار 
شناخته که دارای تشکیالت منظم و  ییهاگروهچنین حقی را تنها برای  المللبیناعمال شود. البته حقوق  المللیبینکه باید هماهنگ با سایر قواعد 

 .باشند المللیبین منسجمی بوده، به نحوی که قادر به اجرای قواعد

 ملی بخشیآزاد یهانهضتشناسایی  

 در حقوق بشردوستانه هانهضتشناسایی 

 بخشیآزاد یهانهضت، ۱۹۴۹بشردوستانه مورخ  المللبینژنو در زمینه حقوق  یهاعهدنامهالحاقی به  ۱۹۷۷بر اساس پروتکل شماره یک مورخ 
پیوستن به این پروتکل و در نتیجه، دارا شدن حقوق و تکالیف مقرر در  توانندیم، در صورتی دهندیمکه انجام  یامسلحانهملی در راستای مبارزات 

چنین ملتی  یاً ثاناست، صورت گرفته باشد. » مقامی که نماینده ملتی«آن را همچون کشورهای عضو درخواست نمایند که او درخواست الحاق توسط 
در صورتی در زمره تابعان  بخشیآزاد یهانهضتدر نتیجه،  ماده یک پروتکل باشد. ۳در بند  ردرگیر مخاصمه مسلحانه از نوع مخاصمات مذکو

به صورت سازمان و تشکیالت  یاً ثان ،نژادپرست باشد هاییمرژ ا یه استعمار، اشغال خارجی یعل هاآن مبارزه اوالً که  شوندیممحسوب  المللبینحقوق 
 .اندیوستهپا مردمی باشد که از لحاظ قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی به هم یمان، نماینده ملت آن ساز ثالثاً منظمی در آمده باشند و 

 المللیبیناز سوی جامعه  هانهضتشناسایی 

 پاسخ مشخص در ضرورتاً تعیین نکند،  یقاً دقبخش ملی زادیآ یهانهضترا در مورد  المللیبینشرایط کسب شخصیت  المللبینتا زمانی که حقوق 
چنین خالء حقوقی، شاید بتوان برای شناسایی جنبه  در .کشورها، بستگی دارد مخصوصاً ، المللیبینهر مورد، به شناسایی آنها از سوی جامعه 

 ملی قلمداد نمود. بخشیآزاد یهانهضت دهندهیلتشکشد و آن را به عنوان یکی از عوامل  قائلتأسیسی 

، بلکه روابط دیپلماتیک نیز اندشدهاز سوی بعضی کشورها به رسمیت شناخته » سازمان«به شکل  بخشیادآز  یهانهضتامروزه، نه تنها برخی از 
. اندکردههمچون سفارت) اعطا  یباً تقر مذکور اجازه تأسیس نمایندگی دیپلماتیک ( یهانهضتمیان آنها برقرار است و حتی در مواردی، کشورها به 

 )اسالمی ایران فلسطین از سوی دولت جمهوری بخشیآزادن به سازمان سفارت فلسطی یستأس اجازه جمله(از 
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ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  توو تهران! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
هایی را که کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهآنهاست. به یادگیری و اشتراک

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ ِت یادگیری کمک میبه افزایِش کیفی
اگر «من به این جمله ایمان دارم:  متفاوتم!» نموداربه کار بردن «و » نویسیساده«آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »ن کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.خواهی باید به دیگراموفقیِت بیشتری می

های اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توّجه قرار دهید؛ های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارتنوِک قلم«از حضرت امیر (ع) نقل است: 
جویِی سازی این جزوه با هدِف استفاده و صرفه؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»امواِل مسلمانان، تحّمِل ضرر و زیان را ندارد روی و مصرِف بیش از حد کهبپرهیزید از زیاده

اگر در است که:چنین شایان ذکر حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را ببخشند و هم
یا شمارۀ  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده حین مطالعه با موارد سهو
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ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده: 

گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک ون میداشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از او 
ها خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارشناسی

دیدم. همیشه دوست داشتم مثل ه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیرسیدن به ی
کشم و بگم های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بقهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت

فراری » صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری«یا همون » یه جا نشستن«از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از ». تونستم!«
روع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول فروردین ش

صد «؛ یا بگن: »خوای بشینی و بخونی که چی!تو که کاِر ثابت داری، می«اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: 
اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم » بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!دارن و تو کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میو ده هزار تا شرکت می

ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده» اللهبسمه«که اّول فروردین 
با وجوِد تماِم ترسی که از شکست داشتم، از «های رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: من ریسِک شیریِن بلندپروازآنانتظارشون رو از من کم کنن. 

گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام راضی بودم!تصمیم
های کانون همیشه سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرسی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاقهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میت

ابخونه صحبت کردم و با وجود ُاومد. مثًال با مسؤول یه کتهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکروی ُکت یا مانتوشون می
شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه  ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا 

خوشحالم از اینکه که ». فان َمع الُعسر، ُیسرا«ه فرموده قرآن: شم؛ بمند میایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهره
رسیدم » هیأت علمی«های حقوقی (وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری) قبول شدم و به عضویت امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی آزمون

 »اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!تووی سکوت تالش کن و «خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: و می
 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.
Telegram Channel: @OmidMollakarimi Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 ن بخواهید تا برایتان ارسال کنم!را از مهای وکالت و قضاوت آزمون رایگانو جزواِت  بدین َاپواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/

