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 vekalatyar اینستاگرام:

 الملل دریاهاحقوق بین

 Sovereigntyمناطق تحت حاکمیت  .١
 Sovereign Rightمناطق تحت حقوق حاکمه  .٢
 آزاد _ بستر دریادریای  .٣

داخلی،  هایآبمل شا )sovereignty(مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی . ١ :شوندمیی به سه دسته تقسیم مناطق دریایی به طور کلّ 
منطقۀ انحصاری  منطقۀ مجاور، شامل )sovereign right(مناطق تحت حقوق حاکمه  .٢ ؛یالجزایر مجمع هایآبدریای سرزمینی و 

 شامل دریای آزاد و بستر دریاها. مناطق خاص .٣ ؛الت قارهفاقتصادی و 

 internal water داخلی هایآب

کوچک  هایخلیج، هالنگرگاهواقع در بنادر،  هایآب، هادریاچهشامل: دریاها،  و گیرندمیقرار  مبدأ خِط  طرِف خشکِی  هستند که در هاییآب
 هایآب: دولت نسبت به نکته .است یدریای سرزمین مبدأواقع بین ساحل و خط  هایآبداخلی  هایآب ،به عبارت دیگر شود؛می و غیره
 دارد. حاکمیت مطلقداخلی 

. کندمیفاصل بین خشکی و دریا را مشخص  ی است که حّد خّط  مبدأن حدود مناطق دریایی است. خط مبنای تعیی Base lineیا  مبدأخط 
که نسبتًا  شودمیدر ساحلی رسم  مبدأ آب در امتداد ساحل است و این خِط  جذرِ  تریِن پست که خِط  عادی مبدأخط  .١ :دو نوع است مبدأخط 

و عبارت است از خطی  گیردمیدار مورد استفاده قرار دندانه و سرَّ واحل ُمَض که در س مستقیم یا مصنوعی مبدأخط . ٢ ؛صاف و پیوست باشد
استفاده  مستقیم مبدأخط تمایل دارند از  کشورهامعموًال  نکته:. کندمییا دورترین جزیره در دریا را مشخص  نقاط در ساحل ترینپیشرفتهکه 

 مبدأخط  ایران در خلیج فارس و دریای عمان مبدأ خط آنها افزایش پیدا کند. داخلی هایآب دهدمیدلیل اینکه اجازه  به ؛کنند
 است. عادی مبدأخط است اما در تنگۀ هرمز  مستقیم

ت خود بداند و در خصوص امنیّ  ّل خداخلی است مگر اینکه دولت آن را م هایآبخارجی به  تجارِی  هایکشتی ورودِ  بر آزادِی اصل 
با  هاآبامکان مسدود ساختن این قبلی  با اعالمداخلی آزاد است اما  هایآبًال در زمان صلح ورود آنها به خارجی اصو  جنگِی  هایکشتی
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 هایکشتینیست.  هابا دولتاصل برابری در رفتار دولت ساحلی موظف به رعایت  ،تعیین شرایطی برای ورود مّیسر است و در این خصوص
ت کشور متبوع اتابع قوانین و مقرر  ،جنگی هایکشتیاحلی هستند. سدولِت  ِت تابِع مقررا ،داخلیهای آبواقع در  خارجِی  تجاری و خصوصِی 

مصونیت  و توقیف ،. مثًال مصونیت از ضبطکنندمیاستفاده  هاییمعافیتو  هامصونیتداخلی یک کشور از  هایآبو در  باشندمیخود 
 مالیاتی و گمرکی و مصونیت قضایی. نکته: 

ً
مصون است و در خصوص دعاوی مدنی  قضاوت مدنی کشور ساحلیاز  جنگیکشتی  اصوال

ناشی شده باشد  غیررسمیاز خدمات دعاوی مدنی  اما اگر؛ م استلَّ َس های ساحلی مُ هعدم صالحیت دادگا خدمات عمومی و رسمیناشی از 
یک مجرِم  اگرساحلی مصون است. نکته:  دولِت  از قضاوِت کیفرِی  کشتی جنگیت ساحلی است. همچنین لدو  هایدادگاهصالحیت با 

اسی یگر مجرِم سا  است اما صالحذیپناهنده شود فرماندۀ آن کشتی ملزم به تحویل آن مجرم به مقامات  یک کشتی جنگی خارجیعادی به 
 رد کند. استرداد مبنی بر درخواست دولت ساحلی را ،پناهنده را بپذیرد و در این صورت تواندمیپناهنده شود  خارجی کشتی جنگیبه 

 Hot pursuit قیب فوریتع حّق 

د مثًال قوانین و نتکب جرمی شومر  داخلی یک کشور هایآبدریای سرزمینی یا در منطقۀ  )کشتی خصوصی خارجی( خارجی هایکشتیاگر 
 ؛ی آزاد تعقیب و بازداشت کننداین کشتی را تا دریا توانندمیجنگی یا هواپیماهای دولت ساحلی  هایکشتیت آن منطقه را نقص کنند ار مقر 

 وارد دریای سرزمینی کشور دیگر بشوند. توانندنمیولی 

 هایآب. گویندمی الجزایریمجمع هایآبرا  الجزایریمجمعکشور  مبدأخطوِط  داخِل  : منطقۀ دریایِی الجزایریمجمع هایآب
: یاقیانوس الجزایرمجمع .٢؛ ق به دولِت ساحلی استکه متعلّ  ایریالجزمجمعساحلی: یعنی  الجزایرمجمع .١: اندنوع دو الجزایریمجمع

 الجزایریمجمع: کشور ١٩٨٢ کنوانسیونیک واحد جغرافیایی یا سیاسی است.  دهندۀتشکیلواقع بین آنها  هایآبیعنی چند جزیره و 
را به هم متصل کند.  الجزایرمجمع هایصخرهجزایر و  ینتر پیشرفتهنقاِط  دورترین الجزایریمجمعمستقیم  مبدأخطوط از  با استفاده تواندمی

 .شوندمیمحسوب  مبدأخطوط این خطوط به عنوان 

عمال هستند و آن را إ الجزایرمجمع+ بر بستر + زیربستر و فضای باالی  الجزایریمجمع هایآبدارای حاکمیت بر  الجزایرمجمعکشورهای 
 .کندمی

به رسمیت شناخته  الجزایریمجمعدوِل همسایه توسط کشور  مشروِع  هایفعالیتیگیری و سایر : حقوق سنتی ماه١٩٨٢کنوانسیون 
 خواهد شد.

از طریق  الجزایریمجمعدریایی  مسیرهایعبور در  حّق  ندهوایی و دریایی نک مسیرهایاقدام به تعیین  الجزایریمجمعاگر یک کشور 
 عمال شود.إ تواندمی للیالمبینمورد استفاده کشتیرانی  مسیرهای معمولِی 

 مبدأِض آن از خِط ر از دریاست که در مجاورِت دریای سرزمینی قرار گرفته و ع ایمنطقه :Contiguous zone ت منطقه مجاور یا نظار 
ی آزاد منطقه مجاور را بخشی از دریا، ١٩٥٨ کنوانسیونبرخالف ، ١٩٨٢خواهد بود. کنوانسیون ) ١٩٨٢ کنوانسیون طبق(مایل  ٢٤حداکثر 

 .داندمیته بلکه آن را جزء منطقۀ انحصاری اقتصادی نسندا

 است. مستقل با ماهیت خاِص خودش ای: منطقهگهمی حقوق دریاها ١٩٨٢ بخشی از دریای آزاد / کنوانسیون گه:می ١٩٥٨ کنوانسیون

 رژیم حقوقی جداگانه)گه: حقوق دریاها می ١٩٨٢یعنی کنوانسیون ( 

 .باشدمی مبدأمایل از خط  ١٢طقه مجاور قسمتی از دریای آزاد به عرض : من١٩٥٨کنوانسیون 

 )دارد رژیم حقوقی جداگانهیعنی ( .است مستقل با ماهیت خاص خودش ایمنطقهمنطقه مجاور : ١٩٨٢کنوانسیون 

در منطقۀ نظارت  تواندمیصالحیت کشور ساحلی در منطقۀ مجاور شامل صالحیت مالی، امنیتی، مهاجرتی و بهداشتی است و دولت ساحلی 
سرزمینی دو تفاوت اساسی  با دریایکند. ماهیت حقوقی منطقۀ مجاور  را تأمین هت منطقجلوگیری کند و در واقع امنیّ  از نقض قوانین خود
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زء دریای ج ١٩٥٨منطقۀ مجاور هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ طبیعی جزء قلمرو دولت ساحلی نیست و بر اساس کنوانسیون  .١دارد: 
سرزمینی جزء قلمرو کشور ساحلی  انحصاری اقتصادی است، در حالی که دریای از منطقۀقسمتی  ١٩٨٢آزاد است و بر اساس کنوانسیون 

آن خاص و مربوط  هایصالحیتدار است در حالی که در منطقۀ مجاور زمینی از صالحیت کامل برخور دریای سر  کشور ساحلی در. ٢ ؛است
 .شودمیقوانین مختلف  به مجازاِت نقِض 

 E.E.Z(Exclusive Economic Zone(اقتصادی  -منطقه انحصاری 

در مجاورت دریای سرزمینی واقع شده و عرِض آن از با نظاِم حقوقِی خاِص خود قسمتی از دریاست که  اقتصادی -منطقه انحصاری 
 یای سرزمینی است.تجاوز نخواهد کرد. عرِض این منطقه تابعی از در  مایل ٢٠٠از  مبدأخِط 

 منطقه انحصاری _ اقتصادی از ابداعات کنفراس سوم حقوق دریاهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که بین  باشدمیخاص  ایمنطقهدریای آزاد بلکه  یدریای سرزمینی است نه دنباله یانحصاری اقتصادی نه ادامه یمنطقه نکته:
 دریای سرزمینی و دریای آزاد قرار گرفته است.

آزادی  .٣ ؛آزادی پرواز .٢ ؛آزادی کشتیرانی .١از حقوق ملل دیگر:  عبارت استانحصاری اقتصادی،  یت ساحلی در منطقهتکالیف دول
 .دادن خطوط لوله و کابل قرار

انحصاری  یهاما بر فراز منطق اجراستقابلداخلی و دریای سرزمینی  هایآبکه مقررات دولت ساحلی بر فراز  در حالی نکته:
 .اجراستقابل )ایکائو(هواپیمایی کشوری  المللیبینمقررات سازمان اقتصادی 

قاره باید گفت به  فالت در خصوص فضای باالی گرددمیآزاد محسوب  هایآبواقع در روی فالت قاره جزء  هایآب فالت قاره:
 .گرددمیمحسوب  المللیبینفضای هوایی آزاد  ،استثنای آن قسمت که جزء دریای سرزمینی است بقیه

 طبیعِی  فالت قاره یعنی امتدادِ  از نظر جغرافیایی. مفهوم حقوقی .٢ ؛مفهوم جغرافیایی .١فالت قاره دو مفهوم دارد: 
مفهوم  .رودمیو زیر آب  کندمیساحلی زیر آب تا زمانی که وارد اعماق دریا شود یعنی جایی که سرزمین شیب پیدا  دولِت  سرزمیِن 
روی منطقه  هایآبمتر و یا تا جایی که  ٢٠٠ای دریای سرزمینی تا عمق ر اره شامل بستر و زیر بستر ماو یعنی اینکه فالت ق حقوقی
 .دهدمیاز بستر و زیر بستر دریا را  برداریبهرهامکان 
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به عنوان  ایمنطقهق به دولت ساحلی است. اصل بر فالت قاره است و نیاز به اعالم متعلّ  facto Ipso »خود به خود«نکته: فالت قاره 
فالت قاره از سوی دولت ساحلی نیست. بدون مجوز دولت ساحلی هیچ دولتی حق ندارد از منابع فالت قاره استفاده کند. در کنوانسیون 

 مایل گسترش یابد. ٣٥٠مایل برای فالت قاره در نظر گرفته شده اما ممکن است تا  ٢٠٠حِد  ١٩٨٢

استفاده از خط  .٢ ؛نامهموافقتانعقاد  .١حل ارائه داده است: سه راه ١٩٨٢کنوانسیون  :دو کشور همسایه یهتحدید حدود فالت قار
 .رعایت اوضاع و احوال خاص .٣ ؛فِصّ نَ مُ 

منابع  یحقوق حاکم بر کلیه -١ از: اندعبارتفالت قاره  یحقوق و تعهدات کشورهای ساحلی در منطقه ترینمهم -
از فالت  برداریبهره حّق  -٣ ؛و صالحیت تام بر آنها تأسیساتایجاد جزایر مصنوعی،  حّق  -٢ ؛ریبردابهرهاز قبیل اکتشاف و  طبیعی

 حّق  -٥ ؛سرزمینی یدریا مبدأخط  یجاندار در ماورا از منابع غیر برداریبهرهانحصاری  حّق  -٤ ؛زیرزمینی هایداالنقاره با ایجاد 
 .سایر کشورها هایآزادیعدم لطمه به حقوق و  -٦ ؛ایجاد منطقه امنیتی

 تکالیف کشورهای ثالث در منطقه فالت قاره و حقوق -

عدم لطمه به نظام حقوقی  -٤ ؛کشور ساحلی هایآزادیعدم لطمه به حقوق و  -٣ ؛آزادی تعبیه خطوط لوله -٢ ؛انیر یکشت آزادی -١
 که امنیت منطقه را تهدید کند. عمال غیرقانونیأعدم انجام  -٥ ؛فالِت قاره یا قلمرو هوایی آنها فوقانِی  هایآب

مایل تجاوز کند در صورتی که عرض  ٢٠٠عرض فالت قاره ممکن است از  .١: تفاوت منطقه انحصاری اقتصادی با فالت قاره
یک حقوق ذاتی است و نیاز به اعالم ندارد در  قارهحقوق کشور ساحلی در فالت  .٢ ؛مایل است ٢٠٠منطقه انحصاری اقتصادی حداکثر 

فوقانی فالت  هایآب .٣؛ عا واقع شودی که حقوق دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی باید از سوی دولت ساحلی مورد ادّ حال
منطقه انحصاری اقتصادی  هایآبدر صورتی که  شودمیمایلی جزء منطقه انحصاری اقتصادی نیز محسوب  ٢٠٠قاره در محدوده 

منطقه انحصاری  کهدرحالی ؛شودنمیاز منطقه فالت قاره شامل منابع جاندار متحرک  رداریببهره. ٤ ؛ماهیت همان منطقه را دارد
در منطقه انحصاری اقتصادی تعهد به  .٥ ؛شودمیو اعم از متحرک و غیرمتحرک  جانبیاز جاندار و  اعم اقتصادی شامل کلیه منابع

 د.فالت قاره وجود ندار عهد در منطقه در صورتی که این ت داردزنده وجود  تحفظ موجودا

 دریای آزاد

داخلی، دریای سرزمینی و منطقه  هایآبکه جزء مناطق  هاستاقیانوساز دریاها و  هاییقسمتشامل  ١٩٨٢بر اساس کنوانسیون 
در  ١٦٠٩سیوس در سال ور بار توسط گ انحصاری اقتصادی برای دولت ساحلی نباشد. نکته: نظریه دریای آزاد یا آزادی دریاها اولین

. ٣ ؛آزادی صید .٢ ؛آزادی کشتیرانی .١شامل موارد زیر است:  ١٩٥٨در کنوانسیون  ای آزادکتاب دریای آزاد مطرح شد. آزادی دری
 .٢آزادی تحقیقات علمی  .١اضافه شد:  هاآزادیدو مورد دیگر به این  ١٩٨٢در کنوانسیون  ؛آزادی قراردادن خطوط لوله .٤ ؛آزادی پرواز

 .تأسیساتجزایر مصنوعی و سایر  آزادی احداث

ها کار داشته باشه)؛ تونه با کشتیپرچم کسی نمی غیر از دولِت صاحِب  یعنیهستند ( تابع دولت صاحب پرچمها، در دریای آزاد، کشتی
: Piracy دزدی دریایی یا -٢ ؛تعقیب در دریای آزاد یتعقیب فوری یا ادامه حّق  .١: آزادی دریای آزاد تابع استثنائاتی است

یعنی اعمالی که مثل توقیف یا غارتگری نسبت به کشتی یا هواپیما و یا افراد یا اموال موجود در آنها به منظور کسب منفعت شخصی یا 
 هایکشتیبازرسی یا تفتیش  حّق . ٣؛ Private ends)ی اهداف شخصی، منافع شخص(. گیردمیدر دریای آزاد صورت  جوییانتقام

ام برخورد یک کشتی جنگی با یک کشتی خارجی ورود به آن مجاز نیست مگر اینکه دالیلی به شرح زیر موجود باشد: خارجی: یعنی هنگ
امواج  غیرمجازخش در حال پ کشتی .٣ ؛باشد در حال تجارت (حمل برده) کشتی .٢ ؛کشتی در حال ارتکاب دزدی دریایی باشد .١

دفاع  -٥کند؛  خودداریبا وجود اینکه حامل یک پرچم خارجی است از برافراشتن آن  کشتی ؛کشتی فاقد تابعیت یا پرچم باشد .٤ ؛باشد
عامل تهدید امنیت دولت ساحلی واقع شود  ،ی ممکن است یک کشتی خارجی در دریای آزادشخصی (دفاع از خود) در صورت خطر جدّ 
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 یمحدودیت صید: یعنی کلیه -٦؛ شودمی در این صورت کشور ساحلی برای دفاع از خود علیه کشتی تجاری خارجی وارد عمل
 ند.نک خاذدریای آزاد را ات یباید تدابیر الزم جهت حفاظت از منابع زنده هادولتسًا یا با همکاری سایر أر  پرچمصاحب هایدولت

 Common heritage of mankind میراث مشترک بشریت

بستر آنها در ماورای فالِت قاره و منطقۀ انحصاری اقتصادی. برای نظارت  شامل بستر و زیر هااقیانوسعبارت است از اعماق دریاها و 
شامل سازمان  که این »Authority« اعماق دریا المللیبینسازمان بر منطقۀ میراث مشترک بشریت سازمانی ایجاد شده است. به نام 

عضِو  کشورهایباشد و اعضای آن همان می در جامائیکاازمان این س . مقّر باشدمیو کارگزار  مالی کمیته ارکانی از جمله شورا، دبیرخانه،
 .شودمیو منابع آن، میراث مشترک بشریت محسوب  المللیبینمنطقه  این ١٩٨٢ها هستند. طبق کنوانسیون حقوق دریا عهدنامۀ

 :المللی بستر دریاهامقام بین

المللی باید توسط مقام بین دریاها واقع در ماورای صالحیت مّلیهای مربوط به بستر کلیۀ فعالیتطبق کنوانسیون جدید حقوق دریاها 
های فعالیت ۱۹۸۲پایتخت جامائیکا تأسیس خواهد شد، تنظیم و کنترل شوند. طبق کنوانسیون  کینگستونبستر دریاها که در شهر 

 گیرد:برداری از منابع بستر دریاها به طریق زیر صورت میمربوط به بهره

المللی و تحت نظارت وی به تواند با مشارکت مقام بینهای مربوط به منطقه میالمللی: فعالیتتوسط خود مقام بینمستقیمًا  -الف 
ها های عضو کنوانسیون و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع آنها یا تحت نظارت آنها یا اتباع آنها یا گروهی از دولتوسیله دولت

 المللی دارای سه رکن است: مجمع، شورا و دبیرخانه.و مؤسسات صورت گیرد. مقام بین

المللی است که مؤسسۀ تجاری بین» المللیکارگزار بین«کنوانسیون جدید حقوق دریاها  ۱۷۰المللی: طبق ماده کارگزار بین -ب 
 اشت.مسئولیت اکتشاف و استخراج منابع در بستر دریاها و همچنین انتقال و بازاریابی آن منابع را خواهد د

کنوانسیون، فرانسه، هند، اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، ژاپن و چهار  ۲گذاران پیشگام: بر اساس قطعنامه شماره سرمایه -ج 
توسعه که در انجام تحقیقات علمی در زمینه کاوش و دولت صنعتی غرب و هر دولت درحال ۸المللی متعلق به کنسرسیوم بین

تواند به شرط میلیون دالر آمریکا را به این امر اختصاص داده است می ۳۰قدم بوده و تاکنون مبلغ اها پیشبرداری از منابع بستر دریبهره
 نزد کمیسیون مقدماتی اقدام کند.» گذار پیشگامسرمایه«امضای کنوانسیون جهت ثبت نام خود به عنوان 

 

 المللیبین هایکانالو  هاتنگه: رودها، المللیبین هایآبراه

و ممکن است یک رود، روِد مرزی باشه  قلمرو چند کشور واقع شده باشدمختلف آن در  هایقسمت: آبراهی است که المللیبین رود
، بنابراین برای کشاورزی، ماهیگیری و یا گذردمیو یا رودی باشد که از قلمرو چند کشور  کندمیهم جدا  از که قلمرو دو یا چند کشور را

 المللیبینآبراهی، یعنی کشورهایی که قسمتی از یک رود  کشورهایاین است که  . اصل برکنندمیاز آنها استفاده منافعی از این قبیل 
به شرطی رودها این  استفادۀ کشورها بر خاصی را بر آنها حاکم کنند. شناسایی حّق  یکدیگر نظام حقوقیموافقت باید با  گذردمی هاآناز 

 نشود. منطقه و آلودگی محیطیزیستائل باشد و موجب مس ضرربیاست که 

است که قسمتی از دریای آزاد یا منطقۀ انحصاری  هاییتنگهخاِص  عبور ترانزیِت که: : دو نوع وجود داردالمللیبین هایتنگه
است که  ییهاتنگهمخصوص  ضرربیعبور اما ؛ کندمیاقتصادی را به بخشی دیگر از دریای آزاد یا منطقۀ انحصاری اقتصادی متصل 

دریای  در ضرربیمیان عبور (. کندمیدریای سرزمینی یک کشور را به بخشی از دریای آزاد یا منطقۀ انحصاری اقتصادی متصل 
نی از خارجی عبور را در مناطق معیّ  هایکشتیبدون تبعیض میان  تواندمییک فرق مهم وجود دارد: دولت ساحلی  هاتنگهسرزمینی و 

 به حالت تعلیق در آورد.) تواننمیرا ها تنگهدر  ضرربیعبور  کهدرحالیق نماید د معلّ دریای سرزمینی خو
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دهد تا ها اجازه میضرر یک مفهوم در کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاهاست که به کشتیعبور بی :ضررتعریف عبور بی
خاصی، عبور کند. تا زمانی که صلح، نظم یا امنّیت کشور ساحلی  هایبرای عبور از آبهای سرزمینی یک کشور دیگر بر اساس محدودیت

 الملل باشد.های حقوق بینضرر است. چنین عبوری باید منطبق با این کنوانسیون و دیگر پیمانبه مخاطره نیافتد، عبور، بی

 

 :عهدنامهاین  به موجب باشدمی )رکتُ  های(تنگهبسفر، داردانل  هایتنگهمربوط به  مونترو ١٩٣٦عهدنامه 

ی تردد دارند اما در زمان جنگ اگر ترکیه جزو طرفین درگیر نباشد، آزادی کشتیرانی وجود دتجاری در زمان صلح آزا هایکشتی .١
 دارد مگر اینکه ترکیه طرف جنگ باشد.

در زمان  شودمییل ت اقامت نسبت به آنها تحمبرای مّد  هاییمحدودیتجنگی آزاد است اما  هایکشتیدر زمان صلح عبور کلیۀ  .٢
به  هاکشتیجنگ نیز این آزادی وجود دارد به شرطی که ترکیه جزو طرفین درگیر نباشد و در صورتی که ترکیه طرف جنگ باشد با 

 که صالح بداند رفتار خواهد کرد. ایگونه

دیگر  هایدولتبوده است و  ت زماِن طوالنی در استفاده انحصاری یک کشورخلیجی است که در مّد  Historic bay خلیج تاریخی
 .شودمی به روش مستقیم ترسیم مبدأتاریخی خطوط  هایخلیج. در اندنکردهاعتراضی به آن 

. در این باشندمیبا چند کشور  مرزهمآنهایی هستند که در مجاورت چند کشور قرار دارند و  هاخلیجاین  :)خور(ک کوچ هایخلیج
 .شودمی عادی استفاده مبدأاز خط  هاخلیج

 :المللیهای مورد استفاده کشتیرانی بینتنگه

 المللی:های بینتعریف تنگه

المللی آبراهی است اند از: تنگه بینعبارت ۱۹۴۹در سال  المللی دادگستریدیوان بینالمللی توسط های بیننخستین تعریف درباره تنگه
 شود.المللی استفاده میو از آن به منظور کشتیرانی بین دهدکه یک دریای آزاد را به دریای آزاد دیگری پیوند می

 قضیه تنگه کورفو:

های ساحلی کشور آلبانی توسط آتشبارهای ساحلی آلبانی های جنگی انگلیسی هنگام عبور از تنگه کورفو در آبکشتی ۱۹۴۶مه  ۱۵در 
م عبور از تنگه مزبور با مین برخورد کردند و انفجار مین اکتبر همان سال دو کشتی جنگی انگلیسی هنگا ۲۲مورد حمله قرار گرفتند. در 

 ها و تلفات جانی شد.موجب وارد آمدن خسارت به کشتی

های آلبانی ها در آبنوامبر همان سال واحدهای نیروی دریایی انگلیس بدون رضایت دولت آلبانی مشغول پاک کردن مین ۱۳و  ۱۲در 
شورای امنیت به طرفین توصیه کرد کرد.  مین در تنگه کورفو به شورای امنیت شکایتباره مسئلۀ رفو شدند. انگلستان در واقع در تنگه کو
 المللی دادگستری رجوع کنند.که به دیوان بین
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کرد مربوط به در ابتدای رسیدگی به دعوا در دیوان، آلبانی به صالحیت دیوان اعتراض کرد. موضوعی که دیوان باید به آن رسیدگی می

یت آلبانی در مورد انفجار مین و همچنین مجاز بودن یا نبودن عمل انگلیس در محکومیت دولت آلبانی بر این اصل استوار بود که مسئول
های کرد کشتیکشورها را در تنگه کورفو تهدید می ۀهای کلیضرر کشتیدولت آلبانی وظیفه داشته است خطر انفجار مین که عبور بی

 رأی در مقابل پنج رأی آلبانی را مسئول خسارت حاصل از انفجار مین تشخیص داد. ۱۱وان با انگلیسی را مطلع کند دی
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 نماید:گونه تعریف میرا این »المللیتنگه بین«ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت  ۱۹۵۸طبق کنوانسیون 

کند و از آن به و یا به دریای سرزمینی کشور دیگر وصل می دریای آزاد دیگررا به  یک دریای آزادالمللی آب روانی است که تنگه بین
 شود.المللی استفاده میمنظور کشتیرانی بین

 کند:ها را مشخص میمقررات مربوط به عبور در تنگه ۱۹۵۸کنوانسیون  ۱۶ماده  ۴بند 

ای آزاد و بخش دیگر از آن و یا دریایی المللی بین بخشی از دریهایی که برای کشتیرانی بینهای خارجی از تنگهضرر کشتیعبور بی
 گیرند غیرقابل تعلیق است.سرزمینی یک دولت خارجی مورد استفاده قرار می

 داند:شود به شرح زیر میاعمال می حقوق ترانزیتیالمللی را که در آن های مورد استفاده کشتیرانی بینتنگه ۱۹۸۲کنوانسیون  ۳۷ماده 

دهد و به انحصاری اقتصادی را به یک دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی دیگر پیوند می ۀیا منطقهایی که یک دریای آزاد تنگه
 .گیرندالمللی مورد استفاده قرار میمنظور کشتیرانی بین

 رژیم عبور ترانزیتی:

 های مختلف در کنفرانس سوم حقوق دریاها در مورد عبور ترانزیتی:گرایش

 کنند.المللی دفاع میهای بینعبور ترانزیتی در تنگه ها از حّق جوار اقیانوسنوسی: کشورهای همگرایش کشورهای اقیا -الف

کشورها  المللی: به دلیل موقعیت جغرافیایی کشورها از لحاظ استراتژیک و امنیتی، اینهای بینجوار تنگهگرایش کشورهای هم -ب
 باشند.مللی میالهای بینضرر از تنگهعمال رژیم عبور بیخواهان إ

ها نیستند به لحاظ اینکه تنها راه ورودی این جوار تنگهگرایش کشورهای حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته: این کشورها که هم -ج
 المللی هستند.های بینعمال عبور ترانزیتی در تنگهإها هستند خواهان کشورها به دریای آزاد همان تنگه

 باشد:رنده دو مفهوم میعبور ترانزیتی دربرگی حّق 

 .آزادی دریاها -ب ؛آزادی کشتیرانی -الف 

 باشد:، رژیم عبور ترانزیتی شامل سه مورد زیر می۳۶اما بر اساس مفاد ماده 

 نگاری و کشتیرانی داشته باشند.العبوری از لحاظ آبهایی که از طریق دریای آزاد یا منطقه اقتصادی انحصاری، مسیر سهلتنگه -۱

به  ق به دولت ساحلی قرار دارد و از طریق راهی به همان سهولت از لحاظ دریانوردیمتعلّ  ۀهایی که بین سرزمین اصلی و جزیر نگهت -۲
 دریای آزاد یا منطقه اقتصادی انحصاری وجود داشته باشد.

 کنند.چند دولت متصل میهایی که بخشی از دریای آزاد یا منطقه اقتصادی انحصاری را به دریای سرزمینی یک یا تنگه -۳

 عبور ترانزیتی باید پیوسته و سریع باشد.

 :۱۹۸۲ها از دیدگاه کنوانسیون بندی تنگهتقسیم

انحصاری اقتصادی پیوند  ۀانحصاری اقتصادی را به یک دریای آزاد یا یک منطق ۀهایی که یک منطقه دریای آزاد یا منطقتنگه - ١
 شود.ها اعمال میدر اینگونه تنگه عبور ترانزیتی حّق دهند. اصل آزادی کشتیرانی و می

ها دهد در این تنگههایی که یک دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای سرزمینی یک کشور بیگانه پیوند میتنگه -۲
 شود.اعمال می ضررعبور بی حّق 
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 الطارق، باب المندب و ...های دانمارک، جبلسفر، تنگههای داردانل، بمانند تنگه های تابع رژیم حقوقی خاصتنگه -۳

 شود.عمال میإ ضررعبور بیای آن به وجود آمده است در این تنگه کشوری ساحلی و قلمرو قاره ۀهایی که به واسطه یک جزیر تنگه -۴

دی قرار دارد به طوری که راهروی مذکور هایی که در قسمت میانی آنها راهروی به عنوان دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصاتنگه -۵
 شود.ضرر میعبور بی ها نیز حّق المللی است. در این تنگهشناسی مناسب برای کشتیرانی بینواجد مشخصات آب

 قلمرو هوایی

 سیر تکاملی قواعد حقوق هوایی:

 شود:این سیر شامل سه مقطع می

 ۱۹۱۴. حقوق هوایی پیش از جنگ جهانی اول ۱

 وایی بین دو جنگ جهانی اول و دوم. حقوق ه۲

 . حقوق هوایی از جنگ جهانی دوم به بعد۳

 

توان در حقوق کالسیک روم یافت. طبق حقوق روم کسی که مالک زمین است، مالک آسمان آن حقوق هوایی را می ۀنخستین قاعد -۱
قبلی بر  ۀها را بدون کسب اجاز ای پرواز بالنعیهانتظامی پاریس با صدور اطال ۀفرماند ۱۷۸۴نیز هست. در اواخر قرن هجدهم در سال 

ها در زمان برداشت محصول و در کشور فرانسه مقرراتی راجع به ممنوعیت پرواز بالون ۱۸۱۹فراز شهر پاریس ممنوع اعالم کرد. در سال 
لین ل و نقل هوایی را وضع کرد. اوّ نخستین مقررات حم ۱۹۰۸بینی شد. شورای شهر فلوریدا نیز در سال منع پرواز بدون چتر نجات پیش

در فرانسه به تصویب رسید. هرچند نخستین پرواز  ۱۹۰۹های خارجی در سال مقررات گمرکی هوانوردی نیز برای اخذ عوارض از بالون
ن مقررات ، ضرورت تدوی۱۹۰۹بر فراز مانش در سال  Bleriotصورت گرفت، از زمان پرواز  ۱۹۰۳هواپیما توسط برادران رایت در سال 

المللی تشکیل به منظور تهیه و تنظیم مقررات هوایی یک کنفرانس بین ۱۹۱۰ی احساس شد. دولت فرانسه در سال هوایی به طور جدّ 
 داد که با مخالفت دولت انگلستان روبرو شد.

را برای دول اروپایی به وجود هایی ل استفاده از هواپیما در عملیات نظامی اهمیت خاصی یافت و نگرانیدر خالل جنگ جهانی اوّ  -۲
. این های متعددی بین دو جنگ جهانی به تصویب رسیدبه منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمرو هوایی، کنوانسیون .آورد

 ها شامل:کنوانسیون

 ۱۹۱۹. کنوانسیون پاریس ۱

 ۱۹۲۶. کنوانسیون ایبرو امریکن ۲

 ۱۹۲۸. کنوانسیون پان امریکن ۳

 ۱۹۳۳بهداشتی . کنوانسیون ۴

 عبارت بود از: اصول کنوانسیون پاریس

آزادی هوا، این اصل باعث تحکیم و تثبیت  ۀحاکمیت کامل دارد. بر خالف نظری خود یقلمرو  ماوراءِ  هوایِی  در فضاِی ل. هر دولتی اوّ 
 خود شد. حکومت دولت بر قلمرو هوایی
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های استفاده از فرودگاه معاهده و حّق  دیگر اطراِف  هوایِی  یفراز قلمرو  ضرر هواپیمای یک دولت طرف معاهده، بردوم. آزادی عبور بی
 .ها. البته این آزادی نامحدود نیستآن دولت

یک کشور منع شود  یتی ممکن است هواپیما از پرواز بر فراز مناطق خاصی در قلمرو ه به دالیل نظامی یا بنا به مصالح امنیّ سوم. با توّج 
 بین هواپیماهای خودی و بیگانه در بین نخواهد بود.که در این صورت تبعیضی 

 ۱۹۲۹اکتبر  ۲۷هوایی دول عضو را نداشتند. این قاعده به زودی با پروتکل  یورود به قلمرو  ۀاجاز  ،چهارم. هواپیمای دول غیر عضو
بستان آنها با دیگر کره و بدهکه در قدرت مذا  هاییها از تصویب این کنوانسیون به خاطر محدودیتاصالح شد زیرا بسیاری از دولت

 آورد راضی نبودند و از تصویب کنوانسیون خودداری نمودند.ها به وجود میدولت

 ت هوانوردی و پرواز.الشکل و اجباری در مورد امنیّ . وضع قواعد متحدپنجم

های صالحیت، مدارک و مجوزهای مهقابلیت پرواز، گواهینا ۀهای مختلف: ثبت هواپیما، گواهینامششم. تدوین قواعد جدید در زمینه
 پرواز، کابوتاژ و ... ۀمربوط به خدم

غیر قابل وصفی در زمینه صنعت هواپیماسازی و گسترش خطوط  شرفتدر خالل جنگ جهانی دوم، دولت ایاالت متحده آمریکا پی -۳
ها برای شرکت در یک دولت ۀجنگ، از کلی تجاری به دست آورد و به منظور تدوین مقررات جامعی در زمینه هوانوردی، پیش از خاتمه

 المللی دعوت به عمل آورد.کنفرانس بین

 است. کشوری المللِی بین این کنوانسیون که به کنوانسیون شیکاگو شهرت دارد در مورد هواپیمایِی 

از  توکیو راجع به جرائم و برخی ۱۹۶۳ت هواپیما و پرواز به تصویب رسید که عبارتند از: کنوانسیون عالوه بر این معاهداتی در مورد امنیّ 
مونترال راجع  ۱۹۷۱کنوانسیون . الهه راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰عمال ارتکابی دیگر در هواپیما / کنوانسیون أ

 ت هواپیمایی کشوری.عمال غیرقانونی علیه امنیّ أبه جلوگیری از 

 

 :المللی کشوریکنوانسیون هواپیمایی بین

 .سازمان هواپیمایی کشوریبخش دوم.  ؛ی ناظر بر هوانوردیاصول کلّ ل آن بخش است که بخش اوّ  ۴این کنوانسیون در 

 است. مقررات نهاییو باالخره بخش چهارم  المللیحمل و نقل هوایی بینبخش سوم. 

 

 اصول ناظر بر هوانوردی

های آنها است. البته دول متعاهد و فرود در فرودگاه یپرواز بر قلمرو شده در بخش اول کنوانسیون شیکاگو، آزادی بینیاصل مهم پیش
ای تفاوت قائل شده است. پروازهای غیربرنامه پروازهای ای و پروازهای غیربرنامهکنوانسیون مذکور در این زمینه بین پروازهای برنامه

ی این امتیاز را دارند که این پروازها برخالف پروازهای برنامه گیرند.نامنظمی هستند که بنا بر ضرورت برای یک بار یا چند بار صورت می
 قبلی وارد قلمرو هوایی یکی از دول متعاهد شوند. ۀتوانند بدون کسب اجاز می

 عبور، صورت گیرد. پروازها مانند سایر پروازها باید با رعایت مقررات و قوانین دولت محّل  این البته

قبلی از دولت  ۀشود. اینگونه پروازها صرفًا پس از کسب اجاز المللی میهای منظم هوایی بینه سرویسای مربوط باما پروازهای برنامه
 .گیرداص با آن دولت صورت مینامۀ خبا انعقاد موافقت مقصد و یا
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هایی برای دودیتتوانند به موجب اختیاراتی که کنوانسیون مذکور به آنها اعطا کرده است، محهای طرف کنوانسیون شیکاگو میدولت
 ها عبارتند از:ترین محدودیتپرواز و تردد هوایی به وجود آورند. عمده

 ؛فرود و مسیر عبور از فراز قلمرو هوایی کشور تعیین محّل  -

 ؛انحصار کابوتاژ -

 ؛منع پرواز هواپیماهای بدون خلبان مگر با کسب اجازه قبلی -

 که مغایر نظم عمومی کشور باشد. ءمنع حمل مهمات و لوازم جنگی و هرگونه شی -

 

 المللی کشوری (ایکائو)سازمان هواپیمایی بین

اعالم موجودیت کرد و بنا به  ۱۹۴۷آوریل  ۴این سازمان بر اساس بخش دوم کنوانسیون شیکاگو تشکیل شده است. ایکائو رسمًا در 
کنوانسیون شیکاگو اهداف سازمان ایکائو  ۴۴د، مطابق ماده درخواست دولت کانادا، مونترال به عنوان مقر اصلی این سازمان انتخاب ش

 که عبارتند از:

ای که امور زیر گونهالمللی بهالمللی، تقویت، توسعه و پیشرفت حمل و نقل هوایی بینهای ناوبری هوایی بینتوسعه اصول و تکنیک
 محقق گردد:

 ؛سر جهان. تضمین ایمنی پرواز و گسترش منظم هواپیمایی کشوری در سرا۱

 ؛جویانه. تشویق هنرهای طراحی هواپیما و به کارگیری آن در مقاصد صلح۲

 ؛المللی کشوریهای ناوبری هوایی جهت هواپیمایی بینها و دستگاههای هوایی، فرودگاه. تشویق به توسعه راه۳

 ؛رفه بودن حمل و نقل هوایی. بررسی احتیاجات مردم جهان در جهت ایمنی پرواز، ایجاد نظم و ترتیب و مقرون به ص۴

 المللی و .... باال بردن درجه ایمنی پرواز در امور هوانوردی بین۵

 

 :المللیهای ترانزیت هوایی بیننامه سرویسموافقت

 های عضو تضمین کنند.دیگر دولت های غیرتجاری را برای پروازهای منظِم آزادی دهای عضو متعهد شدننامه دولتطبق این موافقت

 نامه دو آزادی وجود دارد:ر این موافقتد

 ؛های عضو بدون فرود آمدن. آزادی پرواز از قلمرو هر یک از دولت۱

 گیری و تعمیر.های عضو به منظور سوختشده دولتنهای معیّ . آزادی فرود آمدن در فرودگاه۲

 

 المللینامه حمل و نقل هوایی بینموافقت

 المللی به رسمیت شناخته شده است:زمینه حمل و نقل هوایی بین نامه پنج آزادی دردر این موافقت

 .های عضو بدون فرود آمدن. آزادی پرواز از قلمرو هر یک از دولت۱
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 گیری و تعمیر.های عضو به منظور سوختدولت ۀشدنهای معیّ . آزادی فرود آمدن در فرودگاه۲

 شده از کشوری که هواپیما تابعیت آن را دارد به کشور دیگر.یبار و محموالت پستی بارگیر  ،پیاده کردن مسافر . حّق ۳

 سوار کردن مسافر یا بارگیری کاال و محموالت پستی به مقصد سرزمین دولتی که هواپیما تابعیت آن را دارد. . حّق ۴

محموالت پستی از فرودگاه هر  سوار کردن مسافر و بارگیری کاال و محموالت پستی و همچنین پیاده کردن مسافر و تخلیه کاال و . حّق ۵
 های عضو فرودگاه دیگر کشورهای عضو.یک از دولت

 

 :های امنیتی هواپیماییکنوانسیون

 ؛عمال ارتکابی دیگر در هواپیماأجرائم و برخی توکیو راجع به  ٣۱۹۶. کنوانسیون ۱

 ؛جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماالهه راجع به  ۱۹۷۰. کنوانسیون ۲

 .ت هواپیمایی کشوریعمال غیرقانونی علیه امنیّ أجلوگیری از مونترال راجع به  ۱۹۷۱سیون . کنوان۳

 

 :عمال ارتکابی دیگر در هواپیماأجرائم و برخی از توکیو راجع به  ۱۹۶۳*کنوانسیون 

ولیت فرمانده ؤف و مسها در مورد جرائم ارتکابی در هواپیما و همچنین تعیین وظایاین کنوانسیون به منظور تعیین صالحیت دولت
 هواپیما تهیه و تنظیم شد. کنوانسیون صرفًا مربوط به هواپیمای کشوری خواهد بود.

شده داخل ابعمال صالحیت اجرایی خود در مورد جرم ارتکإتواند به منظور کننده هواپیما نباشد، نمیدولت عضوی که دولت ثبت
 هواپیما مداخله کند مگر در موارد زیر:

 ؛ر سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند. جرم، د۱

 ؛. جرم، توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا متفقین دائمی آن ارتکاب یافته باشد۲

 ؛ت آن دولت را به مخاطره اندازد. جرم، امنیّ ۳

 ؛قواعد و مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیما باشد ض. جرم، ناق۴

 المللی برای آن دولت ضروری باشد.چندجانبه بین ۀنامی رعایت تهدیدات ناشی از یک موافقتعمال صالحیت براإ. ۵

 

 :جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماالهه راجع به  ۱۹۷۰* کنوانسیون  

رج از قلمرو برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خا کنوانسیون مذکور فقط شامل مواردی است که محّل 
برخاست یا فرود  المللی یا داخلی انجام دهد. تنها در موردی که محّل آن هواپیما باشد، اعم از این که هواپیما پرواز بین ۀکننددولت ثبت

 کننده هواپیما باشد، مفاد این کنوانسیون اجرا خواهد شد.هواپیما، فرودگاهی غیر از فرودگاه دولت ثبت

کننده هواپیما، پرواز کند و در فرودگاهی واقع در قلمرو دولت ثبت ۀکنندثبت بوِع تم دولِت  شده از فرودگاهِ یمای ربودهبنابراین چنانچه هواپ
 کننده بررسی خواهد شد.هواپیما فرود آید مفاد کنوانسیون مجرا نخواهد بود و عمل مرتکب مطابق قوانین داخلی دولت ثبت
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 :عمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوریأجلوگیری از  مونترال راجع به ۱۹۷۱* کنوانسیون  

 کند:را به شرح زیر بیان می عمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوریأمونترال  ۱۹۷۱کنوانسیون  ۱ماده 

 شود:عمال زیر شود مجرم شناخته میأ. هر کس بر خالف قانون و عامدًا مرتکب ۱

 ؛ت هواپیما را به مخاطره اندازدآمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیّ حال پرواز به عمل خشونت علیه سرنشین هواپیمای در -الف

 ؛هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خسارتی وارد سازد -ب

آن شود که موجب از بین رفتن  قرار دادِن  ۀبه نحوی از انحاء، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیل -ج
عمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره أآن را غیرمقدور سازد و یا طبیعت  خساراتی شود که پروازِ  هواپیما شده یا مسبِب 

 ؛اندازد

عمال، امنیت أیا طبیعت هر یک از این های هوانوردی را از بین ببرد و یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و تأسیسات یا سرویس -د
 ر حال پرواز را به مخاطره اندازد؛هواپیمایی د

 با علم به مجعول بودن، اطالعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد. -ه

 شود:عمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم میأ. همچنین هر کس به ۲

 حاضر را شروع کند؛ مادۀ یِک  کاب هر یک از جرائم مذکور در بندِ ارت -الف

 عمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع کند.أشریک جرم شخصی باشد که این  -ب

 حقوق حاکم بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی  •

 سیر تکاملی قواعد حقوق فضا

  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو چند سال پس از
َ
ر مصنوعی اتحاد جماهیر َم پایان جنگ جهانی دوم زمانی که نخستین ق

(قمر مصنوعی: فضاپیمایي که به مدار کرۀ زمین یا سیارۀ  به فضا پرتاب شد، مطرح شد ۱۹۵۷شوروی سابق به نام اسپوتنیک در اکتبر 
فراز کشورهای مختلف، هیچ یک از آنها به پرتاب  ها ازها و موشکه است که ضمن پرتاب سفاین، ماهواره. جالب توّج دیگر پرتاب شود)

اند. عدم اعتراض کشورها سبب شد تا اصل آزادی فضا به این وسایل اعتراض نکرده و چنین اقداماتی را مغایر حاکمیت کشورها ندانسته
 عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق فضا مورد شناسایی قرار گیرد.

 توان تقسیم کرد:تاریخی به چهار مرحله می گیری قواعد حقوق فضا از لحاظشکل

 های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آغاز شد.ها و اعالمیهمرحله اول: با صدور قطعنامه

تنیک ماه پس از پرتاب اسپو نخستین گام در جهت تدوین قواعد حقوق فضا توسط مجمع عمومی برداشته شد. مجمع عمومی، یک
 ءفضایی را یادآور شد و اعالم نمود پرتاب اشیا رونظامی از قلم ۀخطرات استفاد ۱۹۵۷ای در نوامبر هتوسط شوروی، ضمن صدور قطعنام

 ۀای مبادرت به تأسیس کمیتجویانه صورت گیرد. یک سال بعد مجمع عمومی با صدور اعالمیهبه فضا باید صرفًا برای مقاصد صلح
ای مبنی بر شناسایی اصل آزادی فضا از تصویب مجمع نیز قطعنامه ۱۹۶۱ال آمیز از فضا کرد. در سسازمان ملل برای استفاده صلح

های ای و دیگری سالحهای هستهعمومی گذشت؛ و باالخره در این مرحله، قطعنامه راجع به منع پرتاب این سفاین فضایی حامل سالح
 جمعی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.مخرب دسته

 معاهده از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد منجر شد: ۵گیرد که به انعقاد در بر می ۱۹۷۹تا  ۱۹۶۷های مرحله دوم: سال
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 ۱۹۶۷، مصوب ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جواصول حاکم بر فعالیت دولت. کنوانسیون راجع به ۱

 ۱۹۶۸مصوب  ،ده به فضای ماورای جوشاجسام پرتاب ۀعادإنجات و بازگشت فضانوردان و نامه راجع به . موافقت۲

  ۱۹۷۲ب مصو ،المللی در مورد خسارت ناشی از اجسام فضاییولیت بینؤمس. کنوانسیون راجع به ۳

 ۱۹۷۴ب مصو ،شده به ماورای جوثبت اشیای پرتاب. کنوانسیون راجع به ۴

 ۹۱۹۷مصوب  ،ها در ماه و سایر کرات آسمانیفعالیت دولتنامه راجع به . موافقت۵

توان توصیف کرد، زیرا در این مقطع تاریخی گذاری فضایی میکود قانون) را مرحله رُ ۱۹۸۶-۱۹۷۹(مرحله سوم: تدوین قواعد حقوق فضا 
صنعتی در این زمینه به طور محسوسی بروز کرده بود. در این دوره فقط دو قطعنامه در مجمع  ۀیافتنظر بین کشورهای توسعهاختالف

 متحد به تصویب رسید.عمومی سازمان ملل 

 توان خالصه کرد:مرحله چهارم: دارای مشخصات خاصی است که آنها را به موارد زیر می

توسعه در های جدید فضایی، تقویت همکاری کشورهای درحالهای فضایی، پیدایش سازمانکردن فعالیتسازی و تجاریخصوصی
 های فضایی.زمینه فعالیت

 دود آنتعریف فضای ماورای جو و ح •

ترین مسائلی است که حقوق فضا با آن روبرو است زیرا هیچ یک از معاهدات تعریف فضای ماورای جو و تعیین حدود آن از عمده
ای را ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو قاعدهراجع به اصول حاکم بر فعالیت دولت ۱۹۶۷المللی حتی کنوانسیون بین

 رو هوایی و قلمرو فضایی وضع نکرده است.فاصل قلم درباره حّد 

 

 نظام حقوقی حاکم بر قلمرو فضایی

 آزادی زیر است: ۳است. آزادی فضا نیز به نوبه خود متضمن  »اصل آزادی فضا«اصل حاکم بر قلمرو فضایی 

 ؛برداری. آزادی کاوش و بهره۱

 ؛. آزادی ارتباطات از راه دور۲

 .. آزادی نظارت و سنجش از راه دور۳

 برداریبند اول: آزادی کاوش و بهره

مانند ها قرار گیرد، به عبارت دیگر فضای ماورای جو ک دولتتواند تحت تملّ فضای ماورای جو و کرات آسمانی همانند دریای آزاد نمی
 ستفاده کنند.توانند قانونًا به طور مساوی از قلمرو فضای اها میدولت ۀمال مشاع یا مشترک است و کلی قلمرو دریای آزاد

عمال در قلمرو فضایی است، این مقررات إالملل عمومی و مقررات منشور ملل متحد قابل قواعد حقوق بین ۀاز آنجا که کلی
 هایی را برای آزادی فضا به شرح زیر به وجود آورده است:محدودیت

 راِت های کشتارجمعی در فضا و کُ ای و سالحی هستههاسالح هرگونه استقرارِ  ۱۹۶۷طبق کنوانسیون : آمیز از فضا. استفاده مسالمت۱
 آسمانی ممنوع است.
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برداری از فضا از جمله ماه کاوش و بهره ۱۹۶۷کنوانسیون  ۱طبق بند یک ماده : فضایی در جهت مصالح همگانی ی. استفاده از قلمرو ۲
نظر گرفتن میزان توسعه اقتصادی و علمی آنها  ها بدون دردولت ۀو سایر کرات آسمانی باید در جهت مصالح همگانی و منافع کلی

 صورت گیرد.

، فعالیت فضایی نباید دارای آثار مخرب برای محیط زیست باشد. ۱۹۶۷طبق کنوانسیون : بارهای غیر زیان. استفاده در جهت فعالیت۳
ها مخرب و زیانبار خواهد بود، باید قبل دولتچنانچه دولتی مایل به انجام فعالیتی در فضا باشد و احتمال دهد که آن فعالیت برای سایر 

 های مربوط وارد مذاکره شود.از هر اقدامی با دولت

 بند دوم: آزادی ارتباط از راه دور

ها به کره زمین های رادیویی و تلویزیونی از طریق ماهوارههای تلفنی، برنامهها در زمینه انتقال پیاماین آزادی اساسًا شامل فعالیت دولت
کنوانسیون جهانی های ارتباطی قرار گرفته است. این ارتباطات طبق مقررات تمام کره زمین تحت پوشش ماهواره ،ست. در حال حاضرا

 نیز بر آن نظارت دارد. سازمان جهانی ارتباطات از راه دورگیرد و انجام می ارتباطات از راه دور

المللی ارتباطات از راه دور (اینتل سات) ای صورت گرفته: سیستم تجاری بیناز جمله اقدامات مهمی که در زمینه ارتباطات ماهواره
ای از شود که خود نیز شعبهتوسط ایاالت متحده آمریکا ایجاد شد. این سیستم توسط شرکت کام سات اداره می ۱۹۶۴است که در سال 

توانند با های عضو میهستند و دولت سات اینتلو عض ،صد دولتشرکت مخابرات و تلگراف آمریکا است. در حال حاضر، بیش از یک
 را به اجاره خود درآورده، مورد استفاده قرار دهند. اینتل ساتهای متعلق به پرداخت مبلغی ماهواره

 بند سوم: آزادی نظارت و سنجش از راه دور

 یرد:گهای مصنوعی در سه زمینه صورت میبه طور کلی، نظارت از راه دور از طریق ماهواره

 ؛. تحقیقات هواشناسی۱

 ؛رسانی به کشتیرانی. هدایت و کمک۲

 .. تجسس از راه دور۳

المللی سازمان بینمسائل هواشناسی در چارچوب  ۀها در زمینها وجود ندارد و همکاری دولتین دولتب نظریاول اختالف در دو موردِ 
 گیرد.انجام می دریانوردی المللیسازمان بینکشتیرانی در چارچوب  ۀو در زمین هواشناسی

است. با پیشرفت تکنولوژی ساخت  تجسس از راه دور و نظارت بر کره زمینهای مربوط به ها، فعالیتدولت نظرِ اختالف موردِ  ۀمسئل
وسی شده های جاسهای دارنده ماهوارهها قابل دسترسی برای دولت... دولت و ها، کلیه اطالعات نظامی، صنعتی و جغرافیاییماهواره

ها در فضا، مخالفت کرده و به سازمان ملل متحد وضع مقررات است، به همین دلیل کشورهای در حال توسعه با این نوع فعالیت
 اند.المللی دقیقی را در این زمینه پیشنهاد دادهبین

 های دولتی در فضا و کرات آسمانیاعمال صالحیت -

به  کنندهدولت پرتابثبت،  است و دولت محّل  ثبت دولت محّل متعلق به  ،ه فضاییهر وسیل »۱۹۵۷ و ۱۹۶۷«های طبق کنوانسیون
مورد  ،شود که وسیله فضایی را پرتاب کند یا سرزمین یا تأسیسات آن برای پرتابکننده به دولتی اطالق میآید. دولت پرتابشمار می

 گیرد.استفاده قرار می

 

 المللیتالفات بینآمیز اخپیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت •



۱٦ 
 

از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده جی بین ایاالت متحده آمریکا و  در مفهوم جدید کلمههای حل و فصل اختالفات روش
مشهور  سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه معاهده جی) مطرح شد. بر اساس ۱۷۹۴انگلستان (

 اشاره کرد. توانمیآالباما 

اختالفات مانند مساعی  حّل  ،آمیزیهای مسالمتهای الهه به تصویب رسید همگی به شیوههای متعددی که در کنفرانسکنوانسیون
به عنوان یک  ۱۹۲۲فوریه  ۱۵المللی دادگستری در اشاره دارند. دیوان دائمی بینو ...  جمیله، میانجیگری، تشکیل کمیسیون تحقیق

صالحیت دیوان دائمی را پذیرفتند که این خود نشانگر اهمیت کشورها به  ،جامعه ملل تأسیس شد، دوسوم اعضای جامعه رکن مستقل از
ایجاد شد  )رکن قضایی سازمان(المللی دادگستری حل و فصل قضایی اختالفات خود بود. بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین

 ۶۰سوم کشورها (کمتر از اند. از مجموعه کشورهای جهان تقریبًا یکدیوان را محدود کرده ولی کشورها با اتخاذ تدابیری صالحیت
اند که از میان اعضای دائم شورای امنیت فقط دولت انگلستان از جمله هایی صالحیت دیوان را پذیرفتهکشور) با صدور اعالمیه

 المللی دادگستری است.پذیرفتگان صالحیت اجباری دیوان بین

 

 المللیآمیز اختالفات بینمسالمت های حّل منابع مربوط به روش* 

 :. منشور ملل متحد۱

 آمیز اختالفات اختصاص یافته است.فصل ششم منشور اختصاصًا به حل و فصل مسالمت

 دهد.هایی را که طرفین دعوا خود قبًال برای حل و فصل قبول کردند مورد توجه قرار همچنین شورای امنیت ملزم است روش

 :های مجمع عمومی. قطعنامه۲

 اند:المللی به تصویب مجمع عمومی رسیدهاختالفات بین آمیز حّل های مسالمتتاکنون چهار قطعنامه در زمینه روش

 ؛ها طبق منشور ملل متحدالملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین دولت. اعالمیه اصول حقوق بین۱

 ؛آمیز اختالفاتو فصل مسالمت ّل . اعالمیه مانیل در مورد ح۲

 ؛المللیآمیز اختالفات بینمسالمت . قطعنامه مربوط به حّل ۳

 .آمیز اختالفاتو فصل مسالمت . برنامه مربوط به حّل ۴

 :المللی. معاهدات بین۳

های ه رجوع به روشالمللی مصوب جامعه ملل، نخستین سندی است کآمیز اختالفات بینمسالمت راجع به حّل  ۱۹۲۸پیمان عمومی 
 المللِی بین سازد. پس از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از معاهداِت اختالفات بین کشورها را الزامی می آمیز برای حّل مسالمت

 بینی شده است.المللی دادگستری الهه پیشاختالف خصوصًا رجوع به دیوان بین آمیز حّل های مسالمتساز، توسل به روشقاعده

 

 المللیماهیت اختالف بینو  عریفت

 المللیتعریف اختالف بین -
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المللی اختالف بین: کندالمللی را به صورت زیر تعریف میاختالف بین ۱۹۲۴در قضیه ماورماتیس  المللی دادگستریدیوان دائمی بین
این دو شخص است.  ا منافع بینهای حقوقی یی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاهعبارت است از عدم توافق در مورد موضوع حقّ 

 توان تمیز داد.نمی »اختالفات داخلی«را از  »المللیاختالفات بین«آن  ۀشکال نیست زیرا به وسیلإخالی از  تعریف،

 المللیماهیت اختالفات بین -

 سی.اختالفات حقوقی و اختالفات سیا: شوندالمللی اصوًال از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم میاختالفات بین

اینگونه اختالفات بر  شود. حّل موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می اختالفات مربوط به حّق  بهاختالفات حقوقی 
 گیرد.اساس قواعد حقوقی صورت می

 شوند:قضایی داشته، اختالفات حقوقی محسوب می ۀالمللی دادگستری اختالفات زیر جنبدیوان بین ۀاساسنام ۳۶طبق ماده 

 .تفسیر یک معاهده -

 الملل عمومی.هر مساله مربوط به حقوق بین -

 المللی محسوب شود.نقض یک تعهد بین ،وجود هر واقعیتی که در صورت اثبات -

 المللی داده شود.نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین -

 شوند.حل و فصل می المللی دادگستریدیوان بینو یا  داوریو از طریق  المللحقوق بین ۀشدقواعد پذیرفتهاختالفات فوق با رجوع به 

شود که در آن یکی از طرفین دعوا خواهان تغییر و یا اصالح وضع موجود است. این اختالفات اختالف سیاسی به اختالفی اطالق می
 انجیگری و... قابل حل و فصل است.حل و فصل اختالفات یعنی مذاکره و سازش، می های سیاسِی تنها از طریق شیوه

 

 المللیو فصل اختالفات بین های سیاسی حّل روش •

 تحقیق و سازش است. ،میانجیگری ،مساعی جمیله (پایمردی)، ها شامل: مذاکرهاین روش

 مذاکره •

 :های آنمفهوم مذاکره و ویژگی

المللی دادگستری نیز آن را روش دوستانه و لی است که دیوان بینالملاختالفات بین آمیز حّل های مسالمتترین شیوهرایجاز مذاکره 
آمیز مسالمت های حّل توسل به دیگر روش ۀکند. مذاکره نخستین گام و مقدمشده است توصیف می مستقیم که به طور جهانی پذیرفته

باید موضوع را از طریق مذاکرات دیپلماتیک موضوع یک اقدام حقوقی قرار گیرد، در ابتدا  ،اختالفات است و پیش از اینکه یک اختالف
 و فصل کرد. حّل 

پذیری و مؤثر المللی دو ویژگی را برای مذاکره بر شمرده است: انعطافآمیز اختالفات بینو فصل مسالمت راجع به حّل  مانیل ۀاعالمی
 بودن.

سیاسی، حقوقی، تجاری و فنی است. همچنین  اختالفات اعم از ۀترین روش در کلیمناسب پذیربه عنوان یک روش انعطافمذاکره 
 آید.اختالفات به شمار می روشی کارآمد و مؤثر در حّل  ،مذاکره
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 نزدراجع به نمایندگی کشورها  ۱۹۷۵نظر متمایز دانست. به عنوان مثال کنوانسیون مفهوم مذاکره را باید از دو مفهوم مشورت و تبادل
 ۱۹۷۸کند و همچنین کنوانسیون بینی میانجام مشورت را به درخواست هر یک از اعضا پیش خود ۸۴ ۀالمللی در مادهای بینسازمان

های دولت دیگر نوعی ها در دارایی، اسناد و بدهیراجع به جانشینی دولت ۱۹۸۳ها در معاهدات و کنوانسیون راجع به جانشینی دولت
 کرده است. مذاکره و مشورت را پیشنهاد

نظر خود نوعی گیرد؛ و اما تبادلصورت می پیش از مذاکرات اصلیاست که  نوعی مذاکرهها، مشورت نوانسیونبر اساس مقررات این ک
 بینی شده است.ها پیشمشورت است که در برخی از کنوانسیون

 :ت آننحوه مذاکرات، مکان و مّد 

 * نحوه مذاکرات:

 گیرد:مذاکرات معموًال به یکی از سه طریق زیر صورت می

 جانبهمذاکرات همه مذاکرات چندجانبه/ ت دوجانبه /مذاکرا

مذاکره دوجانبه به طور مستقیم توسط نمایندگان قانونی دو کشور درگیر و در مواردی از طریق مکاتبه صورت ) مذاکرات دوجانبه: الف
های خاصی مذاکرات ست که در زمینهرتبه کشوری هستند. الزم به ذکر اکنندگان معموًال وزرای خارجه و مقامات عالیگیرد. مذاکرهمی

های مشترک صورت شود مانند مذاکرات مربوط به اختالفات مرزی که در چارچوب کمیسیوننی انجام میدوجانبه در چارچوب معیّ 
 گیرد.می

ع اختالف طرف یک اختالف هستند؛ و به منظور رف ،شوند که چند کشورمذاکرات چندجانبه زمانی مطرح می) مذاکرات چندجانبه: ب
 المللی تشکیل دهند.مذکور یک کنفرانس بین

وزیر امور  دین راسک ،شوند. به همین علتالمللی انجام میگونه مذاکرات معموًال در چارچوب نهادهای بیناینجانبه: ) مذاکرات همهج
به کار برد. وی دیپلماسی پارلمانی را دارای گونه مذاکرات خارجه اسبق آمریکا برای نخستین بار اصطالح دیپلماسی پارلمانی را برای این

 داند:چهار خصیصه می

المللی با های مأمور به رسیدگی امور خاص یا یک کنفرانس بینتر از اجالسیهبه مراتب وسیع مسئولیتِی  . سازمانی دائمی با اهداِف ۱
 ن است.دستور جلسات معیّ 

 تباط جمعی مرتبط با افکار عمومی جهانی است.ای منظم و عمومی است که از طریق وسایل ار . مذاکره۲

 نظرهای مطروحه است.آیین گفت و شنود خاص جهت پیشبری و یا مخالفت با نقطه ۀ. دربردارند۳

 شود که در بعضی از مسائل با رأی اکثریت و یا اکثریت ساده یا دوسوم است.هایی می. معموًال منتج به قطعنامه۴

 * مکان مذاکرات:

بودن روابط جانبه) متفاوت است. در صورت بحرانیچندجانبه و همه المللی بر حسب نوع آن (مذاکرات دوجانبه/بین راِت مذاک مکاِن 
ها صورت کشورها، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه معموًال در پایتخت یکی از کشورهای طرف اختالف و یا به طور نوبتی در یکی از پایتخت

 اما مذاکراِت ؛ گیردطرف مانند سوئیس صورت میدن روابط کشورها، مذاکرات در یک کشور ثالث و بیبوگیرد. در صورت بحرانیمی
 شود.المللی انجام مییک سازمان بین جانبه معموًال در مقّر همه

 ت مذاکرات:مّد 
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ماتی، فنی و حقوقی، اوضاع های مقدت طرفین، عمق اختالفات و مشاورهسن نیّ ت مذاکرات به عوامل مختلفی چون ُح ی، مّد به طور کلّ 
 ... بستگی دارد. و احوال سیاسی و

 المللی:بین های مهّم کنفرانس

 مفهوم کنگره و کنفرانس:

برجسته بودند.  ها دارای خصوصیاِت شد که نسبت به کنفرانسها اطالق میدر گذشته مفهوم کنگره به تجمعاتی از نمایندگان دولت
المللی را مورد بحث قرار های بینی چون جنگ و نزاعمهّم  شد و موضوعاِت ای مختلف تشکیل میسای کشورهؤها معموًال از رکنگره

بسیار  المللِی های بینالملل بین کنگره و کنفرانس فرقی نیست و از آغاز قرن بیستم نشستداد. در حال حاضر، از دیدگاه حقوق بینمی
 ی با عنوان کنفرانس صورت گرفته است.مهّم 

 المللی:های بیننفرانسخصوصیات ک

 المللی به قرار زیر است:های بینترین خصوصیات کنفرانسعمده

شود که این مشخصه باعث تمایز این کنفرانس از سایر ی تشکیل میالمللی معموًال به منظور بررسی موضوعات خاّص هر کنفرانس بین -
 شود.های قبلی و بعدی میکنفرانس

کننده خصوصًا کشور میزبان تهیه و المللی معموًال پیش از تشکیل آن توسط کارشناس کشورهای شرکتندستور کار هر کنفرانس بی -
 شود.تنظیم می

گذاری باشند اگرچه این مراجع قابل قیاس با مراجع قانونگذاری داخلی نیستند زیرا تواند مرجع قانونالمللی میهای بینکنفرانس -
 ی آنها است.ها اصوًال تابع منافع و مصالح ملّ ها مختارند و عضویت آنه قواعد مصوب این کنفرانسکننده در پیوستن بکشورهای شرکت

 شود.االختیار و یا با اختیار محدود) کشورها تشکیل میالمللی با حضور نمایندگان (تامهر کنفرانس بین -

 المللی:های بینترین کنفرانسمهم

 ها شد.ها و پروتستانساله در اروپا و کشمکش کاتولیکهای سیایان دادن جنگکه منجر به پ ۱۶۴۸کنگره وستفالی  -

ق سلطنت اسپانیا هدف این کنگره خاتمه دادن به منازعات بر سر وراثت سلطنت اسپانیا و توافق در مورد عدم تعلّ  ۱۷۱۲کنگره اوترخت  -
 و فرانسه یک پادشاه بود.

بندی نمایندگان پوستان، طبقهع به آزادی کشتیرانی در رودهای اروپا، منع خرید و فروش سیاهاین کنگره مقرراتی راج ۱۸۱۵کنگره وین  -
 سیاسی و دیپلماتیک کشورها و حقوق و تکالیف آنها و تغییراتی در حدود اراضی برخی از کشورهای اروپایی به تصویب رساند.

 انگلیس و ترکیه از یک سو و دولت روسیه از سوی دیگر تشکیل شد.دادن به جنگ بین فرانسه، به منظور پایان ۱۸۵۶کنگره پاریس  - 

 شود.های حاصله از قدرت روسیه و ترکیه در بالکن کاسته میدر پی تشکیل این کنگره و توافق ۱۸۸۵کنگره برلین  -

 ی برداشتند.ها در تدوین قواعد حقوق جنگ گام مهّم این کنفرانس ۱۹۰۷و  ۱۸۹۹های الهه کنفرانس -

 کلمانسول در وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس به ریاست این کنفرانس پس از خاتمه جنگ جهانی اوّ  ۱۹۱۹نفرانس صلح پاریس ک -
 المللی (جامعه ملل) بود.یک سازمان بین ۀنخست وزیر آن کشور تشکیل شد. هدف این کنفرانس تدوین اساسنام

 زمان ملل متحد تشکیل شد.به منظور تأسیس سا ۱۹۴۵کنفرانس سانفرانسیسکو  -



۲۰ 
 

 مساعی جمیله* 

نظر، های گفتگو و تبادلکردن زمینهدولت یا شخص ثالثی است که قصد دارد با فراهم ۀمساعی جمیله یا پایمردی، تالش دوستان
 حال اختالف را به توافق برساند. کشورهای در

 دهد.رد و تنها شرایط انجام مالقات و گفتگو را پیشنهاد میماهوی اختالف ندا در مساعی جمیله دولت یا شخص ثالث دخالتی در حّل 

 شود.طرفین اختالف، مساعی جمیله خاتمه یافته تلقی می ۀبه هر حال، پس از مالقات و مذاکر 

 میانجیگری •

 تعریف و خصوصیات میانجیگری

المللی و افراد) جهت های بینها، سازمانل (دولتالملتعریف: میانجیگری عبارت از اقدامات داوطلبانه و فعال یکی از تابعین حقوق بین
های توافق و رفع اختالفات موجود است. میانجیگری به درخواست طرفین اختالف و یا به پیشنهاد یک دولت یا دستیابی به زمینه

 گیرد.شخص ثالث با در نظر گرفتن همه شرایط و عناصر اختالف صورت می

 عناصر تعریف:

 ی داوطلبانه است.. میانجیگری اقدام۱

 . میانجیگری اقدام و دخالتی فعال است.۲

 گیرد.الملل صورت می. میانجیگری توسط یکی از تابعین حقوق بین۳

 های توافق و رفع اختالفات موجود است.. میانجیگری اقدامی در جهت دستیابی به زمینه۴

 گیرد.یا شخص ثالث صورت می . میانجیگری به درخواست طرفین اختالف و یا به پیشنهاد یک دولت۵

 

 انواع میانجیگری: •

 بندی کرد:توان تقسیمبندی کرد. در اینجا از دو جهت میتوان از جهات مختلف تقسیممیانجیگری را می

 تواند داشته باشد.المللی میت بینصلح و امنیّ  حفِظ  کاربردی که در. از لحاظ ۱

 .یردگ. از لحاظ وظایفی که میانجی به عهده می۲

 

 المللی دارد:ت بینصلح و امنیّ  در حفِظ  کاربردی که. انواع میانجیگری از لحاظ ۱

تواند المللی در دو زمان مختلف یعنی پیش از وقوع جنگ و پس از وقوع آن میت بینگرانه به منظور تأمین صلح و امنیّ اقدام میانجی
 اهند بود.های میانجیگری متفاوت خو صورت گیرد که در هر موقع تکنیک

 اختالفاتی که هنوز منجر به جنگ نشده است: الف) میانجیگری به منظور حّل 

در این مرحله  ؛گیردتر صورت میتر و سریعاختالف آسان طرفیِن  روابِط  شدِن خود یعنی پیش از بحرانی آغازیِن  ۀاختالفات در نقط حّل 
 شود.روشی کارآمد و مؤثر شناخته می ،میانجیگری
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 بین طرفین اختالف شده است: اختالفاتی که باعث ایجاد جنِگ  ری به منظور حّل ب) میانجیگ

رسد و احتمال موفقیت را تا حدود زیادی تری به نظر میمشکل درگیر هستند، کارِ  ،طرفین ای که نیروهای نظامِی میانجیگری در مرحله
 دهد.کاهش می

 گیرد:می . انواع میانجیگری از لحاظ وظایفی که میانجی به عهده۲

 گیرد.زیادی به وظایفی بستگی دارد که میانجی به عهده می شکل میانجیگری تا حدودِ 

 شود:گری به سه نوع تقسیم مییمیانج ،بر این اساس

 طرفین اختالف است) ۀدهندارتباط ،ارتباطی (میانجی الف) میانجیگرِی 

ط بین آنهاست. در چنین وضعیتی که انجام گفتگوهای مستقیم مشکل بین کشورها تیرگی و قطع رواب یکی از آثار طبیعی بروز اختالِف 
 ۀاختالف نیست بلکه وظیف اطالعات و برقراری تماس و ارتباط بین طرفین و ورود به ماهیت دعوا و حّل  تبادِل  ،میانجی ۀشود، وظیفمی

 ه تسهیل ارتباطات است.دایی، بیان اهمیت منافع مشترک طرفین و باالخر تشنج، سوءتفاهم زُ  رفع جوّ  ،میانجی

 اختالف) حّل راه ۀبه عنوان پیشنهاددهند ،پیشنهاددهنده (میانجی ب) میانجیگرِی 

تری به اقدامات خود دهد. اگر تواند نقش فعالطرفین اختالف است، میانجی می ۀدهنددر صورت شکست اقدامات میانجی که ارتباط
های مذاکره را تقویت طرحی که متضمن منافع مشترک است، انگیزه ۀتواند با ارائکند میمیانجی نتواند ارتباطی بین طرفین درگیر برقرار 

گیرد و میانجی جانبه صورت میهای سیاسی به طور سهنیز ، گفتگو و چانهی برای خاتمه اختالف بیابد. در این حالتحلّ کرده و راه
 تواند اقدامات متعدد زیر را انجام دهد:می

 های متخاصم به پیشرفت در مذاکرات است.متضمن تالش برای حفظ تداوم مذاکرات و تشویق طرف. ترغیب: ترغیب ۱

ها درک خود از میانجی یانگ. اعالم نظر: این وظیفه متضمن روشن ساختن مسائلی است که اختالف را احاطه کرده است. به نظر ۲
کنند. آنان همچنین دو طرف زنی رسمی را پیشنهاد میعمول در چانهم ها و فنوِن دارند و اصول اساسی، روشمسائل مطرح را اعالم می

 سازند.کم در مورد مسائل حساس آماده میرا برای دستیابی به توافقی مشترک دست

ف اختال پیشنهادهای اساسی و ابتکاری برای حّل  ئۀ. تنظیم و ابتکار: در اینجا میانجی با کمک به تنظیم منافع مشترک یا متداخل و ارا۳
 شود.زنی میعمًال وارد روند چانه

پیشنهادی چشمگیر آن را به اختیار خود  ۀتوانند با ارائها میه وجود داشته باشد میانجیای برای جلب توّج موضوع یا زمینه ،اگر از قبل
مذاکرات را حول پیشنهادهای  ۀیک پیشنهاد به عنوان مبنای بحث موفق شوند، در این صورت باید ادام ۀایجاد کنند. اگر آنان در ارائ

 خود اصرار ورزند. ۀجانبهای متخاصم اجازه ندهند بر تقاضاهای یکمزبور متمرکز سازند و به طرف

 راهای منافع متداخل آیند. آنان نه تنها زمینهزنی در میچانه ۀهای عمدها عمًال به صورت یکی از طرف. مشارکت: گاه میانجی۴
دهند تا ها و پیشنهادهایی را ارائه میبرند و طرحا و تصورات مبتنی بر اطالعات نادرست را از میان میهسازند، کلیشهمشخص می

زنی به کنند. در این مرحله چانهها با پیشنهاد مزبور تالش میمباحثات حول آن انجام گیرد، بلکه همچنین برای جلب موافقت طرف
 شود.ط مینیز میانجی بر جریان مذاکرات مسلّ  معدودی آید و در مواردِ صورت سه طرفه در می

 دهنده (میانجی به عنوان ضامن اجرای تصمیمات)تضمین میانجیگرِی  -ج

تواند به دلیل نفوذ سیاسی و قدرت نظامی خود اجرای تصمیمات را تضمین کند. طرفین هرگاه کشور میانجی کشوری، قدرتمند باشد می
 کنند.میانجی را اجرا می آنها، تصمیِم  آتِی  قدرتمند نسبت به منافِع  یانجِی م کشورِ  دیدِ هت اختالف نیز از بیِم 
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 :وجوه افتراق میانجیگری با مساعی جمیله •

 توان به قرار زیر برشمرد:های میانجیگری و مساعی جمیله را میترین تفاوتعمده

میانجیگری، شخص در زم نیست در حالی که برای اقدام شخص ثالث ال  جلب رضایت خاطر طرفین اختالف. در مساعی جمیله ۱
 میانجی، باید مورد قبول و تأیید طرفین اختالف باشد.

ین اطراف اختالف نیست در حالی که شخص میانجی نقشی ب کانال ارتباطی ایجادچیزی جز  نقش شخص ثالث. در مساعی جمیله ۲
دخالت شخص ثالث محدود است  ۀدامن ،ت دیگر در مساعی جمیلهکند؛ به عبار فعال داشته، در مذاکرات فعاالنه شرکت و نیز عمل می

 شخص ثالث دخالت وسیعی در موضوع اختالف دارد. ،ولی در میانجیگری

های الزم به منظور به ایجاد زمینه هدف شخص ثالث. در اینجا فقط شودشخص ثالث در ماهیت دعوا وارد نمی. در مساعی جمیله ۳
طریق کرده و با دادن  ۀئارا ،شخص میانجی ،در حالی که از طریق میانجیگری؛ اختالف است حّل ی مساعد برای وجود آوردن جوّ 

 شود.پیشنهاد الزم در ماهیت در دعوا وارد می

 

 تحقیق •

های تخصصی و برخی از سازمان ۀالمللی مختلفی چون میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، اساسنامروش تحقیق، در معاهدات بین
آمیز باعث کشف حقایق و کاهش تنش و بحران بینی شده است. روش تحقیق به عنوان یک روش مسالمتای پیشهای منطقهسازمان

های مجمع عمومی سازمان ملل واقع شده است. همچنین مجمع عمومی ضمن بین کشورها است و به کرات مورد توصیه قطعنامه
ها را که ممکن است با ه است که فهرستی از متخصصان حقوق و دیگر رشتهسازمان ملل خواست دیگری از دبیرکّل  ۀتصویب قطعنام

 استفاده از روش تحقیق در مورد یک اختالف در خدمت طرفین دعوا قرار گیرند تهیه کند.

یس نوپیش ،سازمان ملل برای تقویت منشور و نقش سازمان ملل متحد ۀویژ ۀبه منظور تشویق کشورها در توسل به روش تحقیق، کمیت
 تحقیق تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم کرده است.ۀ ای را نیز راجع به شیواعالمیه

 

 خصوصیات آیین تحقیق عبارتند از: ،الهه ۱۹۰۷المللی خصوصًا مقررات کنوانسیون بر اساس اسناد بین

 است. چگونگی وقوع امر. موضوع آیین تحقیق ۱

 است. اختیاریعمال آیین تحقیق إ. ۲

 شود.تأسیس می خاص ۀنامبا انعقاد موافقتکمیسیون تحقیق . ۳

 دانند به گزارش مذکور ترتیب اثر دهند.طور که میآورد و اصحاب دعوا مختارند آنالزامی را به وجود نمی ،تحقیق کمیسیوِن  . گزارِش ۴

 :آیین کار

بینی جانبه پیشر توصیه و یا در معاهدات چندجانبه و همهاختالف دو کشو دوجانبه برای حّل  ۀنامتواند بر اساس یک موافقتتحقیق می
تشکیل کمیسیون  ۀتواند بر حسب معاهده متفاوت باشد. در برخی از معاهدات، نحوتشکیل کمیسیون تحقیق می ۀشده باشد. نحو

 ۀنامبا انعقاد موافقت تواند متعاقباً ها میهای آن توسط کشورهای عضو مشخص شده است. رجوع به این کمیسیونتحقیق و صالحیت
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جانبه به ای صورت گیرد. در مواردی نیز، طبق مقررات یک معاهده، رجوع یکنامهای بین طرفین درگیر و یا بدون چنین موافقتویژه
 یکی از اصحاب دعوا توصیه شده است که پروتکلی حاوی موضوعاتی را که مایلند در کمیسیون رسیدگی شود، تهیه کنند.

 به عهده داشته باشد. ولیت کشف حقایقی را که باید روشن شودؤمسخود  ،ت دیگر نیز امکان دارد کمیسیون تحقیقدر معاهدا

 

 های تحقیق:کارایی کمیسیون -

 ۱۹۰۴شود. این قضیه که در سال مربوط می داگربانک ۀو فصل شد به قضی نخستین اختالفی که با موفقیت از طریق آیین تحقیق حّل 
ها اشتباهًا به جای شد که این قایقهای ماهیگیری انگلستان مربوط میهای نیروی دریایی روسیه به قایقبه حمله کشتیاتفاق افتاد 

تن کشته و  ۲دیگر آسیب دیدن و  شتِی ماهیگیری غرق و دو کِ  شتِی های دشمن ژاپنی تصور شده بودند. در این حادثه یک کِ اژدرافکن
 خاطِی  ۀفرماند ن حادثه، دولت انگلستان خواهان پوزش و جبران خسارت وارده و همچنین مجازاِت شش تن نیز مجروح شدند. در پی ای

حادثه صورت گرفته  محّل  های جنگی ژاپنی در نزدیکِی عا کرد که این واقعه به دلیل وجود کشتیروسی شد. دولت روسیه در پاسخ ادّ  ونا
پی تحقیقاتی که  تشکیل شد. در سن پترزبورگ ۱۹۰۴نوامبر  ۱۲اعالمیه ساس گری دولت فرانسه، کمیسیون تحقیقی بر ایاست با میانج

ولیت ؤحادثه حضور نداشته است به همین دلیل مس ژاپنی در محّل  جنگِی  کمیسیون مذکور انجام داد، مشخص شد که هیچ کشتِی 
 دولت روسیه محرز و مجبور به پرداخت غرامت به دولت انگلستان شد.

هایی این روش به ه دلیل مخالفت شوروی با تشکیل کمیسیون تحقیق و وتوی آمریکا با تشکیل چنین کمیسیوندر دوران جنگ سرد، ب
 طور جدی مورد استفاده قرار نگرفت.

اما در خالل جنگ ایران و عراق سه بار به کوشش سازمان ملل متحد و موافقت کشورهای درگیر، کمیسیون تحقیق تشکیل شد. 
ها در طرف انتخاب شده بودند. این کمیسیونسازمان ملل از بین کارشناسان و حقوقدانان بی از سوی دبیرکّل  هااعضای این کمیسیون

های شیمیایی / رفتار متخاصمین با اسرای سه زمینه تحقیق کردند: بمباران شهرها و مناطق مسکونی هر دو کشور/ استفاده از سالح
 طرفین. جنگِی 

 

 سازش و آشتی •

 مفهوم سازش

آید به طوری که می رالمللی به شماآمیز اختالف بینو فصل مسالمت حّل  ۀهای نسبتًا جدید در زمینز لحاظ تاریخی سازش یکی از روشا
 ملل نیز به آن اشاره نکرده است. ۀالهه و یا میثاق جامع ١٩٠٧حتی کنوانسیون 

 آیین سازش:

شود، باید طرفین تشکیل می د اعتمادِ مورِ  شخِص  ۵یا  ۳یرد که معموًال از گصورت می ییهاازآنجا که سازش و آشتی از طریق کمیسیون
ی و نفر سوم یا پنجم (در صورتی که جمعی تلقی کرد. یک یا دو عضو کمیسیون به عنوان کمیسر ملّ دسته آن را نوعی میانجیگرِی 

 شوند.اختالف تعیین می طرفیِن  کمیسیون پنج نفر عضو داشته باشد) با توافِق 

 ها ثالث در اینگونه کمیسیون اشخاِص  ییِن تع
ً
ذکر در قابل گیرد. تفاوِت ی صورت میاختالف یا کمیسرهای ملّ  طرفیِن  با توافِق  الزاما

شوند ولی اختالف تعیین می طرفیِن  ل الزامًا با توافِق تحقیق این است که اشخاص ثالث در مورد اوّ  سازش و کمیسیوِن  کمیسیوِن  ترکیِب 
 م ر مورد دّو اشخاص ثالث د

ً
. به عنوان مثال اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل شوندتعیین نمیتوسط طرفین اختالف لزوما

 شود.درگیر انتخاب نمی طرف باشند لزومًا توسط طرفیِن شده و بیمتحد هرچند شناخته
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انعقاد  زماِن  ،پیش از وقوع اختالف ،تشکیل شود. هرگاه کشورها پس از آنو یا  پیش از وقوع اختالفتواند کمیسیون سازش می
ولی چنانچه پس از  ؛گویند سازش اجباریرضایت خود را مبنی بر رجوع کمیسیون سازش پذیرفته باشند، به این امر  نامه،موافقت

ازش گویند. کمیسیون س سازش اختیاریخود به آیین سازش متوسل شوند، به این حالت،  اختالِف  برای حّل  ،کشورها ،وقوع اختالف
 به شکل دائمی برای حّل تشکیل شود (کمیسیون موقت) و یا  خاص ۀیک مسئل به طور موقت و در خصوص حّل تواند همچنین می

 .تشکیل شود (کمیسیون دائمی) مابینفی هرگونه اختالِف 

 یابد.فعالیت کمیسیون سازش با گزارش مشتمل بر شرح وقایع و نظارت و دالیل کمیسیون خاتمه می

های تحقیق، کمیسیون سازش از مقبولیت و کارآیی بیشتری برخوردار است. تشکیل کمیسیون سازش منحصر به سه با کمیسیوندر مقای
 کنند.المللی نیز به آن رجوع میهای بینکشورها نیست بلکه سازمان

 با سازش یوجوه افتراق میانجیگر  -

 از: ترین وجوه افتراق میانجیگری با آیین سازش عبارت استعمده

ی طورکلّ ها) است و بهیافته (در قالب کمیسیوننهادی سازمان آیین سازشیافته است در حالی که، سازماننهادی غیر  میانجیگری. ۱
 تری نسبت به میانجیگری است.مستلزم تشریفات رسمی

 ۀشود، لیکن الزممنعقد می قرارداد سازشقراردادی به نام  ،اختالف های سازش بین طرفیِن . معموًال برای تشکیل کمیسیون۲
 میانجیگری وجود چنین قراردادهایی نیست.

دهند در حالی که در شخص ثالث را تشکیل می المللی)های بینها، افراد و سازمانالملل (دولتتابعین حقوق بین. در میانجیگری، ۳
 شوند.جایگزین آنها می هاکمیسیونآیین سازش 

 

 المللیمیز اختالفات بینآمسالمت های حقوقی حّل روش •

 ها عبارتند از:این روش

 المللی. قضاوت بین۱

 المللی. داوری بین۲

 

 المللیقضاوت بین •

المللی دادگستری و المللی، دیوان دائمی بینترین مراجع قضایی بینگیرد. عمدهالمللی از طریق مراجع قضایی صورت میقضاوت بین
 د.المللی دادگستری هستندیوان بین

 المللی دادگستریدیوان دائمی بین -

جستجو کرد. این کنفرانس تأسیس دو نهاد  ۱۹۰۷المللی را باید در کنفرانس دوم صلح الهه در سال منشأ ایجاد یک سازمان قضایی بین
 رِف د نیامدن ولی ِص . گرچه هر دو دیوان به وجودیوان دادگستری حکمیتی یا داوریو  م جنگیئدیوان غناکرد: بینی میقضایی را پیش

المللی وجود داشت و نهایتًا به تأسیس دیوان دائمی دهندگان بینها نمودار جهتی است که در فکر سازمانتأسیس آن بینِی پیش
 المللی منتهی شد.دادگستری بین
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 المللی دادگستریپیدایش دیوان دائمی بین -

المللی جامعه ملل در صدد ایجاد یک دیوان بین المللی، کشورهای مؤسِس ینه به ضرورت انکارناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی ببا توّج 
رگان بزرگ البدل) بود که توسط دو اُ قاضی اصلی و چهار قاضی علی ۱۱قاضی ( ۱۵برآمدند. به موجب اساسنامه، دیوان دائمی دارای 

 شدند.یسال انتخاب م ۹ت جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مّد 

 ۀاساسنام. »رأی مشورتی«کرد و در حالت دوم صادر می »حکم«ل دیوان دارای دو نوع صالحیت ترافعی و مشورتی بود که در حالت اوّ 
لین نشست خود، المللی دادگستری است. عالوه بر این، دیوان اوّ المللی دادگستری کًال همان اساسنامه دیوان دائمی بیندیوان بین

 وان دائمی را نیز پذیرفت.نامه دیآیین

 المللی دادگستری:مقایسه دیوان دائمی با دیوان بین  •

 الف) وجوه اشتراک:

 المللی به وجود آمدند.آمیز اختالفات بینمسالمت حّل . هر دو دیوان پس از جنگ جهانی و به منظور ۱

 . ماهیت کار هر دو دیوان قضایی است و هردو با داوری فرق دارند.۲

 است. دادن رأی مشورتیو  هاحل و فصل اختالفات میان دولتهر دو دیوان یکسان و عبارت از  ۀفه عمد. وظی۳

 اختالف است. اطراِف  ِی ها تراضآن ها باز و منابع صالحیت ترافعی. مرافعات فقط بر روی دولت۴

 دارند.ی را نها چنین حقّ دهند و دولتالمللی میهای بین. آرای قطعی به تقاضای سازمان۵

 دهند.کنند و فقط در مورد مسائل حقوقی رأی مشورتی میها رسیدگی می. فقط به اختالف حقوقی دولت۶

 گیرند.. هر دو دیوان در صورت اختالف نسبت به صالحیت آنها تصمیم قاطع می۷

 ب) وجوه اختالف:

 الینفِک  ءِ منشور و جز ۀاش ضمیمود و اساسنامهشمحسوب می رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحدالمللی دادگستری . دیوان بین۱
وابسته به جامعه ملل بود و  ۀسسؤشد، بلکه مملل محسوب نمی ۀالمللی از ارکان جامعمی دادگستری بینئآن است، درحال که دیوان دا

 د.میثاق نبود بلکه به موجب یک قطعنامه مجمع عمومی جامعه ملل به تصویب رسی الینفِک  ءِ اش جزاساسنامه

های عضو جامعه ملل به خودی خود عضو . عضویت در سازمان ملل متحد مترادف با عضویت در دیوان جدید است. در حالی که دولت٢
 شدند.می محسوب نمیئدیوان دا

میثاق مفتوح بود در حالی که عضویت در  ۀهای در ضمیمهای عضو جامعه ملل و دولتمی فقط برای دولتئ. عضویت در دیوان دا٣
 .ها (اعم از عضو و غیر عضو) با شرایط مزبور در منشور میسر استدیوان جدید برای تمام دولت

سر بود ولی دیوان جدید عالوه بر مجمع . تقاضای رأی مشورتی از دیوان دائمی فقط برای مجمع عمومی و شورای جامعه ملل میّ ٤
اند نیز رأی های تخصصی که از طرف مجمع عمومی مجاز شدهنعمومی و شورای امنیت به تقاضای سایر ارکان ملل متحد و سازما

 دهند.مشورتی می

ه بستگی داشت، در حالی که اجرای احکام لَ یه یا زور و قدرت دولت محکوٌم لَ عَ . اجرای احکام دیوان دائمی به حسن نیت دولت محکوٌم ۵
 رای امنیت است.به عهده شوَعَلیه محکوٌم دیوان جدید در صورت امتناع و سرپیچی دولت 

 سر است.اصالح اساسنامه میّ  ۷۰و  ۶۹بینی نشده بود ولی در دیوان جدید طبق مواد دیوان دائمی پیش ۀ. طرز اصالح مواد اساسنام۶
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 .هایی داردقدیم فرق ۀجدید با اساسنام ۀجدید است، اساسنام ۀمبنای اساسنام اساسنامه دیوان دائمی. گرچه ۷

 ی دادگستری:المللتأسیس دیوان بین -

دیوان دائمی  ۀآن نیز که بر مبنای اساسنام ۀالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است و اساسنامدیوان بین
 آید.المللی دادگستری تنظیم شده است جزء الینفک منشور به شمار میبین

 . ساختار و تشکیالت۱

یت آنها از میان کسانی ه به ملّ دان مستقل است که بدون توّج حقوق قاضی و یا ۱۵ ت قاضی مرکب ازأدیوان مذکور عبارت است از یک هی
ترین مقام اخالقی را دارا و هر یک واجد شرایط الزم برای احراز مشاغل عالی قضایی در کشور متبوع خود باشند و یا از جمله که عالی

شوند. این قضات از طرف سازمان ملل الملل باشند، انتخاب میبینحقوق  ۀمتبحرترین افراد در علم حقوق و دارای شهرت بسزا در زمین
 شوند.های متبوع خود منصوب نمیشوند و از جانب دولتمتحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می

ل آنها، قضات دیوان مأمورین دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خود باشند و از این رو برای تضمین استقال
 اند.مأموران سیاسی قائل شده مانندهایی مصونیت

 شدن دوره مجددًا قابل انتخاب هستند.شوند و پس از سپریسال انتخاب می ۹قضات دیوان برای مدت 

 دادگستری دو نکته حائز اهمیت است: المللِی بین دیواِن  در مورد شیوه انتخاب قضاِت 

بین اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت هیچ فرقی نیست و اعضای دائم  ،نتخاب قضاتنکته اول: در رأی شورای امنیت برای ا
 وتو استفاده کنند. توانند در انتخاب قضات از حّق شورای امنیت، نمی

تنها  شوند، نهن میدیوان معیّ  کنندگان باید در نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویِت نکته دوم: اینکه در گزینش قضات، انتخاب
های عضو دنیا به شمار آیند. در انتخاب قضات دولت بزرِگ  های حقوقِی نظام ۀبتوانند نمایند مقرر باشند بلکه مجموعاً  باید دارای شرایط

 دخالت ندارند. حّق 

 گیرد:انتخاب قضات در دو مرحله صورت می

ضویت دارند که آن هم بعد از مشورت با مراجع ملی، های ملی است که در دیوان داوری عمرحله نخست: معرفی کاندیدها توسط گروه
 تواند چهار نماینده را معرفی نماید.ی میهای حقوق و غیره است. هر گروه ملّ مثل مراجع قضایی داخلی، دانشکده

 مرحله دوم: انتخاب قضات با مجمع عمومی و شورای امنیت است.

 

 ):ad hocاستفاده از قاضی اختصاصی ( •

 کان استفاده از قاضی اختصاصی وجود دارد:در دو حالت ام

شود که یکی از اتباع طرف دیگر حق داده می بههای طرف دعوا را داشته باشد . زمانی که یکی از قضات دیوان تابعیت یکی از دولت۱
 خود یا از افراد خارجی که حائز شرایط الزم باشد، به عنوان قاضی به دیوان معرفی کند.

توانند یک نفر قاضی به ها میقضات دیوان هیچ یک از طرفین دعوا در دادگاه قاضی نداشته باشند، هر یک از آن. هرگاه در میان ۲
 طریق فوق انتخاب و معرفی کنند.

 کنند.در تأیید نهاد قاضی اختصاصی، موافقین این نهاد دالیل زیر را اقامه می
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های داوری که محکمه ۀرسیدگی به دعوا اصلی کهن است که در کلی. اصل شرکت قضاتی که دارای ملیت اصحاب دعوا هستند در ۱
 شده است.المللی قرن معاصر هستند، از دیرباز مراعات میهای بینپیشروان دادگاه

 . اگرچه قضات خاص متمایل به دادن رأی به نفع دولت متبوع خود هستند، اما استماع نظر آنها برای دادگاه مفید بوده و به اجرای رأی۲
 کند.از طرف دولت متبوع آنها کمک می

باشند و از این رو نباید از دهند و نمایندگان دول نمیت مستقلی وظایف خود را انجام میأ. قضات خاص پس از انتخاب به صورت هی۳
 رسیدگی به دعوای مزبور محروم شوند. حّق 

 اه و نظر آنان در رأی دادگاه مؤثر باشد.بخش است که شرکت آنان در ترکیب دادگ. شرکت قضات خاص هنگامی زیان۴

طرف یت کشور بیای موارد، قاضی یا قضات خاص از حقوقدانانی با ملّ یت کشور طرف نیستند. در پاره. لزومًا قضات خاص دارای ملّ ۵
 شوند.انتخاب می

 المللی دادگستریصالحیت دیوان بین -

دادرسی و  عمال حّق إکشورها بستگی به رضایت کشورهای طرف دعوا دارد زیرا  المللی دادگستری به اختالفات بینصالحیت دیوان بین
ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در ها میسر نیست و توافق دولتالملل جز بر مبنای میل و اراده دولتقضاوت در امور بین

 و فصل اختالفات آنهاست. حّل 

 صالحیت ترافعی صالحیت دیوان بر دو نوع است: صالحیت مشورتی و

 الف) صالحیت ترافعی:

مواردی است که در منشور  ۀکنند و همچنین شامل کلیاختالفاتی است که اصحاب دعوا به آن رجوع می ۀصالحیت دیوان شامل کلی
 بینی شده است.های جاری پیشنامهملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله

 

 دگستریالمللی داهای صالحیت دیوان بینمحدودیت -

 . از حیث اصحاب دعوا۱

ها بر سه دسته تقسیم ها برای مراجعه به دیوان صالحیت دارند. دولتاساسنامه، فقط دولت ۳۴الف) کشورها: به موجب بند یک ماده 
 شوند:می

 کشورهای عضو سازمان ملل متحد:

 کنندگان اساسنامه دیوان هستند.خود جزو قبول اعضای ملل متحد به خودی ۀمنشور سازمان ملل متحد کلی ۹۳به موجب بند یک ماده 

 اند:کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه را پذیرفته

تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه منشور هر کشوری که غیر عضو ملل متحد است می ۹۳ماده  ۲به موجب بند 
 المللی دادگستری را قبول کند. این شرایط شامل:دیوان بین ۀاساسنام شودن میشورای امنیت توسط مجمع عمومی معیّ 

 ؛. پذیرش مقررات اساسنامه دیوان۱

 ؛منشور ۹۴. پذیرش تعهدات مندرج در ماده ۲
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 . تعهد برای پرداخت حق عضویت در دیوان.۳

 پذیرفته است. ۱۹۴۸ژوییه  ۲۸دیوان را در تاریخ  ۀدر حال حاضر کشور سوئیس، کشور غیرعضوی است که اساسنام

 :اندکشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را نیز نپذیرفته

 شده از سوی شورای امنیت را قبول کنند.مراجعه به دیوان را دارند که شرایط تعیین گونه کشورها در صورتی حّق این

 ه:کننده اساسنامشرایط شورای امنیت برای کشورهای غیرعضو و غیرقبول

ای مبنی بر پذیرش صالحیت دیوان و تعهد به اجرای صادقانه . کشور غیر عضو سازمان و غیر قبول کننده اساسنامه باید قبًال اعالمیه۱
 و رأی یا آرای دیوان را نزد دفتر دیوان تودیع کرده باشد.

رفًا صالحیت دیوان را در یک یا چند المیه ِص اع ۀخاص، کشور صادرکنند ۀتواند خاص یا عام باشد. در اعالمی. اعالمیه مذکور می۲
اختالفات یا یک یا چند نوع مخصوص از  ۀیی و در مورد کلّ ها صالحیت دیوان به طور کلّ که در اعالمیهپذیرند درحالیاختالف می

 شود.اختالفات پذیرفته می

کشورهای  ۀها از طرف دفتر دیوان به کلیمصدق آن هایها در بایگانی دبیرخانه دیوان مضبوط خواهد ماند؛ و نسخه. اصل اعالمیه۳
 شود.کننده اساسنامه دیوان و دیگر کشورها ارسال میقبول

 القا یا اصالح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد دارد. . شورای امنیت حّق ۴

 ای که طبق این قطعنامه صادر شد تابع تصمیم دیوان خواهد بود.یا اثر هر اعالمیه. کلیه مسائل مربوط به تشخیص اعتبار ۵

 

 ب) افراد

شود، بلکه آنها نیز بدان معنی نیست که اختالفات ارجاعی به دیوان، هرگز به افراد مربوط نمی ۳۴قبول اصل مندرج در بند یک ماده 
 تبوع خود بخواهند که به نفع آنها از دیوان تقاضای رسیدگی کنند.توانند با توسل به اصل حمایت سیاسی، از کشورهای ممی

 المللیهای بینج) سازمان

و  ۲کند، بندهای اساسنامه دیوان صراحتًا صالحیت دیوان مزبور را به رسیدگی به اختالفات کشورها محدود می ۳۴هر چند بند یک ماده 
توانند از دیوان رأی المللی فقط میهای بینکنند. سازمانالمللی را تعیین میینهای بهمان ماده شرایط همکاری بین دیوان و سازمان ۳

 مشورتی تقاضا کنند.

 . از حیث موضوع دعوا۲

بودن دعوا از نظر حقوقی و نیز صالحیت خود را احراز پذیرشاز آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است قبل از هرگونه اقدامی باید قابل
 المللی دادگستری موضوعات زیر در صالحیت دیوان است:اساسنامه دیوان بین ۳۶ماده  ۲ کند. به موجب بند

 ؛الف. تفسیر یک معاهده

 ؛الملل باشدب. هر موضوعی که مربوط به حقوق بین

 ؛شودالمللی محسوب میج. واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین

 شود.ن میالمللی معیّ ض یک تعهد بیند. نوع و میزان غرامتی که باید برای نق
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 ها. از حیث رضایت دولت۳

مراجعه یکی از اصحاب  رِف تواند به اختالفات حقوقی رسیدگی کند و به ِص دیوان تنها در صورت رضایت کامل کلیه اصحاب دعوا می
ا قبًال رضایت خود مبنی بر رسیدگی به تواند طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعو دیوان و تسلیم شکایت نمی

 اختالفات را اعالم داشته باشد و یا پس از بروز اختالف صالحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختالف بپذیرد.

 پذیرش صالحیت اجباری -

 توان پذیرفت:پذیرش صالحیت اجباری دیوان را از دو طریق می

 المللینهای بینامهها و موافقت. از طریق عهدنامه۱

 جانبههای یک. از طریق صدور اعالمیه۲

 

 المللی:های بیننامهها و موافقتپذیرش صالحیت اجباری دیوان از طریق عهدنامه •

های قرارداد موافقت المللی حاوی موادی راجع به پذیرش صالحیت اجباری دیوان هستند به نحوی که طرفهای بیننامهاغلب موافقت
بروز اختالف موضوع را جهت رسیدگی به دیوان ارجاع کنند. در چنین مواردی، قضیه مورد اختالف به وسیله یک  کنند در صورتمی

یه ملزم به حضور در مقابل دیوان است. این الزام ناشی از رضایتی است که دولت لَ عَ درخواست کتبی نزد دیوان مطرح و کشور مدعٌی 
د استناد کشور مدعی به دیوان ابراز کرده است. عالوه بر معاهدات دوجانبه، اغلب معاهدات ضمن قرارداد یا عهدنامه مور  َعَلیهمدعٌی 

 المللی دادگستری هستند.چندجانبه حاوی موادی راجع به پذیرش اجباری صالحیت دیوان بین

 جانبههای یکپذیرش صالحیت اجباری دیوان از طریق صدور اعالمیه  •

تواند صالحیت اجباری دیوان را المللی دادگستری کشورهای امضاکننده این اساسنامه میه دیوان بیناساسنام ۳۶ماده  ۲بر اساس بند 
جانبه در مقابل هر دولت دیگری که همین تعهد را پذیرفته باشد در مورد تمام اختالفات حقوقی در موارد زیر را ضمن یک اعالمیه یک

 قبول کند:

 تفسیر یک معاهده -

 الملل باشدموضوع حقوق بینای که هر مسئله -

 شود.المللی محسوب میحقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین -

 المللی داده شود.نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین -

ر شوند. این شروط در این تواند بدون قید شرط و یا مشروط صادهای پذیرش صالحیت اجباری دیوان میالزم به ذکر است که اعالمیه
 ها خواهد بود:زمینه

 شرط مربوط به محدودیت از نظر مدت اعتبار اعالمیه -

 شرط معامله متقابل -

 شرط صالحیت محاکم داخلی -

 آمیز اختالفاتهای حل و فصل مسالمتشرط سایر روش -
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 شرط معاهدات چندجانبه -

 شرط عدم شناسایی -

 شرط جنگ -

 المنافعهای مشترکولتشرط اختالف بین د -

 شرایط ویژه -

 شرط عطف به ماسبق نشدن -

 ب) صالحیت مشورتی دیوان

عبارت است از اظهارنظر حقوقی و قضایی دیوان درباره مسائل حقوقی که  در این خصوص المللی دادگستریصالحیت دیوان بین
تواند به تقاضای ارکان سازمان ملل متحد یا ه، دیوان میاساسنام ۶۵کنند. طبق ماده المللی به دیوان ارجاع میهای بینسازمان
های تخصصی در هر مسئله حقوقی که از طرف مؤسسات مزبور به دیوان ارجاع شود رأی مشورتی بدهد. مجمع عمومی و سازمان

اقتصادی و اجتماعی و شورای امنیت نیز حق درخواست رأی مشورتی از دیوان را دارند و طبق مقررات منشور، مجمع عمومی به شورای 
 شورای قیمومت اجازه استفاده از این حق را داده است.

المللی آرای های بیننامهآور نیستند مگر در مواردی که به موجب موافقتالمللی دادگستری الزاماز نظر حقوقی، آرای مشورتی دیوان بین
 خته شده باشند.آور شنامشورتی دیوان به طور کلی یا در مورد مسائل معینی الزام

 

 المللیداوری بین

 دهد:بررسی سوابق داوری، تحول تاریخی آن را به صورت زیر نشان می

 ؛. داوری فردی یا داوری توسط رئیس یک کشور۱

 ؛. داوری توسط کمیسیون مختلط۲

 . داوری توسط دادگاه. اوج تحول داوری در قضیه آالباما مطرح شد.۳

ی شخصی و مسلح به ادوات جنگی بود که به وسیله شورشیان ایاالت جنوبی آمریکا در جنگ علیه ایاالت قضیه آالباما: آالباما یک کشت
ق به دولت انگلیس ساخته شده و تجهیزات خود نیز شمالی به کار گرفته شد. دولت آمریکا مدعی بود که این کشتی در یکی از بنادر متعلّ 

دانست از دولت انگلیس خواست تا خسارت طرفی میدولت آمریکا این عمل را مغایر بی است. در بنادر و با کمک آن دولت دریافت کرده
وارده را جبران کند. دولت انگلیس این ادعا را رد کرد. سرانجام پس از مذاکرات مفصل به موجب قرارداد واشنگتن طرفین موافقت کردند 

نماینده از دیگر  ۳یک نماینده از هر یک از طرفین اختالف و  که موضوع به داوری ارجاع شود. یک کمیسیون پنج نفره متشکل از
 کشورها در شهر ژنو رسیدگی به آن اختالف را آغاز کردند و نهایتًا دولت انگلیس ملزم به پرداخت خسارت وارده به آمریکا شد.

 

 گیرد:اعالم توافق برای وجوب داوری به طرق مختلف زیر صورت می

 ای منعقد و اختالف خود را به داوری ارجاع کنند.نامهتوانند پس از بروز اختالف موافقتها میولت. قرار رجوع به داوری: د۱
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های دو یا چندجانبه خود قید رجوع به داوری را گنجاندند. نامهها پیش از بروز اختالف در قالب موافقت. شرط رجوع به داوری: دولت۲
 شرط داوری به دو صورت خاص و عام مطرح است.

شود که دو یا چند کشور توافق کنند که کلیه اختالفات یا برخی از آنها را از . قرارداد داوری دائمی: این قرارداد به قراردادی اطالق می۳
 .۱۹۲۸طریق داوری حل و فصل کنند مانند پیمان عمومی 

صالحیت و اختیارات داوران/قواعدی که  آیین داوری به این عوامل بستگی دارد: موضوع اختالف/کیفیت انتخاب داوران/حدود و -
 دهد.داور مبنای حکم داوری خود قرار می

 خصوصیات حکم داوری: - 

 . حکم داوری الزامی است.۱

 . حکم داوری قطعی است.۲

 . حکم داوری دارای ضمانت اجرا نیست.۳

 حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 :تجاوز

 :ولیت متجاوزؤمس

شود و هرگونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه المللی میالمللی است، در نتیجه موجب مسئولیت بینی علیه صلح بینجنگ تجاوزکارانه جنایت
منشور ملل متحد و شورای امنیت  ۳۹). البته تعیین مسئول یا متجاوز بر اساس ماده ۵ماده  ۳و  ۲ناشی از آن قانونی نیست (بندهای 

ت خاصی را مأمور بررسی موضوع تجاوز کند. برای نمونه، شورای امنیت قطعنامه أه یا هیتواند کمیتاست. در این خصوص، شورا می
در مورد نحوه پایان جنگ ایران و عراق به دبیرکل اختیار داد تا ضمن مشورت با طرفین مناقشه،  ۱۹۸۷ژوئیه  ۲۱مورخ  ۵۹۸شماره 

طرف مورد بررسی قرار داده و در حداقل ممکن آن را به هیئتی بی دهندهمسئله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت آغازگر جنگ و ادامه
 .)۶گزارش امر را به شورای امنیت تسلیم کند (بند 

 

 :اعتبار حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز

ای به گونهیک از مواد آن نباید از یک پیوستگی و ارتباط حقوقی و منطقی برخوردار است؛ به این نحو که هیچ ۸اوًال قطعنامه طبق ماده 
 مستقل و جدا از دیگر مواد آن مورد اجرا و تفسیر قرار گیرد.

گسترش داده یا محدود کند، از  ءنحااز أ کدام از مقررات قطعنامه نباید چنان تفسیر شود که شمول منشور ملل متحد را به نحویثانیًا هیچ
 ).۶(ماده جمله مقررات مربوط به مواردی که طبق منشور کاربرد زور مشروع است 

المللی و اعتبار حقوقی عمال موجد سابقه عرفی بیناز أ های اعالمی مجمع عمومی در حد یکیثالثًا این قطعنامه همچون سایر قطعنامه
 المللی ندارد.آن نیز در همین حد است. در نتیجه مسلمًا ارزش و اعتباری چون معاهدات بین

 

 مفهوم دفاع مشروع
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الملل تفاوتی با مفهوم دفاع مشروع در حقوق داخلی ر نظام حقوقی است. مفهوم دفاع مشروع در حقوق بیندفاع مشروع جزء الینفک ه
الملل به دلیل دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، در حالی که در حقوق بین ،ندارد. تنها فرق آن در این است که در حقوق داخلی

ای که خود استثنایی بر قاعده منع فوق دولتی، دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده ما فقدان یک قدرت فرا ملی و یک نیروی اجرایِی 
 توسل به زور و تحریم و جنگ است.

عمال آنها خارج از هرگونه متمدن است که إ هایملت شدۀی حقوقی به رسمیت شناختهامروزه دفاع مشروع به منزله یک اصل کلّ 
 صالحیت قراردادی قابل پذیرش است.

دهد تا به فوریت در مقام تهاجم حق می ،مسلحانه شود که بر اساس آن، به کشور مورد تجاوزِ به وضعیتی اطالق می مشروع اعدف
 کشور یا کشورهای دیگر با هر وسیله ممکن، متوسل به زور شده و با دفاع از خود، دشمن تجاوزگر را سرکوب کند. ۀمسلحان

جوار با انعقاد داشته باشد به این ترتیب که تعدادی از کشورها مخصوصًا کشورهای همدفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی 
خاص تعهد کنند در صورتی که هر یک از آنها مورد تعدی و تجاوز کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد، سایرین به یاری او  تدافعِی  پیماِن 

 ممکن است پس از وقوع تجاوز منعقد شود. شتافته و متجاوز را قلع و قمع کنند. این پیمان تدافعی حتی

 

 شرایط اساسی دفاع مشروع

 احراز تجاوز مسلحانه

شرط اولیه دفاع مشروع، محرز و مسلم بودن عمل تجاوز مسلحانه است؛ به این معنی که در وهله اول باید تجاوز مسلحانه و 
عینیت پیدا کرده باشد، فرضًا عبور نیروهای نظامی یک کشور از  ی خارجی وای صورت گرفته باشد و عملیات تجاوزکارانه تجلّ زورمدارانه

ی جزیی مرزی های مسلحانهها به سرزمین کشور دیگر. البته مسلمًا درگیریالمللی و وارد شدن زورمدارانه آنبین ۀشدمرزهای شناخته
 شود.گردد، عمل تجاوز محسوب نمییالمللی ممیان قوای نظامی دو کشور که احیانًا منجر به عبور موقت از مرزهای بین

 

 رعایت شروط ضرورت و تناسب

ای باشد که وجود خطر واقعًا و در عمل احساس شود که در چنین شرط دیگر دفاع مشروع آن است که اوًال اوضاع و احوال به گونه
گیرد، تناسبی وجود اع از خود صورت میکند. ثانیًا میان عمل تجاوز به اقداماتی که در جهت دفدفاع ضرورت پیدا می وضعیتی، حّق 

 داشته باشد. به بیان دیگر دفاع باید الزامًا متناسب با حدود و دامنه حمله یا خطرات احتمالی ناشی از آن باشد. فرضًا اگر کشوری مورد
دام جمعی (شیمیایی، های انههای کالسیک قرار گرفته، مجاز نیست که در مقام دفاع، از سالحتجاوز حمله مسلحانه توسط سالح

 ای) استفاده کند.میکروبی و هسته

 

 فرض خارج از چهارچوب دفاع مشروع

 دستی در حمله به انگیزه وقوع تجاوز احتمالی آینده:) پیش١

این تجاوز احتمالی ممکن است به صورت تهدید به تجاوز، اعالن جنگ، بسیج همگانی نیروها و تجمع نیروهای مسلح در مرز باشد. در 
تواند شرح واقعه را به شورای امنیت گزارش کند و شکایت دهد مورد تجاوز قرار خواهد گرفت تنها میاین حالت، کشوری که احتمال می

مبادرت به عملیات  ای واقع نشده و تجاوزی صورت نگرفته به هیچ وجه حّق الزم را مطرح سازند، لیکن تا زمانی که حمله مسلحانه
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مشعر بر اینکه حکومت  ۱۹۸۰شروع را ندارد. در این فرض، مثًال ادعای عراق پس از حمله به ایران در سال جنگی به عنوان دفاع م
 .برای حفظ حکومت و تمامیت ارضی خود به زور متوسل شود» دفاع از خود«عراق ناگزیر است در مقام 

 د مردود است.) صد درص۱۹۸۰سپتامبر  ۲۲(سخنان سعدون حمادی، وزیر امور خارجه وقت عراق در 

 ) تجاوز متقابل کشور در مورد تجاوز به کشور متجاوز:٢

تواند در المللی عقب راند، لیکن خود نمیتواند تجاوز را سرکوب کند و نیروهای تجاوزگر را پشت مرزهای بینکشور مورد تجاوز تنها می
اشغال کند که در این صورت،  -هر چند به طور موقت  -شور را تعقیب آن نیروها، وارد قلمرو کشور متجاوز شود و احیانًا مناطقی از آن ک

 شود.کشور مورد تجاوز خود متجاوز محسوب می

 

 المللی حاکم بر دفاع مشروعمقررات بین

 سابقه تاریخی

وده المللی، وجود صالحیت بی قید و شرط و نامحد، مانع از این جهت پذیرش حق دفاع مشروع به عنوان یک حق بین۱۹۱۹تا سال 
کنندگان کشورها در توسل به جنگ بود، اما پس از آن سال نیز میثاق جامعه ملل ذکری از دفاع مشروع به میان نیاورد. شاید تدوین

بینی آن نیست؛ اما میثاق بنیادی و جهانی شناخته شده است، بنابراین نیازی به پیش کردند که دفاع مشروع حّق میثاق چنین تصور می
جمعی تدافعی و برخی آرای قضایی های دسته(در مقدمه) تلویحًا و معاهدات لوکارنو، منشور ملل متحد و پیمانکلوگ  -برایان 

 اند.صراحت این مسئله را بازگو کردهبه المللی بین

 

 منشور ملل متحد

ی امنیت اقدامات الزم را (در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورا منشور ملل متحد ۵۱ماده  طبق
 -المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود برای حفظ صلح و امنیت بین

آورند، ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در إعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل میلطمه - جمعیانفرادی یا دسته
وجه به اختیارات وظایفی که شورای امنیت طبق منشور دارد و به موجب آن واقعًا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ

المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام الزم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین
 داشت.)

 :دهداین ماده نکات اساسی چندی را به دست می تفسیر ماده: این تفسیر

» حمله مسلحانه«به مثابه  توانندآورد، اما اقداماتی که میبه میان می» حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد«منشور سخن از : ١
پیما تا حدود زیادی های قارهای و موشکتههای شیمیایی، میکروبی و هسسازد؛ بنابراین بدون شک اثر سالحمشخص نمی شود را تلقی

 کاربردِ  دگرگون ساخته است و این امر مسلمًا با توجه به ممنوعیِت » حمله مسلحانه«مفهوم این ماده از منشور را در مورد موقع و زمان 
 کند.دیدنظر در منشور را ایجاب میکاربرد آنها، تج ۀهای کالسیک یا متعارف و نحوهای یادشده و تفاوت بارز آنها با انواع سالحسالح

کند؛ به این ترتیب که دفاع تنها زمانی ) منشور، دفاع مشروع در اجرا و به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می۲
 تهاجم را از حّق  المللی اتخاذ نکرده باشد. عمل شورا، کشور موردمجاز است که شورا تدابیر الزم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین

 شود.المللی به معنی دقیق کلمه، جانشین دفاع مشروع میهای بیندارد و آیین مجازاتدفاع مشروع باز می
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عمال آن را إدهد و شرایط کند، اما در مورد این اصطالح کمترین توضیحی نمیجمعی اشاره می) منشور هرچند به دفاع مشروع دسته۳
جمعی تدافعی این ای دستههای منطقهبه بعد کشورها خود با انعقاد پیمان ۱۹۴۵وجب گردید تا از سال سازد. این امر ممشخص نمی

 منشور رعایت شود. ۵۱خالء را از میان بردارند. در هر حال در اعمال این حق باید اصول کلی مندرج در ماده 

ند به شورا گزارش دهند. این مقررات هر چند عالی است، لیکن آور ) اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می۴
 دهد تا کلیه نتایج ثمربخش را به بار آورد.وتو به او اجازه نمی سداد فعالیت شورای امنیت با به کارگیری حّق نا

 

 جمعیهای تدافعی دستهپیمان

عی و یک ضمانت اجرای واقعی موجب شد تا از سال خالء موجود در منشور ملل متحد در مورد برقراری یک سیستم امنیت دسته جم
دفاع مشروع «ای انعقاد یافته و در آنها به مسئله های تدافعی دسته جمعی میان کشورها، مخصوصًا به صورت منطقهبه بعد پیمان ۱۹۴۵

چندجانبه، منطقه یا غیر  های متعدد، دوجانبه وبه دفاعیات مختلف در میثاق» دفاع مشروع دسته جمعی«ه شود. توّج » دسته جمعی
توان از پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) ترین آنها میمنشور مبتنی است، تکرار شده است؛ از جمله مهم ۵۱ای، که مستقیمًا بر ماده منطقه
 ) نام برد.۵(ماده 

 

 المللیرویه قضایی بین

المللی توان به رأی دیوان بینرسمیت شناخته شده است می دفاع مشروع به ها حّق المللی که در آندر میان آرای متعدد قضایی بین
 در قضیه اختالف ایاالت متحده آمریکا و نیکاراگوئه اشاره نمود. ۱۹۸۶ژوئن  ۲۷دادگستری مورخ 

قاضا در این پرونده، نظر ایاالت متحده این بود که ایاالت متحده با دادن کمک متناسب و ضروری به کشورهای ثالثی که در آن کشور ت
منشور ملل متحد به عنوان  ۵۱دفاع مشروع استفاده کرده و این حق به موجب ماده  کرده بودند و این دادرسی شرکت نداشتند، از حّق 

برای همه کشورها شناخته شده است (منظور از کشورهای ثالث، کشورهای السالوادر، کاستاریکا و » دفاع مشروع دسته جمعی حّق «
 های سازمان ملل متحد است.این ترتیب مسئله سیاسی و در صالحیت ارگانهندوراس هستند) و به 

 دیوان در رأی خود اوًال رسیدگی به مسئله دفاع مشروع را بر خالف نظر آمریکا در صالحیت خود دانست و ثانیًا در مورد شناسایی حّق 
گیرد از خود دفاع که وقتی هدف حمله متجاوز قرار می طبیعی هر دولت این است منشور، حّق  ۵۱دفاع مشروع اعالم داشت: بنا بر ماده 

 دفاع دسته جمعی را به رسمیت شناخته است. کند. به این ترتیب، منشور ملل متحد حّق 

 

 المللیعملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین

نها در دو مورد استفاده از زور مجاز و مشروع الملل عام، تآمره حقوق بین ۀه به اصل عدم توسل به زور به عنوان یک قاعدامروزه با توّج 
 المللی.است: یکی در مقام دفاع مشروع و دیگری در چارچوب عملیات نظامی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین

 .عملیات حفظ صلحو  المللیعملیات نظامی بینعملیات نظامی یادشده، به دو شکل متفاوت متجلی است: 

 

 المللیبینعملیات نظامی 

 المللیالف: تغییر عملیات نظامی بین
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ای از تدابیر قهری مسلحانه است که به عنوان نوعی ضمانت اجرای مؤثر و واقعی در برابر تهدید علیه المللی، دستهعملیات نظامی بین
 بینی شده است.صلح نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه، در منشور ملل متحد پیش

های دیپلماتیک و منشور (مجازات ۴۱شده در ماده بینیکه اقدامات پیش هدت تشخیص دنانچه شورای امنیّ منشور، چ ۴۲طبق ماده 
نیروهای  ۀاقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به وسیل ۀتواند وارد مرحلاقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می

داند، انجام دهد. این اقدامات ممکن است المللی الزم میحفظ یا اعاده صلح و امنیت بینهوایی، دریایی و زمینی، عملیاتی را که برای 
مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد. در این مورد نقش اختصاصی که منشور 

). در این ۲۴کند (ماده المللی توجیه میحفظ صلح و امنیت بین به شورای امنیت اعطا نموده، نام او را به عنوان مسئول اساسی
منشور) و کلیه اعضا مکلف به اجرای تصمیمات شورای  ۲ماده  ۷خصوص، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور کارایی ندارد (بند 

 منشور). ۲۵امنیت هستند (ماده 

 

 المللیسازماندهی عملیات نظامی بین

المللی المللی یا یک نیروی متشکل و خاص نظامی بینه یا نظامی شورای امنیت، مستلزم وجود یک سازمان بیناقدامات قهری مسلحان
 است که در زمان صلح ایجاد شده باشد.

 ۀ)؛ به این صورت که کلی۴۵و  ۴۴ ،٤٣بینی کرده است (مواد ه کرده و تأسیس آن سازمان یا نیرویی خاص را پیشمنشور به این مهم توّج 
المللی، بخشی از نیروهای مسلح خود را در اختیار شورای امنیت قرار دهند. ضای ملل متحد باید به منظور حفظ صلح و امنیت بیناع

المللی فراهم سازند. تشکیل چنین نیروی نظامی منوط به درخواست شورای همچنین بایستی تسهیالتی از عبور برای نیروی نظامی بین
المللی قلمداد کرد، بلکه مجمعی توان یک ارتش واقعی بینالمللی را نمیهای خاص است. نیروی نظامی بینامهنامنیت و انعقاد موافقت

های خاص (مقرر در نامههای ملی هماهنگ نیز به دلیل عدم انعقاد موافقتی هماهنگ است، اما همین مجموعه ارتشهای ملّ از ارتش
 های بزرگ بوده است.موفقیت، به دلیل اختالفات میان قدرت منشور) تشکیل نشد. این عدم ۴۳ماده  ۳بند 

 

 کمیته ستاد نظامی

های کشورهای عضو دائمی شورای امنیت یا نمایندگان کمیته ستاد نظامی از ارکان فرعی شورای امنیت است که از روسای ستاد ارتش
 منشور). ۴۷ماده  ۱آن ترکیب یافته است (بند 

 ی عبارت است از:اهم وظایف کمیته ستاد نظام

 منشور)؛ ۴۶هایی در زمینه استفاده از نیروهای مسلح (ماده ) کمک به شورای امنیت در تهیه طرح۱

 منشور) ۴۷ماده  ۱) ارائه مشورت شورای امنیت در امور نظامی (بند ۲

 منشور)؛ ۴۷شود (بنده یک ماده میشورا قرار داده  ) فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار۳

 منشور) ۴۷ماده  ۱تنظیم تسلیحات و خلع سالح احتمالی (بند  )۴

 ۴۷ماده  ۴ای است (بند های منطقهای؛ این کار منوط به اجازه شورای امنیت و مشورت با سازمانهای فرعی منطقه) تأسیس کمیته۵
 منشور)

 نقش خود را به خوبی ایفا کند. های بزرگ نتوانستهنظر میان قدرتاین کمیته تشکیل شده است، اما به دلیل اختالف
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 عملیات حفظ صلح

یافته نظامی و یا غیرنظامی سازمان ملل متحد اطالق به مجموعه عملیات سازمان »عملیات حفظ صلح«حفظ صلح:  تعریف عملیات
اعم  - اصماتشود که به منظور پیشگیری از مخاصمات و یا محدود کردن مخاصمات، کاهش مخاصمات و یا پایان بخشیدن به مخمی

گیرد. این المللی انجام میو به طور کلی، حفظ صلح و امنیت بین -المللی از مخاصمات میان کشورها با یکدیگر یا مخاصمات غیر بین
عملیات را نیروهای نظامی و غیرنظامی کشورهای داوطلب عضو سازمان ملل متحد و با مجوز و تحت نظارت شورای امنیت سازمان 

گروه «و نیروهای غیرنظامی را با عناوین مختلف، از جمله » نیروهای پاسدار صلح«گیرند. نیروهای نظامی را عهده میملل متحد بر 
نامند. نیروهایی که به نوعی در عملیات حفظ صلح مشارکت دارند در طول عملیات از ها میو امثال آن» ت نظارتأهی«، »ناظر

 ۱۹۴۶ها و مزایای ملل متحد مورخ منشور ملل متحد و مقررات عهدنامه مصونیت ۱۰۵ و ۱۰۴ها و مزایای مقرر در موارد مصونیت
 برخوردارند.

 

 مبنای حقوقی عملیات حفظ صلح

در مورد عملیات حفظ صلح، مقررات صریحی در منشور ملل متحد وجود ندارد، اما طبق رویه سازمان ملل متحد که ناشی از 
عرفی تبدیل شده است از یک سو و با تفسیر مترقیانه از  ۀمع عمومی است و خود به قاعدهای متعدد شورای امنیت و مجقطعنامه

؛ فصل هفتم، باالخص ماده ۳۷و  ۳۴، ۳۵، ۳۶؛ فصل ششم، باالخص مواد ۲و  ۱مجموعه مقررات منشور (مخصوصًا فصل اول، مواد 
 گردد.) از سوی دیگر، مبانی حقوقی عملیات حفظ صلح مشخص می۴۰

الملل این ماده را برای توجیه برپایی نظران حقوق بینمنشور ضروری است، چرا که اکثر صاحب ۴۰وص به ویژه توجه به ماده در این خص
 ۳۹شورای امنیت به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع و پیش از آنکه وفق ماده «، ۴۰دانند. طبق ماده عملیات حفظ صلح کافی می

های ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که تواند از طرفاماتی که باید معمول گردد، تصمیمی اتخاذ کند، میهایی نماید یا درباره اقدتوصیه
 توان از عملیات حفظ صلح نام برد.از جمله این اقدامات موقتی می» دهد، انجام دهند.شورا ضروری یا مطلوب تشخیص می

منشور توأمان باشد، مخصوصًا اینکه در برخی از  ۴۰و  ۳۹فظ صلح، مواد رسد که مبنای حقوقی عملیات حدر مجموع چنین به نظر می
 های مربوط به تجویز عملیات، صریحًا به آن مواد و یا به طور کلی به فصل هفتم منشور استناد شده است.قطعنامه

ت نظارت ملل متحد در عراق و کویت أمثال مورد اول در عملیات گروه ناظر ملل متحد در ایران و عراق (یونیماگ) و مثال مورد دوم، هی
 (یونیکوم) است.

 

 :های عملیات حفظ صلحویژگی

 غیر قاهرانه و غیر آمرانه بودن عملیات

آمیز است. در نتیجه، نیروهای نظامی و غیرنظامی حافظ عملیات حفظ صلح در اساس دارای ماهیت غیر قاهرانه، غیرآمرانه و مسالمت
توسل به سالح نیستند، مگر به صورت محدود، آن هم در مقام دفاع مشروع یا در راستای ضرورت حتمی صلح مجاز به استفاده از زور 

های سبک مجهز باشند. این های خود و بر همین اساس است که نیروهای پاسدار صلح باید منحصرًا به سالحبرای پیشبرد مأموریت
 ار صلح قادر به انجام آن هستند.داستثنای توسل به زور و معموًال تنها نیروهای نظامی پاس

 توافقی بودن عملیات
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تواند به کشورهای داوطلب عضو سازمان ملل متحد توصیه نماید تا بخشی از نیروهای نظامی و شورای امنیت یا مجمع عمومی می
ر یا کشورهای محل انجام غیرنظامی خود را به طور موقت جهت انجام عملیات حفظ صلح در اختیار سازمان قرار دهند. به عالوه، کشو

کننده در عملیات و عملیات نیز باید با اجرای عملیات در قلمرو خود موافقت نمایند. مسلمًا تمدید عملیات منوط به رضایت کشور شرکت
 است. کشور محل انجام عملیات

 طرفی در عملیاتبی

یرنظامی حافظ صلح نباید در قلمروی کشور یا کشورهای طرفانه اجرا شود و نیروهای نظامی و غعملیات حفظ صلح باید به صورت بی
طرفه اختالف یا درگیری تبدیل محل مأموریت، از این یا آن طرف اختالف یا درگیری، جانبداری نمایند؛ در غیر این صورت، خود به یک

 خواهند شد.

چ شرایطی بدان خدشه وارد گردد. خدشه به طرفان بودن عملیات، یکی از اصول بنیادین عملیات حفظ صلح است که نباید تحت هیبی
دهد و به طور کلی عملیات وصف حفظ صلح یا پاسداری از صلح را از دست خواهد داد. این اصل، کل عملیات را تحت شعاع قرار می

منشور ملل متحد  ۲ماده  ۷طرفی در عملیات، رعایت اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورها مقرر در بند های مستقیم بییکی از پیام
شده در فصل هفتم منشور است، نه عملیات غیر بینیاست، زیرا استثنای مقرر در بند یادشده صرفًا محدود به اقدامات قاهرانه پیش

طرفی در قاهرانه حفظ صلح، هرچند این عملیات ممکن است طبق فصل هفتم منشور برقرار شده باشد. نمونه بارز خدشه بر اصل بی
المللی اعتمادی جامعه بینها بیمالحظه نمود که تا مدت ۱۹۶۰توان در عملیات حفظ صلح در کنگو در سال فظ صلح را میعملیات ح

 گونه عملیات به همراه داشت.را به این

 

 ها در عملیات حفظ صلحوظایف و مأموریت

 پذیرفته عبارتند از: انجام» عملیات حفظ صلح«هایی که تاکنون تحت عنوان ترین وظایف و مأموریتمهم

 ) نظارت بر آتش بس، متارکه جنگ و ترک مخاصمه؛۱

 ) کنترل مرزها۲

 ) عملیات پیشگیرانه۳

 ) جداسازی نیروهای نظامی و حائل شدن میان آنها۴

 دوستانه و نظارت بر آنهاهای انسان) توزیع کمک۵

 ) نظارت بر حسن اجرای موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه۶

 نظم و امنیت و اجرای قانون داخلی ) حفظ۷

الملل، مخصوصًا در ها، موازین حقوق بینضمنًا نیروهای نظامی و غیرنظامی حافظ صلح باید همواره در حین انجام وظایف و مأموریت
کشور محل حتی طبق قانون داخلی  -موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعایت نمایند و به اقدامات متخلفانه و مجرمانه 

ها و مزایای آنها را لغو توانند مصونیتمبادرت ننمایند، در غیر این صورت، دبیر کل یا شورای امنیت سازمان ملل متحد می -ماموریت
 کرده و آنان را به دست عدالت بسپارد.

 

 مفهوم حقوقی جنگ و حقوق جنگ
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 مالحظات کلی و طرح موضوع

گونه قید و شرطی، از آن تجلیل ای دیگر نیز بدون هیچکنند و عدهای آن را محکوم می: عدهافراطی وجود دارد ۀدر مورد جنگ دو نظری
 بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن، جنگ در برخی حاالت مضر، اما الزم و ضروری است. ۀآورند. البته نظریبه عمل می

 یت دارای مفهوم حقوقی است.شده، امروز جنگ به عنوان یک واقعبه رغم نظریات ضد و نقیض مطرح

شناخت مفهوم حقوقی جنگ و حقوق جنگ، مستلزم بررسی این موضوعات است: تعریف جنگ و عناصر سازنده آن؛ مفهوم اقدامات 
 مقابله به مثل مسلحانه؛ و باالخره حقوق جنگ.

 

 تعریف جنگ و عناصر سازنده آن

توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد: جنگ به رت و زور است که میالملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قددر حقوق بین
ای است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز و مسلحانه» ابزار سیاست ملی«عنوان 

شود (حقوق جنگ یا حقوق با کشورهای ثالث می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنینروی می
های سیاسی خود بر دیگری است مخاصمات مسلحانه). در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل دیدگاه

چنین نتیجه  توانشده باال میترتیب، عملیات قهرآمیز، مسلحانه وسیله است و هدف آن تحمیل اراده مهاجم است. از تعریف ارائهاینبه
گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیالتی و سازمانی که همان کشورها هستند؛ عنصر 

دار مادی که همان اعمال قدرت نظامی است؛ عنصر معنوی یا روانشناختی که همان قصد و نیت مبادرت به جنگ است؛ و باالخره هدف
 مصالح ملی کشورهای طرف متخاصم است. بودن جنگ همان منافع و

شود. در نتیجه دفاع مشروع یا ای که فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، از دید حقوقی، جنگ محسوب نمیبنابراین مخاصمه مسلحانه
 توان جنگ نامید.المللی را نمیعملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین

 

 مفهوم اقدامات مقابله به مثل مسلحانه

الملل است. این اقدامات که از جانب اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، اقدامات جابرانه و زور مدارانه است که ناقض مقررات حقوق بین
ای است که از سوی کشور دیگری علیه وی صورت گرفته است. هدف از این اقدامات، شود پیامد اعمال نامشروعیک کشور اتخاذ می

 عمال نامشروع، رعایت حق و جبران خسارات احتمالی است.أف به قطع مجبور کردن کشور متخل

عمال نامشروع هستند، منتها توجیه استثنایی آنها أذاتًا  -برخالف اقدامات مقابله به مثل غیرمسلحانه  -اقدامات مقابله به مثل مسلحانه 
 مبنی بر عملی است که پاسخگوی عمل نامشروع پیشین است.

تواند موردپذیرش الملل کالسیک است که امروزه نمیعنوان نوعی ضمانت اجرای مستقیم یا مجازات در حقوق بیناقدامات مذکور به 
 توان از محاصره دریایی و بمباران دریایی نام برد.باشد. از جمله این اقدامات می

رعایت شود؛ اصلی که به موجب آن باید میان باید اصل تناسب (نه تشابه)  -همچون غیرمسلحانه  -در اقدامات مقابله به مثل مسلحانه 
 العمل مربوط تناسبی وجود داشته باشد.خسارت وارده و عکس

الملل ن غیر حق اقدامات زورمدارانه در حقوق بینشناسایی مقابله به مثل مسلحانه و اقدامات مبنی بر آن، در واقع معمول ساختن مِ 
 وع ساخته است.المللی که توسل به زور را ممناست؛ حقوق بین
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متأسفانه امروزه نیز به رغم نامشروع شناختن اقدامات مقابله به مثل مسلحانه و صراحت آن مخصوصًا در اسناد حقوق بشردوستانه، این 
، به تالفی حمالت ۱۹۶۸گونه اقدامات کمابیش معمول است، از جمله بمباران ویتنام شمالی توسط نیروهای آمریکایی در سال گون این

 ها در خلیج تونکن.یکشت

توان پذیرفت که رویه الملل، نمیهای اقدامات مقابله به مثل مسلحانه در حقوق بینها و محکومیتدر مجموع به رغم اعتراض
اش از سوی کشور المللی کشورها به این ممنوعیت تن داده باشد، زیرا هیچ کشوری حاضر نیست در مواجهه با نابودی عناصرحیاتیبین

(از جمله بمباران شهرها)، صرفًا به قواعد حقوقی فاقد ضمانت اجرایی مؤثر و فوری بسنده کنند و یا با مراجعه و اعالم شکایت به دیگر 
 ها نهادها باشد.االجرای آننهادهایی مانند شورای امنیت در انتظار اتخاذ تصمیم الزم

 

 حقوق جنگ

حقوق «برابر وضعیت صلح است و در نتیجه، قواعد مربوط به آن نیز به نام  جنگ یک وضعیت خاص و استثنایی درجنگ:  الف: تعریف
 .قواعدی خاص و استثنایی است» جنگ

المللی الملل حاکم بر مناسبات متقابل کشورهای متخاصم در یک مخاصمه مسلحانه بینحقوق جنگ شامل مجموعه قواعد حقوق بین
اعم از  -المللی ست. به عالوه حقوق جنگ ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیر بینطرف او یا میان کشورهای متخاصم و کشورهای بی

 نیز هست. -داخلی و غیره 

دانند و ضرورت نمی» حقوق«المللی معاصر، حقوق جنگ را برخی دانشمندان و اندیشمندان بینحقوق جنگ:  ب: ضرورت وجودی
تنی بر این است که اوًال جنگ یک جنایت و ضد ارزش است، در حالی که حقوق دهند. عمده دالیل آنها مبوجود آن را مورد انکار قرار می

تواند و نباید یک مقوله ضد ارزشی مانند جنگ را تحت قاعده درآورد؛ ثانیًا با توجه به یک ارزش است و در نتیجه، یک ارزش نمی
از قواعدی به میان آورد که توسل به زور را مشروع ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ به عنوان یک قاعده آمره، دیگر نباید سخن 

 جلوه دهد.

هاست. ها خود پاسخگوی مخالفتای دارد، زیرا واقعیتهای یادشده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیت ویژهبه رغم مخالفت
ن پذیرفت که امکان وقوع جنگ تواالمللی رخت بر نبسته است. به راحتی میزندگی بین ۀمتأسفانه جنگ به طور قطعی و کامل از صحن

در هر لحظه باقی است؛ بنابراین، الزم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان خطرات و خسارات ناشی 
یک اصل را با الملل و به عنوان از آن را محدود ساخت. البته با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از منظر حقوق بین

 توان نادیده گرفت.اجرای مقررات حقوق جنگ نمی

ترین منابع حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه عبارتند از: قواعد عرفی حاکم بر مخاصمات مهمج: منابع حقوق جنگ: 
حان و بیماران نیروهای ، شامل عهدنامه ژنو راجع به بهبود وضعیت مجرو۱۹۴۹اوت  ۱۲های چهارگانه ژنو مورخ مسلحانه؛ عهدنامه

مسلح به هنگام لشکرکشی؛ عهدنامه ژنو راجع به بهبود وضعیت مجرمان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا؛ عهدنامه ژنو راجع 
نگی در به رفتار با اسیران جنگی؛ عهدنامه ژنو واجب حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ؛ عهدنامه الهه در زمینه حفظ میراث فره

المللی و مخاصمات غیر به ترتیب مربوط به مخاصمات بین ۱۹۷۷ژوئن  ۱۰های ژنو مورخ ؛ پروتکل۱۹۵۴مه  ۱۴زمان جنگ مورخ 
های چهارگانه ژنو؛ و عهدنامه راجع به منع هرگونه استفاده خصمانه نظامی از فنون و تغییر محیط زیست المللی، الحاقی به عهدنامهبین

 .۱۹۷۷مه  ۱۸مورخ 
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المللی که مخالف اصطالح حقوق جنگ هستند، اصالح حقوق بشردوستانه برخی حقوقدانان بیند: حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه: 
توان سخن از حقوق جنگ به میان آورد، بلکه باید حقوق نمایند و معتقدند که امروزه دیگر نمیرا به عنوان جایگزین پیشنهاد می

 بشردوستانه را مطرح نمود.

 ر پاسخ باید ابتدا مفهوم حقوق بشردوستانه روشن گردد تا آنگاه تفاوت آن با حقوق جنگ مشخص شود.د

رود و آن مجموعه قواعد حقوقی الملل بشردوستانه، در واقع بخشی از حقوق جنگ به شمار میحقوق بشردوستانه یا حقوق بین
و اموال و اهداف  -اعم نظامی و غیرنظامی  - رند؛ حمایت از افرادالمللی حاکم بر زمان جنگ است که عمدتًا جنبه حمایتی دابین

های مذکور دارند؛ حال آنکه بخش دیگری از حقوق غیرنظامی و الزاماتی که افراد و کشورهای متخاصم در حین نبرد به رعایت حمایت
مات مقابله به مثل مسلحانه، آغاز و پایان پردازد: مفهوم جنگ، مفهوم حقوقی اقداجنگ به تبیین قواعد مربوط به این موضوعات می

ها، اشغال نظامی (به استثنای قواعد ها در جنگها و سالحجنگ، تعیین عرصه مخاصمات، موارد مجاز به استفاده از وسایل و شیوه
 طرفیمربوط به حقوق بشردوستانه) و باالخره بی

 رسد.نظر نمی بنابراین محدود کردن حقوق جنگ به حقوق بشردوستانه صحیح به

 

 حقوق بین الملل محیط زیست

ای از حقوق داخلی است، اما در عصر حاضر به سبب پیشرفت صنعت و نفسه شاخهبحث محیط زیست و حقوق محیط زیست اگر چه فی
لمللی تبدیل شده ا، فرامرزی و بینله فراملیأ، به مسهای فراوان شدهت محیطی و آلودگیتکنولوژی که باعث به وجود آمدن مسائل زیس

 آید.المللی به شمار می، حوزه نسبتًا نوینی برای مقررات بینحفاظت از محیط زیستمحیط زیست و  است؛ بدین سبب امروزه

مسائل و مشکالت  المللی است که هدف از آن حفاظت از محیط زیست است.الملل محیط زیست مجموعه قواعد حقوقی بینبینحقوق 
 بیشتر احساس شود. المللی،که ضرورت تدوین مقررات زیست محیطی در سطح بین زیست محیطی باعث شد

لین اگر اوّ  باید بگوییم، المللی پیدا کنیم،محیط زیست در سطح بینمقررات مربوط به  اگر بخواهیم تاریخی برای اولین قواعد و
الملل محیط زیست را باید حقوق بینهای واقعی ریشه اما گردد،های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم بر میکنوانسیون

ای یعنی شورای . در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقهجستجو نمود ١٩٦٨سال  تر،و به طور مشخص ١٩٦٠در اواخر دهه 
و منشور اروپایی آب در سال  ١٩٦٨مصوب لودگی هوا آرساندند که اعالمیه مبارزه با  اروپا و سازمان وحدت آفریقا اسناد مهمی را به تصویب

 ١٩٦٨المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در سال لین متون مصوب یک سازمان بینمصوب شورای اروپا اوّ  ١٩٦٨
 لندن شد. ١٩٣٣کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی تصویب و جانشین کنوانسیون 

 اسناد مرتبط با محیط زیست

 توان به موار زیر اشاره نمود:جمله اسناد مرتبط با محیط زیست می از

 (اعالمیه استکهلم) محیط زیست انسانی اعالمیه کنفرانس ملل متحد در موردالف.

پیشنهاد تشکیل کنفرانس جهانی در مورد محیط زیست انسانی را تصویب نمود. در این  ١٩٦٨در سال  مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
اصل در جهت  ٢٦کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست در  ۀتوان به اعالمیند سند مهم به تصویب رسید که از جمله آن میکنفرانس چ

توصیه در خصوص اقدامات هماهنگ برای مقابله با مشکالت زیست محیطی اشاره  ١٠٩عمل مشتمل بر  ۀحفاظت از محیط زیست و برنام
 هلم در مورد محیط زیست هم معروف است.مذکور به اعالمیه استک ۀاعالمی کرد.

 ب. منشور جهانی طبیعت
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سال بعد  ١٠ا لذ ها و معضالت زیست محیطی به ویژه در مورد منابع طبیعی باعث شد تدابیری جهت حفظ آن اندیشیده شود.گسترش آلودگی
 ٢٤نه حمایت از محیط زیست در یک مقدمه و المللی تحت عنوان  منشور جهانی طبیعت در زمیدومین سند مهم بین ،از کنفرانس استکهلم

، اصل الزم و ضروری بهبود و تقسیم سیستم حیات را برای رفع منشور جهانی طبیعت به تصویب مجمع عمومی رسید. ١٩٨٢ماده در سال 
اید حفاظت شود و توسعه کند که از طبیعت ب، اصولی از منشور اظهار میتیجهکند؛ در ننیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می

، اجتماعی باید متضمن حفاظت از طبیعت بوده و با اتالف منابع طبیعی مبارزه شود و نیز مقررات اجرایی باید در راستای این اقتصادی
 مفاهیم، به طور کامل جهت حفاظت از طبیعت به کار گرفته شود.

 عالمیه ریو)(ا ج. اعالمیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه

 ه به مشکالت و شرایط جدید،ها و کمبودهای موجود و با توّج بیست سال بعد از کنفرانس استکهلم، سازمان ملل در راستای رفع نارسایی
 برگزار نمود. ١٩٩٢کنفرانسی را تحت عنوان کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال 

محیط زیست و توسعه انجام گرفت. این کمیسیون در گزارشی تحت عنوان  رایبیون جهانی کارهای مقدماتی این کنفرانس توسط کمیس
 به مجمع عمومی تقدیم شد به تشریح وضعیت محیط زیست پرداخت. ١٩٧٨گزارش برانتلند که در سال 

، دفع هاحفاظت از تنوع گونهشده در این کنفرانس عبارت بود از محافظت از اتمسفر، کنترل آلودگی هوا، در مجموع مسائل عمده مطرح
ها و باالخره مسائل مالی جهت مبارزه با آلودگی ها و اقیانوسحفاظت از جنگل ،ها، بهبود کیفیت زندگی، سالمت انسانصحیح مواد زاید

به مسائلی  این اصول ها در قبال توسعه و محیط زیست است.ی برای تعیین وظایف دولتاصل کلّ  ٢٧ریو مشتمل بر  ۀاعالمی محیط زیست.
، نقش حقوق شهروندان، زنان و ساکنان بومی در این رابطه المللی برای حفاظت از محیط زیستهای بینچون وظایف کشورها و همکاری

 پردازد.می

 کرد. اشاره توان به کنفرانس های نیویورک و کیوتوترین آنها میمحیط زیست برگزار شده که از مهم ۀهای متعدد دیگری نیز در زمینکنفرانس

 نهادهای مرتبط با محیط زیست

محیط زیست  ۀدولتی در زمیندولتی و غیر  ،وابسته به سازمان مللای، وابسته به سازمان ملل و غیر اعم از جهانی و منطقه امروزه هزاران نهاد،
های حفظ یست محیطی و مکانیزم، تدوین و توسعه مقررات ز وضوع حمایت و حفاظت از محیط زیستشدن مفعالیت دارند که با نهادینه

های فراوانی بندینهادهای مرتبط با محیط زیست همانگونه که اشاره گردید دارای تقسیم گیرد.محیط زیست از طریق این نهادها صورت می
 توان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله این نهادها می بندی نمود.توان آنها را دستهاست و از جهات مختلف می

 برنامه محیط زیست ملل متحد .الف

به وجود  ١٩٧٢شود توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال برنامه محیط زیست ملل متحد که به اختصار یونپ نامیده می
ماهنگ ، هتاسیس این نهاد به این دلیل بود که فعالیت های دیگر نهادهای سازمان ملل را که به نوعی با محیط زیست در ارتباط بودندآمد.

 باشد:های یونپ در این زمینه میعمده فعالیت های خود قرار دهد.ه به امور زیست محیطی را نیز در سرلوحه فعالیتسازد و توّج 

 گاهی سیاسی از معضالت زیست محیطیآ رشد  -
المللی میان این مقابله با آن و برقراری نوعی اجماع بین ۀمعضالت زیست محیطی و نحو ۀرای علمی در زمینآکمک به جمع آوری   -

 آرا.
 ن.محافظت از محیط زیست دریاها و الیه ُازُ  ۀتسهیل برگزاری مذاکرات به خصوص در زمین - -
 افزایش توانمندی کشورها برای اداره بهتر محیط زیست. - -
 ب. کمیسیون توسعه پایدار -
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ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر  توو تهران! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
کنم تا زیادی دارم. البته همه تالشم را میی هایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهزندگی آنهاست. به یادگیری و  اشتراک

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم هایی را که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک میروش
متفاوتم! » های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیِت بیشتری می«من به این جمله ایمان دارم: 

 ون توسعه پایدار را تصویب نمود.قطعنامه مربوطبه تشکیل کمیسی ١٩٩٢بیست سال پس از تشکیل یونپ ،مجمع عمومی در سال  -
نظم  ،٢١اهداف این کمیسیون عبارتند از: کنترل و نظارت بر پیشرفت های حاصله در اعمال و اجرای طرح اقدام برای قرن 

بخشیدن به اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه در کلیت نظام ملل متحد از طریق تجزیه تحلیل گزارش های ارائه شده از 
از نظر تشکیالتی این کمیسیون در حکم یکی از ارکان فرعی شورای  سیسات ملل متحد.أها و ت، سازمانهادهاسوی تمامی ن

 اقتصادی، اجتماعی است.
 نهادهای دیگر ج. -
توان به سازمان به غیر از یونپ و کمیسیون توسعه پایدار، نهادهای دیگری هم درگیر مسائل محیط زیست هستند که برای نمونه می -

 ،ان عالوه بر وظایف دیگری که دارداین سازم المللی دریایی نیز مشهور است، نام برد.المللی که به سازمان بینی بینکشتیران
های دیگری نیز هستند که سازمان ایموعالوه بر  ها را نیز بر عهده دارد.مسئولیت مبارزه با آلودگی محیط زیست ناشی از کشتی

سازمان  المللی انرژی اتمی،آژانس بین ،علمی و فرهنگی ملل متحد سازمان آموزشی،های زیست محیطی دارند مانند صالحیت
، وظایف و این نهادها عالوه بر این که خود المللی کار و، سازمان بینسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ،بهداشت جهانی

امروزه عالوه بر  در قالب نمایندگی مشترک دارند.های مشترکی هم همکاری هایی را در مورد محیط زیست برعهده دارند،مسئولیت
د فوق، هزاران به جز موار ای فراوانی نیز در موضوعات مختلف زیست محیطی فعالیت دارند، نهادهای جهانی، نهادهای منطقه

دولتی اتحادیه ها و نهادهای غیر دولتی نیز نقش فعالی در زمینه مسائل محیط زیست دارند که در بین انجمنسازمان و گروه غیر 
 .تآن از اهمیت ویژه ای برخوردار اسبین المللی برای حفاظت از طبیعت و منابع 

روی و مصـرِف دههای اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توّجه قرار دهید؛ بپرهیزید از زیـاخطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارت«از حضرت امیر (ع) نقل است: 
جویِی حـداکثری از کاغـذ انجـام سازی این جزوه با هدِف اسـتفاده و صـرفه؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»بیش از حد که امواِل مسلمانان، تحّمِل ضرر و زیان را ندارد

قلـم و  با موارد سهواگر ببخشند و همچنین شایان ذکر است که: شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را
بـا مـا در میـان  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یـا واتسـاپ  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجـه شـدید؛ از طریـق ایمیـل دیگر که ما از آن غافل مانـدهیا خطاهای 

:  نویســنده اینســتاگرام  ١٣٩٩ اســفند:روزرسانیبه  نگــارش ایــن جــزوه از کتــاب آقــای ضــیایی بیگــدلی و مهــدی فیــروزی اســتفاده شــده اســت.در  .بگذاریــد

omid_mollakarimi  

https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
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ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابـت های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعدداستان نویسنده: 
گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخـر بعـد از دریافـت مـدرک ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می هم داشتم که

اید بـرای خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یـه اداره بشـم کـه نهایتـًا یـه حقـوق خـوب دریافـت کـنم. شـارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارشناسی
دیـدم. همیشـه ها رسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یـه حقـوِق ثابـِت خـوب رو مطلـوب نمیخیلی

یـد بـودِن خـودم یـه های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غـرور و کمـاِل رضـایت از مفدوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت
صبح به صبح کـارت «یا همون » یه جا نشستن«از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از ». تونستم!«نفس عمیق بکشم و بگم 

ش ببخشـم و از اّول فـروردین شـروع فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابـت را بـه لقـای» زدن توو یه محیط اداری
تـو کـه کـاِر ثابـت «کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیـان بـا تمسـخر بهـت بگـن: 

دارن و تـو بـدوِن سـهمیه ُعمـرًا شانسـی سه هزار تا َور میکنن و نهایتًا صد و ده  هزار تا شرکت می«؛ یا بگن: »خوای بشینی و بخونی که چی!داری، می
ام بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خـانواده» اللهبسمه«اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین » نداری!

ای رو آغـاز کـرده بـودم؛ انتظأرشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانـه خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و
گفـت اگـر آرزوت ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام راضی بودم!با وجوِد تماِم ترسی که از شکست داشتم، از تصمیم«خالصش کنم برات: 

رسی! منم بدون معّطلی، رفـتم برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه می اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی
های خـدا زنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهای کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلیک سنجاق

تـونی بعد از ظهر بود بهـم گفـت: می ۶ُاومد. مثًال با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا رو دیدم که یکی یکی َبرام می
شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشـم فـردا از نتیجـه و میـوۀ  ۱۱با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا 

خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هسـتم کـه ». فان َمع الُعسر، ُیسرا«شم؛ به فرموده قرآن: مند میاوون زحمات بهرهشیریِن 
م کـنم: خوام متنم رو با یه جملـه تمـورسیدم و می» هیأت علمی«های حقوقی (وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری) قبول شدم و به عضویت در تمامِی آزمون

 »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«
 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.

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

 برایتان بفرستم! رایگانمن بخواهید تا به را از  های حقوقیرایگان آزمونو جزواِت  بدهید پاواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥ره همراه به شما
 

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.irکنید) بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می. 

 با توّجه به سرفصلو حّتی  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت 
ً
غییرات قوانین و های جدید و آخرین تاین نوشته دائما

 از  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونتست
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

» یکارگاه تولید محتوای حقوق«هاست! اسِم کارگاِه ما، ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهسایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. 
) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و omidmollakarimi@) و تلگراِم ما (vekalatyar@تونید اینستاگرام (است که می

اپ کنید تا از آخرین تغییراِت این واتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥م کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ دریافت کنید. در آخر هم باید بگ
 مّطلعتون کنیم. شهرش میاجزواِت جدیدی که نگجزوات و اخبار حقوقی و 

تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی  امید مالکریمی)و  فاطمه بینازاده( ینمعلمها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه
آور است. نگارنده، باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانمجاز می» تنها با ذکر منبع«برداری از آن، بدون قصد سودجویی و نداشته و تکثیر و نسخه

های فوق یا ایمیل یرامون این نوشتار از راهسپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پ
»mollakarimi.omid@gmail.com «.بیان فرمایند 
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