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1رستم علی اکبری
 

 چکیده

سا مان ملرل بره طرور اعرم و  سا مان ملل متحد ا  بدو تأسیس تاکنون ماهد تحوالت بسیاری بود  است.

اقدامات متعدد و متفدقی را در راستای حفظ صلح و امنیرت  مورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص،

وکار موجود در منشور ملل در صرورت تشرخیص بره منیت ا  طدیق سا مورای ا. بین المللی انجام داد  اند

 و مجرا ات نمود  اقدامملل متحد منشور  قدراتتواند بد اساس م می ،د افتادن صلح و امنیت بین المللیخط

هدل پژوهش حاضد بدرسری عوامرل مرؤثد برد ناکارآمردی  هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید.

ا  مهرم تردین بامرد.  می ظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این  مینهمورای امنیت در حف

نظرارت برد های  علل ناکارآمدی مورای امنیت در حفظ صرلح و امنیرت برین المللری ضرعف در مکانیسرم

یکجانیه گدایی مورای امنیرت و سیاسری کراری ایرن  ،تصمیمات مورای امنیت توسط سا مان ملل متحد

له همکراری ا  جمله راهکارهای حل این مسرئ با توجه به نتایج پژوهش بامد. می فاد  ا  حق وتو()است نهاد

نظارت مستمد سرا مان ملرل متحرد  سا مان ملل متحد،های  ال م و هماهنگی مورای امنیت با ساید بخش

تعارضرات  مسلحانه و حلهای  توجه ویژ  مورای امنیت به درگیدی بد تصمیمات و اقدامات مورای امنیت،

 بامد. می تحلیلی -روش پژوهش حاضد به صورت توصیفی .میان کشورهای متخاصم و... امار  نمود

 حق وتو. یکجانبه گدایی، مورای امنیت، منشور ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ار آن بود  اند. صرلح و امنیرت اندیشه صلح، اندیشه کهنی است و در طول تاریخ، فیلسوفان  یادی پدچمد  

 مرود کره در آن هریچ می صلح به مدایط و وضعیتی گفته همیشگی بشد بود  و هست.های  یکی ا  دغدغه

اجتماعی و حتری اقتصرادی فضرای  نردگی انسران را ا   فدهنگی، گونه تهدید و آسیبی ا  جهات سیاسی،

ایسرتی برد همبسرتگی فکردی و اخالقری صلح اگد قدار اسرت پایردار بمانرد ب طدیق خشونت متشنج نکند.

صلح، امدو   در بدنامه وسیعی متجلی مد  که به تفراهم برین المللری حقروق بشرد و  بشدیت مبتنی بامد.

صلح در اصرل بره  مود. می پدستی و آپارتاید مدبوطعدم تساهل، نژاد و ا  میان بددن تعصب،ها  حقوق خلق

بل میان مددم است که به منظور تأمین بنرای جامعره برین عدالت و احتدام متقا معنای روندی ا  پیشدفت،

جای واقعی خود را بیابد و ا  سهم خرویش ا  منرابع  المللی طدح ریزی مد  تا هدکس بتواند در آن جامعه،

بعد ا  جن  جهرانی دوم حفرظ صرلح مهرم تردین دغدغره جامعره » فکدی و مادی جهان بهد  مند گددد.

ا  جمله احتدام به ساید قواعد حقوق بین الملل و بدقداری عردالت تحرت دیگد های  جهانی مد و تمام هدل

بنابداین صلح مقولره ای اسرت کره بره دنبرال  (.77 ،8710حبیب  اد  و توحیدی،«).الشعاع آن قدار گدفت

یگانگی و در نتیجه ایجاد مدایطی بدای  یست مسالمت آمیز است که در نتیجه آن روابط دوسرتانه  تفاهم،

بره امضراه رسرید   8888 ژوئرن 71مود. میثاق جامعه ملل که در تراریخ  می بین کشورها ایجاد و پایداری

مسرتلزم رعایرت  تلویحاً به این نکته پدداخته که تضمین صلح و امنیت بین المللری، است در دیباچه خود،

 (.  841 ،8788مبنای عدالت و مدافت است)وکیل، اصول روابط بین الملل و مقدرات بین الملل بد

تنها ارگان و نهادی است که در سطح بین المللری مرورد قبرول دولرت  که سا مان ملل متحد، دغم اینعلی

 نقش مهمی در استقدار و حفرظ صرلح و امنیرت برین المللری دارد، هاست و اصول و اهدال و عملکدد آن،

ایرد و عملکردد آن را نم می موانع و مشکالتی عملکدد این نهاد حافظ صلح و نظم را دچار مشکل چالش ها،

 عردم اجردای قواعرد و مقردرات حقروق برین الملرل، بدخی ا  این عوامل عبارتند ا : .سا د می بعضاً متوقف

د کره نرکن مری با توافق و رضایت یکدیگد اصول و قواعدی را ایجرادها  که درست است که دولت توضیح آن

ملل بدخالل حقروق داخلری د اما در حقوق بین التمامی کشورها باید به آن پایبند بامند و آن را اجدا نماین

لرذا نمری تروان اطمینران  کنند  قانون و نهاد نظارت کنند  بد اجدای قانون خارجی وجود نردارد.نهاد اجدا

ای قرانون و و به همین علت، کرار اجرد ت خود را با حسن نیت اجدا نماینددامت که تمامی کشورها تعهدا

های داخلی قدار داد  مد  و کشورها نیز منافع ملری و داخلری خرود را برد عهد  نهادنظارت بد اجدای آن بد

عردم رضرایت کشرورها در  مشکل مهم ترد،. (marle amann,2013,78)دانند می منافع بین المللی مقدم
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اعضرای  منشور ملل متحد، 71 که، مطابق ماد  توضیح آن پیوستن به معاهدات و یا اجدای معاهدات است.

نمود  اند که تصمیمات مورای امنیت را مطابق منشور ال م االجدا بدانند و نترایج اجردای ملل متحد قبول 

منروط هرا  قدار گدفته، اما این مهم به رضایت دولتها  عهد  دولتاگدچه چنین تعهدی بد آن را پذیدا موند.

ن کشرور را لذا  مانی که کشوری راضی نبامد، نمی تروان آ (.81 ،8710مد  است)حبیب  اد  و توحیدی،

مجبور کدد که بدخالل حاکمیت خود عمل کند و آن کشور را وادار کردد کره تعهردی را بپرذیدد یرا آن را 

لذا تعهدات بین المللی  مانی بدای کشرورها ال م االجردا هسرتند کره منشرأ ایرن الرزام رضرایت  اجدا کند.

 بامد. ها  دولت

میمات و اقدامات مورای امنیت توسرط سرا مان رسد فقدان نظارت کامل بد تص می به نظد: فدضیه پژوهش

ملل متحد یکی ا  عوامل ناکارآمدی مورای امنیت در حفظ صلح و ثبات و استقدار امنیرت در عدصره برین 

 المللی بامد.

این پژوهش به دنبال بدرسی علل و عوامل تأثیدگذار برد ناکارآمرد برودن اقردامات صرورت : هدل پژوهش  

سا مان ملل متحد به عنوان یکی ا  ارکان مهم این سا مان که وظیفره حفرظ گدفته توسط مورای امنیت 

مناسایی این علل و عوامل به دنبرال  ا  بامد و پس می عهد  داردحداست ا  امنیت بین المللی را بدصلح و 

 بامد.  می ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت استقدار بهتد صلح و امنیت در عدصه بین المللی

 رآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللیعلل ناکا

عوامل تأثیدگذار بد ناکارآمد بودن اقدامات مورای امنیت سا مان ملرل متحرد  مهم تدین علل ودر ذیل به   

 مد.  در حفظ صلح و امنیت بین المللی پدداخته خواهد

 کانیسم نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان مللم -1

دو   با سیطدة اصول دموکداسی و رژیم های مددم ساالر بد بعضی ا  کشورهای جهران کره بدخری دیگرد ام

ارکان سا مان متبوع نمی تواند پایگا  اعمال نفوذ دول سرلطه جرو در گسرتدة  نسبت به آن سوق یافته اند،

المللری و بره ویرژ  ایجاد نهادهای برین  هفی سابق عدض اندام نماید. ا  طدفی فلسف جهان عصد حاضد کما

سا مان ملل متحد، جلوگیدی ا  هدج مدج بین الملی است و طبیعری اسرت کره بردای جلروگیدی ا  ایرن 

 .موضوع، همان قدر که تمدکز قدرت اهمیت دارد، کنتدل این قدرت نیز دارای اهمیت است

فتره اسرت. در های جهان، ساختار قوای سره گانره جایگرا  خراص خرود را یا در اکثد قوانین اساسی دولت

مود، وضع قواعرد حقروق برین  می بین الملل یاد همنشور ملل متحد که ا  آن به عنوان قانون اساسی جامع

اقتدار انحصراری بره مجمرع عمرومی داد   هدر حیط( 74و نظارت )بند سوم مادة ( 87)بند اول مادة  الملل
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ت نحوة اقدامات اجدایی حفرظ منشور ملل متحد صالحی 47و  48و  40مد  است. همین طور طبق مواد 

   بامد. می صالحیت مورای امنیت هصلح و امنیت بین المللی در حیط

ملرل متحرد بره رسرمیت « رکن اصلی قضایی»دیوان بین المللی دادگستدی به عنوان  منشور، 87در مادة 

سرتدی در اقتدار مورای امنیرت و دیروان برین المللری دادگ ههنو  تمیز میان حیط اام مناخته مد  است.

مقدماتی است  یدا که مورای امنیت ا  اقتدار ضدوری در اقردامات مدبروط بره  هتوصیف سا مانی در مدحل

کره صرلح و امنیرت برین المللری بره  چنران حفظ صلح و امنیت بین المللی ا  حقی ذاتی بدخوردار است،

ال م تشکیلی نسربت بره  هفتم منشور مسئله را توصیف و با جلسات مخاطد  افتد بالفاصله بد مبنای فصل

 تصمیمی هآن اتخاذ تصمیم و صدور قطعنام
که نه تنها بدای دولت یحتمل خراطی مخاطرب  خواهد نمود8

 هامرا حیطر .دهرد مری ال م االجدا و بایستی ا  آن تبعیت نماید بلکه بد دول ثالث بار حقوقی خود را تسدی

مول تمامی مسرائلی اسرت کره دارای سراختار اقتدار دیوان بین المللی دادگستدی در ظاهد پدگستد  و مش

 هرا، تمامیت ارضی، تعدض بره حاکمیرت دولرت به عبارت دیگدی دعاوی دیپلماتیک، بامد. می بین المللی

ایرن صرالحیت  ادهد. امر می یور سد مینی و... را مورد ممول قدارثتجاو  به حدود و  تجاو  به حدیم هوایی،

 علیره احتماالً مدعی آن هم به مدط ابردا  رضرایت دولرت مردعی مانی موضوعیت خواهد یافت که دولتِ 

 .فیه قبالً پذیدفته بامند و یا بعرداً بپذیدنرد هم در مورد خاص متنا ع صالحیت دیوان را آن )خواندة دعوا(

علیره  حکم صادر  انحصاراً بد دولت احتماالً محکوم که در صورت احدا  صالحیت و صدور حکم، مضافاً این

بنرابداین طبرق منشرور و اساسرنامه حردود اقتردار و  فیه و الغیرد. داست و منحصداً بد امد متنا عال م االج

   .صالحیت دیوان بین المللی دادگستدی نسبی است و نه ذاتی

 صالحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد -2

مرامل اختیرار منشور، اختیارات مجمع به صورت گستدد  ای مرورد توضریح واقرع مرد  و  مشمدر فصل 

ارچوب منشور و یا مدبوط به اختیارات و وظرایف هگونه پدسش یا مسئله ای که در چهد همذاکد  در  مین»

کننردة نروعی صرالحیت هاین ماد  اعطا (.منشور 80مادة گددد) می «پیش بینی مد  در منشورارگان های 

چره ایرن صرالحیت در بامد. اگد می های سا مان ملل مسائل کاری ساید ارگان هبه مجمع عمومی در  مین

 (.11 ،8777)باوت،المللی دادگستدی کمتد ا  ساید ارگان هاست مورد مورای امنیت و دیوان بین

به مجمع عمومی نوعی اختیرار کلری در خصروص نظرارت برد تدتیبرات  ،منشور 87 و 8مندرجات اصول   

نرین نروعی کنتردل برد روی اتخاذ مد  ا  سوی مورای اقتصادی و اجتماعی و مؤسسات تخصصی و همچ

                                                      
1 - Decision 
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سرا مان ملرل  ه مینه سا  این تصویب بودج د.کن می مورای قیمومت اعطاه مورای اقتصادی و اجتماعی و

که طبعاً به حو ة فعالیرت سراید ( 87)به موجب مادة  صالحیت انحصاری مجمع عمومی است است که در

منشرور،  81ذارد. همین طرور طبرق مرادة گ می ثیدأهای سا مان ملل و ا  جمله مورای امنیت نیز ت ارگان

، گزارش های واصله ا  مورای امنیرت، را دارد. در عملها  مجمع عمومی حق دریافت گزارش ا  ساید ارگان

اجتمراعی و مرورای  مورد بحث و بدرسی تفصیلی واقع نمی موند؛ امرا گرزارش کرار مرورای اقتصرادی و

ه این صورت حق نظرارتی مجمرع ب .مود می ی واقعسوی مجمع به صورتی تفصیلی مورد بدرس قیمومت ا 

منشور نیرز حکایرت  74بیان اصلی بندهای مادة  .جایگا  دارد بد دیگد ارکان سا مان ملل متحد در منشور،

در بند اول، اعضاه ملل متحد، حدود و اقتردار مرورای  .گویی و مسئولیت مورا در قبال مجمع دارد ا  پاسخ

صرلح لذا اقتدار مورا در این رابطه ) را پذیدفته اند، (صلح و امنیت بین المللیحفظ  هولیمسئولیت ا) امنیت

( به نیابت ا  طدل اعضاه ملل متحد است. در این بند، همچنین تصدیح مد  است کره نیت بین المللیو ام

اعضراه ملرل )هرا  عهرد  دارد ا  طردل آنظایفی که به موجب این مسئولیت بدمورای امنیت در اجدای و»

مرورای »کنرد؛  مری بند دوم، مالک و معیار مشدوعیت اقدامات مورا را مشرخص« نمایند. می ( اقدامحدمت

 .«نمایرد مری امنیت در اجدای این وظایف بد طبق ضوابط و اصول حاکم در این  مینه در ملل متحد عمل

گزارش اقردامات  74  این ضوابط و اصول، در مواد اول و دوم منشور ذکد مد  اند. مورا طبق بند سوم ماد

به دلیل حضرور ن اعطاهکنندة نیابت )خود را به طور منظم و یا در موارد خاص، به مجمع عمومی یعنی رک

نامری ا   ،گرزارش اقردامات خرود همنیت به ارائتکلیف مورای ا .دارد می نمایندگان تمام دول عضو( تقدیم

دارد و در نظام های حقروقی داخلری  می بیان کنند هرا در بدابد مدجع اعطا قاعد  ای است که تکالیف نایب

را « ضروابط و اصرول ملرل متحرد»، مجمع عمومی بایستی تخطی احتمالی مورا ا  در واقع .نیز رایج است

نماینرد کره  مری ، اعضاه ملرل متحرد موافقرتمنشور 71مار  مد، بدمبنای مادة که ا همچنان .ار یابی کند

 بول و اجدا کنند. حد قتصمیمات مورا را طبق منشور ملل مت

حاکی ا  آن است که بردای اجردای تصرمیمات مرورا ا   71و مادة  74 ، تدتیب بندهای مادةبه طور کلی   

( ایفرای تکرالیف الرف :را رعایت نمایرد 74سوی اعضای سا مان ملل، مورا بایستی مدایط مندرج در مادة 

 انحصاری بلکه صالحیت اعطرایی منشرور،حفظ صلح و امنیت بین المللی نه به عنوان یک صالحیت کامالً 

( ج. ( انطباق اقدامات با اهدال و اصول ملل متحد منردرج در فصرل اولب. ها پذیدفته مد  ا  سوی دولت

نیرز برد آن تاکیرد منشور  80گزارش بدای بدرسی به مجمع عمومی و این موضوعی است که در مادة  هارائ

وظرایف هرد یرک ا  ا امدی را که ... مدبوط به اختیرارات و له یئتواند هد مس می مجمع عمومی» :مد  است

   ...«مورد ار یابی قدار دهد ،مقدر در این منشور بامد، ارکان سا مان ملل
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هوای   صالحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکوان کنتورل اعتبوار قطعناموه     -2-1

 شورای امنیت

کنتدل اعتبار قطعنامه های مرورای امنیرت را دارد  ، صالحیتمن نمودن این موضوع که آیا دیوانبدای رو

این است که آیا در بدرسری مفراد  سوالمنشور ملل متحد:  :بامد می یا خید، بدرسی منابع ذیل حائز اهمیت

یوان در این خصوص امرار  منشور ملل متحد، ماد  یا موادی به طور مستقیم وجود دارد که به صالحیت د

برین  هبره عنروان یرک عهدنامر در پاسخ باید گفت که منشور ملل متحد، (.867،8777)مدیف،؟مد  بامد

 و برد نمایرد مری ت ا  این عهدنامه تبعیرتوین در حقوق معاهدا 8868، طبق کنوانسیون حاکم در المللی

اقتردار عرالی  ههای بین المللی در حیطر ، تفسید اسناد سا مانحقوق معاهدات  س اصول پذیدفته مداسا

 ،بنابداین مدجرع صرالح .که در سا مان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستدی است تدین رکن آن است

منشور ملل متحد هیچ امار  ای به حرق نظرارت قضرایی  7و8در مواد  .دیوان بین المللی دادگستدی است

دیوان بد تصمیمات ارکان ملل متحد نشد  است. فصل چهارم منشور ملرل متحرد نیرز کره بره اختیرارات 

مومی پدداخته است، هیچ امار  ای به صالحیت دیوان در بدرسی تصرمیمات ارکران ملرل متحرد مجمع ع

الرزام آوری ش بینی مد  است که توصیه هرای غیداست. اما تنها این اقتدار بدای مجمع عمومی پی ندامته

 های عضو ملل متحد یا مورای امنیت به عمل آورد. نسبت به دولت

بدیم قصد و نیت تدوین کنندگان منشور بره  می پی 87و  1  و 7 و 6فصول  با بدرسی مواد دیگد منشور در

اجردای ایرن وظرایف )در  طور صدیح مورد تأکید قدار گدفته و مشخص مد  کره اختیرارات خراص کره در

گددد که آیرا مرورای  می له در ذهن به این صورت متجلّیئفصول یاد مد ( به مورا واگذار گددید ، این مس

قواعد حاکم برد حقروق برین  ند در صورت به خطد افتادن صلح و امنیت بین المللی، منشور وتوا می امنیت

ش باید مطرابق اهردال و اصرول ا که مورا در اجدای وظایف ار ندهد؟ آنچه مسلّم است ایندالملل را مبنا ق

قردام، ذ اچره در اتخرات ضمنی بد این موضروع دارد کره اگدنیز دالل 74مادة  7ملل متحد عمل کند و بند 

در سا مان اولویت دارد، امرا حرداقل محردودیت حقروقی منشرور بایسرتی  رویکدد و سدمت سیاسی مورا

منشرور در پاسرخ  71و در خصوص مادة  می تواند ا  قواعد آمد  تخطی کندرعایت گددد و مورای امنیت ن

  و مبتنی برد اصرول اق تنظیم مدمورای امنیت بدحسب اتفکه چنانچه قطعنامه های صادرة  سوالبه این 

توانند این تصمیمات را نپذیدنرد و برد حردود مشردوعیت آن تددیرد کننرد و  میها  منشور نبامد، آیا دولت

طرابق دهرد کره اگرد تصرمیمات مرورا م مری مادة مذکور به دیوان اجا  ؟ یتاً ا  اجدای آن امتناع نمایندنها

آن است که دیوان ا  اقتدار ال م جهت بدرسری  توجهی نکند و این وضعیت حاکی ا ها  ، به آنمنشور نبامد



  

 

 

 

113 

یک ا  مرواد منشرور چنرین تصردیحی  چدا که در هیچ قطعنامه های صادرة مورای امنیت بدخوردار است،

الرزام آور قلمرداد هرا  اقتدار آن بامد بدای دولت هنشد  است که تصمیمات احتمالی مورا اگد فداتد ا  حیط

مرود  مری ودیت های مورای امنیت به صورتی که در منشور مسرتفادعلی ایحال ا  جمله محد. خواهد مد

مشرهود ها  صردور قطعنامره هنظارتی توسط دیوان بین المللی دادگستدی بد ماهیت اقدامات مورا در  مینر

نمی بامد و تفویض این اختیار به مورای امنیت، که به اقدامات ضدوری مبادرت نمایرد و یرا توصریه هرای 

( نیز هیچ امار  ای به ایفای نقش دیوان در نظارت بد قطعنامره منشور 76مادة  7)بند  رده عمل آوال م را ب

در صورت تعرارض » منشور تصدیح مد  است که: 807  دچند که در مااست. هدهای مورای امنیت نشد  

 برین المللری هنامرطبق هرد موافقت مان بد میان تکالیف اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات

 «  به موجب این منشور، مقدم خواهد بود.ها  دیگد، تکالیف آن

ای ا  ابهرام براقی مانرد  اسرت.  له را که دیوان بایستی این تفوق و بدتدی را اعمرال کنرد در هالرهئاین مس

قابرل اعمرال ها  توان فهمید که این قاعد ، بیشتد نسبت به تعهدات دولت می چند که ا  عبارات این ماد هد

کنرد و منظرور  می سبت به اعمال نهادهای ملل متحد، چدا که به تعهدات اعضای ملل متحد امار است تا ن

 دیوان برین المللری دادگسرتدی هناماساس .هستند نه ارکان ملل متحدها  ا  اعضای ملل متحد همان دولت

  برین اسرت. ارتبراط ایجراد مرد یی دیوان بد تصمیمات مورای امنیرتمبنایی دیگد بدای حق نظارت قضا

چند حردود اقتردار و عملکردد مبتنی است. هد 87منشور بد مادة  دیوان بین المللی دادگستدی و هاساسنام

طرور تفصریلی مرورد بدرسری قردار گدفتره ه دیوان بین المللری دادگسرتدی در قالرب فصرل چهراردهم بر

 (.8018،8717،احمدی)است

در  نظارت قضایی دیروان نمری گویرد.  ور درباردیوان بین المللی دادگستدی نیز چیزی بیش ا  منش هاساسنام

دیوان چنین ذکد مد  است که دیوان، طبق منشرور بره عنروان رکرن اصرلی قضرایی ملرل ه اساسنام 8مادة 

دیروان منجرز و  هکه اساسنام نماید و این بدین معناست که با این می متحد، تأسیس مد  است و انجام وظیفه

اساسرنامه  61در مرادة . مود می الینفک منشور قلمداد ا ضمیمه و جزهام مستقل ا  منشور تدوین مد  است،

سسره ای کره ؤقضایی به تقاضای هد سا مان یا م هلئتواند در هد مس می دیوان چنین ذکد مد  است که دیوان

تواند این اقدام را بره عمرل آورد(  می )یا بد طبق مقدرات آن منشور منشور ملل متحد آن رکن را مجا  دانسته

به مجمع عمرومی و مرورای  86  در ماد منشور دارد. 86  اساسنامه امار  به ماد 61ظد مشورتی بدهد. مادة ن

رسرد  مری حقوقی ا  دیوان درخواست نظد مشورتی کنند. به نظرد هلئامنیت اجا   داد  مد  که دربارة هد مس

 مشورتی دیروان و فرداهم سراختن به تدتیب با طدح نظد 61دیوان در مادة  هو اساسنام 86که منشور در مادة 

ملل متحد و تفوق و بدتردی دیروان در ادراک بعضری ا   سا مان مکان درخواست نظدیه های مشورتی ا  سوی
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در نهایرت بره نروعی  به آراه و نظدیره هرای دیروان وها  مسائل، نسبت به ساید ارکان ملل متحد و وابستگی آن

 هنه در منشور ملل متحد و نره در اساسرنام که، شخص است اینآنچه م. نظارت قضایی دیوان اذعان دامته اند

گددید  است. لکن ایرن نکتره هرم قابرل نتصدیح  نظارت قضایی دیوان بد تصمیمات ساید ارکان، هلئدیوان، مس

نه در اساسنامه و همچنین آرای دیروان بره صرداحت در مرورد عردم صرالحیت  تأمل است که نه در منشور و

 .مات ساید ارکان مطلبی ذکد نشد  استدیوان در بدرسی تصمی

 واحد هلئفرض رسیدگی هميمان شورای امنیت و دیوان بین المللی در یک مس  -2-2  

الکدبی، تقدیباً به طور همزمان یک مسئله در مورای امنیرت و دیروان برین المللری دادگسرتدی  هدر قضی

نیرز در مرورا مرورد  741 هدح قطعناممطدح بود ، در لحظاتی که جلسات حضوری در دیوان بدگزار بود، ط

دگذاری بد روی تصمیم مرورای آوریل دیوان نشان داد که به جای اث 78بحث قدار گدفت و قدارهای مورخ 

مطدوحره در  ه، خود تحت تأثید جو سیاسی حاکم مورای امنیت واقع مد  است. در حقیقت مسرئلامنیت

    . حقوقی مسئله را نادیرد  گدفرته ه دیوان جنبمضاعف حقوقی و سیاسی بود  است ک هدیوان دارای جنب

مرونتدآل  8878ن مد، ناظد بد تفسید و اجردای کنوانسریو می حقوقی مسئله که توسط لیبی حمایت هجنب

 هخواست مد  بود که اعالم نماید که آیا لیبی یک تکلیف برین المللری در تحویرل دو تبعربود. ا  دیوان در

نوانسریون ؟ ا  نظد لیبی با توجه به ممول کدارد یا خید الکدبی هستند، هخود که متهم به دخالت در قضی

و آمدیکرا ، این دولت تکلیفی به تحویل اتباع خود به مقامات قضایی ایاالت متحد  الکدبی همونتدآل بد قضی

ایی تا صدور رمی نهر توانست با صدور دستور موقت، حقوق دولت لیبی را می و نتیجتاً دیوان هبدیتانیا ندامت

و بدیتانیا ا  ایرن نظرد دفراع نمودنرد  آمدیکاهای ایاالت متحد   ، دولتدر مقابل .حفظ نماید ،در ماهیت امد

ارچوب مبار   علیه تدوریسم قابل بدرسی بود  و ا  ماهیت سیاسی بدخوردار اسرت هالکدبی در چ هکه قضی

لی االصول و با توجه به ابعراد حقروقی و ع. بامد می و نتیجتاً مورای امنیت تنها ارگان صالح بدای اظهارنظد

کره هریچ  حقیقت امد و با توجه به ایرن سیاسی قضیه، هد دو ارگان، صالح به بدرسی موضوع بود  اند و در

 هالکدبی را ا  جنبر هگونه سلسله مداتبی بین دو ارگان های تخصصی وجود ندارد، دیوان صالح بود  تا قضی

سیدگی همزمان به یک قضیه در مورای امنیت و دیروان برین المللری ر .حقوقی آن مورد بدرسی قدار دهد

مرورای »منشرور،  76مرادة  7بلکه مطابق بنرد  دادگستدی نه تنها ا  نظد منشور سا مان ملل منعی ندارد،

 ، بایستی این مهم را هرم در نظرد دامرته بامرد کرهنماید می به موجب این ماد امنیت در توصیه هایی که 

دیروان برین المللری  هطبرق مقردرات اساسرنام برد دعرواباید به طور کلی توسط طدفین  اختالفات حقوقی

 (.870،8771،میدعباسی).«دادگستدی، به دیوان مزبور ارجاع گددد
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 هتواننرد دربرارة هرد مسرئل مری مجمع عمومی یا مرورای امنیرت» :دارد می نیز که تصور 86ک مادة بند ی

غیدمسرتقیم،  ، به طور ضرمنی و«رخواست نظد مشورتی بنمایندحقوقی ا  دیوان بین المللی دادگستدی د

صردل نظرد ا   .دانرد مری آن مورا همطدوح همورای امنیت را فاقد صالحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضی

انشاه آن، متن مذکور تأئیدی است بد صالحیت دیروان برین المللری دادگسرتدی، در   ظاهد عبارات و نحو

توانرد ضرمن ار یرابی  مری لذا مرورای امنیرت ،ائل مطدوحه در مورای امنیتوقی مسرسیدگی به ابعاد حق

چه ارجاع امد به دیوان فاقرد گداا  نظد دیوان بدخوردار گددد،  مسئله ای که در دارای ماهیت حقوقی است،

کی ا  ارکران آمدی است، ولی بهد  مند مدن ا  نظد مشورتی دیوان بین المللی دادگستدی که خود ی هجنب

 اسررتحکام و تقویررت مشرردوعیت تصررمیمات مررورای امنیررت ، موجرربسررا مان ملررل اسررت اصررلی

ا  سوی دیگد رسیدگی همزمان به یک قضیه بره مردط تفکیرک  مینره (. Rec.C.I.J.1992,42)گددد می

های رسیدگی و ارجاع ابعاد تدافعی آن به دیوان بین المللی دادگستدی ا  یرک طردل و تصرمیم در مرورد 

افکنرد بره مرورای  مری مخراطد ه که صلح و امنیت بین المللی را اگد بر شدوط بد اینمسائل سیاسی آن م

 ، بی سابقه نیست. نیت و دیوان بین المللی دادگستدیامنیت و ا  طدل دیگد در مورای ام

ملری کرددن نفرت در مرورای  هئل، دولت بدیتانیا ضرمن طردح مسرمدکت نفت ایدان و بدیتانیا هقضی در   

برین المللری دادگسرتدی نیرز تقاضرای صردور دسرتور موقرت را مقردمتاً عنروان کردد   دیروان ، ا امنیت

در تهردان آمدیکرا پدسنل دیپلماتیک و کنسولی ایراالت متحرد   هدر قضی(. C.I.I.Rec.1951,89-98)بود

دادگسرتدی بره یوان بین المللی هم در مورای امنیت و هم در دیوان طدح مد  بود که نهایتاً د لهئنیز، مس

نسربت بره آن  در تهردان )کارکنان سیاسی و دیپلمرات هرا( اختالفات دیپلماتیک هت تدافعی بودن قضیعل

فعالیرت هرای نظرامی و مربه نظرامی  همتداتباً، در قضی(. C.I.J.Rec.1979,7-21)عمل آورد رسیدگی به

 ریرای اژ تحدیرد حردود در د هو قضری( C.I.J.Rec.1984,169-207) در نیکاراگوئهآمدیکا ایاالت متحد  

(C.I.J.Rec.1976,3-40 )(، همزمان در دیروان و مرورای امنیرت یز یک قضیه )اختالل مابین دو دولتن

  .مطدح مد  و در تمامی موارد فوق ا  دیوان مقدمتاً درخواست صدور دستور موقت نیز مد  بود

له دو ارگران ئطدح مسها  الکدبی این تفاوت وجود دارد که در آن هچند که بین قضایای ذکد مد  و قضیهد

له در مرورای ئمسر الکدبی مداجعه بره دیروان و طردح همختلف، ا  جانب یک دولت انجام گدفته و در قضی

بود  است، برا ایرن حرال بره آمدیکا امنیت به تدتیب ا  جانب دولت لیبی و دولتین بدیتانیا و ایاالت متحد  

له در دو ئطدح یک مسر .یت دیوان دامته بامدنمی رسد که این تفاوت مکلی بتواند تأثیدی در صالح نظد

ارگان مختلف ا  جانب دو دولت یا طدح آن ا  جانب یک دولت، تأثیدی در ماهیت امد ندارد. همان طروری 

بین دیوان برین المللری دادگسرتدی و مرورای امنیرت نره » بی به درستی استدالل نمود  بود،که دولت لی
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ولی بدیتانیرا و ایراالت  ،«مستقل ولی مکمل هم هستند هد دوها  آن رقابتی وجود دارد و نه سلسله مداتبی.

نمی بایستی برا صردور دسرتور موقرت باعرث دادگستدی معتقد بودند که دیوان بین المللی آمدیکا متحد  

 (.C.I.J.Rec.1992,14)امنیت گددد مبدّی مدن لیبی ا  تصمیمات احتمالی مورای

له ئل، مسراکنوانسیون مونتد84مادة  8 ن و بندقضایی دیوا ههم روی حکم قضیه و با توجه به مفاد منشور،  

، مشکلی در امد صالحیت دیروان در صردور دسرتور موقرت بره جانب لیبی مطدح مد  بود به نحوی که ا 

لیبری،  هوجود نمی آورد. ولی موضع گیدی دیوان و به خصوص نحوة استدالل دیوان نسبت بره رد خواسرت

ت گدایری ا د که آیا دیوان به جای تبعیت ا  اصول حقوقی حاکم بد آن، به مصرلحس می را مطدح سوالاین 

قاضی( که مبتنری برد انتقراد  د نفد ا   پنج) ؟ نظد مخالف اقلیت قضات دیوانسیاسی متباین گددید  است

 .بخشد می نسبت به عملکدد دیوان، قوت بیشتدی رد صالحیت دیوان بود، به تددید متبادر به ذهن

 لحت گرایی دیوان بین المللی دادگستری و معضل اعتبار قطعنامه های شورای امنیتمص -2-3

دهرد کره دیروان برین المللری  مری الکدبری نشران هنحوة تدوین و انشاه قدارهای صادر  نسبت بره قضری  

و عدم ورود در ماهیرت  778ه تأئید مفاد قطعنام ید اوضاع و احوال حاکم، به دنبالدادگستدی نیز تحت تأث

دیوان بین المللی دادگستدی، فقرط در یرک پراراگدال، تصرمیم  . به همین دلیل،است مطدوحه بود  هقضی

کره لیبری و  با توجه به این: »ماهیت اختالل، بدین مکل اظهار نمود هخود را در مورد عدم ضدورت ورود ب

ای امنیت، مطرابق مرادة ورلف به پذیدش و اجدای تصمیمات معنوان اتباع حقوق بین الملل، مک بدیتانیا به

در  ، بدرسی درخواسرت صردور دسرتور موقرت رادیوان که در این مدحله ا  رسیدگیبامند،  می منشور 71

ت دارد که این تکلیف یعنری تبعیرت ا  تصرمیمات مرورای امنیر می ، اظهاردستور کار خود قدار داد  است

مقدم بد سراید  ،طدفین در این خصوص منشور، تعهدات 807بود ، طبق مادة  741 هقابل تسدی به قطعنام

 یردا 8.«بامرد مری ل استابین المللی دیگد، من جمله کنوانسیون مونتد هطبق هد موافقتنام تعهداتی که بد

برین المللری تنظریم و صردور یافتره و برد   لذا قاعدة آمرد ،منشور ملل متحدمذکور مبتنی بد  هکه قطعنام

در حکرم   معاهرد ،اما کنوانسریون مرونتدال ضو ال م االجداست.عاتباع حقوق بین الملل و حتی غید تمامی

غیرد و لرذا تفروق عهدنامره در کنرد و ال مری عقد است و انحصاراً بد دول اطدال متعاهد ایجاد حق و تکلیف

 .  در حکم عقد مسجل است  حکم قانون بد معاهد

                                                      
 بین دیوان رکن ساختار در انحصاراً ترافعی رسیدگی و است ترافعی رسیدگی مستلزم حقوقی ابعاد دارای مسائل که زیرا - 1

 .امنیت شورای نه است دیوان آن انحصار در ها زمینه این در صالحیت و شده تأسیس دادگستری المللی
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ه های مورای امنیت در این  مینره ، قدرت الزام آور قطعناممنشور 71  استدالل مبتنی بد ماد دیوان با این

را مقردم برد  741 هتعهدات نامی ا  قطعنامر ،807  سوی دیگد با استناد به ماد قدار داد  و ا  را مورد تأئید

 741 هار یابی نمود  اسرت. دیروان در راسرتای تائیرد قطعنامر 8878ل اون مونتدتعهدات نامی ا  کنوانسی

مره بره بدیتانیرا اعطراه ورد درخواست لیبی به حقروقی کره قطعنانماید که صدور دستور موقت م می اضافه

 (.88،8777،مالیی)مفاد آن در تعارض است  ند،  یدا که با می لطمه نمود  است

نی نظد و قرانودرخواست لیبی را نسبت بره اظهرار هنگدش، مسئل  دیوان بین المللی دادگستدی با این میو

برین الملرل مسرکوت  منشرور و حقروق هبا اساسنامها  طابق آن، ا  نظد تبودن قطعنامه های مورای امنیت

 نقرض مورای امنیت در خصوص در قدارهای صادرة دیوان، هیچ نشانی ا  تددید در صحت نگدش .گذامت

تعهدات اساسی ا  جانب لیبی وجود ندارد به عبارت دیگد دیوان بین المللری در تائیرد تصرمیمات مرورای 

تصرمیم نسربت بره صردور   ت و بنابداین نظدات قضات اقلیت مخالف و نحوتددیدی روا ندامته اس امنیت،

با تاب آن بد تأثیدش نسبت به تصرور دیروان ا  قطعنامره هرای  قدار رد درخواست لیبی در دیوان است که

کره ا  دیروان برین المللری  ،8المرز ، نظرد انفردادی قاضریدر ایرن مرورد. مورای امنیت اظهار مد  اسرت

قابل ذکرد  7کند می ساختار سا مان ملل یاد قانونی بودن() )عمومی( مشدوعیتحافظ  ندادگستدی به عنوا

و مبنا قداردادن قطعنامه های مورای امنیت به عنوان مسرتند  است، دیوان در رسیدگی به ماهیت اختالل

 رد نظد نمایرد،استنادی موضع گیدی و اظهار هعنامدعوا موظف بود  است تا نسبت به حدود مشدوعیت قط

آن نقرش عمرد  ای در تحویرل و  همشورتی هم دیوان بین المللی دادگستدی که روی هوضعیت اظهار نظدی

نامیبیرا  هشرورتی خرود در قضری، ا  این فدصرت بردای تکمیرل نظرد متکوین قواعد حقوق بین الملل دارد

لی تردین ارگران ، بره عنروان اصربین المللی دادگسرتدی یدا که بد این مبنا دیوان 7.است نظد ننمود اظهار

 ت حقروقی کره بره آن ارجراعسواالحقوقی سا مان ملل، ا  این حق متمتع است که در کمال استقالل به 
                                                      

1 - Lachs 

 و نظامی فعالیت های و تهران در آمریکا دیپلماتیک پرسنل قضایای به اشاره با خود مخالف نظر در بیجاوی محمد قاضی - 2
 همین به و کند می تاسف اظهار است، نکرده صادر موقت قرار قضیه این در دیوان این که از یکاراگوئهن در آمریکا نظامی شبه
 دانند. می دفاع غیرقابل موقت دستور صدور عدم در را دیوان ورامانتری تصمیم و کشیری ال رامجوا، قاضی قاضی ترتیب
شورای امنیت ( 1308) 201ود در خصوص قطعنامه و در نظر مشورتی خ 1301دیوان بین المللی دادگستری در سال - 9

های سازمان ملل را  این دیوان اختیار کنترل حقوقی یا تجدیدنظر در قبال تصمیمات اتخاذی توسط ارگان» چنین استدالل نمود:
م حقوق بین ها با منشور و اصول عا تواند قطعنامه ها را از نظر مطابقت آن می ارچوب ماموریت حقوقی خودهندارد، ولی در چ
در این قضیه تعدادی از قضات انفرادی خود، از این نظر که دیوان اختیار کنترل اعتبار تصمیمات سایر .« الملل بررسی نماید

دارد، حمایت  ارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است(ههای سازمان ملل و از  مله تصمیمات شورای امنیت را )که در چ ارگان
 .کرده اند
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گددد، رسیدگی نماید. در این راستا به نظد نمی رسد که محدودیتی در رسریدگی بره اعتبرار قطعنامره  می

. بین الملرل رعایرت مرودو حقوق  با اهدال و اصول منشورها  های مورای امنیت، ا  نقطه نظد مطابقت آن

اعمرال » هقضریر د 8887سرپتامبد  87آوریل و  1که در  دیوان بین المللی دادگستدی در قدارهای موقتی

و اعتبرار ا  امکان را دامت که  صادر نمود، این 8«کنوانسیون جلوگیدی ا  نسل کشی و مجا ات عاملین آن

توجه به حقوق برین الملرل و ضردورت اسرتناد بره  اب مورای امنیت 717و  787مشدوعیت قطعنامه های 

 Case Concerning Application of the Genocide)ایرردچنررین قطعنامرره هررایی امتنرراع نم

Convention, Trial Chamber, Judgment.1993.) 

امبد خود، استدالل دولت بوسرنی را سپت 87دستور موقت مورخ  48بند  که در متأسفانه دیوان به رغم این

ا  جملره  که استفاد  ا  حرق ذاتری دفراع مشردوع مسرتلزم دامرتن وسرایل و ابرزار دفراعی، این بنی بدم)

تن داد  و در قسمت آخرد بنرد پذیدد، با این حال به مصلحت گدایی  می بامد( تلویحاً می تسلیحات مناسب

هرت ایجراد بره ج( 787 هموضوع قطعنامر) یم تسلیحاتیخواست دولت بوسنی مبنی بد لیو تحدمذکور، در

 هاساسرنام 48مانع در اعمال حق دفاع مشدوع را میاید حقوق بین الملل و خارج ا  حو ة صرالحیت مرادة 

دهد که متأسفانه در حال حاضرد و برا توجره بره  می کند. این موضع گیدی محتاطانه نشان می دیوان تلقی

های میاید حقروق برین الملرل  تعارض فعال با قطعنامه همورای امنیت  مین جهانی و هساختار فعلی جامع

 .فداهم نمی بامد

، تهدیرد علیره حالت قطرع صرلح با توجه به اختیارات وسیع و انحصاری مورای امنیت در احدا  وضعیت و

بین اعضاه دائمی مورای امنیت و سراید اعضراه سرا مان ملرل، یت بین المللی و اختالل منافع ماصلح و امن

گستدی در اکثد مناقشات بین المللی نقش فعرالی را در کنتردل اعتبرار ال م است که دیوان بین المللی داد

هرای عضرو بره تصرمیمات  ،  مینه های بری اعتمرادی دولرته های مورای امنیت به عهد  گدفتهقطعنام

 .  مورای امنیت را بدطدل سا د

 انتقال مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی از شورا به مجمع عمومی -3

مورای امنیت اسرت ولری طری حیرات سرا مان  هامنیت بین المللی ا  جمله تکالیف اولی اگدچه حفظ صلح و

اگدچره منشرور  .بسیار اتفاق افتاد  است که مورا بنا به دالئلی ا  انجام وظیفه قصرور نمرود  اسرتملل متحد 

 8818 هامرچنین اقتداری را به مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی اعطاه ننمرود ، امرا برا قطعن

                                                      
1 - Implementation of the Convention on the Prevention of Genocide and Punishment of Its Offenders 
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جنروبی بره علرت کرد  که در فدصت جن  میان دو کد  ممالی و  8اتحاد بدای صلح( همورای امنیت )قطعنام

بره   متعاقرب اعترداض بره اسرتمدار حرق وترو ی امنیتا  حضور در جلسات مورا سابق امتناع اتحاد موروی

در ضرمن  .مرود  برودچین بدای حزب کمونیست مادر یعنی مسرکو ناخومرایند تلقری ن 7حکومت مائوئیست

 امیالی  مان جن  جهانی دوم و بدیتانیای مکسرت خرورد  نیردوی کارآمرد قلمرداد نمری هکشورهای فدانس

را بیم بد آن بود که گستدش نفوذ کمونیست ا  بخرش مرمالی بره بخرش آمدیکا مدند و چون ایاالت متحد  

بد و بخش خاور دور را کره صرنایع یا می جنوبی کد  به ژاپن مکست خورد  و تسلیم بالمدط مد  هم تسدی

 نمود در انحصار اتحاد موروی واقع مود.  می تأمین آمدیکا کانچو بدای مامین های صنعتی ایاالت متحد 

سرددمدار دول متفرق فراتح جنر  ا  اقتردار ال م جهرت تصرویب  آمدیکرابه همین دلیل ایاالت متحد    

طدیق بود که ا  آن پس به مجمع عمومی تفویض اختیرار قطعنامه اتحاد بدای صلح بدخوردار بود  و ا  این 

گددید  است تا در مدایط ایجابی هدگا  که مورای امنیت ا  گسیل نیدوهای کارآمرد و ائرتالل برد مبنرای 

را عملی تلقری ننمایرد، ایرن مهرم بره عهرد   منشور استثناه بد توسل به  ور ضدورت تشکیل آن 18اصل 

منشرور توصریه نامره اسرت و ا    صرادر هتکلیف دارد  یدا که قطعنامرمجمع عمومی است و نسبت به آن 

 ماهیررت تصررمیمی بدخرروردار و حترری برردای ارکرران مخاطررب در سررا مان ملررل متحررد الررزام آور

این اقدامات در وضعیتی که مدح آن رفت هدگرا  توسرط  ،بنا به مداتب .(Chesterman,2008.143)است

 مد. با می یات قانونی خاص خود بدخوردارمبانی و توجها  مجمع عمومی صورت گیدد 

 اتحاد برای صلح و اعتراض به آن هقطعنام -3-1

رمی مخرالف  هفرترمی موافق و  پنجا  و دوبا  8810در تاریخ سوم نوامبد  777ممار  )و( ه ین قطعنامه با

و امینرت در این قطعنامه ابتدا تأکید مد  است که حفرظ صرلح  .رمی ممتنع به تصویب رسید  است دوو 

در جهت ایفراه ایرن وظیفره در جمرع  بایست می امنیت است و اعضاه دائممورای  هاولی هبین المللی وظیف

خود اجماع نظد نمود  و ا  استفاد  ا  حق وتو اجتناب نمایند و سپس اضافه مد  اسرت کره ابتکرار مردوع 

منشرور متعلرق بره مرورا  47 مرادةطبرق  ،بدای استفاد  ا  نیدوهای ائتالل مذاکد  جهت انعقاد موافقتنامه

سپس متذکد است که قصور مورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی به نمایندگی ا  طردل  .است

اعضاه، دول عضو را ا  تعهدات متقبله و همچنین سا مان را ا  مسئولیت حفظ صرلح و امنیرت مبردّا نمری 

ش در ا ایفاه وظایف، مجمرع عمرومی را ا  حقروقدر قطعنامه آمد  است که قصور مورای امنیت در . سا د

                                                      
1 - Security Council 1951 (Peace for Alliance). 
2 - Maoist 
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این امرد نظرارت برد اوضراع و وقرایع و  هخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی محدوم نمی نماید و ال م

د و مجمع توصیه های ال م در ایرن نند به اقدامات جمعی مبادرت نماینوجود نیدوهای ائتالل است که بتوا

 .عی به عمل آورد مینه را به اعضاه جهت اقدامات جم

، مشعد بد آن است که چون به علت فقرد اجمراع، تروافقی برین اعضراه این مقدمات قطعنامهپس ا  ذکد    

خود در حفظ صلح و امنیرت برین المللری و احردا   هدائم مورای امنیت حاصل نشد  و مورا به وظیفه اولی

جمع عمومی حق دارد فوراً وارد قضریه تهدید و نقض صلح و نسبت به اقدام تجاو  عمل ننمود  است، لذا م

کارانره مرورد رتی که صلح به علرت اقردامات تجاو مد  و اقدامات جمعی را به اعضاه توصیه نماید و در صو

به محل بحدانری در راسرتای اعرادة ها  تهدید واقع مد  بامد، ا  نیدوهای ائتالل جهت تشکیل و گسیل آن

در این قطعنامه به تشرکیل اجرالس اضرطداری مجمرع پدداختره و  .صلح و امنیت بین المللی اقدام نمایند

سراعت  74آمد  است که اگد در این  مان مجمع در حال اجالس نبامد باید اجالس اضطداری بره فاصرله 

ورت گیردد صکه درخواست بدای تشکیل توسط یکی ا  اعضاه دائم مورای امنیت  این تشکیل گددد، اعم ا 

 را در خود تعیین نمایند.  نصاب آن 7/7متحد یا اکثدیت مجمع عمومی ملل 

طبق قطعنامه ا  اعضاه ملل متحد درخواست مد  است که تا امکانات خود را بدرسی نمود  و به مجمع اعرالم 

توانند ارائره دهنرد  می دارند که چه نوع کمک هایی جهت اجدای توصیه های مورای امنیت یا مجمع عمومی

است در قلمدو خود نیدوهای ائتالل آمو ش دید  را سا ماندهی نمایند تا بره  و همچنین به اعضاه توصیه مد 

 .علت فوریت و ضدورت تشکیل مبادرت به اقدام نمایند و به کمک مورای امنیت یا مجمرع عمرومی بشرتابند

د بدای صلح که طبق آن بدای مجمع عمومی این حرق ایجراد گددیرد  اسرت کره حامتعاقب صدور قطعنامه ات

نیدوهرای ائرتالل را تشرکیل  افتد تشرکیل جلسره داد  و می که صلح و امنیت بین المللی به مخاطد مواردی 

  .به عملیات ضدوری در راستای اعادة صلح و امنیت بین المللی اقدام نماید دهد و

دولت وقت اتحاد جماهید موروی نسبت به قطعنامه، مردیداً اعترداض نمرود  یردا کره معتقرد برود کره ایرن 

ه با اصول مندرج در منشور در این  مینه در تعارض است  یدا که هدگونه اقدام در این  مینه متضرمن قطعنام

اقتدار و صالحیت انحصاری مورای امنیرت توصریف  هدر حیطتوسل به نیدوهای ائتالل است،  یدا که این امد 

ددیرد کره مروروی ایرن اخرتالل موجرب گ .منشور به آن امار  گددیرد  اسرت 47گددید  است که در اصل 

خویش در آنچه مدبوط به هزینه های گسیل نیدوهای ائتالل در راستای حفرظ صرلح و  تسمیهپدداخت وجو  

این اختالل موجب گددید که موضوع به دیروان  (.Higgins,1995.186)امنیت بین المللی است امتناع نماید

به طور کلی نحوة تلقری اعضراه مرورای بین المللی دادگستدی جهت صدور نظد مشورتی ارجاع گددد  یدا که 
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کشور های خاص در قضایای مختلرف برا هرم  هامنیت نسبت به قطعنامه مورد بحث در تعارض بود، حتی روی

 .ته استمبه صورتی که بستگی به منافع آن کشور در  مان و موقعیت خاص دا کدد می فدق

 قطعنامه های شورای امنیت  -3-2

اتحاد بردای صرلح امرار  مرد  اسرت،  هامنیت که در آن مشخصاً به قطعنام  جمله قطعنامه های مورای ا

دیگرد،  هقطعنامر .است که این قطعنامه با مخالف فدانسه و بدیتانیا مواجه گددیرد 8817اکتبد  78 هقطعنام

ست که در خصوص مسئله بحدان مجارستان صدور یافته اسرت. ذکرد مورا 8817نوامبد  4مورخ  هقطعنام

قبول اعتبرار آن ا  جانرب اعضراه  همورای امنیت در حقیقت به منزل هد بدای صلح در قطعناماتحا هقطعنام

اتحاد بدای صلح اجماع نظرد ندامرته  هقطعنام هدول عضو مورای امنیت در  مین .دائم مورای امنیت است

را  تابعرت ا  آناند و بعضاً در یک  مینه قطعنامه را قابل قبول ار یابی نمود  و در  مینه دیگدی به عکس م

مورای امنیت رمی مثبرت  هکانال سوئز به قطعنام هعملی نمی دانسته اند. فی المثل دولت موروی در قضی

بدیتانیا، فدانسه و اسدائیل کانال سوئز را امیال نظرامی کردد  و عبدالناصرد بره اتحراد  8816داد  یدا که در 

میالگد را تهدید بره بمبراران هسرته ای موروی هم پیمان خویش متوسل گددید سپس مسکو سه دولت ا

نمود ، متعاقباً به ایجاب و فوریت مبنا قدار دادن قطعنامه چون مورد ار یرابی قردار گدفرت اتحراد مروروی 

نسبت به آن نظد موافق دامت تا متحد مصدی خویش را ا  این طدیق نجات دهد ولری در مداحرل بعردی 

اتحراد  هه بنگالدش به مجمع عمومی، بد اساس قطعنامدر خصوص احاله مسئل 8878همان دولت در سال 

همین امد در مورد دولت بدیتانیا نید مصداق دارد،  یدا آن کشرور در خصروص  بدای صلح، رمی ممتنع داد.

 کانال سوئز به قطعنامه مورای امنیت رمی مخالف داد  یردا کره در مقابرل بدیتانیرای امریالگد اقردام هقضی

ان رمی موافق داد  یدا که با امیال آن توسط ارتش سدخ تهدیدی بالفعرل بردای مجارست همد و در قضی می

 .  مد می ناتو( قلمداد (بخش اروپای غدبی

   شورای امنیت و تفویض اختیارات جهت صدور قطعنامه های تشکیل نیروهای ائتالف -3-3

ت محرول نمرود  اسرت. حفظ صلح و امنیت بین الملل را به مورای امنیر همنشور، مسئولیت اولی 74مادة 

اعضاه ملل متحد موافقت نمود  اند که مورای امنیت در اجدای وظایف محوله ا  جانب آنان این مسرئولیت 

طبرق منشرور قبرول و اجردا  را عهد  دار گددد و مضافاً پذیدفته اند کره تصرمیمات مرورای امنیرت را برد

   .(رمنشو 71)ماد  کنند

آن جهت بود  است که طدق تأمین اقردام سردیع و مرؤثد ا  طردل  علت واگذاری این مسئولیت به مورا ا 

لحراظ صرالحیت تشرکیل نیدوهرای ائرتالل و ه ملل متحد فداهم گددد و چون اعضاه دائم مورای امنیت ب
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علیره رنرد کره در  مران بردو  بحردان بدخوداری ا  چنرین گسرتد  ای در قردرت نظرامی ایرن تروان را دا

حفظ صلح و امنیرت برین  هد لذا عهد  دار مسئولیت اولیینمللی اقدام نماح و امنیت بین الکنندة صلتهدید

ش انقطاع پرذید نیسرت ا به همین علت است که مورای امنیت رکنی است که اقدامات. المللی گددید  اند

یک ا  اعضراه در به انجام وظایف خود بامد و هدبایست به نحوی عمل نماید که دائماً قا می 71و طبق مادة 

کره مجمرع  سا مان دامته بامرند و حرال ایرن اوقات نمایند  ای در مقد هبایست در کلی می امنیت مورای

بره دائمری مردن رکرن مجمرع  ها نسربتی است و علت اعتداض بعضی ا  کشورعمومی فاقد چنین وصف

 .همین مبنا بود  استعمومی بد

 د کره اقردامات نظرامیرمرد دانگدمی بد مواد مختلف فصل هفتم و امعان نظرد دقیرق حکایرت ا  ایرن ا   

دارد کره  می مقدر 47ا  این روی مادة  .و به نام مورای امنیت انجام گیدد ی امنیتبایست ا  جانب مورا می

تواند ا  طدیق اسرتفاد  ا   می کافی نیست 48اگد مورا تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی مد  در مادة 

د کره نمرو مری اعضراه نیرز ملترزم 47کند و طبق مرادة  نیدوهای نظامی جهت حفظ و یا اعادة صلح اقدام

نیدوهای مسلح و تسهیالت ال م را بنا به درخواست مورا و بد طبق موارد موافقتنامه های خاص در اختیرار 

مورای امنیت قدار دهند. بدین تدتیب آنچه مدنظد تدوین کنندگان منشور بود  است قیام مرورای امنیرت 

نرام ه به عبارت دیگد مبناه آن بود  است که مورای امنیت اصرالتاً و بر . مان استنام ساه در ایفاه وظایف ب

سا مان اقدامات ال م جهت توسل بره نیدوهرای نظرامی را معمرول دارد و نیدوهرای نظرامی تحرت پردچم 

های عضو نیز نیدوهای نظامی خود را تحت اختیار سرا مان گددند و کشور می ل متحد وارد عملسا مان مل

اساس موافقتنامه و یا موافقتنامه هایی است که برین مرورای امنیرت و دهند که تدتیبات این امد بد یم رقدا

بایسرتی در پارلمران اطردال متعاهرد بره ها  مود و چنانچه ال م بامد ایرن موافقتنامره می دول عضو منعقد

 .تصویب بدسد

دح عبارت دیگد مبتکرد هدگونره طر صحبت ا  اقدام فوری سا مان ملل به میان آمد  است و به 41مادة  در

طردل و اعضراه ا  طردل  خاص برین مرورا ا  یرک هطبق موافقتنامنظامی و اجداهکنند  عملیات جمعی بد

مسرائل  هکلیر  کمک به مورای امنیرت دربرار دارد که بدای راهنمایی و می مقدر 47ماد   .دیگد خواهد بود

گمامرتن فدمانردهی نیدوهرای مسرلح و سرتاد  مدبوط به نیا مندی های نظامی مورای امینت و همچنین

انحصاری مورا است یک کمیته ستاد نظامی تأسیس خواهد مد. ایرن کمیتره  هعملیاتی به آن که در حیط

عهرد  ه تحت نظارت مورای امنیت هدایت استداتژیکی نیدوهای مسلح و تدتیبات مدبوط به فدماندهی را بر

  .خواهد دامت
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که رمساً و به نام سا مان اقردام  ای آنجکه آیا مورای امنیت حق دارد به  گددد می حال این سوال مطدح  

نظامی معمول دارد، این وظیفه را کالً یا بعضاً به یک یا چند کشور عضو تفویض کنرد؟ اختیرارات تفرویض 

گددد. به عبرارت دیگرد  می مد  به نام مورا تام و مطلق است این امد مامل تفویض وظایف و اختیارات نیز

حفظ صلح و امنیرت بره مرورای امنیرت واگرذار  هاولی و مسئولیت هاین امتداد در منشور ملل متحد وظیف

کشرور  که رمساً وارد عمل مود تواند به جای آن می مد  است تا به نیابت ا  اعضاه اقدام ال م معمول دارد و

عمول نمی دارد، بلکه عملیرات دیگدی را مأمور اقدام نماید. در این فدض مورای امنیت خود اقدام نظامی م

 آورند.ورای امنیت را به مدحله اجداه دردهد، تصمیمات م می ها اجا  کند و به کشور می نظامی را تجویز

این تمیز روا بامد که مورا طبق منشور حق تفویض اختیارات را دارد، دولری کره بره نماینردگی ا  طردل 

 .گددنرد مری انجام وظایف است بدخروردار هقتداراتی که ال مخود ا  ا هکنند به نوب می مورا و سا مان اقدام

رسد که این موضوع طبق مواد فصل هفتم منشور فاقد مبنای اصرولی بامرد. دلیرل  می البته چنین به نظد

که چنین استداللی به نوعی نقض غدض است و تکلیف اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را کره بره  آن

عرالو  غردض و هردل ا  تفرویض اختیرار در ه سرا د. بر می   است، مخدوشمورای امنیت تفویض گددید

نام سا مان حافظ حفظ صلح و امنیرت ه منشور به مورا آن بود  است که این رکن بدخوردار ا  استقالل و ب

  .بین المللی بامد

یک یرا چنرد  مواد منشور، ایفاه وظایف و اقتدارات قائم به مورا است و تفویض آن به اگدچه بد اساس ظاهد

بایست اذعان نمود که ممکن است قیرام مرورا بره انجرام وظیفره در  می کشور محلّی در منشور ندارد ولی

که کشورها تمایلی ندارند که فدمانردهی نظرامی نیدوهرای  بسیاری ا  موارد امکان پذید نبامد. ا  جمله این

فته و ا  نظد فنی بعضاً سدّی را در اختیرار مسلح ائتالل را به سا مان واگذار نمایند و تجهیزات نظامی پیشد

توان اقامره  می دلیل دیگدی که. خارج ا  حاکمیت متبوع خویش قدار دهند اگدچه سا مان ملل متحد بامد

قرادر  ال است که سا مان خود، در سراختارنمود آن است که اقدامات نظامی مستلزم تأمین هزینه های گز

تمامی عملیات نظامی مقدمتاً توسرط دول  هبود. بدیهی است که هزینبه تأمین چنین هزینه هایی نخواهد 

داوطلب مدکت کنند  تأمین خواهد مد اما دورنمای توفیقات نظامی به تبع آن سیاسری در بحردان هرای 

اسراس خواهرد داد ترا در مرورای امنیرت بد مورد هدل، این امکان را به سا مان ملل و دول اعضاه دائمری

کره نسربت  تأمین هزینه های مورد تحمل بنمایند. کما ایرن بهولت متجاو  را ناگزید تحدیم های ایجابی د

تصمیمی نفت به ا ای غذا و دارو باعث گددیرد ترا صرندوق تخصیصری بره نفرع غدامرات  هبه عداق قطعنام

رغبت در تشرکیالت   کنندکه خود طداحان واقعی و ایجادها  جنگی واریز مود. حتی در بذل کدم آمدیکایی

جاو  بعثی عداق و امیال کویت بود  اند، مبلغ چهار میلیارد دالر به رژیم امیالگد قدس اختصاص یافرت مت
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واریرز  ()بدون خسارت معنروی آن هم مبانگا  که بد اثد ملیک یک مومک اسکوت عداقی به واحد تجاری،

 ،های کویت را در بدون مرد  دارائی میلیارد دالر ا  اموال و چهارصدحدود ها  که آمدیکائی جدا ا  آن .گددید

صعودی در ایراالت  میلیارد دالر ار  خارجی عدبستان دویستبه عنوان هزینه های جن  غارت کدد  اند و 

 .بامد می آمدیکا متحد 

مبرادرت بره  8861مرورخ  787و  786اساس قطعنامه هرای رود یای جنوبی، مورای امنیت بد هدر قضی  

االقتضراه ا  ا  مرناخته مرد، عندد و بد طبق آن دولرت بدیتانیرا مجرنمو 8866مورخ  778 هصدور قطعنام

طدیق استفاد  ا   ور مانع انتقال نفت به رود یا گددد و در جدیان تهاجم عداق به کویت نیز مورای امنیرت 

طور که گفته مد، تجویز اقدام نظرامی  اگدچه همان .به همین تدتیب اقدام قهدی علیه عداق را تجویز نمود

نب مورا به یک یا چند کشور مسبوق به سابقه است و در جدیان تجاو  عداق به کویت نیز برد همرین ا  جا

  مرمار همبنا عمل گددید ولی تبعات این تفویض اختیارات قابل ار یابی اسرت. در ایرن خصروص قطعنامر

 تحلیل قردارحدین مورد تجزیه و ممنوعه پدوا  ا  جانب مت هد منطقو ایجا 8888مورای امنیت مورخ  611

در  .مورای امنیرت اتخراذ گددیرد  اسرت 7817 هدر جلس 8888آوریل  1این قطعنامه در تاریخ  :گیدد می

برین المللری  این قطعنامه مورای امنیت به مسئولیت های محوله طبق منشور جهت حفظ صلح و امنیرت

ر سراکنین عرداق ا  جملره نگدانی خود را نسبت بره وضرع اسرفبا 7ماد   7 کند و با یادآوری بند می امار 

گیدد که این امد صلح و امنیت بین المللی منطقره را  می و نتیجه نماید می طق کددنشین آن کشور ابدا منا

 .  کند می تهدید

نمایرد و بره  مری در این قطعنامه مورا نسبت به مدت و وخامت اوضاع و لطمات و صدمات انسانی ابدا  تأثد

 نمایرد می دگان تدکیه، فدانسه و نمایند  دائم جمهوری اسالمی ایدان امار نامه های ارسالی ا  جانب نماین

رفتار آن دولرت را استقالل و تمامیت ارضی عرداق سروه و ضمن تأکید بد تعهد اعضاه در رعایت حاکمیت و

خواهد به سهم خود نسربت  می کند و ا  عداق می ددنشین محکومعداق ا  جمله جمعیت ک هبت به سکننس

خواهد تا بره  می در بند سوم قطعنامه ا  عداق .ین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اقدام نمایدبه رفع ا

دیدگان نامری ا  جنر  را بدهرد و  دوستانه اجا ة کمک به ستمهای بین المللی دارای اهدال بشد سا مان

 .را تسهیل نمایدها  فعالیت آن
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 نتیجه گیری

تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود  و مفهوم امنیرت در گرذر  مران یکی ا  نیا های اساسی بشد در طول 

روند تکاملی به خود گدفته و ا  امنیت فددی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیردایش جامعره ملرل 

کره  د، چدا کره پرس ا  آن برودوم می در قدن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب

بره  روابط بین الملل منع گددید  است. ا  این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، هعدصتوسل به  ور در 

. مطدح مد و مفهروم امنیرت جمعری جرایگزین امنیرت فرددی گددیردها  عنوان یک مسئولیت بدای دولت

نیا  به تأمین صلح و امنیت بین المللری خاتمره نیافرت، بلکره بره مرکل  ،مللهمچنین با فدوپامی جامعه 

مقدمه ای گددیرد بردای تشرکیل  ،د مجدداً ظهور یافت و این رویدادتدی در هیأت سا مان ملل متح ملکا

ملرل مسرتلزم  هکه در رمس آن سا مان ملل متحد قدار دامت. ایجاد ثبات در جامعر جهانی اید  آلجامعه 

  .های عضو مورای آن سا مان بود حضور قدرت

ظ صلح و امنیت بین المللری بره مرورای امنیرت سرا مان ملرل بدای تحقق این امد بود که مسئولیت حف  

پرنج عضرو دائرم توسرط واگذار گددید و عضویت دائم دول قدرتمند جهان در آن و پذیدش حق وتو بردای 

، موجب مد تا کنتدل صلح و امنیت بین المللی عمالً در محدودة انحصراری دول متفرق و ساید ملل جهان

و تفکد خدوج ا  سا مان به منظرور دنبرال کرددن منرافع ملری و امنیتری  فاتح جن  دوم جهانی قدار گیدد

بدون مک علت اصلی واگذاری مسرئولیت حفرظ صرلح و . توسط اعضای دائم به باد  فدامومی سپدد  مود

 .امنیت بین المللی به مورا آن بود  است که سا مان، قادر به تأمین اقدام سدیع و مؤثد در این  مینه بامرد

قی قضیه هم این است که تنها دول قوی و قدرتمند نظامی، استطاعت آن را دارند که با اعمرال توجیه منط

، استقدار صلح را تضمین کنند و هد کشروری کره بخواهرد صرلح و و  ور و استفاد  ا  نیدوی نظامی قدرت

را ا   تجراو  نمایرد،ندا د و یا تهدیدی علیه آن به عمل آورد و یا اقردام بره اامنیت بین المللی را به خطد بی

 این تصمیمات با  دارد.

 نرد  می این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات ال م االجدای مورای امنیت حدل اول را بد

و جلوگیدی ا  تهدید صلح و نقض آن و بدطدل کددن تجراو  را ا  طدیرق مقابلره بره مثرل یعنری اسرتثناه 

ست. بردای تبردیل ا دوت فداوانی روبالبا مشک عدصه بین المللیدر  حفظ صلح. سا د می توسل به  ور میسد

هرا  مرائبه آن عملیات حفظ صلح به ابزاری مؤثد و کارآمد، به اراد  سیاسی کشورهای عضو و پشتیبانی بری

جمعی با مجو  و  ید نظد سا مان ملرل متحرد، بره خصروص در  نیا  است. ا  سوی دیگد، اقدام نظام دسته

ت باقیمانرد  الگیردد، مشرک می ای سدچشمه دولتی که ا  منا عات قومی و قبیله درونهای   مینه درگیدی
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ل منرافع و اجمراع الکنند  اخرت را مدیدیت و کنتدل خواهد کدد. همچنین مشکلی وجود دارد که منعکس

 عضو در خصوص اولویت دادن به عملیات حفظ صلح است.های  محدود میان دولت

و مماری ا  تهدیدهای جدید بدای امنیت جهرانی، سرا مان ملرل متحرد  با پیشدفت سدیع جهانی مدن   

المللری خواهرد توانسرت  المللی مدتبط مد  است. بدین تدتیب، یک نهراد برین بینهای  بیشتد به سیاست

ت را بردون التواننرد ایرن معضر ملی نمیهای  ت و مسائل موجود را حل و فصل کند، اما دولتالهمه مشک

در نتیجه، موارد متعددی وجرود دارد کره سرا مان ملرل نتوانسرته  .حل و فصل کنند المللی نهادهای بین

گویرای ایرن ها  است به طور مؤثد اقدام کند؛ بنابداین در استقدار صلح و امنیت ناکرام مانرد  اسرت. بدرسری

برزرن های  تابع مستقیم نقش و عملکدد قردرتها  واقعیت است که نقش و عملکدد سا مان ملل در بحدان

مختلف بره های  بزرن در بحدانهای  به ویژ  پنج عضو دائم مورای امنیت بود  است. بدرسی عملکدد قدرت

 حفرظ صرلح نشرانهای  اعضای دائم مورا دربار  مأموریتهای  بانی و بدرسی دیدگا  ویژ  در عملیات صلح

پارچره ا  سرا مان ملرل دهد که در مواردی که این پنج عضو دائم مورا به همگدایی رسید  و به طور یک می

افزایش یافته و توانسته است بره تروفیقی ها  اند، نقش سا مان ملل در حل بحدان حمایت و پشتیبانی کدد 

انرد بره توافرق و  نظد دامته و نتوانسته لالاختها  در پیشبدد اهدال خود دست یابد. اما در جایی که دولت

نفروذ و فشراری کره در های  اند، بلکه با استفاد  ا  اهدم تنها ا  سا مان ملل حمایت نکدد  اجماع بدسند، نه

اند. بدین تدتیب، سا مان ملل نتوانسته در این موارد به صرورت مرؤثد و  اختیار دارند، مانع فعالیت آن مد 

هرا،  کردام ا  آن و وضرعیت و موقعیرت هردها  ل دولتالموفق عمل کند. در این موارد بسته به میزان اخت

و هرا  کننرد  دولت پا بسته درآمد  یا عامل تعردیل و به طور کامل به صورت سا مانی دستسا مان ملل یا 

 کنرد و مرورای امنیرت وارد عمرل مری بود  است. در چنین فضایی وقتی بحدانی بدو ها  محدودسا  بحدان

 حلی بدای حل بحدان دست یابرد، بره نزدیرک مردن دیردگا  اعضرای که بتواند به را  مود، قبل ا  آن می

 .  مورای امنیت نیا  دارد

کشورها بدای ایجاد یرک مجموعره سیاسری متکامرل   تالش ؛مدیدیت مشتدک سا مان ملل متحد ات:پیشنهاد

هرای  ظدفیت به کارگیدی هد چره بهترد ؛ها و اختالفات گیدی کشورها ا  درگیدی کنار  ؛به هدل تحقق عدالت

ها برد آن ا   تد مد  و تأثید ابدقردرت این سا مان پدرن نقش  ؛المللی بین سا مان ملل در راستای امنیت و صلح

در حدکرت هرا  هایی که جهان به سمت آن تشویق مداکز تحقیقاتی به اظهارنظد کددن در مورد فاجعه ؛بین رود

های حقروقی کره  بنیانگرذاری سرا مان؛ ها و ابزارهای پیشرگیدی کننرد  حل است و بیان خطدات و توضیح را 

تشویق دانشگاهیان به طدح افکار خود در مورد نظام سیاسی سرالم حراکم برد  ؛ی ایفا کنندبتوانند نقش بیشتد

 .طدل به وجود آید فشار آورند تا یک نظام سیاسی بیها  بزرگان ادیان بد تمامی طدل؛ جهان
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