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درج در هاي منور ملل متحد به منظور نیل به اهداف و آرمانمصنفان منش هدف: و زمینه 

اند که ردپاي اي تصنیف کردهگونه این سند را به وهاي آن توجه کرده آن، به عدالت و معادل

جاي آن مشاهده کرد. به طوري که با بررسی منشور توان در جايخواهان گیتی را میعدالت

کدیگر یالملل با موازین عدالت و اصول حقوق بینتوان دست یافت که به این نتیجه می

منیت الح و مالزمه داشته و این امر ضرورت ادامه حیات سازمان و شرط اساسی در نیل به ص

ز ثیري االمللی است. هدف از پژوهش حاضر شرحی بر عدالت در سندي است که تعداد کبین

 هاي جهان را متأثر از خود ساخته است.هاي دولتهمگرایی

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظري بوده  ها:روش و مواد

کتب و  اي است و با مراجعه به اسناد،آوري اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 مقاالت صورت گرفته است.

ق حقو ر توسعهدارکان سازمان  دهد که، اقداماتمی هاي پژوهش حاضر نشانیافته ها:یافته

ی ه مصادیقالمللی از جملآمیز اختالفات بینفصل مسالمت دوستانه و اهتمام در حل وبشر

خته ار ساالملل را آشکاست که رابطه اساسی بین مفهوم عدالت و توسعه تدریجی حقوق بین

 است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 اري رعایت شده است.دصداقت و امانت

منظر  هرچند در عمل و در قالب برخی اقدامات ارکان ملل متحد از گیری:نتیجه

گرایانه و توان به وضوح مشاهده کرد. اما نگاه واقعگرایانه، نقض اصول عدالت را میآرمان

ان الملل و الزامات آن در هزاره سوم، عدالت به عنوتوجه به توسعة تدریجی حقوق بین

سازد در میالملل به شمار نیامده و این نگاه، حق بر عدالت را به ذهن متبارت روابط بینضرو

 نه عدالت به مثابه حق.
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 مقدمه. 1

 يدهندههاي اصلی تشکیلپایه« عدالت»و « صلح»دو مفهوم 

مزبور در  شوند. مفاهیمنظام منشور ملل متحد محسوب می

ها و ادبیات نویسندگان حقوق و علوم سیاسی داراي جنبه

با  تر در ارتباطباشند. به بیان سادههاي مختلفی میماهیت

نی نظرهاي فراواماهیت و قلمرو مفهومی عدالت و صلح اختالف

نگ جنظرها، پس از رغم این اختالفوجود داشته و دارد. علی

 ي تصویب منشور مللاسطهجهانی دوم، نظام ملل متحد به و

حت المللی حاکم شد. نظام مزبور تمتحد بر فضاي روابط بین

 المللی قرار داشت. درتأثیر فضاي جنگ جهانی و صلح بین

ر المللی بسیانتیجه در طراحی آن، مفهوم صلح و امنیت بین

 مورد تأکید قرار گرفته است.

ر دلت ار عداي خود، نیازمند استقرنیل به صلح پایدار به نوبه

ام باشد. در ابتداي طراحی نظالمللی میي روابط بینعرصه

محوري ي وجود رویکرد دولتمنشور ملل متحد، به واسطه

دم ها و اصل عتأکید بسیار زیاد بر مفهوم حاکمیت ملی دولت

مداخله در امور داخلی، مفهوم صلح در قامت فقدان جنگ 

رود بازیگران طراحی شده بود. اما با گذشت زمان و و

قوق محوري و نیز ورود نظام حغیردولتی، عبور از فضاي دولت

هوم المللی، مفي روابط بینالمللی موضوعه به عرصهبشر بین

ن صلح از صرف فقدان جنگ فاصله گرفت. در ادبیات نویسندگا

 حقوق و علوم سیاسی، صلح واقعی به معناي نه تنها فقدان

 جنگ، بلکه وجود عدالت شد.

 شود اینجا مطرح میاین اوصاف پرسش اساسی که در این با

است که در چهارچوب منشور ملل متحد مفهوم عدالت چگونه 

 شود ایناي که در پاسخ به این پرسش مطرح میاست؟ فرضیه

دي رغم تحوالت بسیار زیااست که نظام منشور ملل متحد علی

م ت الزکه از ابتدا تا به امروز پشت سر گذاشته است، ظرفی

 براي استقرار عدالت به عنوان مبناي صلح و اجراي آن در

ت هایی که در حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته اسقالب

را ندارد. در واقع مفهوم عدالت در منشور ملل متحد در 

آمیز چهارچوب فقدان جنگ و اصل حل و فصل مسالمت

 شود.المللی تعریف میاختالفات بین

 

 القی. مالحظات اخ2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داري رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظري بوده 

آوري اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 رتت صواي است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

ارکان  دهد که، اقداماتمی هاي پژوهش حاضر نشانیافته

 فصل دوستانه و اهتمام در حل وسازمان در توسعه حقوق بشر

که  المللی از جمله مصادیقی استآمیز اختالفات بینمسالمت

ه تدریجی حقوق ـرابطه اساسی بین مفهوم عدالت و توسع

ر نظی ارکان سازمان ملل متحد ار ساخته است.الملل را آشکبین

المللی دادگستري در چهارچوب شوراي امنیت و دیوان بین

الملل، همگام با توسعه موازین عدالت و اصول حقوق بین

این  اند. باهاي مؤثري برداشتهالملل، گامتدریجی حقوق بین

 توان منکر تبعیض در عملکرد این ارکان و فقدانحال نمی

موارد شده، عیت اقدامات سازمان ملل متحد در برخی مشرو

یا  ه در جوان بودنـدالتی ریشـعدي و بیـن ناکارآمـه ایـک

ی المللهاي بینالملل و حقوق سازمانتجربگی حقوق بینکم

 جه بهتو وگرایانه به عملکرد سازمان دارد. با این حال نگاه واقع

امکانات محدود المللی و لحاظ کردن سازوکار جامعه بین

 المللی، اقداماتهاي داخلی و بینسازمان در کنترل بحران

ور سازمان ملل متحد در راستاي اصول و اهداف مندرج در منش

ام توان مرهون ارتقاي جایگاه عدالت در نظملل متحد را می

 الملل معاصر دانست.حقوق بین

 

 . بحث5

 . پیشینه تحقیق5-1

در چهارچوب منشور ملل  به طور خاص سیر مفهوم عدالت

متحد مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است اما، در برخی 
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موارد به صورت خاص، مفهوم عدالت یا آثار آن در برخی 

مقاالت و در موضوعات خاص مورد بحث قرار گرفته است. در 

سازمان ملل  تیامن يشورا»توانیم به مقالة همین راستا می

« یالمللنیب يفریو عدالت ک تیامن جادیآن در ا ریثأمتحد و ت

چی اشاره نوشتة سید امرالدین حجازي و محمدعلی صلح

حاکم بر  یالمللنیب تیعدالت و امنکنیم. از نظر نویسندگان، 

 یمعضالت کشد،یبه چالش م یجهان امروز را موضوعات مختلف

 تینقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنا سم،یترور رینظ

 يهاخشن دولت يهاسرکوب ،یجنگ اتیناج ت،یبشر هیعل

 تیدر نقض عدالت و امن ییبسزا ریثأت یهمگ رهیخودکامه و غ

و مقابله  تیاعاده وضع ازمندیکه ن کنندیم فایا یجهان يفریک

 يشورا رینظ یالمللنیب ينهادها ان،یم نیو برخورد است. در ا

 یسو مورد اجماع جهانکیسازمان ملل متحد که از  تیامن

 گرید ياالجرا باشد و از سوو مصوبات آنها الزم اتیشند و نظربا

عدالت  و تیکننده امنابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض

 کیبه عنوان  تواندیرا داشته باشند م یالمللنیب يفریک

پژوهش که به روش  نیگردد. در ا یراهکار متناسب تلق

 تیامن يشوراکه  میافتیشده است، در هیته یلیو تحل یفیتوص

و  تیحما تیمسئول هینظر رینظ ییبا استفاده از ابزارها

 يفریک وانیخاص به د يهاارجاع پرونده تیظرف نطوریهم

و انتساب  ینظام يرویحق توسل به ن نطوریو هم یالمللنیب

 باشد،یجهان م يآن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورها

 یالمللنیب يفریک تیکننده عدالت و امندیمظاهر تهد هیعل

 يهاآن در مجموع در پرونده قیوارد عمل شده است که مصاد

 .(1) است سآن قابل لم ریو نظا يوگسالویرواندا، 

 

 . نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه5-2

هاي طور که در قسمت قبل مشاهده شد، اغلب پژوهشهمان

حاضر بر مفهوم صلح و عدالت در چهارچوب و موضوعات 

که ل آنخاصی مانند شوراي امنیت متمرکز هستند، حا

نوآوري پژوهش حاضر در تحلیل مفهوم عدالت در چهارچوب 

 باشد.منشور ملل متحد می

 

 

 همیت و ضرورت پژوهش. ا5-3

 ودر هر نظام حقوقی، اصول مبنایی نقش اصلی را در تفسیر 

ل کنند. در نظام منشور ملها ایفا میتعیین حدود صالحیت

تاي اجراي متحد دو رکن بسیار مهم وجود دارد که در راس

ن شوند: یکی دیواهاي خود با اصل عدالت مواجه میصالحیت

 الملل والمللی دادگستري به عنوان نگهبان حقوق بینبین

دیگري شوراي امنیت ملل متحد به عنوان نگهبان صلح و 

ی المللی )که اصل عدالت نیز یکی از مبانی اصلامنیت بین

 شود(.مفهوم صلح محسوب می

وان حدود صالحیت یا آثار آن در ارتباط با دیدر مواردي که 

وت، المللی دادگستري و یا شوراي امنیت ملل متحد با سکبین

ش شود، اصول مبنایی نقاجمال، تعارض یا تزاحمی مواجه می

ت کنند. اصل عدالمهمی در تفسیر و تعیین صالحیت ایفا می

 يباشد که برانیز یکی از اصول مبنایی منشور ملل متحد می

ور هاي ارکان ملل متحد و به طتفسیر و تعیین حدود صالحیت

ت المللی دادگستري و شوراي امنیت از اهمیخاص دیوان بین

 فراوانی برخوردار است.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

با در نظر گرفتن متغیرهاي پژوهش حاضر در ارتباط با 

 رهاي تحقیق باید عنایت داشت که، مفهوم عدالت دمحدودیت

هاي مختلف از جمله حقوق الملل در حوزهنظام حقوق بین

ي ... داراکیفري والملل بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین

باشد که بررسی همه این چهارچوب مفهومی خاصی می

لکه ي موضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد؛ بموضوعات در دایره

 صرفاً مفهوم عدالت و سیر تحوالت آن در چهارچوب منشور

 ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 الملل . مفهوم عدالت در حقوق بین5-5

الملل مبتنی بر نگرش خاستگاه مفهوم عدالت در حقوق بین

گرایانه است. البته نباید این نگرش با تعاملگرایانه و غیرتعامل

اي درآمیخته شود به طوري که عدالت مفهوم عدالت مبادله

از ضرورت تعامل بین تابعان حقوق است که در  ناشی ايمبادله

المللی، جنبه شود. اما عدالت بینگر میمعامالت جلوه
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رود. این جنبه از عدالت المللی عدالت توزیعی به شمار میبین

توزیعی طی دو رویکرد متفاوت ولی با هدفی واحد، توسط 

 الملل مورد بررسی قرار گرفته است.فالسفه حقوق بین

 گرایان است، آنها عدالتویکرد اول مبتنی بر نظر تعاملر

هاي ها و سازمانالمللی را ناظر به تعهدات بین دولتبین

وزیعی دانند و بر این باورند، اصولی از عدالت تالمللی میبین

قشی نها وجود دارد، تنها به دلیل المللی که در بین دولتبین

نی بر تعهدات مرزي هاي مبتاست که این اصول در همکاري

المللی گرایان پدیداري مفهومی عدالت بیندارا هستند. تعامل

دانند. به را ناشی از تعهدات مرزي و تعامالت ناشی از آن می

فات ها در پناه این عدالت به حل و فصل اختالزعم آنان دولت

 برخالف .(2)پردازند ناشی از تعامالت مرزي مابین خود می

ند که عدالت اي دیگر بر این باورگرایان دستهنظر تعامل

توزیعی وجود دارد حتی اگر موضوع اختالفات مرزي وجود 

 .(2)نداشته باشد 

ی ي مفهومگرایان، سیطرهالمللی در نظر غیرتعاملعدالت بین

ه کالمللی آنگونه تري را داراست. عدالت توزیعی بینگسترده

ت گرایان است، مفهوم آن را محدود به تعامالمورد نظر تعامل

اي براي عدالت توان توسعهناشی از تعهدات مرزي کرده و نمی

ان پذیرفتن دوره المللی متصور شد، زیرا با پایبین

میالدي بوده  60هاي دهه استعمارزدایی که اوج آن، سال

هاي مستعمره نیز پایان هاي مرزي بین دولتاست، اختالف

یافت به طوري که امروزه جزء موضوعات پراهمیت جامعه 

ي بین آید. بنابراین افول چنین رویکردالمللی به شمار نمیبین

المللی یگري که جامعه بینهاي دها و پدیداري ضرورتدولت

المللی مورد نظر ینروست، عدالت بدر عصر حاضر با آن روبه

رساند و موجب ک وضعیت انفعالی مییگرایان را به تعامل

ید گردد تا این مفهوم از پویایی بازماند و پرسشی را پدمی

ت المللی است؛ عدالبستی در عدالت بینآورد که نقطه بنمی

نبود اختالفات ناشی از تعهدات مرزي بین المللی در بین

 المللی داراست؟ها، چه نقشی در حقوق بیندولت

پذیر نیست. گرایانه امکانپاسخ به این پرسش از منظر تعامل

ش گرایان طی اتخاذ رهیافت متفاوت، به این پرساما غیرتعامل

 اند. پاسخ داده

ارد للی وجود دالمگرایان بر این باورند که عدالت بینغیرتعامل

تسري  .(2)حتی اگر موضوع اختالفات مرزي در میان نباشد 

زي هاي فراتر از تعهدات مرالمللی به عرصهمفهوم عدالت بین

الملل را تحت تأثیر خود قرار هاي حقوق بینتمام جنبه

 دهد.می

 گرایان مبتنی بر نظریاتی مانند نظریه رالزنگرش غیرتعامل

کند، اي از عدالت که رالز به شدت از آن دفاع میاست. جنبه

 شود. او در نظریه خود بیانمیتکلیف ذاتی عدالت نامیده 

نماید تا دارد تعهد اخالقی عمومی در این جهت عمل میمی

گر اال افراد را در دسترسی به نهادي عادالنه امیدوار سازد. ح

جنبه چنین تعهدي و نهادي شامل اجراي اصول عدالت 

 توزیعی نیز متصور باشد، آنگاه عدالت توزیعی وابسته به

ها مابین دولتتعامالت همکارانه فیواقعیتی تحت عنوان 

ل نیست. تکالیف مهم طبیعی عدالت احتماالً مبتنی بر مسائ

اس تري هستند که شامل اصل برابري افراد است. بر اسبنیادي

 نهااین اصل افراد حق زندگی در جوامعی که در آن از حقوق آ

 .(2)شود را دارا هستند حمایت می

 رسد که نظریه رالز شروع حرکت مفهوم حقوق بشربه نظر می

 المللی است و مفهوم عدالت توزیعی بادر عرصه عدالت بین

ن آگرایان بر پشتوانه این نظریه از عرصه محدودي که تعامل

ه تالملل گسترش یافهاي دیگر حقوق بینقائل بودند، به عرصه

 است. 

المللی بیان حالت سومی نیز براي کارکرد مفهوم عدالت بین

 در المللی را به عنوان عاملیشده است. این حالت عدالت بین

 جهت کاهش نابرابري به شمار آورده است.

گرایان و تري از نظریات تعاملچارلز بیتز شکل کامل

یرد پذگرایان را بیان کرده است. او ضمن آن که میغیرتعامل

شود براي عدالت توزیعی که در تعهدات مرزي اعمال می

هاي جهانی کافی است، باور دارد که عدالت ایجاب تعامل

گر االمللی صورت گیرد؛ حتی نماید تا بازتوزیع منابع بینمی

ها وجود هاي نشأت گرفته از تعهدات مرزي بین دولتتعامل

ر د بین افراد نداشته باشد. زیرا این عمل براي بهبود منافع

 .(2)پذیرد کشورهاي مختلف صورت می
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ر المللی حول محور نقش آن دنگاه بیتز پیرامون عدالت بین

ت ها نیست، بلکه آن را تحت عنوان یک ضرورتعامل بین دولت

 آورد.شمار می ها بهالمللی و روابط بین دولتبراي جامعه بین

المللی بیان شد مفهوم عدالت افزون بر آنچه در باب عدالت بین

 .مل استبشر قابل تأ الملل از منظر حقوقدر حقوق بین

یابد بخشی از حقوق بشر که به توزیع منابع اختصاص می

)مانند حقوق اقتصادي( و آن حقوقی که بعد از حق حیات 

مورد توجه است از مهمترین موضوعات مورد بحث حقوق بشر 

 .(3)شوند فردي محسوب می

ه بپردازند که ناظر فعاالن حقوق بشر غالباً به مسائلی می

 ایطآزادي اجتماعات، کار، بهداشت و زندگی افرادي که در شر

یک  اي نیز بهبرند و نظایر اینهاست. عدهبسیار بد به سر می

ها ها بین دولتشکل آرمانی براي توزیع عادالنه منابع و ثروت

 .(2)ها قائل هستند و ملت

ها پیرامون گرچه دستیابی به یک نظر واحد در بین دولت

ما پردازند وجود ندارد، اعناصري که در حقوق بشر به آن می

جه المللی با توآثاري که عدالت توزیعی به شکل فراملی و بین

ین ببه مفاهیم حقوق بشر بر توزیع عادالنه منابع در تعامل 

 مان در حال توسعهضعیف دارد، با گذر ز هاي ثروتمند ودولت

 .(4)است 

ه بدر تئوري حقوق بشر اختالف بنیادي پیرامون حقوق مربوط 

ین اعدالت توزیعی وجود دارد، بیشتر این اختالفات مبنی بر 

ت است که آیا حقوق مربوط به عدالت توزیعی قسمتی از عدال

ها باید در توزیع منابع آید و آیا دولتفراملی به شمار می

 .(2)ایت نمایند داخلی خود استانداردهایی از عدالت را رع

هایی که در دهه هاي جنگ سرد و مقارن با خشونتطی سال

ها گیري نابرابريهفتاد جهان با آن مواجه بود، همچنین اوج

حقوق مفهوم عدالت را در پرتو  رهاي شمال و جنوب،بین کشو

ها به طوري که برخی از ملت ؛(2)قرار داد  بشر را تحت تأثیر

هایی در زمینه مشغولیافزون بر حقوق مدنی و سیاسی دل

حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پیدا کردند. متعاقب آن 

بسیاري از مفاهیم عدالت توزیعی که در تعامل با حقوق بشر 

جتماعی، اقتصادي و شد، حول محور حقوق افردي طرح می

مدنی و  چوب حقوقانطور که در چهارتوسعه یافت همفرهنگی 

سیاسی به عنوان حقوق نسل اول مورد توجه قرار گرفته بود 

(2). 

 

 عدالت به مثابه اصل حاکم بر منشور ملل متحد .5-6

از منظر فالسفه نخستین مفهومی که از عدالت مورد توجه 

 2ماده  1شود، عدالت به معناي برابري است. بند واقع می

دارد: منشور ملل متحد اصل برابري حاکمیت اعضا را بیان می

سازمان بر مبناي اصل برابري حاکمیت کلیه اعضاي آن قرار »

( اعالمیه VIIها در اصل )اصل برابري حاکمیت دولت«. دارد

 .(5)الملل تعریف شده است اصول حقوق بین

اصل فوق به مثابه یک اصل حقوقی است که ساختار جامعه 

ی قوقحرغم برابري المللی بر آن استوار است؛ گرچه اعضا بهبین

لل مگاهی حقوق و تکالیف نابرابر دارند، اما عملکرد ارکان 

سازد که در متحد به ویژه شوراي امنیت، نابرابري را آشکار می

 پس حجاب تکالیف نابرابر وجود دارد.

نوان ه عها بالمللی، بیانی از همگرایی ملتبرابري در جامعه بین

البته این  است. المللیه بینعضرورتی براي حیات در جام

رد المللی وااي به مفهوم عدالت بینتواند خدشهموضوع نمی

 مللیاله این امر که عدالت به مفهوم حقوق بینمشروط بسازد، 

فته وشنگري بدانیم. اگر گهاي عصر رآن را منبعث از اندیشه

وده بها تقریباً همگون و یکپارچه شود دیرزمانی خانواده ملت

است، زمانی که اعضاي آن صاحب میراث عقیدتی و مذهبی 

 گاهمشترك بودند و درباره واقعیات اجتماعی ـ اقتصادي، دید

بت مشترکی داشتند و به اقتصاد مبتنی بر داد و ستد با رقا

وق ر حقدبودند. البته خاستگاه مفهوم برابري کامالً آزاد مجهز 

 ، درالملل پس از صلح وستفالی مقارن با توسعه مفهوم حقبین

 ايد به کشورهالمللی محدوخانواده ملل اروپایی و جامعه بین

ظام نبه طوري که معاهده وستفالی  .(3)نظر است اروپایی مورد

ک المللی مبتنی بر کشورهاي مستقل پدید آورد که هیچ یبین

هاي اروپایی از آنها پذیراي سیطره دیگري نبود؛ اما صرفاً دولت

 .(3)از چنین وضعی برخوردار بودند 

 تخاذاها دو رویکرد کشورهاي اروپایی در تعامل با سایر دولت

 کرده بودند:
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کل کشور به شمار هایی که به شدر مقابل سرزمیننخست، 

آمدند، که نسبت به آنها نظام کاپیتوالسیونی اعمال می

 کردند؛می

ه کشورهایی که فاقد حاکمیت متمرکز بودند که نسبت بدوم، 

آنها طمع ورزیده و آنها را زیر سلطه استعماري خود 

 .(3)آوردند درمی

نگ جاین روند ادامه یافت تا آن که در آستانه پایان یافتن 

رفته المللی رفته( جامعه بین1945جهانی دوم در سال )

لوك بندي جهان به بیکپارچگی خود را از دست داد و با تقسیم

رق و غرب و کشورهاي در حال توسعه، یکپارچگی فرهنگی ش

المللی به ها درهم شکست و جامعه بینو عقیدتی دولت

 .(3)ها تقسیم گردید هاي مختلفی از دولتگروه

ست؛ ابندي براي مفاهیم آن تحلیل برابري مستلزم ارائه تقسیم

نظر ک موردبري در قالب تحلیلی ارگانیکه هرگاه برا طوريبه

 دست آورد. تفکیکی کهباشد، بتوان نتیجه سودمندي از آن به

شامل دو شود در تحلیل ارگانیک منشور براي برابري ارائه می

دسته است نخست برابري واقعی، دوم برابري حقوقی. این 

المللی دادگستري در بندي توسط دیوان دائمی بینتقسیم

 و قضیه مهاجران آلمانی مقیم لهستان مورد توجه قرار گرفت

 تفسیري براي آن ارائه گردید.

ض در صورت فقدان تبعی»دارد: در مرحله اول دیوان بیان می

افی ح کرابري واقعی به مثابه برابري حقوقی از وضودر قانون، ب

آنگاه تفسیري در این خصوص ارائه  .(6)« برخوردار است

 برابري حقوقی مانع از پدید آمدن هرگونه تبعیض»کند: می

شود. در حالی که برابري حقوق ممکن است ضرورتی را می

عادل ي تپدید آورد که طی آن رفتار نابرابر براي نیل به برقرار

 بدین ترتیب. (6)« هاي متفاوت، صورت گیردمابین وضعیتفی

رفتن گها بدون در نظر برابري واقعی عبارتست از؛ برابري دولت

سازد و برابري مواردي که در قانون آنها را از هم متمایز می

ر حقوقی زاییده برابري است که در قالب حقوق برایشان مقر

 یده است.گرد

اي اند؛  عدهاي برابري را مترادف با برابري حاکمیت دانستهعده

اند و یا آن را نتیجه دیگر آن را معادل استقالل به شمار آورده

 .(7)اند منطقی استقالل به شمار آورده

در قرون هفدهم و هجدهم، واژه برابري مفهومی مستقل 

ه نداشت و با مفاهیم دیگر مانند استقالل و حاکمیت آمیخت

 بود؛ این واژه در قرن بیستم مفهومی مستقل از حاکمیت و

 .(8)استقالل یافت 

 برابري به مفهوم مشارکت کشورها، اعم از کوچک و بزرگ،»

المللی، هاي بیندر تنظیم روابط چندجانبه، یا در اداره سازمان

 .(9)« به عنوان موجوداتی برابر است

ده ک شمفهوم واژه برابري در قرن بیستم، به عدالت بسیار نزدی

است. حاکمیت و استقالل نتیجه منطقی عدالت به مفهوم 

ي به آیند. طی تعبیر اخیر از مفهوم برابربرابري به شمار می

آید الملل پدید میروابط بینلحاظ محوریت عدالت، تعادلی در 

هاي که دولت ضعیف دیگر تنشی به واسطه پیمانی که با دولت

کند و از طرفی دولت قوي نماید احساس نمیقوي منعقد می

 دار شدن مشروعیتش خویش را ملتزمبه لحاظ پرهیز از خدشه

 داند.به برابري می

صل ا نهدر زیر به برخی از موارد مشهود نابرابري که به پشتوا

برابري و برخی اصول دیگر مندرج در منشور مشروعیت 

ضو ععضویت دائمی پنج توان اشاره کرد: اول، اند را مییافته

شوراي امنیت که نمادي از تبعیض را در نظام ملل متحد 

و اي( که مختص پنج عضرساند. دوم، حق وتو )امتیاز ویژهمی

 دن منشور مللاالجرا شدائم شوراي امنیت است. سوم، الزم

متحد موکول به تصویب این پنج عضو بوده است. چهارم، 

هاي نظامی تر مجازاتتعلیق عضویت و اخراج اعضا و از آن مهم

شود، باید توسط پنج عضو دائم که طی فصل هفتم انجام می

شوراي امنیت صورت گیرد. پنجم، اعضاي دائم در قالب 

هاي خی کمیسیونتوزیعی نابرابر در ارکان ملل متحد و بر

 اند.مجمع عمومی حضور یافته

سازد تحلیل موارد فوق ما را به سمت یک نگرش رهنمون می

 حد و حصر شوراي امنیت است که تحت عنوانو آن اختیار بی

صالحیت نامحدود این رکن، با پشتوانه صلح و امنیت 

 المللی پدیدار گردیده است. بین

ج عضو در کمال آزادي و این پن»به تعبیر آنتونیو کاسسه: 

توانند منشور ملل متحد را زیر بدون آن که مجازات شوند، می

البته این منظر موضوع  .(3)« پا نهاده و به زور متوسل شوند
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توسعه رواج  حال هاي درهایی است که در ادبیات دولتبحث

یافته و موجد تحوالتی در کارکرد مجمع عمومی شد؛ نظیر 

 قطعنامه اتحاد صلح.

 

 عدالت به مثابه نظم در منشور ملل متحد . 7-5

منشور ملل متحد شامل اصول و قواعدي است که به طور 

فع نظم است؛ اصل منع توسط به زور و اصل عدم صریح مدا

ت مداخله، از اصولی هستند که وجود آنها مبتنی بر نظم اس

به همین ترتیب برخی اصول دیگر نیز بر لزوم حفظ  .(3)

 اند.عدالت و جلوگیري از به مخاطره افتادن آن تأکید کرده

اي که در منشور پیرامون نظم و عدالت دیده رویکرد دوگانه

ده است. این مباحث اي را پدید آورشود، مباحث پیچیدهمی

ر مبتنی بر این پرسش است که آیا حقی براي ملل متحد د

ها، زمانی که عدالت به خصوص مداخله در امور داخلی دولت

 ؟(3)افتد وجود دارد مخاطره می

ها یکی از نمادهاي اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت

دار آشکار نظم در نظام ملل متحد است؛ به طوري که خدشه

 الملل و منشور ملل متحد،شدن این اصل بنیادین حقوق بین

زننده نظم تلقی گردیده و به مخاطره افتادن صلح و برهم

 المللی و عدالت را در پی خواهد داشت.امنیت بین

المللی کلیه اعضا در روابط بین»دارد: مقرر می 2ماده  4بند 

یا  رضیخود از تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامیت ا

صد استقالل سیاسی هر کشوري، یا از هر روش دیگر که با مقا

 «ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداري خواهند نمود.

ت نصر بنیادي حاکمیاصل منع توسل به زور نشأت گرفته از ع

الملل است، تمام عناصري که مربوط به نظم در روابط بین

نمایند. اصل باشند، حول محور حاکمیت چرخش میمی

 تساوي حاکمیت، اصل عدم مداخله، اصل منع توسل به زور و

اصل خودمختاري همگی به پشتوانه حاکمیت ادامه حیات 

اي است که دهند، و این نشأت گرفته از جایگاه ویژهمی

 گذاران ملل متحد داشته است.حاکمیت در نظر بنیان

به احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري  1ماده  2بند 

مقرر  2ماده  1نماید و به دنبال آن در بند ملل تأکید می

سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکمیت کلیه اعضاي »دارد: می

 «آن قرار دارد.

المللی در شود که نظم بینمستفاد میاز موارد فوق این گونه 

 هاست. گرو مفهوم  تساوي حاکمیت

دنبال  به منع توسل به زور اشاره کرده است و به 2ماده  4بند 

ر امور داز همین ماده بیانی آشکار از عدم مداخله  7آن در بند 

مقررات مندرج  یک از هیچ»دارد: ها را عرضه میداخلی دولت

در  دارد در اموري که اساساًد را مجاز نمیدر منشور، ملل متح

 عضاقلمرو صالحیت داخلی کشورها قرار دارد دخالت نماید و ا

بع کند که چنین مسائلی را براي حل و فصل تارا نیز ملزم نمی

 «مقررات این منشور قرار دهند....

 شوند، عاملی دیگرعالوه بر عناصري که به حاکمیت مرتبط می

 ست،المللی در کنار عدالت موردنظر ام بینکه در برقراري نظ

 .(3)حقوق بشر و عناصر پیرامون آن است 

وقتی با موضوعاتی از قبیل نقض حقوق بشر و حقوق 

آید، شویم صورتی دیگر از نظم پدید میبشردوستانه مواجه می

دي در این مختصات نظم و عدالت توأماً مورد نظر است. تأکی

 ،(3)که در منشور ملل متحد نسبت به حقوق بشر شده است 

ما را به سمت نگاه جدیدي در خصوص یگانگی نظم و عدالت 

سازد. در )در حوزه حقوق بشر( در نظام ملل متحد رهنمون می

ي ورطه، به این رهیافت اجراي عدالت، بیانگر استقرار نظم بود

یز که نیروهاي ملل متحد در راستاي اجراي عدالت، نظم را ن

سازند. این رویکرد در جهت حفظ مقام و توأماً پدیدار می

دار کردن حاکمیت و مداخله در منزلت بشریت است، نه خدشه

 ها. امور داخلی دولت

 

 آثار عدالت در نظام ملل متحد. 5-8

ان هاي سازمبرابري در ارگان در این گفتار به بررسی آثار اصل

 ملل متحد پرداخته شده است. 

 

 گیری در مجمع عمومیاصل برابری و تصمیم. 5-8-1

م برابري حقوقی چهار نتیجة مهم دارد؛ مطابق نظر اوپنهای

 شود: ها ناشی میچهار قاعده از اصل برابري حاکمیت
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 ذانخست آنکه هر دولتی حق رأي دارد اما تنها یک رأي؛ معه

هاي اوکراین و روسیه سفید )بالروس( که نباید وضعیت دولت

هاي عضو کشور فدرال اتحاد جماهیر شوري سابق بودند دولت

 را فراموش نمود. این دو دولت در پی فشار استالین براي

هاي استفاده از دو رأي آنها جهت ایجاد تعادل میان بلوك

 به عضویت موجود در سازمان ملل متحد، با یک توافق سیاسی

 .(10)کامل سازمان ملل متحد درآمدند 

هاست و نه قاعده دوم، که نتیجة حقوقی اصل تساوي حاکمیت

ها ترین دولتترین و کوچکنتیجة سیاسی آن، که رأي ضعیف

ها دارد؛ مندترین دولتترین و قدرتارزشی برابر با رأي بزرگ

 مگر آنکه در خصوص آن توافق دیگري صورت گرفته باشد. 

است که از اي ها، نتیجهسومین نتیجه اصل تساوي حاکمیت

( Par in parem non habet imperiumروف )ـقاعدۀ مع

اي نیست( نشأت گرفته هاي برابر را بر یکدیگر سلطه)قدرت

 دارد که فرد بر همگنان خود برترياست. این قاعده بیان می

 ندارد. بدین ترتیب هیچ دولتی حق اعمال صالحیت بر دولت

 علیه دولت دیگر درتوانند ها میدیگر را ندارد؛ گرچه دولت

 نجاآمحاکم خارجی طرح دعوا کند. اما آنها براساس قانون در 

ها به طور شوند، مگر آنکه آن دولتتحت تعقیب واقع نمی

  ارادي صالحیت دادگاه مورد رضایت خود را پذیرفته باشد.

ها آن است که چهارمین نتیجه اصل برابري حاکمیت دولت

امات ند اعتبار یا قانونی بودن اقدتوانهاي یک کشور نمیدادگاه

 .(11)رسمی دولت حاکم دیگري را زیر سؤال ببرد 

الزم به ذکر است که برخالف شوراي امنیت، مجمع عمومی 

نظیر مجمع جامعه ملل بر مبناي اصل تساوي سازماندهی 

 شده و همة اعضاء حق مساوي در نظام نمایندگی در سازمان

هاي برابر مشارکت در تصمیمات ملل متحد داشتند. فرصت

سازمان و قدرت اعمال آراء برابر یعنی هر دولت یک رأي 

(11). 

 

 اتفاق آراء .5-8-2

رابري اهلیت سؤاالت اساسی در تفسیر مفهومی برابري، مانند ب

برابري از منظر توانایی برابر اعمال حق،  اجراي حق وجود دارد.

گونه که . همانتمایز از مفاهیم دیگر برابري استمبه مفهومی 

وقتی ما سخن از اهلیت حقوقی برابر »ژوبر بیان داشت: 

نماییم، بدین مفهوم است که هیچ تمایزي بین تابعان می

حقوق، آنهایی که در اعمال و اجراي حقوق و تکالیف در برابر 

 « یکدیگر قرار دارند موجود نیست.

 عنی حق یک فرد و یادر این منظر یبرابري  توضیح این که

الملل یعنی تواند تابع حقوق بینکه می -یک تابع حقوق 

ور مساوي مورد طبراي طرف مقابلش به  - ها نیز باشددولت

بع تا احترام قرار گرفته و این در صورتی است که فرد دیگر یا

 دیگر به تکالیف خویش عمل نماید. یعنی حق طرف مقابل را

ام حترام قرار دهد. در این مفهوم، تساوي به معناي مورد احترا

اصل نسبی  .(11)برابر طرفین نسبت به حقوق یکدیگر است 

در  گردد.بودن معاهدات از مفهوم مخالف این نظر استنباط می

هاي لتلل فقط براي دوالمپرتو این اصل، حقوق معاهدات بین

المللی بینآورند و تصمیمات نهادهاي امآن الزامضاءکننده 

 ن آراءآتوانند دولتی را که عضو آن نهاد نبوده و یا نماینده نمی

اند را ملزم نماید. مطابق نظر ت دادهمخالف به آن تصمیما

، نخستین 1907رئیس دومین کنفرانس صلح الهه در سال 

هر  ناياصل هر کنفرانس اتفاق آراء در آن است. اتفاق آراء، مب

 المللی است، که نمایندگانتفاهم سیاسی در یک کنفرانس بین

هاي برابر در آن شرکت دارند. هاي مختلف با حاکمیتدولت

رخالف ه بک -اي حق پذیرش تصمیمات اکثریت ایندههیچ نم

 ا ندارد. ر -ارادۀ دولت آن نماینده است 

ها داراي ارزش برابرند. ها، همه دولتاز منظر تساوي حاکمیت

ارادۀ یک دولت به اندازۀ ارادۀ دولت دیگر ارزشمند است. 

ها از این دیدگاه ندارد، قدرت، اهمیت چندانی براي حاکمیت

برگزار گردید، اتفاق  1919هایی که پیش از کنفرانس در تمام

هاي بزرگ همیشه آراء مورد پذیرش واقع شده، گرچه قدرت

اي را در جهت کنترل و تأمین منافع خود هاي ویژهموقعیت

تضمین کرده بودند. مطابق این شیوه، اتفاق آراء به عنوان یک 

ن دائمی قاعدۀ کارآمد در جامة ملل پذیرفته شده بود. دیوا

المللی بر قاعدۀ اتفاق آراء تأکید به عمل آورده دادگستري بین

اي مطابق با بود. دیوان اشعار داشت که قاعدۀ اتفاق آراء قاعده

هاي دیپلماتیک است و این ناپذیر تمام کنفرانسغییرسنت ت

قاعده ماهیتاً و حتی ضرورتاً قابل اعمال در چنین نهادهاي بین 
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بدین ترتیب  .(12)باشد جامعة ملل میالدول نظیر شوراي 

ها توان اتفاق آراء را جلوه واقعی اصل تساوي حاکمیتمی

 نامید. 

 

 گیری با اکثریت آراءتصمیم. 5-8-3

المللی عموماً پس از جنگ جهانی دوم، روش هاي بینسازمان

 اند، در سازمان مللراء را پذیرفتهآگیري با اکثریت تصمیم

ثریت آراء، اکمتحد نیز وضع به همین منوال است. در روش 

این  که در طوريظ گردیده است بهها حفاصل برابري دولت

منشور ملل  18ماده  .(10)روش هر دولت یک رأي دارد 

ی داراي یک رأي مع عمومهر عضو مج»دارد: متحد مقرر می

در  که، تفاوت این شیوه با روش اتفاق آراء آنست« ...خواهد بود

قد روش اتفاق آراء میزان آراء به نحوي است که اکثریت، فا

اهمیت است. حتی یک رأي، موجب عدم اتخاذ تصمیم 

هاي غیر حق وتو دارد. در روشایی گردد؛ و هر دولت به تنهمی

 که با حفظ طورياز اتفاق آراء وضع بدین منوال نیست، به

یک رأي(، اتخاذ تصمیم توسط  –اصل برابري )هر دولت 

ر داتخاذ تصمیم  .(10) گرددسازمان به سهولت عملی می

هاي متفاوت شکل سازمان ملل متحد براساس اکثریت

هاي اتخاذ شده با ها بر حسب اهمیت تصمیمگیرد، اکثریتمی

 وطوري که از اکثریت ساده شروع شده یکدیگر متفاوتند به

 .(10)هاي عضو پیش رود ار پنجم دولتتواند تا اکثریت چهمی

در خصوص مجمع عمومی الزم به ذکر است که در مورد 

مسائل مهم، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دو سوم 

 .(13) دهنده اتخاذ خواهد شداعضاي حاضر و رأي

گیري مجمع عمومی اهمیت دارد، آنچه که در شیوه تصمیم

هاست. به بیان دیگر در شیوه اتخاذ مربوط به تساوي حاکمیت

آراء در مجمع عمومی، تساوي قدرت رأي کلیه اعضاء حفظ 

ها است، اعضاي شود، که بیانی از اصل تساوي حاکمیتمی

ي کوچک، قدرتمند و ضعیف از قدرت رأ مجمع از بزرگ تا

رابر برخوردارند، الزم به ذکر است در این شیوه ب

گیرد مثالً بلوك کشورهاي می هاي متفاوتی شکلبنديبلوك

بندي براي بلوكآفریقایی، بلوك کشورهاي آسیایی و...  

افزایش قدرت سیاسی کشورهاي در حال توسعه و یا به عبارت 

هاي غیرقدرتمند در سازمان ملل دیگر افزایش قدرت دولت

 .(13)حد است مت

شود که تعداد محدودي از ها سبب میبندياین بلوك»

بندي خاص، نفوذ و قدرت کشورها با تجمع در یک دسته

که  طوريسیاسی خود را تا حد زیادي افزایش دهند؛ به

تناسبی با قدرت حقیقی آن نداشته باشد. به همین دلیل 

ا رکشورهاي غربی خصوصاً ایاالت متحد آمریکا، مجمع عمومی 

دانند، زیرا کشورهاي جهان می« یکتاتوري اکثریتد»مرکز 

توانند به سوم با تجمع خود در یک بلوك سیاسی خاص، می

هایی کنند قدرت رأي خود افزوده و اقدام به صدور قطعنامه

(13)» 

هاي عضو مجمع عمومی که مرکب از نمایندگان همه دولت

فوذ ز ناست؛ با توجه به اختیاراتی که موجب منشور دارا شده، ا

ار فوذ مجمع عمومی در افکن اي برخوردار گردیده،قابل مالحظه

« مظهر وجدان جهانی»اي آن را عمومی به حدي است که عده

 .(13) اندنامیده

ده با اختیارات وسیعی که مجمع عمومی از آن برخوردار گردی

 آمیز دارد و ایننبه توصیهجهاي آن اغلب است، اما قطعنامه

 .(13)پردازد آور نمیرکن عموماً به وضع قوانین الزام

ها، در اتخاذ تصمیم سازمان ملل متحد اصل برابري دولت

ی همیشه به ترتیب مذکور که در اکثریت آراء در مجمع عموم

هاي واقعی در این شود، نابرابريبیان شده است، اعمال نمی

بینی خصوص حائز اهمیت است. گاهی در اکثریت آراء پیش

 که بدون طوريهها ضروري است بشده وجود آراء برخی دولت

-هایی خاص اتخاذ تصمیم امکانوجود رأي یک دولت یا دولت

 توان به اصطالحات منشور مندرجپذیر نیست؛ در این مورد می

دارد: منشور اشاره کرد. این ماده مقرر می 108در ماده 

م اطالعاتی که در این منشور به عمل آید زمانی براي تما»

و داهد شد که به موجب رأي االجرا خواعضاء ملل متحد الزم

سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو 

سوم اعضاي ملل متحد که شامل کلیه اعضاء دائم شوراي 

 امنیت باشد، بر طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده

 .(14) «باشد
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ت، بر اساس ماده فوق آراي موافق پنج عضو دائم شوراي امنی

 هاي عضو ضروري است.در میان آراي اکثریت دو سوم دولت

اي رسد در غیر مواردي که در اکثریت آراء، وجود آربه نظر می

مشکالتی  پنج عضو دائم شوراي امنیت حتمی و ضروري نباشد

آید تعارض اکثریت ترین مشکلی که پدید میآید، مهمپدید می

راء آکه در صورتی که اکثریت  طورياست. به« قدرت»آراء، با 

ت. اس واجد رأي موافق پنج عضو دائم نباشد، تقریباً فاقد اثر

 را پدید آورده« تعداد»و « قدرت»این موضوع تعارض میان 

 .(15)است 

توان خدشه وارد شدن به اصل با توجه به موارد فوق می

ها را در عمل مشاهده کرد، همانگونه که از تساوي حاکمیت

وسعه هرچند ل تهاي در حارسد، دولتعبارات فوق به نظر می

ا توانند اکثریت را در مجمع عمومی از آن خود نمایند، اممی

جهانی  توانند ویژگیاین تصمیمات همانگونه بیان شد نمی

کی هاي عضو اجرا شوند، واقعیت حایافته و توسط کلیه دولت

 اند.از آن است که اکثر این تصمیمات بدون اجرا باقی مانده

توسعه، تصمیماتی مهم در جهت  هاي کشورهاي در حالدولت

اند. اما این تصمیمات المللی اتخاذ کردهایجاد نظم حقوقی بین

یا  ویافته به اجرا درنیامده به علت مخالفت کشورهاي توسعه

 اند.غالباً متروك مانده

المللی در این خصوص توجه به نظر یکی از قضات دیوان بین

کثریت آراء در دادگستري بیانگر ماهیت واقعی و عملی ا

 سازمان ملل متحد است. 

قدرت مادي قدرت عددي )اکثریت( را »گوید: قاضی بجاوي می

کند و به جهانی شدن هنجارهاي ناشی از کارهاي مؤاخذه می

 .(15)« نمایندیمالمللی اعتراض نهادهاي بین

 

 گیری از طریق کنسانسوستصمیم .5-8-4

گیري در مجمع عمومی سازمان ملل هاي تصمیمیکی از آیین

متحد روش کنسانسوس است، این روش که روش نسبتًا 

جدیدي است در جهت ایجاد تعادل میان اکثریت مادي یا 

 هاي در حال توسعه است.یت عددي دولتقدرت مادي و اکثر

آیین کنسانسوس از دهه شصت میالدي در سازمان مورد توجه 

واقع شد، وقتی که اتحاد شوروي سابق و فرانسه از پرداخت 

که در کنگو و خاورمیانه  -هاي عملیات حفظ صلح هزینه

امتناع کردند، در این خصوص مجمع  - متحمل شده بودند

ادگستري تقاضاي نظریه مشورتی المللی دنعمومی از دیوان بی

هاي عملیات حفظ صلح را جزئی از . دیوان هزینهکرد

هاي سازمان اعالم کرد و با این حال چون نظریه هزینه

آور نیست، شوروي و فرانسه از پرداخت مشورتی دیوان الزام

منشور دولتی  19ها امتناع کردند؛ از طرفی طبق ماده هزینه

را پرداخت ننماید تحت شرایطی از حق رأي  که سهمیه خود

هاي فرانسه و گردد؛ عدم مشارکت دولتدر مجمع محروم می

شوروي سابق در روند اتخاذ تصمیمات مجمع، موجب  اتحاد

بروز مشکالتی گردید تا آنکه مجمع عمومی براي حل این 

استفاده « آیین گریز از مشکل»مشکل در اجالس نوزدهم از 

که تصمیمات در خارج از جلسات رسمی کرد؛ به طوري 

گیري در دفتر رئیس گردید و رأيمجمع عمومی اتخاذ می

شد؛ پس از انجام این مراحل در واقع مجمع عمومی انجام می

اتخاذ تصمیم به پایان رسیده بود فقط باید در جلسه رسمی 

یافت. براي رسمیت یافتن تصمیم، مجمع عمومی رسمیت می

نتیجه را در جلسه رسمی مجمع عمومی رئیس مجمع عمومی 

کرد و چون از قبل همه اعضاء نسبت به آن آگاهی اعالم می

گردد، شد و تصمیم اتخاذ میداشتند؛ دیگر مخالفتی اعالم نمی

این شیوه آغازگر اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی از طریق 

کنسانسوس که روشی مبتنی بر  .(14)کنسانسوس گردید 

، بدون آنکه ها باید منجر به عدم مخالفت گرددمذاکره است تن

گیري نیازمند اعالم موافقت باشد، این تصمیم که در آن رأي

ها به رسمی وجود ندارد در چارچوب یک توافق بین دولت

ها در این شیوه اتخاذ دولت ها نزدیک است.اصل برابري دولت

د، این روش با اتفاق آراء رسنتصمیم به سهولت به اجماع می

ها منظور آن حق وتویی براي دولت است، زیرا درمتفاوت 

در کنسانسوس اگر دولتی رأي مخالف یا ممتنع  نگردیده است.

ریت آراء اتخاذ تصمیم بدهد، به جاي کنسانسوس از روش اکث

 .(14)گردد می

رسد در شیوه اتخاذ تصمیم به شیوه کنسانسوس به نظر می

هاي در حال اي بین دولتهماهنگی و همسویی قابل مالحظه

هاي توسعه نیافته وجود دارد. بدین ترتیب توسعه و دولت



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  انو همکار سریان

 

 935 

 

ها با اعمال مخدوش گردیدن اصل تساوي حاکمیت احتمال

هاي در دولت« اکثریت عددي»هاي بزرگ و یا وتوي قدرت

 آید.ل توسعه به میان نمیحا

 

 اصل برابری و اتخاذ تصمیم در شورای امنیت. 5-8-5

بینی رأي مثبت از جانب پنج عضو دائم شوراي لزوم پیش

را مطرح « حق وتو»برانگیز امنیت مسأله مهّم و جنجال

یک  در واقع اختیاري است که طبق آن هر« حق وتو»کند. می

ذ از اخ اند با رأي منفی خودتواز اعضا دائم شوراي امنیت می

 بتههرگونه تصمیمی در مورد مسائل ماهوي جلوگیري نماید. ال

د که غیررسمی را هم اضافه نمو« وتو»این وتوي رسمی باید  بر

اعضا دائم شوراي امنیت در جلسات خصوصی خود از آن 

کنند، که از آن جمله وتوي غیررسمی چین در استفاده می

ن ت والدهایم به سمت دبیرکلی سازمامورد انتخاب مجدد کور

 .(16)باشد ملل متحد می

ا از لحاظ نظري شناخت حق وتو براي تعداد اندکی از کشوره

 یک دولت یک»و نتیجة آن یعنی « هابرابري دولت»با اصل 

قاد و باشد. این انتمغایرت دارد. بنابراین قابل انتقاد می« رأي

ها حتی اعتراض به وجود چنین حقی از سوي برخی از دولت

 مطرح شده است.

هم در گزارش خود به چهل و  کمیته ویژه منشور ملل متحد

از سوي « حق وتو»هفتمین اجالس مجمع عمومی اعتراض به 

 ها را مطرح کرده است.برخی دولت

هاي بزرگ ان از برتري قدرتاي نشبه گونه« حق وتو»اگرچه 

رسد که باشد، اما به نظر میکننده سازمان ملل متحد میایجاد

کرده باشد. تعادلی که ها برقرار تعادلی را نیز میان این قدرت

الزمة پیشگیري از بروز مخاصمات گسترده و حتی 

المللی است. به دیگر سخن تهدیدکننده حیات جامعه بین

چنین تعادلی تضمینی براي کلیه اعضاي سازمان ملل متحد 

باشد. از جهت اجتناب از یک درگیري فراگیر و خطرناك می

و شیوه شد بینی نمیسوي دیگر، اگر چنین حقی پیش

شد در این گیري اکثریت در شوراي امنیت اعمال میتصمیم

صورت ممکن بود اکثریت اعضاي شورا علیرضا مخالفت یک یا 

چند عضو دائم، تصمیمی را در مسائل ماهوي از جمله مداخله 

توانست کمکی به نظامی اتخاذ نمایند. آیا چنین تصمیمی می

و امنیت  تحقق هدف اصلی سازمان که همانا حفظ صلح

ور شدن در ورطة یک جهانی باشد نماید و جهان را از غوطه

درگیري فراگیر و خطرناك بازدارد؟ همچنین اگر اصل برابري 

ها را در شورا بپذیریم در این صورت باید به فرجام دولت

اتخاذ  لف نظر یک یا چند عضو دائم آن رکنتصمیماتی که مخا

ر یک عضو دائم بتواند شوند نیز اندیشید. براي مثال اگمی

اکثریت اعضاي شوراي امنیت را با خود همراه کند و علیرغم 

مخالفت چهار عضو دیگر تصمیمی را اتخاذ کنند چه وضعیتی 

منشور بی عملی »پیش خواهد آمد. به این دالیل است که 

هایش در یک سازمان )ملل( در انجام وظایف و مسئولیت

ن است سازمان ملل بحران مشخص را بر عمل آن که ممک

متحد را رو در روي یکی از پنج عضو دائم قرار دهد، ترجیح 

بینی آن ترین انتقاد وارد به حق وتو پیشمهم. (16)« دهدمی

رسد که چنین هاست. به نظر نمیبراي تعداد اندکی از دولت

المللی با انتقادي مبناي محکمی داشته باشد. جامعه بین

گیري به اتفاق آرا یا در واقع شناخت بینی شیوه تصمیمپیش

و  هاها، کنفرانسها در عصر کنگرهحق وتو براي کلیه دولت

حتی در جامعه ملل، هرگز نتوانست تجربه موفقی کسب کند. 

رسد که باید از اعضاي دائم شوراي امنیت خواست به نظر می

صول نیت که یکی از ادر راستاي اجراي تعهدات خود با حسن

« حق وتو»استفاده از سازمان ملل متحد است، از سوء

اعتراض به  هم باید با افشا وهاي دیگر خودداري نمایند. دولت

المللی براي جلوگیري ها از فشار افکار عمومی بیناستفادهسوء

قدر مسلم این است که این  مورد از آن بهره برند.از استفاده بی

حق »استفاده از شود. عدم سوءحل قطعی محسوب نمیراه

نیت اعضاي دائم در درجه اول بستگی به میزان حسن« وتو

 .(16)سوراي امنیت خواهد داشت 

 

 دوستانهحقوق بشر آثار عدالت در پرتو. 9-5

در این مبحث پس از آن که اقدامات شوراي امنیت در حفظ 

انه المللی را در صیانت از حقوق بشر دوستصلح و امنیت بین

وسط تموازین عدالت  داده به موارد خروج ازمورد بررسی قرار 

 این رکن پرداخته شده است.
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 دوستانهالملل بشرتوسعه حقوق بین. 5-9-1

اقدامات شوراي امنیت سازمان ملل متحد در  پاسداري از صلح 

توان در پرتو مفهوم عدالت و توسعه المللی را میو امنیت بین

این  بررسی کرد.المللی مفهوم نو از حقوق بشردوستانه بین

 1441رکن پس از پایان جنگ سرد، تا تصویب قطعنامه 

 1584، 2005قطعنامه و تا اوایل فوریه سال  800حدوداً 

این در حالی است که این نهاد  .(17) قطعنامه تصویب کرد

هاي جنگ سرد، کمتر ساله خود، پیش از سال 45طی فعالیت 

همچنین شوراي امنیت . (17) قطعنامه تصویب کرد 700از 

عملیات پاسداري از  30، بیش از 2003تا  1990هاي سال بین

صلح را مدیریت کرد؛ طی این عملیات شوراي امنیت با رضایت 

بس و جلوگیري از هاي مخاصمه به برقراري آتشطرف

در این دوره شوراي  .(17)درگیري نظامی پرداخته است 

المللی به امنیت حوزه فعالیت خود را از مخاصمات بین

 مخاصمات داخلی نیز گسترش داده است.

عراق به نقض حقوق غیرنظامیان در جنگ  محکوم نمودن

(Jus in bello یکی از اقدامات شوراي امنیت در ) جهت

 ه است.دوستانصیانت از خقوق بشر

ضمن اظهار تأسف از  665شوراي امنیت در مقدمه قطعنامه 

گناه در تهاجم عراق به کویت و هاي جانی به افراد بیخسارت

 صوصبدرفتاري نیروهاي عراقی با افراد غیرنظامی در کویت بخ

د؛ اتباع کویتی و اجبار آنان در ترك کشورشان را محکوم کر

ایر اقدامات عراق را مغ 670شورا همچنین در مقدمه قطعنامه 

ت، با مقررات منشور ملل متحد و کنوانسیون چهارم ژنو دانس

مات خواستار توقف اقدا 674به همین ترتیب شورا در قطعنامه 

ر دالمللی شد و از عراق خواست تا عراق در نقض تعهدات بین

 آب و سایر مایحتاجمورد دسترسی اتباع بیگانه به غذا و 

 .(17)حیاتی، تضمین دهد 

نیز خواستار بررسی وضعیت  (18) 666شورا در قطعنامه 

 به مایحتاج حیاتی در عراق و کویت شد و نسبت به توجه ویژه

 .(18)عمل آورد  پذیر تأکید بهکودکان و سایر اقشار آسیب

هاي ملل متحد در طول جنگ خلیج ترین نگرانیعمدهیکی از 

فارس و پس از آن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در 

که در مدت سه هفته از مارس تا  طوريعراق بوده است به

بیش از چهارصد هزار آواره که اکثریت آنان از  1991آوریل 

ي کردهاي عراقی بودند براي فرار از سرکوب آنان توسط نیروها

عراقی، به نواحی مرزي ترکیه کوچ کردند؛ تا اواسط آوریل 

میلیون مهاجر عراقی نیز به ایران و  5/1همان سال حدود 

 .(18)نواحی مرزي آن نقل مکان کردند 

هایی که شورا در چارچوب فصل هفتم منشور دارا تصالحی

لی الملعنوان نهادي مؤثر در جامعه بین گردیده، آن را به

 هاي گسترده استپدیدار ساخته است. در سایه این صالحیت

 29ه که شورا اقدام به تأسیس رکن فرعی ـ آن گونه که در ماد

 به آن اشاره شد ـ کرده است. 

برخی  ، به41و ماده  29ا تمسک به ماده شورا در این رویداد ب

دوباره بخشیده که عدالت  از اهداف و اصول منشور حیات

ایجاد محاکم کیفري یوگسالوي سابق و  آنهاست.مهمترین 

ز نمادي آشکار و کارآمد ا 1994و  1993هاي روندا طی سال

عملکرد شوراي امنیت در راستاي اجراي عدالت بوده و از 

وان رهیافتی در جهت عملی کردن فضاي تطرفی آن را می

نماید به حول محور بشریت چرخش میآرمانی ملل متحد که 

 شمار آورد.

 

ری ـسیس محاکم کیف. گسترش عدالت با تأ5-9-2

 المللینبی

ها پیش یاي تشکیل یک دادگاه با صالحیت جهانی از سالرو

 227ماده  .(19)الملل مطرح بوده است در عرصه روابط بین

 بینی کرده بود، تا ویلهلم( پیش1919معاهده صلح ورساي )

المللی محاکمه دوم امپراطور آلمان توسط یک دادگاه بین

 پس از جنگ دوم جهانی نیز، دادگاه نورمبرگ، .(19)د گرد

 آن براي محاکمه جنایتکاران نازي تشکیل گردید، اما پیش از

المللی باشد، ابزاري براي مورد حمایت جامعه بین که

جویی متفقین پیروز جنگ دوم جهانی بوده و تحت انتقام

 .(19) شده استکنترل آنان اداره می

حیات دوباره ملل متحد پس از جنگ سرد مقارن با رویدادهاي 

مهمی بود که افکار عمومی جهان را به سوي خود جلب 

ها، هاي قومی در برخی سرزمینگیري کشمکشکرد؛ اوجمی

هاي داخلی و به تبع آن، به وقوع موجب پدید آمدن جنگ
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ی و تصفیه قومی بوده کشهایی نظیر نسلپیوستن جنایت

 است.

ها نقض قواعد حقوق بشردوستانه، که در خالل این کشمکش

 رخ داده بود، شرایط را براي مداخله شوراي امنیت فراهم

ساخت؛ مداخله شورا ناشی از صالحیت تعیین شده در می

ا المللی است بمنشور با هدف پاسداري از صلح و امنیت بین

این رکن اقدام به تأسیس  هایی مذکورتوسل به صالحیت

کرد. هرچند این صالحیت موجد  اختصاصی، محاکم کیفري

 نقدهاي عملی و نظري بسیاري شده با این حال موجب گردید

 .(12)تا این نهاد به شکل مؤثر و کارآمدتري عمل نماید 

اجراي عدالت  رویکرد شورا در این خصوص عامل مهمی در

کرد؛ تأکید المللی بوده و دکترین حقوق بشر را تقویت میبین

 قباًاین دکترین به نیاز احترام به شأن و منزلت بشري، متعا

یازند، مجازات کسانی که به هتک حرمت انسانی دست می

به نهضت، یا حداقل انگیزه قوي براي عدالت کیفري منجر 

 .(12)المللی شد بین

المللی در راستاي میل افکار عمومی و خواست جامعه بین

 در الملل بشردوستانهناقضان حقوق بین محاکمه جنایتکاران و

هاي قدرتمند یوگسالوي سابق و روآندا، همچنین اراده دولت

المللی، هاي کیفري بینعضو شوراي امنیت براي ایجاد دادگاه

د یجاکافی نبوده و باید در پی ارائه یک مبناي حقوقی براي ا

 .(20)چنین محاکمی باشیم 

دبیرکل وقت ضمن تأکید بر لزوم تشکیل یک دادگاه 

 المللی )براي یوگسالوي سابق( تشکیل دادگاه بر اساسبین

د ررا المللی که نیازمند مراحل طوالنی است یک عهدنامه بین

ا یبه نظر دبیرکل این اقدام شورا در جهت حفظ . (20)نمود 

نیت گردد، و شوراي امالمللی تلقی میاعاده صلح و امنیت بین

ه منشور این اقدام اجرایی ک 41تواند با توسل به ماده می

 .(20)متضمن بکارگیري نیروي مسلح نباشد را عملی سازد 

رد تواند تصمیم بگیشوراي امنیت می»دارد: بیان می 41ماده 

که براي اجراي تصمیمات خویش الزم است به چه اقداماتی 

که متضمن استفاده از نیروي مسلح نباشد، دست بزند؛ 

ن تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد که به ایهمچنان که می

  «اقدامات مبادرت ورزند...

م عیت تأسیس محاکالبته شوراي امنیت عالوه بر آن که مشرو

Adhoc  نیز 29منشور کسب نموده، به ماده  41را از ماده ،

شوراي امنیت »دارد: می توسل جسته است. این ماده مقرر

 زمالتواند آن گونه ارکان فرعی را که براي انجام وظایفش می

 «.داند، تأسیس نمایدمی

تأسیس دادگاه کیفري یوگسالوي سابق در خصوص عدم 

ي امنیت ـ که رکنی سیاسی است ـ در تأسیس صالحیت شورا

ه رکن قضایی، مورد اعتراض قرار گرفت. وکیل آقاي تادیچ ب

 صالحیت دادگاه کیفري یوگسالوي سابق اعتراض کرد.

م شعبه استیناف این دادگاه در رسیدگی به این اعتراض اعال

المللی هاي کیفري بینکرد؛ مسأله مشروعیت تشکیل دادگاه

وي سابق یک مسأله سیاسی است و خارج از براي یوگسال

 20صالحیت شوراي امنیت است؛ اما با توجه به نظر مشورتی 

المللی دادگستري؛ پیرامون برخی ، دیوان بین1962ژوییه 

هاي سازمان ملل متحد و برخی از مسائل حقوقی هزینه

ه المللی، که بعد سیاسی هم دارند؛ مانع از آن نیست کبین

هده )منشور ملل متحد( یک عمل قضایی تلقی تفسیر یک معا

ري نگردد. نهایتاً شعبه استیناف، قانونی بودن دادگاه کیف

 .(17) المللی براي یوگسالوي سابق را مورد تأیید قرار دادبین

ه به عنوان اولین دادگا -الوي سابق دادگاه کیفري یوگس

 -که توسط سازمان ملل متحد تشکیل شد المللی کیفري بین

 تأسیس گردید.

ق این دادگاه براي تعقیب و محاکمه مسئوالن نقض شدید حقو

 ، رخ داده1991بشردوستانه در یوگسالوي سابق که تا سال 

 هبود، تأسیس گردید؛ همچنین این دادگاه به دنبال قطعنام

ر تشکیل شد، و اساسنامه آن ب 1993مورخ فوریه  808شماره 

توسط شوراي  827اساس فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 

 .(21)امنیت تصویب گردید 

ي المللی براي اجراي عدالت توسط شورامحاکم کیفري بین

گیري هایی پیرامون شکلامنیت تأسیس گردیدند؛ اما اعتراض

ها به ها وجود دارد؛ این اعتراضو روند دادرسی در این دادگاه

گیري، این عدالتی در شکلناعادالنه بودن دادرسی، و بی

 محاکم اشاره دارند.
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هایی که در خصوص تأسیس دیوان در یوگسالوي اعتراض

ن که، چرا ایتیب بودند: اول اینسابق بیان شد، به این تر

ا دادگاه تنها در یک کشور خاص تشکیل شد، در حالی که شور

 جرایم وقوع یافته )منظورتوانست این دادگاه را براي می

 المللی دارند( در سراسر دنیا تأسیسجرایمی که جنبه بین

ها، که، دیوان در خصوص محاکمه صربدوم این. (22)نماید 

کرد و بر اساس گرایش ضدصربی تأسیس طرفانه عمل نمیبی

شدند. ها محاکمه میگردید، به طوري که در دیوان اکثراً صرب

یه ه علکه، فرماندهان و سربازان ناتو، براي حمالتی کسوم این

ورد تعقیب قرار نگرفته یا محاکمه ها انجام دادند مصرب

ن ، ایکه، چرا دیوان در اروپا تشکیل شدنگردیدند. چهارم این

 وپابدان مفهوم بوده است که، هرگاه حقوق بشردوستانه در ار

سازد، هاي بزرگ را به خود معطوف مینقض گردد توجه قدرت

 آرامش اروپا تنها مورد نظر آنهاست، این اعتراض یکی از

شمار المللی در روآندا بههاي تأسیس دیوان کیفري بینانگیزه

 آیدمی

 گوید: آنتونیو کاسسه می

یس المللی نیز با حساسیت به این انتقاد که تأسجامعه بین»

جه المللی براي یوگسالوي سابق حاکی از تودیوان کیفري بین

ه آمیز به مشکالت اروپا در سراسر جهان در حال توسعتبعیض

ه سیلتأسیس یک دیوان براي روآندا بود تا بدین و بود، مشتاق

وجدانش آسوده شود و خود را در برابر اتهام تبعیض حفظ 

 .(23)« کند

ت وقوع شوراي امنیت تحت عنوان یک واکنش قضایی به جنایا

، 955طی قطعنامه  1994نوامبر سال  8یافته در روآندا در 

راي ن بالمللی روآندا را تأسیس کرد؛ این دیوادیوان کیفري بین

ا تعقیب افراد مسئول نقض شدید حقوق بشردوستانه در روآند

 .(4)و کشورهاي همسایه تأسیس گردید 

اساسنامه دیوان روآندا به سه دسته از جرایم اشاره دارد که 

 1؛زدایینسل رسیدگی به آنها در صالحیت دیوان است: اول

                                                        
1 Genocide. (Art. 2). 

مشترك  3سوم نقض شدید ماده  2دوم جنایت علیه بشریت؛

 1977.3و پرتکل دوم الحاقی مورخ  1949هاي ژنو کنوانسیون

 .(4) ( در شهر آروشاي تانزانیا واقع شده است5مقر دیوان )

المللی یوگسالوي سابق و روآندا، دو دادگاه کیفري بین

شوند. این المللی محسوب میرویدادهاي مهمی در نظام بین

المللی شده الگوي ام بیننقطه عطفی در نظ Adhocمحاکم 

المللی پدید آوردند که جدیدي از اجراي حقوق کیفري بین

 فريجایگزین الگوي قدیمی نورمبرگ گردید. این دو دادگاه کی

دهند، المللی در حکم شهودي زنده هستند که گواهی میبین

د المللی نیز عملکرد خوبی برخوردار خواهدیوان کیفري بین

 .(5) بود

 

 نقدی بر شورای امنیت در چارچوب عدالت. 5-10

 از اصول عدالت« متحدملل»دور شدن  -رواندا  .5-10-1

در رواندا بین دو قبیله هوتو و  1994اواسط آوریل سال 

لیون توتسی نزاع سختی در گرفت که طی آن قریب به یک می

نفر کشته شدند و حدود دو میلیون نفر مجبور به ترك 

 .(6)زمین خویش گردیدند سر

 کشی سازمان مللدنبال این رویداد به محض شروع نسل به

که تعداد  طوريارج کرد بهمتحد نیروهاي خود را از رواندا خ

 نفر کاهش پیدا 270نفر به  2500متحد از  نیروهاي ملل

 .(9)کردند 

ن متحد از رواندا موجب گردید تا عامال خروج نیروهاي ملل

ایت ا هیچ نیروي بازدارنده ارتکاب جنکشی بجنایت نسل

 مواجه نشده و زمینه براي وقوع جنایت هموارتر گردد.

نکه، ای با توجه به پیشینه نزاع بین دو قبیله هوتو و توتسی، و

توانست رفت، میکشی میهر آن در آنجا احتمال وقوع نسل

 از عاملی باشد که شوراي امنیت نیروهاي پاسدار صلح خود را

م عزااخارج نکرده بلکه نیروهاي بیشتري نیز به منظقه  رواندا

 نماید.

                                                        
2 Crimes against humanity. (Art, 3). 

3 (Art. 3) Common to The Geneva Conventions 1949 and Additional 

Protocol II of 1977. (Art. 4). 
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زمان طوالنی سپري شد تا اعضاي شوراي امنیت و برخی 

کشی یافته در رواندا را نسل مقامات ملل متحد جنایات وقوع

کشی لیافته از شمول تعریف نس بخوانند زیرا اگر جنایات وقوع

 انونی براي اعزامشد، شوراي امنیت فاقد توجیه قخارج می

 نیروها بود.

این سستی در عملکرد و زمان طوالنی سپري شده موجب 

متحد  کشی نیروهاي مللگردید تا به محض پایان یافتن نسل

 .(9)مجوز اعزام به رواندا را از سازمان دریافت کردند 

ر از خروج نیروهاي پاسدار صلح در رواند گرفته تا کندي د

از  متحد براي جلوگیري عملکرد نسبت به اعزام نیروهاي ملل

کشی موجب گردید تا شوراي امنیت از موازین ادامه نسل

 متحد دور گردد. از سوي بنیادین درج شده در منشور ملل

ق راي امنیت موجب پایمال شدن حقودیگر رویکرد انفعالی شو

ن انسان در رواندا گردیده و ایاساسی بشر و شأن و حیثیت 

 ومتحد در جهت دستیابی به صلح  خالف سیر مترقیانه مللبر

المللی است. شوراي امنیت با توجه به فصل هفتم امنیت بین

متحد مواردي که در آنها تهدید علیه صلح و  منشور ملل

نماید و پس للی صورت گرفته باشد را احراز میالمامنیت بین

از احراز موارد تهدید بر صلح، نقض صلح و عمل تجاوز 

ویژه آزادي عمل نماید، بهها و یا تصمیماتی را اتخاذ میتوصیه

. آیا بسیار حائز اهمیت است 42و  41و  40شورا در قالب مواد 

 وخامتشوراي امنیت در خصوص رواندا با توجه به آگاهی از 

متحد دارا  هایی که براساس منشور مللاوضاع و صالحیت

توانست سرعت عمل بیشتري نسبت به این گردیده بود، نمی

 رویداد از خود نشان دهد؟

ویژه المللی از پیشینه رویدادها در رواندا بهآگاهی جامعه بین

الوقوع بودن جنایت اعضاي دائم شوراي امنیت و قریب

توانست مانع از تصمیم شوراي ودند که میکشی عواملی بنسل

 امنیت براي خروج نیروها از رواندا گردند.

ي منافع پنج عضو دائم شورا»در این نقطه است که ظن غالب 

پررنگ گردیده و کندي عملکرد نسبت به برخی از « امنیت

ر درویدادها و شتاب نسبت به برخی رویدادهاي دیگر، تبعیض 

 متصور ساخته است. عملکرد شوراي امنیت را

 

 آمیزرویکردی تبعیض -یازدهم سپتامبر  .5-10-2

کشی در رواندا بیانگر عملکرد اي که مقایسه آن با نسلحادثه

سپتامبر سال  11آمیز شوراي امنیت است حادثه تبعیض

 است. 2001

دو هواپیماي ربوده شده توسط  2001سپتامبر سال  11در 

 ویورك هدایت شده و بالب شهر نیها توسط آنها به قتروریست

کند؛ هواپیماي هاي دوقلو مرکز تجارت جهانی برخورد میبرج

و  برخورد کرده DCدیگري به مقر پنتاگون واقع در واشنگتن 

 نمایدهواپیماي چهارم نیز در پنسیلوانیا به زمین اصابت می

خبرنگار  67عالوه  نفر به 2749طی این حوادث  .(11)

 .(18, 15)کشورهاي مختلف جهان کشته شدند 

و شوراي  1/56مجمع عمومی در قطعنامه  2001سپتامبر  12

 11حمالت تروریستی  1368( 2001امنیت در قطعنامه )

 وسپتامبر که در ایاالت متحد انجام شد را محکوم کردند؛ 

 ومالن المللی براي به مجازات رساندن عاخواستار همکاري بین

دهندگان و حامیان این حمالت تروریستی شدند. سازمان

شوراي امنیت همچنین در این قطعنامه بیان کرد که چنین 

 ح واعمالی مشابه هر عمل تروریستی به مثابه تهدید علیه صل

 .(5)آید شمار میالمللی بهامنیت بین

شوراي امنیت قطعنامه شماره  2001سپتامبر سال  28در 

را تصویب کرد و اعالم نمود که اعمال و  1373( 2001)

ها مغایر اصول و اهداف ملل متحد هاي عملکرد تروریستشیوه

آیند اعمالی که در جهت حمایت مالی و شمار میبه

الی هستند د اعمها صورت گیرتروریست ریزي و تشویقبرنامه

 .(5)شوند که مغایر اهداف و اصول ملل متحد تلقی می

ها در این راستا شورا تصمیم گرفت که فعالیت مالی تروریست

طور فعال یا هایی که بهرا متوقف نماید و مانع از حمایت

ها توسط نهادها و افراد در جهت کمک به تروریستانفعالی 

 گیرد شده و این افراد و حامیان آنها باید مجازاتصورت می

ها و وریستمرزي ترهاي برونشوند؛ همچنین مانع از فعالیت

ها را هاي تروریستی گردند. شوراي امنیت تمام دولتگروه

براي  المللی کرد ودعوت به همکاري جدي علیه تروریسم بین

م تروریسم را شامل تماظارت بر اجراي قطعنامه، کمیته ضدن

 .(5)اعضاي دائم شوراي امنیت تشکیل داد 
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( 2001شوراي امنیت قطعنامه ) 2001نوامبر سال  12در 

تار تالش جهانی را تصویب کرد. این قطعنامه خواس 1377

ز اخی براي نابود کردن تروریسم شد. ضمناً شورا اذعان کرد بر

نیاز به کمک  1373( 2001ها براي اجراي قطعنامه )دولت

 تروریست را ازها درخواست کرد که کمیته ضددولتدارند و از 

 .(5)وجود کشورهایی که نیاز به کمک دارند آگاه نمایند 

شورا  2002ژانویه  16( مورخ 2001) 1390در قطعنامه 

تصمیم گرفت تا اقدامات شدیدتري علیه اسامه بن الدن و 

اعضاي شبکه القاعده، طالبان و سایر کسانی که با آنها 

 .(5)عمل آورد کنند بههمکاري می

کشی در سپتامبر و نسل 11مقایسه این دو مورد یعنی حادثه 

رواندا، سرعت عمل شوراي امنیت را در حالتی که منافع 

ین اسازد، توجه به افتد را آشکار میاعضاي آن به مخاطره می

ر سپتامب 11نکته که رواندا هر روز معادل سه برابر حادثه 

اعتنایی و سستی توان بیقربانی داشته است، چگونه می

 عملکرد شوراي امنیت را نادیده انگاشت.

 

 المللعدالت جبرانی در حقوق بین. 11-5

اصل حل و فصل  ،المللیکی از اصول مسلم حقوق بین

 ملل در مقدمه منشورالمللی است. آمیز اختالفات بینمسالمت

 براي حفظ عدالت اشاره شده است؛  متحد به شرایط الزم

هاي هالمللی دادگستري یکی از راها به دیوان بینمراجعه دولت

المللی است؛ آمیز اختالفات بینفصل مسالمت و حل

ل هایی که در حل اختالفات خود از طریق سیاسی از قبیدولت

ه بگري، به نتیجه نرسیدند؛ مساعی جمیله، مذاکره، میانجی

 والمللی دادگستري ایی که مراجعه به دیوان بینهاي قضروش

المللی جویند. نقش دیوان بینداوري هستند؛ توسل می

ها و صدور فصل اختالفات بین دولت و دادگستري در حل

. الملل حائز اهمیت استهاي بیننظریه مشورتی براي سازمان

 38الملل که در ماده دیوان با توسل به منابع حقوق بین

فصل اختالفات  و امه آن ذکر گردیده است، به حلاساسن

 پردازد.المللی میبین

دارد: متحد مقرر می نشور سازمان مللم 1از ماده  1بند 

هایی که المللی یا وضعیتفصل اختالف بین و موجبات حل»....

آمیز ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت

 «.المللبینو بر طبق اصول عدالت و حقوق 

 و اند به حلکه به اصول سازمان پرداخته 2از ماده  3در بند 

 آمیز اشاره شدههاي مسالمتالمللی از راهفصل اختالف بین

فصل به نحوي باشد تا  و است و تأکید گردیده که این حل

ت المللی و عدالت به مخاطره نیفتد. اهمیصلح و امنیت بین

آمیز در مللی به روش مسالمتالفصل اختالفات بین و حل

 رسیقالب اهداف و اصول منشور ملل متحد از دو جنبه قابل بر

 است؛

المللی آمیز اختالفات بینفصل مسالمت و نخست آن که حل

المللی تلقی گردیده است در ضامن حفظ صلح و امنیت بین

فصل  و رسد رابطه مستقیم بین حلاین خصوص به نظر می

 د.المللی وجود دارمللی و صلح و امنیت بینالاختالفات بین

 نیتدوم آن که عدالت نیز در قالب این مواد مشابه صلح و ام

آمیز اختالفات فصل مسالمت و المللی متأثر از حلبین

ر منشو 2از مادۀ  3طوري که مطابق بند المللی است؛ بهبین

 المللی برآمیز اختالفات بینفصل مسالمت و ملل متحد، حل

الملل، مانع از به مخاطره طبق اصول عدالت و حقوق بین

ت. المللی و عدالت تلقی گردیده اسافتادن صلح و امنیت بین

فصل  و توجه به موارد فوق، رابطه عمیق بین سه عنصر حل

المللی را المللی و عدالت و صلح و امنیت بیناختالفات بین

الملل و ابط بینسازد؛ و اهمیت این عناصر را در روآشکار می

 دارد.المللی بیان میجامعه بین

عدالت به معناي دادگري و اعاده حق به صاحب آن )عدالت 

فصل  و کند؛ حلجبرانی(، صورت دیگري از عدالت را بیان می

 توان در شمول اینالمللی را میآمیز اختالفات بینمسالمت

  .مفهوم از عدالت تلقی کرد

المللی شوراي امنیت و دیوان بیناز بین ارکان ملل متحد 

فصل  و دادگستري دو رکنی هستند که صالحیت حل

فاي این المللی را دارا هستند. البته ایآمیز اختالف بینمسالمت

المللی دادگستري نقش توسط شوراي امنیت با دیوان بین

ه د ککامالً متفاوت است؛ اما هر دو در پی نتیجه واحدي هستن

 المللی است.فظ عدالت و صلح و امنیت بینآن دستیابی به ح
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هایی براي از فصل ششم منشور ملل متحد به روش 33ماده 

المللی اشاره کرده است؛ که این فصل اختالفات بین و حل

 شمار آورد.توان نوعی از اجراي عدالت بهها را میروش

دامه اطرفین هر اختالف، که »دارد: بیان می 33از ماده  1بند 

المللی را به خطر ممکن است حفظ صلح و امنیت بینآن 

ي، گراندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی

ات سازش، داوري، رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیب

 آمیز بنا به انتخاب خود،اي یا سایر وسایل مسالمتمنطقه

 «.حلی براي آن اختالف باشندوجوي راهدرصدد جست

ق کته حائز اهمیت آنست که، با همه اهمیتی که منابع حقون

ن آالملل دارا هستند؛ فصل اختالفات بین و الملل در حلبین

آمده است، در صورت رضایت  38ماده  2گونه که در بند 

فصل  و تواند از انصاف و عدالت در حلطرفین دیوان می

 ها بهره جوید.اختالفات بین دولت

گر بیان "ex aequo et bono"به عبارت  38ماده از  2اشاره بند 

 فصل اختالفات و کارگیري انصاف و عدالت در حل اهمیت به

المللی فصل اختالفات بین و المللی توسط دیوان است؛ حلبین

ها در خصوص اختالفات تحدید حدود مناطق بین دولت

المللی دریایی از مواردي هستند که عملکرد دیوان بین

 والمللی را با محوریت انصاف ري و روند داوري بیندادگست

 سازند.عدالت روشن می

 

 گیرینتیجه. 6

المللی پسا آنچه که در تحلیل مفهوم عدالت در جامعه بین

وستفالی شاهد بودیم این است که، با تأسیس سازمان ملل 

اي اساسی و الملل رابطهمتحد بین عدالت و توسعه حقوق بین

نی وجود داشته و این ارتباط با گذر زمان رو پیوندي ناگسست

به توسعه است. ارکان سازمان ملل متحد نظیر شوراي امنیت و 

المللی دادگستري در چهارچوب موازین عدالت و دیوان بین

وق ـه تدریجی حقـالملل، همگام با توسعاصول حقوق بین

توان اند. با این حال نمیهاي موثري برداشتهالملل گامبین

منکر تبعیض در عملکرد این ارکان و فقدان مشروعیت 

موارد شده که این اقدامات سازمان ملل متحد در برخی 

تجربگی عدالتی ریشه در جوان بودن یا کمناکارآمدي و بی

المللی دارد. با این هاي بینالملل و حقوق سازمانحقوق بین

سازوکار گرایانه به عملکرد سازمان و توجه به حال نگاه واقع

المللی و لحاظ کردن امکانات محدود سازمان در جامعه بین

المللی، اقدامات سازمان ملل هاي داخلی و بینکنترل بحران

متحد در راستاي اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد 

وق ـون ارتقاي جایگاه عدالت در نظام حقـوان مرهـترا می

هاي امنیت در سال الملل معاصر دانست. عملکرد شورايبین

که  طوريپیش از جنگ سرد و پس از آن متفاوت بوده است به

الملل این رکن در راستاي اجراي عدالت و التزام به حقوق بین

رو بوده هاي پیش از جنگ سرد با موانع بسیاري روبهدر سال

هاي پس از که نشأت گرفته از تقابل قطبین است، اما در سال

هاي قومی و در کنترل بحران جنگ سرد نقش فعالی

هاي  که بر اثر توسعه المللی داشته است. توجه به ضرورتبین

جامعه جهانی در عصر جهانی شدن وجود دارد مسئولیت 

المللی را بیش از پیش آشکار ساخته و بازنگري نهادهاي بین

در مقررات منشور ملل متحد را به امري اساسی بدل ساخته 

 است.

ل الملزیر در تحلیل جایگاه عدالت و حقوق بین توجه به موارد

که، رسد: اول ایندر منشور ملل متحد ضروري به نظر می

اي گونهعملکرد سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون به

ر ا دبوده است که عناصر آرمانی مندرج در مقدمه و فصل اول ر

قوق که ایمان به ح طوريالملل مستحیل نموده، بهحقوق بین

اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوي 

 حقوق میان مرد و زن، در فاصله کمی پس از تأسیس سازمان

ملل متحد به سمت یک تدوین حقوقی گرایید و توسط مجمع 

جاي « بشر»الملل در قالب حقوق بین 1948عمومی در سال 

دنبال اقدامات مجمع عمومی در تدوین  گرفت، همچنین به

هاي ژنو گامی مربوط به کنوانسیون 1977وتکل الحاقی دوم پر

 الملل مخاصمات مسلحانه برداشتهمؤثر در تدوین حقوق بین

 شد. 

اي اصول رسد مصنفان منشور به گونهکه، به نظر میدوم این

الملل منشور ملل متحد را تدوین کردند تا عدالت و حقوق بین

که این دو مفهوم در  طوريدر کنار یکدیگر جاي گرفته به

طور عمیقی از یکدیگر متأثرند و درهم ها بهبرخی جنبه
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گردد. نمونه ها آشکار میتنیدگی مفهومی آنان در این جنبه

الملل مخاصمات این وحدت مفهوم عدالت، در حقوق بین

 الملل بشردوستانه و حقوق بشر است.مسلحانه حقوق بین

وم عدالت در حقوق که، یکی از نقاط تالقی مفهسوم این

ن آاساسنامه دیوان به  38الملل انصاف است که در ماده بین

گیرد. اشاره شده و در صدور رأي مورد توجه دیوان قرار می

آید و شمار نمیالملل بههرچند انصاف منبع مستقل حقوق بین

فصل اختالف توسط دیوان موردنظر واقع  و تنها در حل

اي مشترك بین عدالت و ان نقطهعنو شود اما نقش آن بهمی

الملل در فصل ششم منشور ملل متحد، پویایی حقوق بین

ر کننده در کنانوان عاملی تعدیل ععدالت را افزایش داده و به

 شود.عدالت مؤثر واقع می

ر المللی به عدالت دکه، تمایل مسلط جامعه بینچهارم این

در خصوص هاي اخیر موجب پدید آمدن رویکردي نوین سال

د آن شده است. در این راستا با توجه به جهانی شدن و مور

 توجه قرار گرفتن عدالت در سطوح فرودست و همچنین تأکید

هاي فراملی مجمع عمومی ملل متحد نسبت به التزام شرکت

ر المللی کار، گامی مؤثر دبه رعایت حقوق بشر و حقوق بین

  اشته شده است.توجه به اصول ملل متحد توسط این رکن برد

 تماعکه، با توجه به اینکه سازمان ملل متحد از اجپنجم این

ها هاي عضو تشکیل شده است و توزیع منابع بین دولتدولت

رسد عدالت و ارکان سازمان باید عادالنه باشد، به نظر می

ی مندرج در منشور ملل متحد عدالت توزیعی و عدالت اجتماع

 ست.عدالت در این سازمان ناچیز اهاي باشد و سهم سایر جنبه

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاري نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 

 تضاد منافع. 9

 ش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوه
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Background and Aim: The authors of the UN Charter, in order to 

achieve the goals and ideals contained in it, have paid attention to justice 

and its equations, and have drafted this document in such a way that the 

traces of the justice seekers of the universe can be seen in its place. 

Thus, by examining the Charter, it can be concluded that the standards 

of justice and the principles of international law are interrelated, and this 

is a necessity for the continuation of the life of the organization and a 

basic condition for achieving international peace and security. The 

purpose of this study is to describe justice in a document that has 

affected a large number of convergences of world governments. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: The findings of the present study show that the actions of the 

pillars of the organization in the development of humanitarian rights and 

efforts in the peaceful settlement of international disputes are among the 

examples that have revealed the fundamental relationship between the 

concept of justice and the gradual development of international law. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: However, in practice and in the form of some actions of the 

United Nations pillars from an idealistic point of view, the violation of the 

principles of justice can be clearly seen. But a realistic view and attention 

to the gradual development of international law and its requirements in 

the third millennium, justice is not considered a necessity of international 

relations, and this view brings to mind the right to justice, not justice as a 

right. 
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