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Sanctions as State’s Violation of International Obligations in Protection 
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Abstract 

The main purpose of economic sanctions is to exercise pressure on one 

country or governing state to force it to abide by a specific attitude or action, 

and finally these are the people in target state who feel the severest 

consequences of sanctions. Human rights is one of the most important 

aspects of international law and a vital issue the international community is 

dealing with. Violation of basic principles of international law by imposing 

economic sanctions will fall also in the rein of international human rights. 

Hence, it is necessary to note that Security Council, unilateral and 

secondary sanctions will have severe consequences on human rights. 

In accordance with international law, the states are the main actors in the 

process of treaty building and the main task to ensure protection of human 

rights rests on them and they are legally responsible in case of its violation. 

Sanctions not only affect the life of those who live in the territory of the 

target state, but also affect the rights of individuals. This has been globally 

accepted that the comprehensive sanction regimes will have destructive 

effect on the enjoyment of right to health and right to food by the population 

in the target state. Sanctions have dramatic consequences on the rights which 

have been recognised by the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural rights. Sanctions mostly endanger the right to life and severely 

affect the functioning of educational and health systems and diminish rights 

such as right to work, adequate life standards, development and self-

determination. 
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 ها در زمینه حمایت از حقوق بشری دولتالمللبینبه مثابه نقض تعهدات  هاتحریم

 1سیدقاسم زمانی

 2آبادیکاظم غریب

 چکیده

ات سوء تأثیر ،مستقیم و غیر ها، به نحو مستقیمهای فشار بر دولتبه مثابه اهرمی اقتصادی هاتحریم

بر « هادولتآن وق سایر اشخاص غیر مقیم در حق»و نیز « های مورد تحریمشهروندان دولت»بسیاری بر 

شورای  یهاتحریمو  جانبه، ثانویهی یکهاتحریم به ویژهی نیز، المللبینگذارد و در حوزه حقوق جای می

سان اصول اولیه این شاخه حقوقی تحت شعاع خویش قرار داده ه امنیت، ابعاد مختلف حقوق بشر را ب

 است.

، مکلف به تضمین و شوندمیسازی تلقی ترین بازیگران در فرآیند معاهدهها که به عنوان اصلیدولت

 باشند.یت حقوقی میمسؤولحمایت از حقوق بشر بوده و در صورت نقض آن، واجد 

 توصیفی این یافته را تبیین خواهد نمود که در پیـ  این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی

ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و المللبینمندرج در میثاق ، ابعاد مختلف حقوق ی اقتصادیهاتحریم

آموزشی و بهداشتی  رفاهی، هایگیرند و عملکرد نظامجمله حق حیات مورد تضییع قرار میفرهنگی من

به  ...یی از قبیل حق کار، غذا، استانداردهای مناسب زندگی، توسعه و تعیین سرنوشت وهاهدر زمین

 گردد.مختل میقرار گرفته و شدت تحت شعاع 
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 مقدمه

دولتی یا فرادولتی در راستای اعمال فشار بر یک کشور و  خارجی یکی از ابزارهای سیاست

را بر  دولتی است که در نهایت، فشار زیادی ی اقتصادیهاتحریمبر آن، اعمال  یا دولت حاکم

گذارد و از این جهت، انتقادهای بسیاری را به های مورد تحریم بر جای میشهروندان دولت

ی، اصطلاحی بسیار المللبیندر حوزه حقوق « ی اقتصادیهاتحریم»دنبال داشته است. اصطلاح 

ای اساسی است که جامعه مسأله، هاتحریمو نقض حقوق بشر در پی اعمال این ( 1) مبهم است

ی که المللبینه یک معاهد به ساننماید. حمایت از حقوق بشر ی آن را دنبال میالمللنبی

اند و آفرینی داشتهنقش ها در پیدایش آن از اواخر قرن بیستم با هدف اصلاح و بهبوددولت

ی به شمار آمده و نقض حقوق بشر به هر المللبینها، یک تکلیف تضمین عملی آن توسط دولت

 .(2) سازدفراهم می را هایت حقوقی دولتمسؤولموجبات تحقق دستاویزی، 

سازی و احترام بدان، در منشور سازمان ملل متحد نیز مفهوم« حقوق بشر مدرن»دکترین 

ایمان خود به  های عضو این منشوردولت» شده است و در مقدمه این منشور مقرر شده است

ها اعم تساوی حقوق مرد و زن بین ملت حیثیت و ارزش شخصیت انسانی وحقوق اساسی بشر، 

بر « بنیان حقوق بشر»با این وجود، (. 9« )دهندمیمجدد قرار  تأکیداز کوچک و بزرگ را مورد 

توار گردیده است که ای اسهای منطقهنیاز تمامی میثاقاعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه پیش

به تصویب رسید  1391دسامبر  10یخ ، توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاربه اتفاق آرا

با  (.1رود )آور به شمار نمیحقوقی الزامکار  و ن اعلامیه ضرورتاً به عنوان یک سازای البته (،9)

 اعلامیه حقوق بشرانتشار ی بعد از هاهسازی آن، در دهتوسعه حقوق بشر و جهانیاین وجود، 

ق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی، های مرتبط با حقوکنوانسیوندر قالب تهیه و تصویب

های ویژه نظارت بر و نهادها و سازمان( 6) نمود نماییها و پناهندگان جلوهزنان، کودکان، اقلیت

 ها به وجود آمدند.ای آن در دولتحقوق بشر و اجر

عرفی مشتمل بر قواعد آمره و  المللبینی حقوق بشر، بر حقوق المللبینامروزه، رژیم 

 تعهدات غیر»نیز استوار شده است. نقطه مقابل  «(Erga Omnesقابل تخطی ) غیر»تعهدات 

است که یک دولت در قبال دولت دیگر پذیرا « ایتعهدات قراردادی و معاهده»، «قابل تخطی

تعهداتی دولتی با هدف احترام به حقوق بشر و « تخطی غیر قابلتعهدات » رو از این .شده است
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وجود آمده و کشورهایی که حتی ه ی بالمللبیناشند که در قبال جامعه بها میعدم نقض آن

 باشند.ها میباشند نیز مکلف به تضمین و رعایت آنعضو معاهدات حقوق بشری نمی

ی اقتصادی بر ابعاد مختلف حقوق بشر هاتحریمرژیم ه جانبب همهورود آثار مخر همچنین

ینی در سطح جهانی به ، امروزه امری مقبول و یق...نظیر حق بر بهداشت عمومی، حق بر غذا و

ی و المللبینهای در این مقاله، موضوعاتی نظیر چگونگی تعهد سازمان(. 7رود )شمار می

های حقوق بشری محدودیت ن و رعایت حقوق بشر، اشکال مختلفتضمیها نسبت به دولت

بحث و بررسی  حقوق بشر مورد ی مختلفهاهها در حوزحقوقی آن و آثار حقوقی و غیر هاتحریم

اعم  هاتحریمطور کلی،  . فرضیه این پژوهش بر این اصل اساسی استوار است که بهگیردمیقرار 

شورای امنیت اعمال شوند، ناقض حقوق بشر بوده و حق ه جانبه بوده یا از ناحیاز آنکه یک

ی ناقض هاتحریمو واضعان ر . از اینکندمیی از این حقوق را تضییع مندبهرهشهروندان بر 

 باشند.یت حقوقی میمسؤولحقوق بشر، واجد 

 

 ها نسبت به حقوق بشری و دولتالمللبینهای تعهد سازمان

با تشکیل سازمان ملل متحد  به ویژهارتقای جایگاه حقوق بشر در سطح جامعه جهانی، 

ی المللبینموازین رعایت به ی نسبت المللبینهای ها و سازمانتر گردید و تعهدات دولترنگپُر

شد، در شناخته می المللبینآور عرفی حقوق تر به عنوان قواعد الزامحقوق بشر که غالباً پیش

باشند موجود میآوری الزام ید. همچنین اسناد غیری نمایان گردالمللبینقالب تنظیم معاهدات 

مورد استفاده قرار گیرند.  هاحریمتد مستندی بر لزوم رعایت حقوق بشر در توانمیاینک که هم

اعلامیه جهانی  به ویژهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هاهنامقطعبه  توانمیدر این مسیر 

حقوق بشر و نیز مصوباتی که در مقام تشریح یک ماده از منشور در زمینه لزوم احترام و ارتقای 

. شوندمیآور شمارش الزام ین اسناد غیرترمهماشاره نمود که در زمره  ،اندحقوق بشر وضع شده

به این  ،هستند آورغیر الزامای و توصیهه ی مجمع عمومی که واجد جنبهاهنامقطعاهمیت 

و مورد پذیرش  شوندمیآور حقوق بشر صادر به اسناد الزام ها با استناد و اتکاجهت است که آن

 (.1گیرند )هان در مجمع عمومی قرار میقریب به اتفاق کشورهای ج

نظران، تحدیدگر سازمان ملل متحد در مسیر ی به اعتقاد اکثر صاحبالمللبینحقوق بشر 

و فاقد عضویت اسناد رود. سازمان ملل متحد که متشکل از کشورها بوده به شمار می هاتحریم
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ه ی صادره از سوی مجمع عمومی آن، در زمرهاهنامقطعگر حقوق بشر است، ی تضمینالمللبین

آوری و تعهدآوری نسبت به اعضا و سازمان رود و فاقد جنبه الزامنمیاسناد حقوقی به شمار 

د به نوعی تحدیدگر سازمان ملل متحد قرار توانمیرو تنها تعهد حقوقی که  ز ایناست. ا ملل

 مؤسسعمومی است. احترام به منشور سازمان ملل متحد به عنوان سند  المللبینگیرد، حقوق 

سازمان که متضمن ترویج حقوق بشر است، یک تکلیف الزامی برای سازمان به شمار  این

شورای امنیت سازمان ملل متحد چنانچه اقدام به نقض حقوق بشر از مسیر  این رورود. از می

نکرده  د، مقاصد خود را اجرای اقتصادی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد نمایهاتحریماعمال 

 (.3است )

این بر مفهوم اجرای کشورها استوار است،  هاتحریمکه رژیم  نکتهت توجه به این به موازا

ملی و ی هاهای در مورد اقدامات اجرایی کشورها در دادگاهای عدیدهتاکنون چالش مسأله

ی اقتصادی اعم هاتحریمایجاد کرده است. به طور کلی،  ای با استناد به نقض حقوق بشرقهمنط

ها در انگاری حقوق اساسی مردمملل متحد، به دلیل نادیدهاز ناحیه سازمان جانبه و یااز یک

 گیرند.ی قرار میالمللبیندر مغایرت با اصول و مفاد اسناد و معاهدات مختلف  کشورهای هدف،

 

 های حقوق بشری نسبت به اجرای اقدامات تحریمیمحدودیت

امنیت سازمان ملل متحد به هنگام  ها و نیز شورایجواز تحدید حقوق بشر از سوی دولت

ی المللبینمیثاق  ای قابل تأمل است. بند دو ماده چهارمسألهاعمال اختیارات اجرایی خود، 

 ،تخطی است که باید توسط کشورها غیر قابلحقوق مدنی و سیاسی، مشتمل بر حقوق بشری 

داری، منع برده حتی در شرایط اضطراری نیز محترم شمرده شوند. حق حیات، منع شکنجه،

رود. شورای شمار می ها بهین این حقوقترمهمحق آزادی اندیشه و عقیده و مذهب در زمره 

ترین ها نیز، با توجه به آنکه این حقوق به مثابه گستردهامنیت سازمان ملل متحد و دولت

نظر از  ، صرفشوندمیقواعد آمره در سازمان ملل متحد تلقی ه دهنداشکال هنجارهای شکل

اند یا نه، ی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کردهالمللبینتمامی اعضای آن میثاق  کهاین

 نظر قرار دهند. ها را به عنوان حقوق قابل تخطی مدند آنتوانمین

)مربوط به یک شرکت  «Barcelona Traction»ی دادگستری در قضیه المللبیندیوان 

در چارچوب حقوق  «تخطی غیر قابلتعهدات »یا( به موضوع الکتریکی کانادایی مستقر در اسپان
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نمود که باید  تأکید مسألهتخطی، بر این  غیر قابلبنیادین بشر پرداخت و ضمن تشریح تعهدات 

ی و تعهدات نسبت به دولت المللبینیک تفکیک اساسی بین تعهدات دولت در قبال جامعه 

ها تحت عنوان تعهدات دسته اول که از آن دیگر در چارچوب حمایت سیاسی قائل شد. تعهدات

و از این  شوندمیمربوط  هالت، به لحاظ اهمیتشان به همه دوشودمیتخطی نیز یاد  غیر قابل

 ها دارای منفعت حقوقی باشند.ند برای حفظ آنتوانمی هاتمامی دولتجهت، 

یز در میثاق ی حقوق مدنی و سیاسی و نالمللبینمیثاق به موجب بند یک ماده چهار 

صرفاً در شرایط اضطراری  حقوق قابل تخطیی و فرهنگی، ی حقوق اقتصادی، اجتماعالمللبین

 باشند.قابل عدول می

هایی که تکه آیا وضعی شودمیمطرح  سؤالی شورای امنیت نیز، این هاتحریمدر رابطه با 

تلقی شده و « ضطراریوضعیت ا»، شودمیمنشور ملل متحد متوسل  92و  91این شورا به مواد 

شده در میثاقین را محدود نماید؟ بر طبق نظر کمیته تشورای امنیت حق دارد حقوق حمای

به دستاویز ملاحظات  هاتحریمتصمیم بر تحمیل  فصرحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

مفاد  انگاریسازی و نادیدهاعمال غیر قابلد موجبی برای توانمیی نالمللبینصلح و امنیت 

کشور تحت تحریم و جامعه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد و المللبینمیثاق 

ور ترین حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم کشی باید برای حمایت از اساسیالمللبین

بر مجددی  تأییدد به عنوان توانمیبندی کمیته این جمع(. 10هدف، هر اقدامی را انجام دهند )

این انتظار از شورای امنیت باشد که باید بر طبق هنجارهای حقوق بشر که تحت نظارت 

نتیجه گرفت که اختیار شورای  توانمی این رواند، اقدام نماید. از سازمان ملل توسعه یافته

د به عنوان مجوزی توانمیامنیت برای محدودنمودن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ن

 ین حقوق نیز تلقی شود.برای تعلیق ا

 

 ها؟ها یا ملتتحریم، مجازات دولت

نظامیان و  بر این فرضیه استوار است که فشار از طریق تحریم به غیر هاتحریمنظریه سنتی 

ها و اقداماتی که مردم عادی کشور هدف، تبدیل به فشار به دولت آن کشور برای تغییر سیاست

 شودمیباعث  هاتحریمقیقت، رنج و مشقت مردم ناشی از . در حشودمیمنجر به تحریم گردیده 

ها و رفتارهای منجر به تحریم، تحت فشار قرار که شهروندان، دولت خود را برای تغییر سیاست
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های ها بر فعالیتدر مرحله نخست موجب افزایش محدودیت هاتحریمدهند. در این رویکرد، 

و در مرحله دوم، هزینه  دهدمیدی را تقلیل اقتصادی و تجارت جامعه شده و ظرفیت اقتصا

ها را تحت ها به سوی رهبران دولت هدایت شده و آنشده بر شهروندان از طریق آنتحمیل

. این نظر با دو چالش حقوقی و کاربردی مواجه است؛ چالش حقوقی، دهدمیفشار قرار 

قابل توجه  تأثیرنیز عدم  بر حقوق بشر است. چالش کاربردی هاتحریمانگیز پیامدهای فاجعه

 (.11های تحت تحریم است )یر سیاست دولتدر تغی هاتحریم

علیه عراق بعد از حمله رژیم صدام به کویت و اشغال این  هاتحریمتحمیل برای نمونه، 

پذیر مانند کشور، موجب افزایش وحشتناک گرسنگی، بیماری و مرگ شد. به جمعیت آسیب

 هاتحریم کهاینرغم تری وارد شد. علیها و صدمات سختآسیبزنان، کودکان و معلولین 

 1331استثنائاتی را در حوزه بشردوستانه و پزشکی قائل شده بودند، اما بر طبق گزارش 

از  بیشترهزار نفر در سال رسید که  90سال به بیش از  1یونیسف، نرخ مرگ کودکان زیر سن 

نرخ بالای مرگ کودکان عمدتاً به خاطر (. 12بود )( هاتحریمسال قبل از وضع )یک  1313سال 

تغذیه  ی سازمان ملل، سوءهاتحریم. قبل از اجرای بودتغذیه روی داده  الریه و سوءاسهال، ذات

نیازهای از صدها هزار کودک  هاتحریماما بعد از اعمال  ،یک مشکل عمومی در عراق نبوده است

 (.12ضروری خود محروم شدند )

این مشکلات موجب شد که جامعه بشری به سوی ارائه الگوی جدیدی از مجموع،  در

کنند. این یاد می« ی هوشمندهاتحریم»ی گزینشی متمایل شود که از آن تحت عنوان هاتحریم

های را کاهش داده و حمایت بیشتر دولت هاتحریمی انسانی هاهنظریه، در پی آن است که هزین

بودن و حمایت ی به دلیل فراگیرالمللبینهای هوشمند ازاتاگرچه مج ،جهان را جلب نماید

ند توانمییز نها نهای سنتی است، با این وجود این مجازاتی، متفاوت از مجازاتالمللبینبیشتر 

ها از ها و رهبران حکومتتفکیک دولت و نظامیان باشند دهای انسانی بر غیرپیام مانع ورود

 ها هدف تحریم اقتصادی قرار گیرند، امری دشوار است.صرفاً آن ای کهگونهها بهشهروندان آن

ی تحریمی هاهنامقطع، در هاتحریمسازی اقلام بشردوستانه مثل غذا و دارو از شمول معاف

ای که برای تجویز ورود این قبیل اقلام به کشور تحت نیز به جهت روند نسبتًا سخت و پیچیده

اقدامات کند و  د از نقض حقوق بشر جلوگیریتوانمین عمل در، شودمینظر گرفته  تحریم در

ارد ای از موبرخورداری از طیف گسترده ، زیراکندمیو کندی مواجه  تأخیرانه را با بشردوست



 6931سال یازدهم، شماره چهلم، بهار                            / فصلنامه حقوق پزشكی 111 

 

نی
زما

م 
اس

دق
سی

 ،
ب

غری
م 

اظ
ک

دی
آبا

 

های دارویی و غذایی با وضع چند ماده در مورد معافیت ی،المللبینحقوق بشر مذکور در اسناد 

ها و ازمند ایجاد و حفظ مستمر زیرساختنی ،ز این حقوقدستیابی به بسیاری انبوده و میسر 

 (.11ات زیربنایی است )تأسیس

 

 ی مختلف حقوق بشرهاهبر حوز هاتحریمآثار 

بر حقوق آنان نیز جتناب بر زندگی افراد در کشور هدف، ا غیر قابلعلاوه بر اثرات  هاتحریم

در  یباً عیت در کشور هدف را که تقری از حقوق بهداشت یا غذای جممندبهره ،گذار بودهتأثیر

ی بسیار هاتحریم حتی رژیم ،(7) دهندمورد تضییع قرار میاند، سطح جهانی پذیرفته شده

 هاتحریم تأثیرکنند. در برخی موارد، ر ضد اصول عمومی حقوق بشر عمل میمحدود نیز ب

د حق آزادی توانیمهای پروازی که های مسافرت یا ممنوعیتمستقیم است، مانند محدودیت

همچنین  .حت تحریم مختل نمایدجایی و ورود و خروج از کشور خود را برای افراد ت به جا

 غیر هاتحریم تأثیرماید. در مواردی نیز خدمات پزشکی را با مانع مواجه ن مؤثرد ارائه توانمی

حقوق نیز بر ی از طراحی خوب مندبهرهرغم یعل هاتحریمدر هر صورت، رژیم مستقیم است. 

 یهاهالمق و هاارشاندیشمندان و مدافعان حقوق بشر در گز(. 19خواهند داشت )بسیار  تأثیربشر 

کشورهای  گناه دربر تعداد بسیاری از شهروندان بیی اقتصادی هاتحریماند که متعدد اذعان کرده

کردن مهدف از طریق محدودیت دسترسی به غذا و دارو، اختلال در کل اقتصاد، محرو

ی الکتریکی )برق( و هاو کاهش ظرفیت ملی برای آب، سیستمشهروندان از درآمد ضروری 

 (.1د )نکنبرای حیات و بهداشت صدمه وارد میهای حیاتی دیگر زیرساخت

 تحق حیاـ 1

بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق از آنجایی که برخورداری از حقوق بشر منوط به زنده

حق حیات به  بر (.19ش یا کاربرد ندارند )زیرا بدون حیات، حقوق دیگر ارز ،دیگر اولویت دارد

اعلامیه سه  اند، در مادهکه سایر حقوق نیز از آن ناشی شدهترین حقی ین و عالیترمهمعنوان 

کنوانسیون ی حقوق مدنی و سیاسی، ماده شش المللبینمیثاق هانی حقوق بشر، ماده شش ج

ان شده و توسط تمامی کشورها به عنو تأکیدی دیگر المللبیناسناد قوق کودک و بسیاری از ح

بر حق حیات که  هاتحریمآمیز مایت قرار گرفته است. آثار فاجعهها مورد حیک حق ذاتی انسان

ی جامع، هاتحریمبه ویژه  هاتحریمتخطی است، در بسیاری از  غیر قابلبه یقین از قواعد آمره و 
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ارو در نتیجه فقر فراگیر، وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود غذا و د ازیر ،انکارناپذیر است

 (.1ش مرگ و میر را به دنبال دارد )زای، گسترش بیماری و افهاتحریم

غیر سلب است و هسته اساسی و  غیر قابلهای اضطراری هم تحق حیات حتی در وضعی

ی حقوق مدنی و المللبینمیثاق  اساس ماده چهار ری است. برتضعیف مفاهیم حقوق بش قابل

نقض دید حق حیات به طور کلی برخلاف موضوع و هدف میثاق است. این ماده، سیاسی، تح

یک وضعیت اضطراری عمومی پیدایش حتی در زمان میثاق را، حق حیات موضوع ماده شش 

 ستت بوده و به طور رسمی نیز اعلام شده است، ممنوع اعلام کرده اتهدیدگر حیات ملکه 

سمیت نهایت مهم انسان به ریز حق حیات را به عنوان یک حق بیکمیته حقوق بشر ن(. 11)

کمیته (. 11) نادیده گرفته شودد توانمیهای اضطراری هم نشناخته است که حتی در وضعیت

عبارت حق ذاتی »خصوص توسعه مفهوم حق حیات به دقت بیان نموده است که  حقوق بشر در

این حق، نیازمند این و حمایت از  شودمیب در یک مثال محدود درک نحیات به طور مناس

 (.16) «دامات مثبتی را اتخاذ نماینداق هااست که دولت

کار بسته  به« ممنوعیت کشتن خودسرانه»در معنای  در ابتداکه « حق حیات»مفهوم 

ر حمایت در مقابل نظی توسعه یافت و مشتمل بر طیف وسیعی از ابعاد حمایتیتدریج  شد، بهمی

شر در اظهار نظر عمومی شماره های اپیدمیک شده است. کمیته حقوق بتغذیه و بیماری سوء

صحیح نبوده و کشورهای « حق ذاتی حیات»اعلام نمود که برداشت محدود از مفهوم چهار 

عضو باید تمامی اقدامات مثبت در راستای کاهش نرخ رشد مرگ و میر نوزادان و همچنین 

های و بیماری سوء تغذیهبا اتخاذ اقداماتی برای رفع  به ویژهیش نرخ امید به زندگی، افزا

کنوانسیون حقوق کودک تقویت شد که حق ماده شش این تکلیف، با  (.16اپیدمیک بردارند )

 بقاخواهد تا به نحو حداکثری حیات را برای هر کودک به رسمیت می شناسد و از کشورها می

از نگاه کمیته حقوق بشر، ایفای تعهداتی نظیر اقدام  نمایند.دک را تضمین و توسعه حقوق کو

های دولت در حمایت از آفرینیدر راستای کاهش مرگ و میر کودکان به مثابه یکی از نقش

های و بیماری سوء تغذیهد در افزایش نرخ امید به زندگی و حذف یا کاهش توانمیانسان، 

ی تحمیلی شورای امنیت نباید موجب عدم هاتحریمرژیم  رو این از (.17)فراگیر مؤثر باشد 

 دسترسی افراد و کودکان به کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز برای تداوم حیات شود و هر
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ذا و گرسنگی ر غتحدید حق بر دسترسی ب اسبابگونه اقدام عامدانه اعضا و شورای امنیت که 

 (.11اند )شود، منع شده

 احق غذـ 2

مندرج در اعلامیه  هایتأکیدو در زمره یکی از اساسی بشر  ی از حقوقیک به مثابه غذا حق

رود. ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میالمللبینجهانی حقوق بشر و نیز میثاق 

ا استانداردهای قابل قبول هر انسانی سزاوار یک زندگی ب»بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر 

خوراک، پوشاک، مسکن،  تأمیناش، از جمله سلامتی و رفاه خود و خانواده نتأمیبرای 

میثاق  11ماده  همچنین به موجب(. 9) «ی پزشکی و خدمات اجتماعی است...هامراقبت

اذعان به حق  ... کشورهای عضو این میثاق با»ق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ی حقوالمللبین

و از طریق همکاری  به صورت مجزاگی فارغ باشد، باید از گرسن کهایناساسی هر کس به 

های ی مشخصی را به قرار ذیل اتخاذ نمایند: بهبود روشهاهی، تدابیر لازم از جمله برنامالمللبین

وزیع منصفانه و ت تأمینه کامل از معلومات فنی و علمی، حفظ و توزیع خواربار با استفاد تولید،

 (.13) «ذخایر خواربار جهان

خصوص غذا  کلی را در اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظرهای ر این راستا، کمیته حقوقد

شده بایستی نیازهای افراد را هم از نموده است، از جمله: غذای فراهم بیاندر ابعاد مختلف 

منظر کیفی و هم از منظر کمی برآورده سازد؛ غذا بایستی عاری از ماده مضر باشد و مردم 

 حق غذا همچنین استانداردهای(. 20ته باشند )مدت و مداوم به غذا داشطولانیبایستی دسترسی 

مفاد (. 21) گیردمیبودن غذا را دربر ترسدس و در بودنبودن، سودمندهنجاری برای کافی

در اولین قرائت  المللبینطور موقت توسط کمیسیون حقوق  یت دولت که بهمسؤولنویس پیش

... اقدامات برای جبران خسارت نباید تحت هیچ » کندمیریح تصویب رسید، نیز تص آن به

 (.22) «شور از وسایل امرار معاش خود شودکردن جمعیت یک کشرایطی منجر به محروم

اما اظهارات (، 29ن ارجاع به اصل تناسب حذف کرد )ندیاین مفاد را به نفع چ کمیسیون بعداً

کمیسیون این اصل عمومی حقوق  که کندمید، گزارشگر ویژه کمیسیون روشن جیمز کرافور

ای باشد که ها نباید به گونهاقدامات متخذه در چارچوب روابط بین دولت»را که  المللبین

تهدید به گرسنگی گسترده از (. 29، پذیرفته است )«یک کشور نماید ردمتهدید به گرسنگی م

انگاری اعمال مشروعادی ندارد. ی اقتصهاتحریمتی است که تناسبی با اهداف جمله آثار و تبعا
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ای هبا هدف هاتحریمد بر ایراد عدم تناسب توانمیی اقتصادی در برخی شرایط نیز نهاتحریم

 (.21ای وارد سازد )ها خدشهاعمال آن

د تحت قوانین توانمینظیر تحدید حق بر غذا هایی که محرومیت کندمیاستدلال  «ظریف»

 نیز نظامی و گرسنگی جمعیت غیر تلقی شده جنگیوان روشی ی، به عنالمللبینحقوق بشر 

و تغذیه به تنهایی عمل  کمبود غذا(. 26کشی در نظر گرفته شود )د به عنوان نسلتوانمی

است ترکیب  هاتحریممربوط به  به طور عمدههای زیرساختی که ، بلکه با شکستکندمین

ترین شاخص این موضوع، ه باشد. روشنهای سلامتی نقش داشتتا در کاهش استاندار شودمی

فزایش یافته ا هاتحریمادان و کودکان در طول دوره آماری است که در آن نرخ مرگ و میر نوز

« حق بر غذا»کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  تأکیدبه موجب تصریح و  (.2است )

ر اتخاذ تحریم غذایی یا که برای اجرای سایر اقسام حقوق بشر ضروری است، نباید از مسی

اقدامات مشابه که شرایط را برای تولید غذا و دسترسی به غذا در سایر کشورها به خطر 

 (.27زد، محدود گردد )اندامی

 حق بهداشت و سلامتیـ 3

قرار گرفته  تأکیدی و یی مورد شناساالمللبیناشت و سلامتی در اسناد مختلف حق بهد

ی مناسب جهانی حقوق بشر، هر فردی حق برخورداری از یک زندگاعلامیه  21است. برابر ماده 

ی حقوق اقتصادی، المللبینمیثاق  12ماده (. 9های پزشکی را دارد )از جمله سلامتی و مراقبت

فرهنگی و اجتماعی نیز حق هر فرد برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت 

کنوانسیون رفع  12در ماده همچنین این حق (. 13شناسد )و روحی را به رسمیت می سمیج

کنوانسیون رفع کنوانسیون حقوق کودک و ماده پنج  29تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده 

اساسنامه سازمان بهداشت نیز  قرار گرفته است. تأکیدمی اشکال تبعیض نژادی نیز مورد تما

بیند. سلامت از منظر این توانی نمینادر عدم وجود بیماری و  حق بهداشت و سلامتی را صرفاً

مقدمه اساسنامه سازمان (. 21فیزیکی، روانی و اجتماعی است ) املسازمان، وضعیت رفاه ک

ی از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی مندبهرهکه  کندمیتصریح  نیزبهداشت جهانی 

اعی، یکی صادی یا اجتمسلامت بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب، عقیده، سیاسی، شرایط اقت

 (.21است ) از حقوق بنیادین هر بشر
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ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قبال حق سلامتی المللبینهای عضو میثاق دولت

بایستی به حق سلامتی با خودداری از نقض مستقیم آن  ـ1و بهداشت، سه سطح تعهد دارند: 

بایستی از این حق در ـ 2؛ ن احترام بگذارندشت و درمامانند تبعیض سیستماتیک در نظام بهدا

یطی کشور ثالث حمایت برابر مداخله کشورهای ثالث از طریق اقداماتی مانند مقررات مح

 (.23ذ اقدامات مناسب اجرا نمایند )تخابایستی این حق را با ا ـ9؛ نمایند

نبه و ثانویه جایک یهاتحریمد و ضروری حق سلامت هستند. ی مشهوهاهجنبیکی از  داروها

اند، بر استانداردهای شهروندان کشورهای در حال توسعه تحمیل شده که علیه تعدادی زیادی از

نیاز،  شدن و عدم توانایی در تهیه داروهای مورددسترس غیر قابلدر آن کشورها به واسطه 

 اند.ت پزشکی، به شدت اثر گذاشتهجهیزاداروهای حیاتی و ت

بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی سالم است. با ق سلامت و های حدیگر از شاخص یکی

استفاده از آب آشامیدنی سالم ضرورت تشکیل شده است،  که دوسوم بدن از آبتوجه به این

برای ادامه حیات بر هیچ کس پوشیده نیست. آب آلوده، عامل بسیاری از مرگ و میرها در 

گی ی همیشهاد منجر به آسیبتوانمیدکان، دنیاست. مصرف آب ناسالم علاوه بر مرگ و میر کو

جمله در کشورهای تحت  اصلی از مسألهآب، یک (. 90شود ) هادر رشد جسمی و عقلی آن

 قادرند هاتحریمآب آشامیدنی مردم،  تأمینی هاهو برنام هااست و برای هر یک از طرح تحریم

 (.91د )نمشکل ایجاد کن

. باشدمیت و سلامت های حق بهداشاز شاخص دیگر یکی نیز محیط زیست سالم و پاک

ی انسان از محیط زیست سالم، یک حق بنیادین است. تحریم علمی، فنی و مندبهره امروزه

ها و نماید. افزایش انواع آلودگیع میاقتصادی کشورها، روند آسیب به محیط زیست را تسری

ی، روند پاسخگویی مناسب به للالمبینهای کافی در استفاده بهینه از ظرفیت عدم توانایی

مشکلات زیست محیطی را کند نموده و این امر خود منجر به کاهش کیفیت حیات و سلامتی 

 (.92که در معرض تحریم قرار دارند ) شد مردمان کشورهایی خواهد

 حق توسعهـ 4

حق »جهت شناسایی  یک گام مهم درمجمع عمومی به مثابه  1161ه نامقطعتصویب 

یک توسعه متعادل و یکپارچه اقتصادی و اجتماعی به شمار آمده و به موجب آن،  به« توسعه

عایت احترام به حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی و ر یارتقا
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 22این حق در کنفرانس حقوق بشر (. 99) مک خواهد کردی اساسی کهاآزادیحقوق بشر و 

ی مندبهرهرسی و تبیین قرار گرفت و در طی آن، هران نیز مورد بردر ت 1361می  19آوریل تا 

اعلام  با توسعه اقتصادیمرتبط از حقوق اقتصادی و اجتماعی و تحقق حقوق بشر، به طور ذاتی 

ب اعلامیه پیشرفت در طی تصوی 2192ه نامقطعمجمع عمومی در  همچنین(. 99) گردید

با هدف افزایش مداوم استانداردهای معنوی و قوله این مبر ضرورت همراهی اجتماعی و توسعه، 

ی اساسی هاآزادیبه حقوق بشر و  مادی زندگی تمامی اعضای جامعه و با احترام و پایبندی

خود ه شماره چهار نامقطعدر نیز کمیسیون حقوق بشر در این راستا، (. 91) نموده است تأکید

سی موانع تحقق کامل حقوق اقتصادی، برر مسألهبر ضرورت عنایت ویژه به ، 1377در سال 

را به  «حق توسعه»نمود و  تأکیداجتماعی و فرهنگی به ویژه در کشورهای در حال توسعه 

 (.96ق بشری مورد شناسایی قرار داد )ک حعنوان ی

مجمع  121/91ه نامقطعسازمان ملل متحد که طی 1316در اعلامیه حق توسعه  این حق

توسعه به ، حق این اعلامیهیک ماده  یکبند به موجب گردید. عمومی تصویب شد نیز اعلام 

است که مشارکت عمومی مردم در تسهیل توسعه  تفکیک بشری غیر قابلیک حق عنوان 

شرط ت که به نوعی پیشاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک ضرورت اجتماعی اس

حق بر  . به موجب این اعلامیه،رودمار میی اساسی و تمامی حقوق بشر نیز به شهاآزادیتحقق 

رکت مردمی در توسعه مشتمل بر حق حاکمیت بر منابع طبیعی، حق تعیین سرنوشت، مشا

ی از دیگر حقوق، حق صلح و مندبهرهها، ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه، برابری فرصت

به  نیز 1339کنفرانس جهانی حقوق بشر در (. 97) شدن در منافع پیشرفت علمی استسهیم

تفکیک و جزئی لاینفک از حقوق  غیر قابلبه عنوان یک حق جهانی و  «حق توسعه»اتفاق 

بیانیه پایانی کنفرانس محیط زیست و به موجب ن همچنی(. 91) دتلقی گردی اساسی بشر

حق یک های توسعه پایدار است و ذیمرکز نگرانیدر ریودوژانیرو، بشر  1332عه ملل متحد توس

. به منظور دستیابی به توسعه پایدار، باشدمیبار در هماهنگی با طبیعت و پر زندگی سالم

و مردم باید در  هاحفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرایند توسعه باشد. دولت

 (.93) در جهت توسعه پایدار همکاری نمایندفقرزدایی، به عنوان یک الزام ضروری 

 ی تبدیل شده و این پیچیدگی تاالمللبینیده امروزه حق بر توسعه به یک موضوع پیچ

ها بر به عنوان مبنای تعهد دولت« یالمللبینضرورت همبستگی » مسألهحدودی ناشی از تقابل 
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ی اقتصادی )توسط شورای امنیت و هاتحریم» مسألهتلاش در مسیر توسعه اقتصاد جهانی با 

بودن نسبی» مسألهارتباط مستقیمی با  هاتحریماست. با عنایت به آنکه اثرگذاری « جانبه(یک

به طور کلی تحریمی قواعد و مقررات  این رواز  دارد،« ان کشورهای درگیر در تحریمقدرت می

واقع از  نه کشوری که از قدرت بیشتری برخوردار است. در، شودمیعلیه کشور ضعیف اعمال 

ی، دسترسی به تجارت آزاد و ی اقتصادی مانع از دستیابی به دانش، فناورهاتحریمآنجا که 

قرار خواهند  توسعه ، مانعی برای تحققشوندمیضروری برای توسعه ادلات بانکی های مبسیستم

د سهم مناسبی از بازارهای توانمی، نگیردمیکشوری که در شرایط تحریم قرار (. 90) تگرف

ل تولید در اقتصاد دهد و با کاهش شدید عرضه منابع و عوامی را به خود اختصاص المللبین

کاهش رشد اقتصادی کشور  مواجه شده و کاهش سهم اقتصاد از بازارهای جهانی منتهی به

 (.91) خواهد شد هاتحریممورد هدف 

 حق آموزشـ 5

شرطی ضروری برای اعمال مندساز و پیشنآموزش به مثابه یک حق اساسی بشری و توا

 رودبه شمار می و استعدادهایش هاد از تواناییساز برخورداری فرزمینهنیز سایر حقوق بشری و 

خصوص آموزش برای مفاهمه، همکاری و صلح  نامه یونسکو درتوصیهاساس ماده یک  بر(. 92)

یادگیری ، «آموزش»منظور از  ی اساسی،هاآزادیش در ارتباط با حقوق بشر و ی و آموزالمللبین

پرورش آگاهانه  به منظوری اجتماعی هاهگروافراد و  کهتمامی فرایندهای زندگی اجتماعی است 

 بر گیرند.فرا میها و دانش شخصی ها، استعدادها، گرایشی از همه تواناییمندبهرهدر جهت 

 مرتبط با آموزش مقولهتبعیض در آموزش یونسکو نیز،  کنوانسیون ضدیک ماده طبق بند دو 

آن  ایهاراندارد و کیفیت و شرایط بوده و دسترسی به آموزش است تمامی انواع و سطوح آموزش

بر طبق نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (. 99در این بند اشاره شده است )

ناپذیری و وابستگی متقابل تمامی حقوق بشر به سازمان ملل متحد، حق آموزش مظهر جدایی

ری است که به معه، اموابستگی حق آموزش به اقتصاد خرد و کلان جا(. 92) رودشمار می

د زمینه توانمیی اقتصادی هاتحریمقرار گیرد.  تأثیرد تحت توانمیی اقتصادی هاتحریمواسطه 

زشی ها و امکانات آموتخریب و تضعیف ساختارها، زیرساختسوادی، ترک تحصیل، افزایش بی

 های مجازی را فراهم نماید.آموزشمدرن مانند اینترنت و 
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 و «ی تخصصی اتباع کشورهای هدفهاآموزش»دن نموعن و ممنومحدودنموددر این راستا، 

ای، هسته ی مرتبط با مباحثهاهایرانیان خواستار تحصیل در رشت ایجاد محدودیت برای جمله از

. این شودمیب ی مربوطه بوده و نوعی تبعیض در حق آموزش محسوالمللبینمغایر با اسناد 

عیض در آموزش یونسکو بیان کنوانسیون عدم تبیک  ماده «الف»گونه که بند ودیت همانمحد

ی از سطح آموزش تلقی نوعکردن هر فرد یا گروهی از افراد از دسترسی به هر محروم»، کندمی

 2011های هلند در سال دادگاه و دیوان عالیی أبه ر توانمیاین نظر  تأییددر (. 10) «گرددمی

ی هلند شکایتی را هاهنی شاغل به تحصیل در دانشگاایرااشاره نمود. وکلای دانشجویان  2012و 

اساس ملیت  خصوص تبعیض بر ی امور خارجه و آموزش، فرهنگ و علمی درهاهعلیه وزارتخان

کردند. دادگاه هلند )لاهه(  علیه این دانشجویان، به دادگاه هلند )لاهه، بخش حقوق مدنی( ارائه

قبول  غیر قابلانی را تبعیض بر مبنای ملیت و تحریم علیه دانشجویان ایر 2010فوریه در سه 

( را 2010فوریه ی دادگاه بدوی )سه أر 2011آوریل  26نظر نیز در  دانست. دادگاه تجدید

 و دادگاه تجدید خود آرای دادگاه بدوی 2012دسامبر  19ی أنمود. دیوانعالی نیز در ر تأیید

 (.99نظر را ابرام کرد )

 های مناسب زندگیدرحق برخورداری از استانداـ 6

اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و  بر اساس

کند  تأمینخدمات لازم اجتماعی و  ی طبیهااش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبتخانواده

 تری، اجتماعی و فرهنگی به صورت مفصلی حقوق اقتصادیالمللبیناین حق در میثاق  (.9)

اش را در دارابودن سطح مناسب ضای این میثاق، حق فرد و خانوادهو اع (13) مطرح شده

زندگی و ارتقای مداوم این شرایط به رسمیت شناخته و تعهد خود را به اتخاذ تدابیری مقتضی 

منفی بر تولید، اشتغال و درآمد ملی، باعث  تأثیربا  هاتحریماند. کردهدر این خصوص اعلام 

و شکاف اجتماعی  نظمیعادلانه کالا و خدمات و ایجاد بی غیرکم اقتصادی، توزیع کم و بازدهی 

دارهای ها را از داشتن استانندگی و معیشت مردم را کنترل و آنگردیده و در مجموع، سطح ز

 (.1) کندمیمناسب زندگی محروم 

 تحریم اشخاص حقیقی و نقض حق دادرسی عادلانهـ 7

اند. تاریخ برده شده به کار «دولت»ها علیه این است که تمام آن هایمتحرنقطه اشتراک همه 

تحت فشار  حریم را کاملاًدولت مورد ت ،ی سنتیهاتحریمنشان داده است که  المللبینروابط 
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شود. برای جلوگیری از دولتی می ی غیرهاه، بلکه موجب فشار به شهروندان و گرودهدمیقرار ن

 فقطابداع شد که طبق آن، تحریم  «(Smart Sanctions) ریم هوشمندتح»این آسیب، مفهوم 

 تأسیسج . یکی از نتاییابدو فشار بر شهروندان عادی کاهش میشود میبر موضوع تحریم اعمال 

تحریم »، تحت عنوان المللبینر حقوق گیری مفهومی جدید دحقوقی تحریم هوشمند، شکل

 ...مالی، مسافرتی، تحصیلی وی هاتحریمشامل  هاتحریماست. موضوع این  «خاص حقیقیاش

 شود.می

منشور ملل متحد تحریم اشخاص  91علیه اشخاص، ماده  هاتحریمدرباره مشروعیت 

ی منع نکرده است. با این حال، المللبینای حفظ یا اجرای صلح و امنیت حقیقی را در راست

کنندگان منشور، تدوین دهدمینشان ظامی، اقتصادی و ارتباطی اشاره منشور به قطع روابط ن

مالی و مسافرتی نیز  وگرنه باید از مواردی چون تحریم ،اندنظر به تحریم دولت، آن را نگاشتهبا 

شد. برخی معتقدند موارد مذکور در این ماده احصایی نیست، بلکه تمثیلی است و نام برده می

د از هر روشی استفاده کند. با توانمی 93سیدن به هدف مذکور در ماده شورای امنیت برای ر

استفاده از حق و رعایت قواعد آمره  این حال، این اختیار به اصولی چون حسن نیت، عدم سوء

ی هاتحریمهرست اشخاص یا نهادهای تحت قراردادن نام یک فرد در ف (.1خواهد شد )مرتبط 

. اعتبار و شودمیاو ص و زندگی شخصی و خانوادگی سازمان ملل، موجب دخالت در حقوق شخ

 (.91) گیردمیر قرا تأثیرآمیز، تحت تصویر فرد در اثر این اقدام و در اثر اجرای اقدام محدودیت

آزادی رفت و آمد و حق انتخاب اقامتگاه )به عنوان حق فرعی آزادی رفت و آمد(، یکی از 

شده است. تحریم  ی ذکری حقوق مدنی و سیاسالمللبینمیثاق  12بشر است که در ماده حقوق 

های حق بر حیات در مواردی که به کمک د مستقیم بر حق بر سلامت وتوانمیمسافرتی 

 (.96نیاز باشد، اثرگذار باشد )پزشکی 

بشر است که اصل دسترسی به عدالت یا حق بر رسیدگی عادلانه نیز یکی از اصول حقوق 

شده و شامل  تأییدای اسناد منطقه مدنی و سیاسی و سایری حقوق المللبینمیثاق  19در ماده 

. طبق این اصل، لازم است تا شودمینظر قضایی  دفاع و حق بر تجدید حق بر اطلاع، حق بر

هرچند  ،ها فراهم شودموجد تحدید حقوق افراد توسط دولتامکان بررسی قضایی تصمیمات 

تحریم، در تحقق حق ی هاهد یک نهاد شبه قضایی، یعنی کمیتشورای امنیت تلاش کرد با ایجا

بر دادرسی عادلانه تلاش نماید، اما نتوانست رضایت بسیاری از نهادهای حقوقی و دولتی را جلب 
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 ی تحریم نبوده، بلکه صرفاً هاهنامقطعریم، تعهد ناشی از ی تحهاهدر ابتدا، تشکیل کمیتنماید. 

خاص را منتشر بوط به تحریم اشاسناد مر ،ی تحریمهاهکمیت ،دوم ؛تعهد سیاسی است

 ؛شودمیای از سوی محاکم ملی و منطقه نظر قضایی سازند که این امر، مانعی در تجدیدنمی

به قضایی تردیدهایی وجود و ش، در صلاحیت شورای امنیت برای تشکیل نهادهای قضایی سوم

 (.96دارد )

یک بلژیکی  بررسی رویه ارکان اتحادیه اروپا نیز در این زمینه حائز اهمیت است. صیادی،

ی به نام یمتولد لبنان و همسر بلژیکی وی، مدیران محلی )شعبه اروپایی( یک انجمن آمریکا

 1333) 1267ه نامقطعبودند که تحت  «(Global Relief Foundation) بنیاد امداد جهانی»

 2009 در سال به دنبال آنقرار گرفتند و  هاتحریمدر فهرست  2002( شورای امنیت در سال م.

نیز بعد از آغاز رسیدگی کیفری علیه صیادی در بلژیک، اسامی وی و همسرش در فهرست 

روپا قرار گرفت منیت در اتحادیه ای شورای اهاهنامقطعضمیمه مقررات جامعه اروپا در اجرای 

ی منع المللبینی ملی آنان بلوکه شد و از انجام سفر در سطح هاهدر اثر این اقدام، سرمای(. 97)

دولت این کشور را ملزم کرد که اسامی آنان را از  2001د. دادگاهی در بلژیک در سال شدن

نتیجه، فرایند حذف آنان از فهرست آغاز شد. کمیته تحریم  خارج کند و در هاتحریمفهرست 

امتناع کرد که به دنبال مراجعه  هاتحریموج صیادی و همسرش از فهرست سازمان ملل از خر

ی حقوق مدنی و سیاسی المللبینمیثاق  21وق بشر که تحت ماده ه کمیته حقخانواده صیادی ب

 17جایی( و ماده ه ب )آزادی جا 12ایجاد شد، این کمیته نیز اقدام کمیته تحریم را نقض ماده 

دانست و از بلژیک خواست تا ی حقوق مدنی و سیاسی المللبین)حق حریم شخصی( میثاق 

پیام کمیته (. 91ی به نظرات کمیته گزارش نماید )بخشرای اثرماه اقدامات خود را بظرف شش 

در نظر اکثریت اعضای کمیته، شورای امنیت در انجام  کهاینحقوق بشر آشکار است: اول 

دوم  ؛آزاد نیست المللبینشده از نظر حقوق ق بشر ضمانتوظایف خود بدون توجه به حقو

ی شورای هاتحریمق بشر به هنگام اجرای ض حقواعضای سازمان ملل باید امکان نق کهاین

اعضای سازمان ملل باید قبل از پیشنهاد گنجاندن اسامی  کهاینسوم  ؛نظر بگیرند امنیت را در

 ی تحریمی، دقت بیشتری به خرج دهند.هااشخاص در فهرست
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 ی ناقض حقوق بشرهاتحریمآثار حقوقی وضع 

ان خود احترام تی به حقوق بشر شهرونددارد که هر دولی مقرر میالمللبینحقوق بشر 

(. 93ین نمایند این تعهد رعایت شود )تضمیت دارند که مسؤولها نیز حق و بگذارد و دیگر ملت

جانبه سازمان ملل، مغایر منشور ملل متحد بوده و ی همههاتحریمنظر قوی وجود دارد که 

حد، اختیارات لازم را به مجمع نمایند. منشور ملل متانداردهای حقوق بشر آن را نقض میاست

عمومی و شورای امنیت واگذار نموده است. فصل پنجم منشور ملل متحد نیز اختیارات و 

. به هر حال، منشور ملل متحد به هیچ ارگان کندمیی شورای امنیت را تبیین هادیتمحدو

ا ت ری امنیکه تصمیمات شورا دهدمیاین اختیار را ن ،یالمللبینسیاسی یا قضائی مستقل 

 (.10ی قرار دهند )یمورد بررسی قضا

. باشدمیحقوق بشر، فاقد مشروعیت حقوقی ی ناقض هاتحریماز سوی دیگر، وضع و اعمال 

، دو نتیجه را در پی دارد: عدم الزام کشورها به رعایت هاتحریمگونه عدم مشروعیت حقوقی این

ها در قبال زمان ملل و شورای امنیت و دولتسای برای المللبینیت مسؤولو ایجاد  هاتحریمن ای

نمایند که تصمیمات اعضا موافقت می»مقرر شده است  منشور 21نقض حقوق بشر. در ماده 

صورتی که  این است در ،مفهوم این ماده .«نمایند طبق منشور را قبول و اجرا شورای امنیت بر

اهداف و اصول سازمان مثلاً اشد، طبق منشور نب بر هاتحریممیمات شورای امنیت از جمله تص

د. اثر حقوقی ملل را نقض کند، کشورها الزام قانونی به قبول و اجرای آن تصمیمات ندارن

ر و در صورت اتخاذ تصمیم د باشدمیآن رکن  ی، منوط به صلاحیتالمللبینه یک رکن نامقطع

ه وظایف و اختیارات های مقرر در آن، عمل خارج از حیطو صلاحیت مؤسستعارض با معاهده 

 (.1) باشدمیه و اثر بر آن مترتب نشد قلمداد

ی، دارای المللبیناری از حقوق و تکالیف در سطح ی به لحاظ برخوردالمللبینهای سازمان

د. مستقل از اعضا بوده و از اهلیت حقوقی برای انجام وظایف خود برخوردارن یشخصیت حقوق

ی، صلاحیت برخورداری از حقوق و وظایف را المللبینی هاوجود شخصیت حقوقی برای سازمان

اعضا دارد، باید از به دنبال دارد. از سوی دیگر، وقتی یک سازمان شخصیت حقوقی مستقل از 

طرح  2ماده  بر اساسی در قبال تخلف از وظایفش نیز برخوردار باشد. المللبینیت مسؤول

ی و المللبینی وجود دو عنصر نقض تعهد لالملبینیت مسؤولبرای تحقق  ،هایت دولتمسؤول

یت مسؤول، هر دو رکن هاتحریمقابلیت انتساب لازم است. در بحث نقض حقوق بشر در اثر 
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ها مسلم یی که نقض حقوق بشر از طریق آنهاتحریم ی وجود دارد. با وضع و اعمالالمللبین

بشر وجود دارد، عنصر اول  است، با توجه به مقررات و الزاماتی که در زمینه رعایت حقوق

امنیت به لحاظ مقررات منشور  یابد. شورایی یعنی نقض تعهد، تحقق میالمللبینیت مسؤول

 ،عنصر دوم که اصول و اهداف سازمان ملل را نقض کند. در موردیی وضع کند هاتحریمد توانمین

ناقض حقوق بشر، ی هاتحریمی در موضوع المللبینابلیت انتساب تخلف از تعهدات یعنی ق

نیستند، بلکه در عالم واقع ها، اشخاص طبیعی و حقیقی ی همانند دولتالمللبینی هاسازمان

کنند و بر این اساس، اعمال سازمان از طرف آن انجام وظیفه میها و کارمندان یک ارگان

سازمان ، به آن گیردمییت قرار مسؤوله در مقام انجام ی کالمللبینهای یک سازمان ارگان

توسط اعضای شورای که  هاتحریمت ناشی از نقض حقوق بشر در یمسؤولمنتسب است. بنابراین 

ازمان در وضع و ، به شورای امنیت و سازمان ملل منتسب است و این سشودمیامنیت اعمال 

یت مسؤولی بوده و ملزم است نتایج ناشی از این المللبینیت مسؤول، دارای هاتحریماعمال این 

و اعاده وضع به حالت سابق، لزوم جبران خسارت ناشی از  هاتحریمز جمله لزوم پایان این نوع ا

 (.1عهده گیرد ) و سایر نتایج را بر بشرنقض حقوق 

 

 گیرینتیجه

ی حقوق بشر و تضمین آن، امروزه از زوایای مختلف مورد توجه المللبیناحترام به موازین 

قاعده عرفی »س آن، سازمان ملل متحد قرار گرفته و از یک ی و در رأالمللبینهای سازمان

ی هاتحریمتبدیل شده است. اعمال « یتخط غیر قابلی و جهانی المللبینتعهد »به « یالمللبین

ز حقوق ها به مثابه یکی از اشکال نقض جوانب مختلفی ااقتصادی تحمیلی و قهرآمیز بر دولت

مضاعفی بر شهروندان ساکن کشورهای  هایتأثیری و های موازشمار آمده و خسارت بشر به

شباهت به ، بیهاتحریمبسا نتایج حاصل از اعمال این  گذارد که چهجای می مورد تحریم بر

ی هاتحریمبوده است که کاربست  این رواز  .استفاده از ابزارهای جنگی و مسلحانه نباشد

به عنوان بدیلی برای  جانبه،به نحو یک هااقتصادی از سوی شورای امنیت و یا از سوی دولت

 شده است.اقدامات و تدابیر نظامی قهرآمیز گزینش 

ی اقتصادی در هاتحریماست به هنگام کاربست  شورای امنیت سازمان ملل متحد مکلف

« ی هوشمندهاتحریم»تحت عنوان  هایی که از آنهاتحریمیا چند دولت، ولو در مواقع قبال یک 
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های حیاتی و عمومی دولت بر زیرساخت هاتحریمحقوق بشر را رعایت نماید و آثار ، شودمییاد 

بر ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور را محاسبه نماید و نباید  هاتحریممورد تحریم و نیز آثار 

، سوء تغذیه، منتهی به وقوع بحران بشردوستانه در کشور مورد تحریم نظیر هاتحریماعمال این 

مار مرگ و میر نوزادان به هنگام تولد، افول بهداشت عمومی، کاهش شدید نرخ افزایش آ

 اشتغال قرار گیرد.

عرفی و قواعد  المللبینبه طور کلی، رعایت حقوق بشر در مواردی که مشتمل بر حقوق 

باشند، ضروری است. آمره باشد، حتی برای کشورهایی که عضو معاهدات حقوق بشری نیز نمی

د یک اختیار وسیع برای کشورها و شورای امنیت تلقی توانمیی اقتصادی نهاتحریماعمال 

خارجی نیز ثابت شده  آنکه ناکارآمدی آن در قبال دستیابی به اهداف سیاست به ویژهشود، 

نظامیان، به  ی اقتصادی این است که فشار اقتصادی به غیرهاتحریماست. تئوری مبنای اعمال 

ناکارآمدی خود را نشان داده است.  ،یر منجر خواهد شد که این تئوریفشار بر دولت برای تغی

در ذات  هاتحریمنامحدود نیست و تلاش برای محدودکردن  هاتحریمبه عبارتی، حق تحمیل 

و پیشگیری از  المللبین، گامی در جهت استانداردسازی حقوق المللبینکاربرد عمومی حقوق 

به  این رواز  ی از حقوق بشر خواهد بود.مندبهرهقتصادی بر ی اهاتحریموقوع پیامدهای منفی 

ی اقتصادی مغایر روح حقوق بشر بوده و از زوایای هاتحریمپایانی این مقاله،  عنوان نتیجه

ای قرار در معرض درد و رنج قابل ملاحظه شهروندان عادی کشور تحت تحریم رامختلف، 

 شود.دهند که خود به مجازات جمعی منجر میمی
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