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 مقدمه

 1398در تابستان   ترچه سازمان سنجشدفکه در    بر اساس تغیرات صورت گرفته در منابع آزمونهای دکتری  دانیدمانطور که میه 

و ملل عمومی البینحقوق سرفصل  ملل منحصر به دوالبینشاخه دکتری حقوق خصصی های دروس تسرفصلمنتشر شده؛ 

 .شاخه حذف شده استاین مون دکتری لیست منابع آز از (بخش جهادفقه)فصل متون سر و تمللی شده اسالبین هایسازمان

حذف این بوده که بخش جهاد ارتباط زیادی با مباحث حقوق بین الملل نداشته و بیشتر با مباحث حقوق  احتماال دلیل این

و موضوعات روز بین المللی بوده؛ ظاهر به  ضمنا به دلیل اینکه حقوق بین الملل مربوط به مسائل حقوقی عمومی مرتبط است.

 ذف شده است.ست منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل حهمین دلیل از لی

 عبارت است از:ملل  البیندکتری حقوق  سرفصل های  جدیدترین تغییرات لیست  س پس بر اسا  

 استعداد تحصیلی  -وس عمومی: زبان عمومیدر

 مللیالبین  هایسازمان  -ملل عمومیالبینوس تخصصی: حقوق  در

؛ و کتابی که برای  مللی شده استالبین هایسازمانملل عمومی و البیناین شاخه محدود به حقوق  تخصصی رفصلهایبنابراین س

میت دو چندان این دلیل اهبه  مللی.البین هایسازماندر نظر گرفته شده است؛ عبارت است از حقوق داوطلبان این شاخه 

خواهند در آزمون دکتری موفق شوند، بایستی بتوانند درصد خوبی در این درس رشناسی ارشد که میحصیالن کاالتفارغ سرفصل

ه و تأثیر بسیار زیادی در کسب نمره کل و رتبه داوطلب و دعوت شدن به مصاحبه بود 4کسب کنند؛ چرا که ضریب این درس 

مللی ضعیف تر هستند و این البین هایسازمانملل در درس حقوق البیناضافه بر این به نظر می رسد داوطلبان شاخه  دارد.

شود.؛ پس برد با داوطلبی است که در این درس موفقیت  پاشنه آشیل داوطلبان این شاخه در نظر گرفته مین درس به عنوا

 کسب کند.

بوده اند که   نفر 1200حدود    تعداد شرکت کنندگان در دکتری حقوق  98طبق نتایج آماری به دست آمده در آزمون دکتری سال 

نزدیک به  97تعداد داوطلبان دکتری این شاخه در سال  .پذیرش نهایی وارد دکتری شده انددر از داوطلبان  نفر  500حدود 

 ما هر ساله شاهد کاهش تعداد داوطلبان این شاخه هستیم ونفر بوده است. بنابراین  1900نزدیک به  96نفر و در سال  1600

عبور آزمون دکتری  سدراحت تر از  ه می توانند؛شاخ اینمتوسط داوطلبان با یک تالش نسبتا معنا است که ع به این این موضو

 حله مصاحبه وارد شوند.و به مر  نمایند

را شامل می شود که به معنای این   درصد 100از درصد  50، رحله آزمونبه یاد داشته باشند که مداوطلبان گرامی این شاخه 

 20درصد مصاحبه شفاهی و  30طلب رفته است و نصف دیگر مربوط به مصاحبه )با موفقیت در آزمون نصف راه را داو است که

 ( می باشد.صیلیدرصد سوابق تح

در یکی دو سال اخیر گروه های جدید  جدید این کتاب به نسبت سالهای قبل با این تغییرات مواجه بوده است که ویرایش 

. اضافه (تبدیل شده است  7که به جی   8مانند گروه جی    )ا تغییراتی مواجه بوده استبگروه ها  از  و یا برخی  ایجاد شده  مللی  البین

البته این ؛ س می باشدبر آن مسائل و موضوعات جدیدی در حوزه سازمانها ایجاد شده و از این رو تغییرات در این زمینه محسو

گر داخته است. ضمنا از دیپره سال اخیر به موضوعات روز دو س سازمانها در خی از سواالتبرموضوع اضافه بر این نکته است که 



                                                                                                                                                   

   

 

و  (شورای امنیت و مجمع عمومی -مانند شورای اقتصادی و اجتماعیافتن مباحث مرتبط با منشور)یمیت تغییرات دیگر اه

 اصالح با  که در این بخش ها نیز ما را نیز بر آن داشت ،در سواالت دکتری شی از آنثار ناقوقی و آحث مربوط به شخصیت حمبا

  .کتاب مواجه شویم

بخش خودسنجی و نکات مهم به آخر هر بخش است که در  اضافه کردنهودتر نیز بوده، کی دیگر از تغییرات کتاب که مشی

  کتاب کمک بسیار زیادی کرده است.  ویرایش جدید  اربردی شدنک

ه را نیز مطالعه مللی مربوطالبینیاد داشته باشند که اسناد می کنند حتما به در نهایت اینکه داوطلبانی که این کتاب را مطالعه 

ی نیز خواهند طالعه سطحبا مداوطلبان مللی می شود که البین؛ چرا که بخشی از سواالت دکتری سازمانها مربوط به اسناد کنند

 پاسخ دهند.به صورت صحیح  توانست تست هایی را  

که رمز موفقیت لی تسلط داشته باشید و هم نکات منابع اصلی. نکته اینه نیاز است هم به قوانین اصباشید کبنابراین دقت داشته

 شما اراده و تالش و در نهایت تالش است.

        مللالبیندپارتمان تخصصی دکتری حقوق 

                   هزار و سیصد و نود و هشتیک
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 اول شبخ

 لیرسنامه تحلید
 



 

  

 *یالمللبین یهاسازمان*
  ی ارهمک یبرا یازهیباشد که به صورت انگیم گاز جن شتوح  ،هادولت نیروابط بر د یدگرگون جادیادر  یاز عوامل اصل

پس از جنگ  یالمللنیب یهاسازمانبه وجود آمدن  یاصل لیاز دال یکی درآمده است. یبه صلح جهان دنیبه منظور رس یالمللنیب

صل مناقشات و ف ی حلبرا یالمللنیب یهاانزمسامات استا اقدادر این ر بوده است. تیصلح و امن یبرقرار ز،یدوم ن یجهان

، به عنوان نهادهای فراملی، توانایی و مشروعیت ایفای نقشی تاثیرگذار و هاسازمان نیا شتریکه بارای اهمیتی حیاتی است؛ چرا د

  دانست. اهانسازم نیاد آمدن به وجو یت اصلیصلح را ماه توانمی  باشد.یهمگان را در جامعه جهانی دارا ممورد پذیرش  

که   هایی هستیمما شاهد تجمعدر فدرالیسم جهانی  هستند. ینوعی فدرالیسم جهاندر حقیقت بیانگر  یمللالنیب یهاسازمان

ز یک نهاد مستقل ااند و ضمن حفظ ویژگی خودشان ولت بودن خودشان را حفظ کردهگی د( ویژهادولتآن ) عناصر تشکیل دهنده

که حیات مستقل و شخصیت حقوقی  باشند  یمنماد بسیار بارز فدرالیسم جهانی   قع،وا  در یللملانیب  یهاسازمان  اند.هخود ایجاد کرد

هستند اما در   ی فدرالیهادولت شبیه  داخلی دید زا المللیبین یهاسازمان به طور خالصه، .مستقل از عناصر خود را دارند

فعالیت می بین خود با یکدیگر همکاری و  ت جمعی دربه یک امنیوحدت و رسیدن به منظور حفظ  ،بیرون و سیاست خارجی خود

 )دکتر بیگ زاده( .نندک

 :المللیبینی هاسازمانمفهوم 
ی المللبین یهاسازمانحقوق  .دهدیمیل ی تشکالمللبین یهاسازمانقوق را ح المللبینبخش قابل توجهی از مقررات حقوق  هامروز

ی الملل بین یهاسازمانکه است و از سوی دیگر مجموعه تصمیماتی است  یالمللنیب یهاسازمانعد حاکم بر سو شامل قوایک  از

تابع حقوق اختصاصا الملل عام اما وق بینمجموع تابع حق ی درالمللبین یهاسازمان .ندینمایماتخاذ  دخو یهااساسنامهطبق 

 :دیگویمی خود المللبینی کتاب بنیادها سه درفراناز  المللبین جسته حقوقاستاد بر روتر لپ .هستند یالمللبین یهاسازمان

 را مشخص که یک اجتماع یا گروه متشکل  شودمیگفته  ییهاسنتمقررات و  نهاد به مجموعه تشکیالت، ،در یک تعریف وسیع»

این  « .شودمی ی خواندهلالملبینع یک نهاد اجتمااین  ؛داشته باشی تعلق دالمللبیناجتماع متشکل به جامعه  هر گاه این .کندمی

هر سازمان به بیان دیگر  .ی در یک معنا نیستالمللبین یهاسازماناین اصطالح با  ی است والمللبین تعریف در رابطه با نهادهای

  )مهم(.ی نیستالمللبینی یک سازمان المللبینا هر نهاد ی است امالمللبینی یک نهاد للالمبین

 ص مطلق است.موم و خصورابطه این دو ع :ته مهمکن

که   اجتماع نهادینه گروهی از کشورهاستی المللبینسازمان  :گاه دکتر ضیایی بیگدلیدید ی ازالمللبین سازمانتعریف 

 .کنندمی    همکاریختلف با یکدیگر  م  هایزمینه در   و مشترک ی معینهدف هابه منظور تحقق  

 

 

 

 

 

 

 رب هک ودشمیالق اط لتهای از دوعتجم به یین المللب یهاسازمان :ی المللبین یهاسازمان ی ازهاین ریفتع

ی هایارکارگزچوب نهادها و ارچ را در کیمشترهدف  و اعضای آن ودشمیل ی تشک سیستأسند ساس یک ا 

 یی(قاآ کترد -ی بیگدلیر ضیایت )دک.نندکیمبال دن مداوم مر و مست  فعالیت باژه وی
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 :یالمللبین یاهسازمانویژگی 

ی دارای  المللبین یهاسازمان :(ی زادهر موسدکت -ضیایی بیگدلیدکتر ی)المللبین یهانسازماکلی خصوصیات 

ی عبارت المللبین یهاسازمانو مشترک  یات عاموصخص .خاص و مخصوص به خود استیا عام و مشترک هستند و  هایویژگی

 :است از

 ؛شودمیتشکیل   هادولتع از اجتما  یلالملبین  یهاسازمان 

 ؛شودمیایجاد    سیتأسی یا سند لالملبینیک توافق ی بر اساس  المللبین  یاهسازمان 

   ؛نندکمی  را دنبال   اهداف مشترکیی  المللبین  یهاسازماناعضای 

   ؛گیردیمصورت    میدائ معموالًخاص، مستقل و  یهایکارگزاردر چارچوب ارکان و ی  المللبین  یهاسازمانفعالیت 

   ؛است  مستمر و مداوم ،یمللالبین  یاهسازمانفعالیت 

 ضای خود آن از اع  استقالل حقوقی ؛برای آن در نظر گرفت توانمیی الملل بینتعریف سازمان  با توجه به آخرین ویژگی که

 )دکتر موسی زاده(.دباشمی

 مهمترین ویژگی(و همکاری ارادی بودن مشارکت( . 

دنبههال  ی را بهههالمللبین یهاسازمانو همکاری در ی مشارکت ویژگی ارادکمیت کشورها، استقالل و حا صلا :نکته

یر با ین مغاد که اصورت قدرتی فراکشوری درخواهند آم ی بهالمللبین یهاسازمانرد؛ زیرا اگر غیر از این باشد، دا

 .استقالل و حاکمیت کشورها است

 :یابدمیر تجلی به صور مختلف زیآزادی مشارکت و همکاری  :نکته

 ؛ به سازمانود از ور امتناع 

 ؛ مانامتناع از مشارکت در امور ساز 

 ی خروج از سازمانآزاد. 

  1گیرررد.صورت می تیامن یشورا هیر توصبناب یمجمع عموم لهیبه وس مطابق مقررات منشور، اخراج عضو از سازمان :نکته مهم

 :شوندلل زمان مدر سا تیاز عضو قیتعل ایاخراج و  نهیگز مشمول در موارد ذیل کشورها ممکن است

 کند. یاز اصول مندرج در منشور تخط -الف ❑

 به عمل آمده است. یقهر ای یاطیآن اقدام احت هیبر عل تیامن یکه از طرف شورا  -ب ❑

 شده است، به زور سرنگون شود لیتشک کیبه طور دموکرات  -ج ❑

بوده اما مجمع    االجرامزال  ج عضورااخو  تیعضو قیتعل، تیعضو رشیپذ  در خصوص های شورای امنیتضمنا وجود خود توصیه

 برخوردار است.  صالحیت اختیاریاخراج( نداشته و از    -تعلیق  -ها)قبول عضویتن توصیهقبول ایه  ب  یفیلعمومی تک

مستمر  به صورت ل منشوراز اصو در تخطی عضویملل متحد اخراج از سازمان در صورتی است که  منشور 6 طبق ماده :نکته

تعلیق اعضای دایم شورای امنیت به دلیل امکان  کهالزم به ذکر بوده این است  ه در این خصوصای کنکتهاما صرار ورزد. ا

کنون اجرا نشده است اگر چه امکان اجرای آن ملل متحد تا  منشور 6ماده  برخورداری حق وتوی عضو دایم امکانپذیر نیست.

فته  ت صورت گره در برخی از موسسات تخصصی اخراج از عضویاست. البتر گرفته ل مورد توجه قراجنوبی و اسرائی در مورد آفریقای

 پول  المللیبیناست مانند اخراج چک اسلواکی از صندوق  

  کوبههااخراج  ازمان ملل و  از س  1971در سال   تایوان)چین ملی( به اخراج توانمیی مللالبین یهاسازماندر مورد اخراج از  :نکته

 
 رفت.گمی یت صورتمنی ارابا تصویب شو راجاخ ومجمع عمومی  بیبا تصو ضویتع عه مللر جامد کته:ن - 1



        
           

 هعدلیحقوقی    راتنتشاا             
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 .یی اشاره کردای امریکااز سازمان کشوره 1961ال در س

چنانچه حکومت عضوی کرره برره طررور    :اجرایی شده است  2000قبل از سال    ور که سه سالاصالح منشمطابق سومین پروتکل  :نکته

 .ددممکن است حق شرکتش در ارگانهای سازمان تعلیق گربه زور سرنگون شود  ؛است دموکراتیک تشکیل شده

 

 

 

 
 

 

 :ان دولتی(ی)میالمللبین یهاسازمانکیل ط تششرای

 هادولتاجتماع  -الف
  ینرردگانیماعضو با اعزام ن  یهادولتاز    یکهر  .اندردهکب  یس سازمان را تصویه سند تأسک  ستهادولت از یاجتماع  یالمللنیسازمان ب

هسررتند،    هررادولت از  مرروالًمع  یالمللنیب  یهازماناسل دهنده  کیتش  یهر چند اعضا  .کنندمی  به سازمان از مواضع و منافع خود دفاع  

 :میپردازیر میاز گروه اخ ییهان جا به ارائه نمونهیدر ا .ز بودین  غیردولتی یهاتیا موجودب ییهاسازمانشاهد  توانمی

  در ندددتوانمیان  یارفرماکارگران و  ک  یهاهیندگان اتحادی، نماهادولتندگان  یار، عالوه بر نماک  یالمللنیسازمان ب طبق اساسنامه 
 .م باشندیم سهیت و در اتخاذ تصمکشررات کذام

ن  صرراتخصارشناس و مکه آنها به عنوان کبل .ندیآینمندگان دولت متبوع خود به شمار یمخابرات نما یالمللنیبه یاتحاد یاعضا 

 .کنندمی تیها فعالهین اتحادیدر ا یفن

  یقوق، از مواضع حیحفظ استقالل رأ و با ندیآینمه شمار نده دولت متبوع خود بیماالهه ن یدادگستر یالمللنیوان بیقضات د 

 .کنندمی باشد، دفاع متبوعشاناگر برخالف مواضع دولت   یحت خود،

در   هدیرر ن پدیرر ا .ندة »مردم« هستند )مانند پارلمان اروپا(یه نماکبلبرروده دولت« نندگان »ی، نماهاسازماناز  یبرخ یاعضا 

از   یاپرراره در .رده اسررتکظهررور ییپرراارو یهاسررازمانادامه رشد و توسعه  صاً درو خصو یللالمنیب یهاسازمانر یاختحوالت  یپ

از   یکرریندگان مجررالس فقررط در یهر چند نما .دارنت دکشر هادولتندگان ینما یبه جا یندگان مجالس قانونگذارینما هاسازمان

  است امررا توسررعه  هادولتندگان  یبه عهده نماهنوز    ارهاد  یدارند و نقش اصل  تکرش –آن  یمع عموممثالً در مج  –ان سازمان کار

در    یاتحررول تررازه  ،هاسررازمانان امررور آن  یرر ش نقش آنها در جریو افزا  ییاروپا یالمللنیب یهاسازمانن عضو پارلمان در ندگاینما

ون یسدد ع فدرانو از یالمللنیسازمان ب یکبه طرف  یاملکت ریاز س یاندگان مجلس مرحلهیت نماکرا شریز ؛وضع آنهاست

  یلرر یارات خیرر ه اختکرر   یو مجالسرر   شرروندمیماً از طرررف مررردم انتخرراب  یسررتقه مکرر  ینگاندینده نمایه در آکست ید نیو بع است

 .شوند  یالمللنیب یهاسازمانه اردار ادعهده ؛دارند یترگسترده

 سیب سند تأسیتصو -ب

امه و  ثرراق، منشررور، اساسررنیتحررت هررر نررام )م سیسد تأب سنیتصو ،هادولته بر اجتماع الو، ع یالمللنین بسازما یکل کیالزمة تش

شررود،   یالمللنیب سازمان یکل کیمنجر به تش دتوانمین سیب سند تأسیبدون تصو هادولتهرگونه تجمع  .است ه( توسط اعضاریغ 

ن و  یمدت معرر  یابره ک د بودخواه یالمللنیب یهاانسنفرکر ینظ سنامهب اسایبدون تصو هادولتاز  ین صورت تجمع گروهیر ایدر غ 

 یابد.مینندگان خاتمه کت  کظر شرنز تبادل ل و پس اکیموضوع مشخص تش

 

  کررنت ممآمررده اسرر ل مع  هب یرقه ای یطایتم احآن اقدا هیعلبر  تیامن یاورش فه از طرکلل متحد معضو  ره: منشور 5ده ما

  وحقرروق  عمررال  ا  .دعلق گررردم  تیوعض  یایمزا از اعمال حقوق و تیمنا یشورا هیتوص بنابرو  یمع عموممج هلیوس بهت اس

 .شود  راً برقرادمجد  (ترای امنیویه شتوصا  )بتینام  یاشور  لهیه وساست ب  نبور ممکمز  یایزام

 یوممع عممج لهیبه وست اسن مکمرزد ر ورار اصدر منشوج رندم صولا از یخطر تکه دل متحد لضو مع  رهر: منشو 6 دهام

 .دگردراج  مان اخاز ساز تیامن یشورا هیصبر توابن
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 اعالم موجودیت سازمان. 

 :شودمیر منجر به دو ام سی سندتأس بیتصو        

 المللی.احراز شخصیت حقوقی و بین 

 ت سازمانیاعالم موجود :یک*

گفت »حقرروق   وانتمیه ک یبه طور ؛گیردمیصورت  چند جانبهمعاهدات انعقاد  یضرورتاً در پ یالمللنیب یهاسازمانس یستأ

ل  کیه تشرر یرر ات اولیس از ضرررورید تأسسنب یلذا، تصو .دهدیل مکی« را تشیالمللنیب یهاسازماناز »حقوق  یمعاهدات« بخش مهم

 .دالجرا نخواهد بوازمس الی، سند تأسبیبدون تصواست و    یالمللنیب یهاسازمان

، سررند  هاانسررازماز    یدر برخرر   .اسررت  متفدداوت  یالمللنیب  یهاسازمان  زا  یکس در هریب سند تأسیه نحوه تصوکر است  کزم به ذال

ا  ز برر یرر ن  یدر موارد  .شودمیاالجرا  الزم  هادولته  یلکب  یا با تصویو    هادولتت  یثرکا با ای،  هادولتاز    یب تعداد محدودیس با تصویتأس

 .شودمی  االجراالزم هادولتت  یثرکراه با اشور خاص همکب چند یصوت

ا شرردن  االجرررن مرراده، شرررط الزمیرر طبررق ا  .رده استکبینی  پیشر را  یخود راه حل اخ  110ماده    3لل متحد در بند  ان مسازم منشور

گررر از  ید یکرری .اسررت هادولتت یثرکا( و خاص یشورهاکت )یامن یشورا یمیدا یه اعضایلکب یتصو منشور سازمان ملل

ن سررازمان، شرررط  یرر اساسنامه ا  21طبق ماده    .است  یاتم یانرژ یلالملنیب آژانسرده است،  کر را اتخاذ  یوه اخیه شک ییهاانزمسا

ان  یشررا .ت( اسرر یاهسررته یهادولتخاص ) یهادولتاز  یژه برخیبه و هادولتاز  یدد محدوب تعدایتصو ،االجرا شدن اساسنامهالزم

ه  کرر   ییهاسازماندر مورد   .دارد ارتباط امالًک یاسیات سیبا مقتض یالمللنیب یهانسازماس یسب سند تأیوه تصویه شکست توجه ا

 .شددودمیه اعضددا یدد لکب یط بدده تصددووماً مشروس آنها عمیاالجرا شدن سند تأسالزم، باشندمیساختار منسجم  یدارا

 .وه استیش نی« نمونه بارز اییه اروپای»اتحاد

 یالمللنیو ب یت حقوقیاحراز شخص :دو*

ت  یشخصرر   .کنرردمی  برخرروردار  یف خاصرر یالکرر ده، آن را از حقوق و تیبخش یت حقوقیصشخ یالمللنیب اساسنامه به سازمان بیتصو

عمررال و  در قبررال ا یللملانیب یهاسازمان .سازدیز میبوجود آورندة آن متما یهادولترا از  و آنهاداده  استقالل هاسازمانبه  یحقوق

 .باشندمی مستقل عضو یهادولتره از  ینان و غ کارک، اموال، اظ بودجهو از لح  لمسئوامات خود اقد

 شددودمیوسددط آنهددا اتخدداذ المللی و راجع به تصمیماتی که تبین یهاسازماندر مورد شخصیت حقوقی  :نکته مهم

 بدده سددازمانتصمیم اتخاذ شده منتسددب  ؛ زیراتقل هستنددارای شخصیت حقوقی مس هاسازمانبایستی گفت که این 

 .یرأ در کننده ی شرکتهادولتخواهد بود نه به دولت یا 

 

 

 

معاهههده  .زمان اسههتی، معاهده موسس است که به منزله اساسنامه آن ساالمللبینمبنای تاسیس هر سازمان  :نکته

 .ی استالمللبینموسس یک سند چندجانبه 

 :یل استالمللی به شرح ذبین یهاسازمانت حقوقی مبنای احراز شخصی

 کاهداف مشتر -فلا ❑
اهررداف سررازمان در    .کننرردمی  را دنبال    کیاهداف مشتر  یالمللنیب  یهاسازمان چارچوبدر  هادولت، یعمجن منافع یتأم یدر راستا

برره دو دسررته بررزر     دکننرر یم  ه دنبالک یدافرا براساس اه هاسازمان توانمین یهمچن .سازدیآن را مشخص م تیقلمرو فعالواقع 

المللی  نن بی یوا د که نیماز زین المللی اب یهاسازمانی وقصیت حقشخ -اسریری سردکت  الوس

 .است دا کردهی یت پاهم ر نموده؛ادص یرأخصوص  ی در اینردگست ا د
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 :ردک  یبندطبقه

 عام فابا اهد یالمللنیب یهاسازمان -1

 با اهداف خاص یالمللنیب یهاسازمان -2
ز  یرر بررا اهررداف خرراص ن یالمللنیب یهاسازمان .، سازمان ملل متحد استکندمی را دنبال  یعیه اهداف عام و وسک ین سازمانیترمهم

(،  ...،یاسررالمنفرررانس  ک  )جنبش عرردم تعهررد، سررازمان  یاسی(، س...تو وشو، سنور  مانی)ناتو، پ  یهداف نظامو برحسب ا  عددندار متیبس

 .است  یبندمیتقسقابل ، رهی( و غ ...و وکونسی)  ی(، فرهنگ...و آن  .سه.، آکاروپا، اوپ  ی)جامعه اقتصاد یاقتصاد

 خاص یهایارگزارکان وکوجود ار -ب ❑
ان و  کرر ار یرااد یس و اهداف مشخص برخوردار شوند، ولیتأسسند  یکز ل و اکیشورها تشکتجمع ز ا یالمللنیب یاهسازمانچنانچه 

  یهاسررازمان  .نررد بررودن نخواهه سررازمایرر اصررول و اهررداف اول  یدن و اجرررایناً قادر به تحقررق بخشرر یقینباشند،  ییاجرا یهایکارگزار

ه باشررد،  کرر  یبکیو تر یبا هر هدف هر سازمان .دارند یان متفاوتک، اریریگیرأ نحوهو ب اعضا کی، تربا توجه به اهداف خود یالمللنیب

ردن  کرر هماهنرر   یبرررا .ا ش وا( ی  « )ی رخانه« و »مجمع عمومی»دب :باشند یرگان اساسا اُیدو رکن  یاراحداقل د یستیبایم

عضررو،    یهررادولت  ییاهمرر تجمررع وگرد  یبرا  نیو همچن رخانهیوجود دباتبات و تبادل مراسالت،  کعضو و ثبت م  یهادولتت  یلفعا

 .ر قابل اجتناب استیو غ   یضرور یومجمع عمد موجو

 تیمرار فعالم و استواتد -ج ❑

  یالمللرر نیب یهاسررازمان نررهیزم هکرر از آنجررا  .آن سازمان اسررت پشتوانة تحقق اهدافسازمان،  یک یو مستمر اعضا یمیتالش دا

ت خررود را  یرر ا خاتمرره فعالین و  ییتعش  یا از پت خود ریمدت فعال  هامانسازاز    یبرخ  ال،ن حیبا ا  .است  یر جهانیفراگ مسائلمرتبط با 

برریش از   اساسنامه آن، 97به موجب ماده  والد«فة زغال سن  و یت »اتحادیبه عنوان مثال مدت فعال .اندردهک یتحقق هدف منوط به

  قرررارپررا برل اروکرر در یت دسته جمعیمنستم ایس چنانچه شده بودبینی پیشز ین مان ورشو«ی»پدر  .بودن شده ییتع سال پیش 50

 .خواهد شد یافته تلقیمان خاتمه یشود، پ

 :)بررسی تحلیلی کاربردی( یالمللبین یهاسازمانوقی شخصیت حق

  .دارد بستگی تعداد دول عضو  بهها و اختیارات آن  حدود صالحیتعیین  در ت  یالمللبینحقوقی یک سازمان  قلمرو شخصیت  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مؤسسسند  رد یدبا قیوحق صیتشخ د؟کر احراز انتویم نهوا چگر نماساز یک مللیال ینب وقیحق شخصیت

 جاراستخ نراآ اد،نه آن مهنااساس توجه به با توانیمب ضمنی رطوب باید ام شود نمی رذک دسن در راگ یا و دشو ذکر سازمان

 )مهم(م.یکن

 ه،هدعام دنعقاا  تحی صال داشتن یعن ی ؛تسا نشد تکلیف و ب حقصاح قی،وحق تخصیش آثار ینترهم م از یکی  

؛ یعود قامها  حیتصال المللی،ن بی  ولیتمسئ رشپذی بین المللی، عهامج اعضای گردی اب بطهرا  برقراری
 ندارد؛ قوقیح تیشخص  که میم فهیمدارد  ن را شده رذک درامو از یک هیچ نیمبیب و منیک یبررس را منیانج یا اتحادیه یوقت

 و باشد نشده ذکر سؤسم سند در اگر که دابییمبلور ت نیعی تربصو که ستا قیمصادی یرااد یقحقو تشخصی ،حال بهر

 شخصیت دقفا یجمنان یا هسسمو چنین که ییمبگو یداب کنیم، همشاهد را حقوقیخصیت ش ارآث انیمتون مه  نیضم  ورتبص 

 یک دیجاا قصد واقعاً گرا اریز ؛ددگریم بر زمانسا آن نانندگک داایج قصد به مه آن صلیا علت ست.اوقی قح

 ی،عبارت به .ردندکیم بیان را یزیچ نینچ نیضم طورب یا و صریح ی بطورستایب ،ندتاشدیموقی، حق شخصیت با ،انزمسا

 (هبیگ زاد ردکت).دبمان اقیبجمل  م و ممبه نماساز حقوقی خصیتش شتنداگذنمی

 



 
                    ملل  حقوق بین الی  تردکی  صتخص  ستهب
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 :هاسازمانط توس یللملانیت بیسب شخصک یقوقر ح آثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   غیردولتیو    الدولیبین :شوندمیبه دو بخش تقسیم  ی  المللبین  یهاسازمان

از آن پا به عرصه وجود گذاشته، پس  نیمه اول قرن نوزدهم، هر چند از غیردولتیو  الدولیبینی اعم از المللبین یهاسازمان

 1950و حتی پیش از سال  ح گردیداخیر مطر یهادههدر  هاآنی لمللابینقی شخصیت حقو مسئلهاما  ؛سترش یافتندتوسعه و گ

نبودند، بلکه با قبول  المللیبین یهاسازمانسی مایل به پذیرفتن خصیت حقوقی بسیاری از نویسندگان به ویژه نویسندگان رو

ه ای از حقوقدانان ست که پارا ان ذکرچنین شایمه هستند و ای خصیت حقوقیها کشورها دارتندیدگاه سنتی بر آن بودند که 

تعبیر   «المللیبینشخصیت حقوقی رخی دیگر به »قرار داده و بالمللی« بین یهاسازمانعنوان مساله را »شخصیت حقوقی  لالملبین

 و سخن در مسلم است المللیبین یهاسازمانت حقوقی چنانکه اصل شخصیاند که تعبیر دوم صحیح تر است چه آنکه کرده

ی المللبین یهاسازمانشخصیت حقوقی  چهار تئوری در زمینه جهت نظری ازشخصیت حقوقی آنهاست. بودن  للیلمابین

 :اردوجود د

  تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی - 1 ❑
ص  شخ، عاجتما تب اصالتناسان طرفدار مکشناسان و روان شافکار و نظریات فالسفه، جامعه  ریتأثاز علمای حقوق تحت  یاپاره

عل و و بر ج گرددیمشخصیت حقوقی آن محقق  یابدمیکه به محض اینکه وجود خارجی  آورندیماقعیت به شمار ی را یک ووقحق

و  و هویتی مستقل  این شخصیت موجودیت .کندمیض قانون مبتنی نیست، بلکه واقعیتی است که خود را بر قانونگذار تحمیل فر

از   بودهمفصل و ارزشمند در باب شخصیت حقوقی  یارسالهبه خاطر تدوین  شهرت اوه ک ی د سالایمون .ردمجزای از افراد خود دا

که   کنندمی  ارائههواداران این نظریه برای اثبات ادعای خود دالیلی   :تشخصیت حقوقی قائل اسجمله دانشمندانی است که به 

 :آنها عبارتند از  نیترعمده

وانگهی قصد و اراده الزمه شخصیت و   .معی هستندکه دارای روح و وجدان جچه آن ،ندستراده هی قصد و ااشخاص حقوقی دارا  :(ول

  .اندارادهو حال آنکه فاقد قصد و    باشندمی  زیرا محجوران واجد شخصیت  ؛ف نیستدارا شدن حق و تکلی

گذار ناچار است را قانونیز  ؛ت استخالف حقیققانون دانستن برا مصنوع  جود آن رستن و وشخص حقوقی را موجودی فرضی دان  :دوم

که قبل از قانون تحقق   اندبودهقوقی ول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حص حقوقی را بشناسد و قبوجود شخ 

 ل:مللان یق بقوبعین حتا ی ازنوان یکعبه   دیدج موجودیت  یش  اپید 
 . ردگیت می ر صوآن  لمللیاشخصیت بین ز  رااحا بمان سازک یش یپیدا

 گیری: استقالل در تصمیم  
اتی را  مید، تصمید تی ج ید الب موجوقدر  مانازک س ی دهورنهای بوجود آدولت .وردارند رخگیری بمیل تصمستقال از ا هامانسازه کلی

 ا.هدولت   نه  و  دوش ی م سازمانجه متو نهاآ یت لمسئو که  کنند می  اذتخا

 ل: قستیی مدارا و داشتن هازمان سای ل ل ماقالستا 
ضو  عهای لت دویه احن از هاسازمان ی بع مالاچند من هرستند. ه یل مالستقالای ا للی دارلمانی بیهامانسازهر شخص حقوقی،  ند انهم

  ی هاسازمان ل اموارایی و دا د.هدمی ص ن تشخیزماه سارسد کی مرفی مصا  ه به صرف شد ن یدجه تأمو ، لیکن بدشوی م تأمین

 عضو.های ارد و نه دولت د  لقتع هاسازمان د آن لمللی به خو اینب

 :هاسازمان وقی حقل ستقالا 
ه آنان  د ه عهه ب دارات وارخست ی، مسئولد ارد سازنوها ت لراد و دوفبه اتی ارخس چه انچن اند و مسئول ت خود ال اقدامابدر مق هاازمانس 

 تند.سه  ستقلخود معاوی حقوقی د  در هاسازمان ، یبترت  و. بدینعض یاهولت د  ود، نه د بخواه

 

 تر ناصر قربان نیا دک
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به  .ننه قانو دکنمیرت ایجاب را ضرو ص حقوقیوجود شخ  از طرفی .همچون دولت و شهر ؛و به وجود آنها اذعان شده است اندافته ی

 .کندمی  ار را به شناختن شخص حقوقی وادارذاحتیاجات جامعه، قانونگگر  ارت دیعب

آنچنان به   اندداشتهکه اعضای آن با قصد و اراده قبلی و با توجه به هدفی که  شودمیمالحظه  با دقت در اشخاص حقوقی، :سوم

که بر  یاجهینت .انددهادلی از افراد را تشکیل وجود مستقت ر حقیقنامید و دهمه آنان را یک پیکر  انتومیکه  انددهخورهم پیوند 

و تنها با اراده  هادولتبنابراین بدون دخالت  ؛وقی وجودی واقعی دارداین است که چون شخصیت حق شودمیاین نظریه مترتب 

مانند ثبت ؛ است وقیحق ت شخصدیق واقعیایی تنها در حکم تصشناس یست وشناسایی ن و نیازمند دیآیممؤسسان آن به وجود 

در مورد شخصیت حقوقی  المللبینسته از حقوقدانان برج یاپاره .دهدینمد و به او هویت تنها نقش تصدیق را دار والدت یک طفل

 :داردیماحت بیان  بصرکه   سیر(ستد وباوتی همین تئوری را دارند، مانند المللبین  یهاسازمان

و برای اجرای همه نوع   صالحیت ذاتیهستند که دارای  المللبینحقوق  عیقاص وای اشخلمللابین یهاسازمان  

دارای اهلیت  هادولتی همانند المللبین یهاسازمانین باور است که بر ا استد .ی صالحیت دارندالمللبینفعالیت 

 .آن باشند ایبه اجرقادر  الًعمی هستند، به شرط آنکه المللبینقدامی حقوقی ذاتی برای اجرای هر گونه ا
؛ ی استالمللبین یهاسازمان یِالمللبینحقوقی مستلزم قبول شخصیت حقوقی  وری واقعی بودن شخصیتروشن است که پذیرش تئ 

صحنه   هداف درت رسیدن به آن او با اراده جمعی در جه اندنموده سیتأسچه آنکه کشورهایی با اهداف مشترک سازمانی را 

ی است که نیازی به وضع، جعل یا المللبینواقعی در صحنه  ه معنای ایجاد یک شخصیتو این ب دننکمی فعالیت  یالمللبین

 .شناسایی ندارد

  شخصیت حقوقی تئوری فرضی بودن - 2 ❑
انسان واقعی تنها متعلق به  یتزیرا شخص ؛ی استمطابق این نظریه شخص حقوقی وجود واقعی ندارد، بلکه وجود آن فرضی و مجاز

است  مکتب (صالت فرداین نظریه  منشأسرچشمه و  .ه فرض قانون استاص حقوقی موکول بود اشخس وجن اساایبر و  است

ر حقوقدان مشهو ساوینی ،تئورینظریه پرداز اصلی این  .تماعی )مکتب اصالة االجتماع( قرار داردل مکتب حقوق اجکه در مقاب

یک مجاز و فرض خالص   ی جزچیز ینیت خارجی ندارد واقعیت و ع و وقیحق شخص :دیگویم ینیساو .وزدهم استن رنآلمانی در ق

 :دنتایجی را به دنبال دار  ،پذیرش این نظریه   .تنیس

اعطای شخصیت حقوقی و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد  :اوالً

  .سازدیم منحل  راری آن جود اعتباو هر گاه بخواهد و کندیم قی را ایجاد شخص حقو

 ناسایی از در باب ش قطعاًحقوقی دولت، شناسایی امری ضروری است و از این رو  یتقق شخصبرای تح :اًیثان

  .کنندمی پیروی یا ایجادی یسیتأسنظریه 

زیرا ؛ شودمیمحسوب  ء استثنا لیت است و اهلیت بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقی عدم اه :ثالثاً

هم تا حدی که مصلحت بداند   شناخته است و قانونگذاراست که قانون برای او  رای حقوقیداحقوقی شخص 

  .شناسدیم شخص حقوقی را صاحب حق 

 را به ی آن المللبین مگر آنکه یک مقامی شخصیت حقوقی نخواهند داشت، المللبین یهاسازماناگر این نظریه پذیرفته شود 

دهنده رکشورها را باید به عنوان اعتبا رو شناسایی از این. وجود ندارد المللبیندر حقوق  یاهیعالقام نین مکه چ رسمیت بشناسد

 .ی قدرت برتر تلقی نمودالمللبین شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو    هاسازمانبه شخصیت حقوقی  

 :چه آنکه دینما  یم  یمنطق  ریغ   هینظر  نیا  یول

کند،  هیدولت را توج یحقوق تید شخصتوانمیوجه ن چیبه ه یحقوق تیصشخ بودن  یعواق ریو غ  یالیخ - الف ❖

 یوجود دارد که دارا یبدهد و وقت یحقوق تیاست به خود شخص امدهید مادام که به وجود نتوانمیدولت ن رایز

چه آنکه د دارد جوو یالدولنیب یهاسازماندر مورد  یتردهیچ یبه شکل پ الاشک نیو ا است یحقوق تیشخص

 شیب یالیاند که خکرده جادیرا ا یماع نموده و با اهداف مشترک سازمانجتا ییکشورها رفتیپذ انتومیونه چگ
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در چرا که  ؛افتیخواهد  یوجود واقع ؛آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد یکه قدرت یو تنها در صورت ستین

شورها را حل مشکل، تجمع ک یبرااچار به نو ر نیاز ا .د نداردمافوق قدرت کشورها وجو یقدرت المللیبین عرصه 

 یتیاجتماع واقع نکهیاست بر ا یلیخود دل نیو ا دیآینقش م یفایبه ا یینموده و مساله شناسا یتر تلققدرت بر

 مستقل از اعضا دارد.

 حق  یراداد توانمیپس ن  ست،یقصد و اراده ن  یدارا  یشخص حقوقآن است که    هینظر  نیاستدالل طرفداران ا -ب ❖

 فی: الزمه حق و تکلایوجود دارد. ثان یاراده جمع یگفت: اوال در اشخاص حقوق توانمیشد. در پاسخ با فیتکل و

 گردند. یم  یصاحب حق تلق  یچنانکه محجوران در حقوق مدن  ست،یتن قصد و اراده ناشد

. به قول یقو حقو یففلس هینظر کیاست تا  یاسیس یتئور کی شتریب یحقوق تیبودن شخص یفرض هینظر -ج ❖

 است.   تیمطلق هینظر  یحقوق تیدر شخص  ه یضفر  هینظر  یسال  موندیر

با واقعیت تطبیق  یحقوق تیخصشبودن  یواقع هیفرض ارائه شد؛ یوقحق تیکه در باب شخص یدو تئوربین از 

عنا م بدان نیا یول است؛آن سازگار  یاجتماع تیهمو ا یحقوق تیشخصبا گسترش مفهوم  هینظر نیو ابیشتری دارد 

فرد  ایجامعه  تینیرو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و ع  نیاز ا .پذیرفته شوداع که مکتب اصالۀ االجتم ستین

 . گفت  سخن

 وجود دارد:  هیباب چند نظر  نیدر ا

رد. آنچه  دا یرعتباا و ینتزاع عه وجود اصورت نگرفته است. جام یبیواقعا ترک یعنیاست،  یاعتبار بیجامعه از افراد ترک بیترک -1

 دارد فرد است و بس.  یقیو حق  ینیع  و  لیوجود اص

خود را از دست  تیاجزا هو یهست. در مرکب صناع یاست، اما مرکب صناع  یعیهمانند مرکبات طب یقیجامعه مرکب حق -2

 دهند.یدست م  استقالل اثر خود را از  یدهند ولینم

 از آن متاثرند. یحقوق تیبودن شخص یفرض یئوررفداران تط هستند که یردۀ الفاصال هینظر ه،یدو نظر نیا
ندارند. مطابق   یانسان تیهو چیانسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هراد . افیعیاست باالتر از مرکبات طب یقیجامعه مرکب حق -3

 یاسالم  یعلما انیر ماشت. دندهم    یفرد  یان شناسنداشت رو  یشناسگر جامعه  داشت و ا ینم  یعاگر انسان وجود اجتما  هینظر  نیا

است که در مقدمه   یتونس بن خلدون عبدالرحمن ؛قائل شده است تیو واقع عتیطب ت،یشخص امعهج ی که برا  یفرد نیاول دیشا

اعات کشف سنن حاکم بر جم یر پکه د یفرد نیاول دیجد یعلما و حکما انیبحث کرده است و در م لی به تفص خیمعروفش بر تار

 است.  یالدیم جدهمیدانشمند قرن ه  یفرانسو  یویده منتسکبرآم

 از آن متاثر است. یحقوق تیبودن شخص یواقع یمحض است که تئور یاصالۀ االجتماع ه،ینظر نیا
 بیرکها و باالخره ت و اراده خواستها طفه ها،ها، عا شهیروحها، اند بیترک یول یعیاست از نوع مرکبات طب یقیجامعه مرکب حق -4

  ی ریو نظ هیآن شب یمخصوص به خود است که برا یعیطب بینوع ترک کیخود  بیترک نیاندامها. ا تنها و بیرکنه ت ،یگفرهن

و صورت  تیمرکب که همان افراد اجتماعند هو یاست چون اجزا یواقع بیاز افراد ترک جامعه بیترک قتی. و در حقافتی توانمین

جامعه را در وجود  یجود اجزانظر که و نیرا، از ا عههم جام و داند یم لیصد را اهم فر هینظر نیا. ابندی یم یدیجد

 یم دیجد تیدر جامعه هو فرادکه معتقد است ااز آن جهت است، اما  یداند اصالۀ الفرد ینم یجامعه حل شدن

 ت.اس یجامعه است اصالۀ االجتماع تیکه همان هو ابندی

ا نهآ سیرند که در سند تاسدا یحقوق تیشخص ییاهسازمان تنها)حقوقی پذیرش شخصیت نظریه عدم -3 ❑

 (ذکر شده باشد
 ی حقوق تیکه از شخص ندهست کشورها نیا ستند،ین یحقوق تیشخص یدارا یالمللنیب یهاسازماناصوال مطابق این نظر،   

دانان از حقوقی برخ آنها ذکر شده باشد. سیند تاسکه در سدارند  یحقوق تیشخص ییهاسازمانتنها برخوردارند. 
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عاهده ه در ماست ک یاراتیو اخت فیمحدود به اهداف، حقوق، تکال المللیبینسازمان  یحقوق تیاند که شخصکرده حیرالملل تصنیب

ور ملل آن از منش یتخصص یسازمان ملل متحد و نهادها یالمللنیب یحقوق تیشده است. به عنوان مثال شخص میآن ترس سیتاس

( و  1946 مصوب)ملل متحد یهاتیو مصون ایداد مزاقرار - 1947مصوب  - یصتخص یاادهنه یهاتیو مصون اید، معاهده مزامتح 

 ( قابل استنباط است. 1947)مصوب    کایسازمان ملل متحد و دولت آمر  نیقرارداد مقر منعقد شده ب

 تیحصالدر باب د چنانکه اعتقاد دارن سیسند تاسر د یحقوق تیشخص حیبه ذکر صر دگاهید نیاز طرفداران ا یبرخ 

د ر حدو جز د المللیبین یهاسازمان: دیگو یپسکاتور م ریپ یآقااند. نظر داده نیچن زین هاسازمان اراتیتو اخ 

در روابط  یضرور یها تیصالح تبه وجود آورنده جه یکه بصراحت توسط کشورها یفیو وظا اراتیاخت

 ند. ندار یگرید اریا شده اختبدانها اعط مللیالبین
کشورها و  نیماب یف المللیبین یمربوط به انعقاد قراردادها لیمسا عنوانتحت  یل روتر در گزارشپروفسور پط نظر توس نیا

از  ن یست. همچنقرار گرفته ا دییمورد تا زیارائه داده، ن المللبینحقوق  ونیسیکمبه  1972که در سال  المللیبین یهاسازمان

 نمود.  اشاره  لسنک هانسبه    توانمی  هینظر  نین سر سخت ادافعام

 لیمجموعه دال یعنیکند، یم تیکفا یدانند بلکه بر آنند که استفاده ضمنیرا الزم نم حیذکر صر یتئور نیا احباناز ص گرید یبعض

 ت،یو مصون ایاد مزاساسنامه، قراردعبارتند از: ا لیدانست، مجموعه دال المللیبین یحقوق تیشخص کیمالک احراز  توانمیرا 

 ، اهداف سازمان و ...محل اقامتد  قراردا

 ارات یو اخت تیاحبان آن برآنند که صالحارد و صوجود د زین یالمللنیب یهاسازمان اراتیو اخت تیتفکر در باب صالح نیهم نیع 

که  نددار اریو اخت تیح بلکه تا آنجا صال ؛ستین آنها سیسناد تاسشده در ا حیفقط محدود به موارد تصر المللیبین یهاسازمان

 است. یضرورن انجام اهداف و مقاصدشا یابر

 هینظر نیبر اساس اکرد.  اشاره دیو خانم باست سرمرس استد، راستد،یسبه  توانمی هینظر نیجمله طرفداران مشهور ا از

 ف یو وظا اترایاهداف، اخت تیآن و ماهکشورها در تفاق به ا بیقر تیسازمان ملل متحد به علت عضو دیبدون ترد

 مصداق ندارد.  یالمللنیب یهاسازمان یدر مورد تمام یامر نینچ  یاست ول ینیع یحقوق تیشخص یراداآن، 

کشورها )قصد و اراده است نیاحراز ا مندارد بلکه مه سیدر سند تاس حیبه تصر یازین یقحقو تیشخص -4 ❑

ا به آن اعطا کشورهه ک یتیصشخ است نه یواقع یحقوق تیخصش یکنند که دارایم جادیرا ا یسازمان

 (اندکرده
اظهار   یرا اینبا الهام از  المللبینن از حقوقدانا یعیوس فیط ،المللیبین  یدادگستر وانید 1949سال  یمشورت یور رابعد از صد

در  حیصربه ت یازیخواهد بود و ن یحقوق تیشخص یرارا داشته باشد، دا تیشخص کیشکله تعناصر م یموجود یداشتند که وقت

. اندکردهکه کشورها به آن اعطا  یتیبرخوردار است نه تنها شخص ینیو ع  یقعوا تیاز شخص قتیدر حق و ستیآن ن سیسند تاس

که  ندکنیم جادیرا ا ینظر کشورها سازمان نیبر اساس ا یعنیاست  رینکته اخ نیدر هم یضمن هینظر با نظر نیت افاوت

 یاستفاده ضمن ین تئورطرفدارا یول اند،کردهن اعطا آ بهها کشورکه  یتیصخاست نه ش یواقع یحقوق تیشخص یدارا

  س یآن در سند تاس حیبه ذکر صر یازیکنند و نیاعطا م یحقوق تیصاند که کشورها هستند که شخ  دهیعق نیبر ا یحقوق تیشخص

 .بوده است  یحقوق  تیشخص  یااعط  نید مؤسسقص  که  افتیدر  یبه طور ضمن  توانمی  بلکه  ست،ین

  ن یقصد و اراده است، بنابرا یمقوم هر واقعه حقوق در عالم حقوق، آنکهچه  ت؛سیاشکال ن یب هینظر نیل ابوکه ق ستا یهیبد

 تیدارا بودن شخص ) نظریه آزمونی(کهنیا تینهاقصد و اراده مؤسسان آن است،  ازمندین یحقوق تیشخص کی سیتاس

 نیهترشد و بکه با قیبه هر طر است،راده و ا صدق نیز ااحرا ممه ندارد بلکه سیدر سند تاس حیبه تصر یازین یحقوق

قصد احراز   نیاگر ا یول )مهم(.اراتیو اخت فیااهداف، وظ انیکند عبارت است از ب یقصد م نیکه داللت بر ا یزیچ 
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 ت یصخش یا داراگفت لزوم توانمین ی، ولاز اعضا است تقلمس یخارج ینیع  تیواقع کی ینگردد هر چند مجموعه کشورها دارا

 بر عهده دارد.   یاست و تعهدات  یصاحب حقوق  یالمللنیباست و در عرصه    یللالمنیب  یوقحق

 بررسی منشور ملل متحد
مواد به  نیااز که  منشور 104و  63 -1شخصیت حقوقی سازمان ملل را استنباط کرد: مواد  توانمیه ماده منشور به نوعی س در

 المللیبین یحقوق تیشخص یآن دارا یتخصص ینهادها یحتو  متحدملل زمان که سا شودمیاستفاده  ینآسا

 )مهم(هستند.
 ی هاسازماننکته اتفاق نظر وجود داشت که  نیبر سر ا یادید تا حدود زسازمان ملل متح  سیاگر چه هنگام تأس: 1ماده  ▼

 ی المللبین تیاهل حیصر یاورد اعطاما در م عضو داشته باشند؛ یهالتدومستقل از  یللالمبین تیشخص ندتوانمی یالمللبین

همچون حفظ صلح و امنیت   یاهیلماده یک منشور ملل متحد اهداف عااما در عمل،  .وجود داشت دیترد هاسازمان کامل به

آیا تحقق این  .استموده لل متحد ترسیم نالمللی برای سازمان مروابط دوستانه و حصول همکاری بینی، توسعه المللبین

ز این اهداف به طور ضمنی استفاده ودن امکان دارد؟ آیا ای و صاحب حق و تکلیف بخصیت حقوقش ن داشتناهداف بدو

 اند؟المللی را داشتهصیت حقوقی بیند یک شخ آن قصد ایجاکه مؤسسین   شودمین

ایی دهقراردا سات تخصصیبا هر یک از مؤس دتوانیماجتماعی -تصادیشورای اق» :داردیممنشور ملل متحد مقرر  63ماده  ▼

 « .کند  منعقد

نیز بدان تصریح نموده  لالملبیناد و معاهده سازی مستلزم داشتن شخصیت حقوقی است و کمیسیون حقوق قرارد انعقاد :نکته

 1 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا از اع از کیخاک هر  »سازمان درشده است:  نییتبگونه  نیمنشور سازمان ملل متحد در خصوص سازمان ا 104مادة  ▼

 «.شودمیاست متمّع    یبه مقاصد آن ضرور  دنیو رس  فیانجام وظا  یکه برا  یققوح  تیاهل

 یبرخوردار است. گفتن یحقوق تیمفهوم دارد؟ اساسا شخص است که از اهل یققوح تیبدون وجود شخص یحقوق تیاهل ایآ

 یهاسازمانداشت که د نظر وجواتفاق ته نک نیا بر سر یادیحدود زل متحد تا ان ملسازم سیاست که اگر چه هنگام تاس

  ی المللنیب تیاهل حیصر یاعطا عضو داشته باشند اما در مورد یهادولتمستقل از  یالمللنیب تیند شخصتوانمی یالمللنیب

 به سازمان امتناع شده یلالملنیب یحقوق تیشخص حیصر انیاز ب زیماده ن نیوجود داشت. در ا دیترد هاسازمانکامل به 

  ن است.بر آن روشت  لچند دالت، هر  اس

 

 

 

 
 د آناصقه مب دنیسو ر فیانجام وظا یکه برا یقوق ح تیز اهلعضا ااز ا ک ی هرخاک در  نماازس» :تشده اس مینظت نیچن تحدل ممل منشور 104ه ادم - 1

 «.رددگیم عتمتاست م یضرور

شده اع تن ام انزمسا ن المللی بهوقی بی قشخصیت حح ان صریبی از دهن مایدر امنشور:  63ه ماد تحلیل

حد و مت  للم مانازکه س دشومیه استفاد یآسانبه  این موادز ا .وشن استرت بر آن لدال دن ست، هر چا 

ی آرا  نبودن نه تنها الزام آور د.تن لی هسل لمین ا وقی بای شخصیت حقارد آنی صتخص هایادی نهحت 

 1950ال سدر  که ییرا  منض در د دیوان نیزلکه خوبقی شده تل مسلم  اننقوقدا وسط حان ترتی دیوشوم

است،  تیرشوم صیتصوارای خط دی فقمشورت یأای رقاضتیوان به د ابو»ج :مودند اظهار ردر کاص

 «.ی ندارداملزا  رتدیچ قن هاینابرب
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 المللیبین یهاسازماندر ارتباط با شخصیت حقوقی  ی دادگستریالمللبین ندیوا آرای 

اثر الزامی لی الملستری بینکه اگر چه آرای مشورتی دیوان دادگ دذکر گردالزم است این نکته دیوان رای آتن به پرداخ پیش از

د بر فرآیند توسعه حقوق توانمین و حتی عرف یو ایجاد دکتر مللیالبینان انافکار حقوقدر تاثیر بولی با  ؛)خیلی مهم(ددارن

و تایید، تقویت،  المللبیندر فرآیند شکل گیری قواعد و اصول جدید حقوق ند توانمی یاثر بگذارد. آرای مشورت المللبین

ی حقوقی می مشورتی اثر الزار چند آراه ه اینکهاضافبه  اشند،اشته بد ود نقشی بر عهدهصول و قواعد موج توسعه و تفسیر ا

 .است  دارای ارزش اخالقی و سیاسیندارد اما  

 1-در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد المللیبینستری دیوان دادگ 1949ای سال ر : 
 :قضیه مشورتی دیوان به قرار ذیل است 

 ( کشتهییلابرنادوت )توسط اسرد به نام تحمان ملل مازس نیمأموریکی از  1948ائیل درسال نگ اعراب واسرج  در

متعاقب این قضیه   .بود یاشغال نیدر فلسطل متحد سازمان مل یانج یم و تبعه سوئدبرنادوت کارمند سازمان ملل متحد،  .شد

  فه م انجام وظیگاملل هن سازمان نیمأمورر د که اگشده بو سؤالوان مبنای آن از دی ی صادرکرد که براقطعنامهمجمع عمومی 

یا دولت  (دهن خسارت وارده حق اقامه دعوی علیه دولت )دولت تازه ایجاد شمتحد به منظور جبرا بینند، سازمان مللخسارتی ب

پاسخ  ل شد ود به دیوان ارساتوسط دبیر کل وقت سازمان ملل متح  1948این سؤال در دسامبر مسئول خسارت را دارد یا خیر؟ 

 المللیبینت تحول در خصوص شخصی یه آزمونی: پس مبنا)نکتل شد.ملالحقوق بیندر  تحول مبنایدیوان 

گرفت در مورد  میسازمان ملل متحد تصم یمجمع عمومبنابراین  ان است.(المللی، این نظریه مشورتی دیوبین یهاسازمان

 :دیم نماتعالاس  یمشورت  یرا  یدادگستر المللیبین  وانیاز د  ریز

 ک ی تیموجب مسئول تایشود که ماه یمتحمل خسارت ودخ فهیضمن انجام وظ ان ملل درزمموران ساما از یکیکه  ی»در صورت

جبران  یوره که منشا و موجب حدوث خسارت شده است براژدو  ایدولت دو فاکتور  هیحق دارد عل سازمان ملل ایگردد، آ یدولت م

 د؟«ینما  مبادرت  المللیبین  ییه به اقدام قضاخسارت وارد

 هادولتزیرا تا آن زمان  المللی هست یا خیر؟تحد دارای شخصیت بینملل م نسازما که آیا کردید مشخص مایپاسخ ب ن دردیوا

ازمان به  برای این س ی رافقط شخصیت؛ شدالمللی ارائه میتفاسیری که از اسناد بین  و دانستندیالملل مرا تابعان حقوق بین خودتنها 

نظریه   1949 لیآور 11باالخره دیوان در  .بودیزمان ماای انجام کارهای سداخلی بر تییّداکثر شخصختند که حسمیّت می شنار

 تیشخص یاند که دارابه وجود آورده یسازمان ملل متحد متفقا دستگاه ی»اعضا دارد: یاظهار ماسخ در پو  خود را ارائه نمود

جبران خسارت  یارب المللیبینواست دادخ  هیراا و یحقوق بیقبه تعدام د اقتوانمی نیو بنابرا مستقل است، یلملالنیب

 ایکشور عضو سازمان باشد  آناعم از آنکه  د،ینمادولت وارد کننده خسارت ب هیماموران خود عل ایوارده بر سازمان 

ع مامور بواست کشور متکن  است ممالملل  نیقاعده حقوق ب  کیبر نقض    یمبتن  یالمللنیب  تیسئولماساس    نکهیبا توجه به ا  رایز  ؛نه

  ق ح نیسازمان از ا یتورص نیرا در قبال خود اثبات کند، در چن یالمللنیقاعده ب کیاز نقض  یخسارات ناش ازمان نتواند حدوثس

 .«شودمیمنتفع  

 ای  به سازمان  یخسارات  ودخ المللیبیننقض تعهدات  دولت که با    کی  هیمطلب که سازمان حق دارد عل  نیاعالم ا  یبرا  وانید  نیبنابرا  

 کی یداراکند که سازمان  یم  قیابتدا تصد د،ینما یحقوق یمبادرت به دعوا المللیبین  نهیمزاو وارد کرده در  نیمامور

 ی دعوا کیاست از جمله حق اقامه  یفیحقوق و تکال یآن دارا یاقتضا بهاست و  المللیبین یحقوق تیشخص

 .لیالملبین

آن است و  نفکیو ال یضرور ور ملل متحدشه اهداف و اصول منب یابیدست یبرا یحقوق تیشخصکه: »کند  یم حیتصر وانید

  «مفهوم است. یآن دارا یحقوق تیپرتو شخصو حقوق سازمان تنها در  فیوظا ارات،یاخت
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و   فیوظا ،یحقوق تیشخص - نیو بنابرا ستیر نکشو کیه سازمان بر آن است ک وانی:»ددیگویم وانید یرا انیباوت در ب پرفسور

 ت یشخص یه هر حال دارابکه باشد،  یاست، به هر معن تیسوپر است کیگفت سازمان  نتوامی ست،یکشور ن کی ندآن مان وقحق

 «.به دست آورد  ید حقوق خود را با اقامه دعوتوانمیو    ددار  یفیاست و حقوق و تکال  یحقوق

  نیته است. جالب اسا از مظاهر آن دانر یمه دعوقاده و حق امون حین تصرسازما یحقوق تیبه شخص ناوید شودمیه حظمال چنانکه

نه تنها  است، یو واقع ینیع یحقوق تیشخص یکه دارا نداکرده  جادیرا ا یکشورها سازمانکند:» یم حیتصر وانیاست که د

  ی حقوق تی شخص بودن یعاق و هینظر دیی تا نیو اد.« شناخته ان تیرسمرا به  آنکه کشورها به آن اعطاء کرده و  یتیشخص

 )مهم( است.

که وقتی کشورهای   چرا؛ دارد المللی صالحیت اقامه دعوی علیه اسرائیل راه اعالم شد که سازمان بین نظری این دربنابراین   

ست ظیفه کل کشورهایی انها واز آ تیاند، حمابرای اجرای آن مشخص نموده ماموران را پذیرند ومی مسئولیت مشترک را ،متعددی

 .ه طور انفرادیه بن،  انده و فرستادهخاب کردنتا  ماموران را  که این

 2-کار یالمللنیدفتر ب یمحاکم ادار یآرا هیدر قض المللیبیندیوان دادگستری  1956سال  یمشورت یرا 
 تیثراکدارد، با ا ر ونسکوی هیقبول دادخواست عل تیحکار صال یالمللنیبسازمان  یدادگاه ادار ایاستعالم که آ نیدر پاسخ به ا دیوان

ان اقامه دعوا حق داشته باشد به عنوان خواه یحقوق ای یقیاعم از حق یشخصکه اگر  ستین ی»شکد: هد یمثبت پاسخ م یاده ر

 .« ردیقرار گ  بیتحت تعق  زیامکان دارد به عنوان خوانده ن  یاول  قیکند به طر

او اقامه   هیعل توانمی را دارد و هم یدعو حق اقامهم است ه یملللانیب یانکه سازم ونسکویکند که یم حیتصر وانید ،یرا نیا در

 است.  یحقوق  تیشخص اتیلقع شدن از تج طرف دعوا وا  زینمود و واضح است که اقامه دعوا و ن  یدعو

 3- میبیاناه قضیدر مورد  المللیبیندیوان دادگستری  1971سال رأی مشورتی 
منشور، شورای   24به موجب مادة ت: سیه نامیبیا آمده ار مورد قضد 1971درسال  دادگستری المللیتی دیوان بینمشوررأی در 

مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت در واقع، » .ات کلی و وسیعی نیز استامنیت عالوه بر اختیارات مخصوص دارای اختیار

د. فراهم کن رارا برای شو مات وسیعید امکان اقداتوانمیاست نیت واگذار شده « که به عهده شورای امالمللیبین

  حائز با توجه به نقش  .باشندمیی شورای امنیت کامالً منطبق با نص صریح فصول ششم و هفتم منشور نهامهاقطعن بنابراین:

نیز  ا ر هاسازمانش شده است و داند، فاقد ارزالمللی می« را دارای شخصیت بینهادولت» صرفاًای که ، نظریههاسازماناهمیت 

 .سایی کردالملل شناحقوق بین  المللی و تابعینناشخاص بی  انبه عنو  نتوامی

 )مهم(؟کنندیکسب  م یزیچ چهخود را از  یحقوق تیشخصالمللی بین یهاسازمان

المللرری  رای شخصیت بین»جامعه ملل دا  :داشت کهبین »جامعه ملل« و کشور سوئیس مقرر می1ماده یک قر(اد(د حل (ختالف

ون رضایت صریح آن سررازمان، توسررط محرراکم کشررور  لملل، محاکمه آن بداب قواعد حقوق بین به موجوالًقی است و اصاهلیت حقوو 

 :منشور سازمان ملل متحد، اینگونه بیان شده است 104این مفهوم در مادة  .صورت گیرد« دتوانمیسوئیس ن

 .«ودشیمضروری است متمّع  مقاصد آن ه  بف و رسیدن  جام وظاینا  که برای اهلیت حقوقیز هر یک از اعضا ا»سازمان در خاک 

  د کسررب  خود را از حقوق داخلی کشور محل اقامت خوالمللی شخصیت حقوقی که آیا سازمان بین شودمیدر اینجا این سؤال مطرح 

ن  به »جبرررا  جعتری الهه رادادگسللی  المبین  أی مشورتی دیوانبطور واضح در ر  الملل؟ پاسخ این سؤالیا از قواعد حقوق بین کندمی

رداری سررازمان ملررل از یررک  در رأی مذکور، دیوان پس از تأکید بررر لررزوم برخررو .« آمده استکارکنان سازمان ملل خسارات وارده به

دارد کدده حقددوق ر مددیاظها دیوان کنررد.می را بودن اهلیت حقوقی سازمان برای اقامه دعوی اشاره المللی به داشخصیت بین

افزایددد کدده دیددوان می .جیدده شددودالمللی توخصیت بینشخورداری آن از یک براساس بر دتوانمیفاً سازمان صر

با »دولت« مقایسه کرد زیرا سددازمان از شخصددیت حقددوقی، حقددوق و تکددالیف  وانتمینالمللی« را »سازمان بین

 
1 -  Modus Vivendi 
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   .ظ استفوالمللی محنسازمان بیلی برای المله دعوی بینهمچنین حق اقام .المللی برخوردار شده استبین

 
 

 

 کند؛ عبارت است از:می بدان استناد  هاسازمانیت برای اثبات شخص ندالیلی که دیوا
 ؛ل سازمانضا در قباتکالیف اع  ❑

 ؛اهلیت حقوقی ❑

 ؛منشور 105و   104شده در مواد بینی  پیشمزایای   ❑

 .زمانقدرت قانونگذاری سا ❑

بلکه به نظر دیددوان  شودیمویضی صریح تعیین نفخاص و ت اتاختیار ا باتنه اهانسازمالمللی شخصیت بین هنکته اینک

در این خصرروص دیرروان    .المللی استخراج کردبین یهاسازمانبطور ضمنی از اسناد تأسیس  توانمیبرخی اختیارات را 

د  تأسیس قیرر   ادکه در اسن  «ضمنی« و »»صریحیف  به اهداف و وظا المللیزمان بیندارد که حقوق و تکالیف موجودیتی سااظهار می

ع از ر موسدد در معرض تفسیماً المللی عموبین یهاسازمانشایان توجه است که  .بستگی دارند ؛اندتوسعه یافته زشده و در عمل نی

  ارد پررا را، در برخرری مرروکندمی  م  ساسنامه را فراهع که زمینه استنباط ضمنی از مفاهیم اموس تفسیر .مفاد اساسنامه خود هستند

حرردود   این گونه تفسیر از اهداف و اصول سازمان، دامنة فعالیت سررازمان را تررا .دهدر میاو اصول سازمان قر اهداف چوبراچفراتر از 

 .دهدزیادی گسترش می

  عبارت است از: کند؛المللی را توجیه میبین یهاسازمانبنابراین مواردی که شخصیت حقوقی 

 ست؛ا ره کردهشاو یا ضمنی اگفته است  سند سازمان که یا صریح   ✓

 .یت سازمانلعمل و نوع فعا ✓

 

 

 

 

 

 

 

 :یالمللبین یهاسازمانآثار شخصیت حقوقی 

چه آنکه ممکن است  ؛قدرت معاهده سازی نیست ،الزمه شخصیت حقوقی برخی معتقدند: ده سازیقدرت معاه :اول 

داشته  نقدرت معاهده سازی  ی است ولیوراهدافش ضر تحققبرای د که باشیارات و وظایفی خصیت حقوقی، اختسازمانی دارای ش

اگر یعنی  ؛عکس آن صحیح است: اما  دیگویاوت مور بپرفس  تصریح گردد. سین قدرت معاهده سازی باید در سند تأسباشد، بنابرای

 .شخصیت حقوقی استسازمانی قدرت معاهده سازی داشته باشد قطعاً دارای 

گان اعضای ملل متحد و کارمندان سازمان از یندانم :داردیمقرر م 105ده ما 2د بن: هاتینایا و مصوبهره مندی از مز :دوم 

 مربوط به سازمان تا آنجا که این وظایف  ام وظایف آنان به طور مستقل الزم استانج برایکه  ییهاتیامتیازات و مصون

دارای  و کنندمی سب ک لالملبینق حقو ز قواعدا را خود حقوقی ی شخصیتالمللبین یهانسازما :نبرایبنا

 باشند.می دوخ ورندگان آجود بو ازیز مامتو  وجودی مستقل

  لی مستقل ملالن بی خصیتی شراد داملل متحن ا زماسکه د کید کرتا یواند :است هآمد تریکآزمون د دره کای کتهن

 :ت کهسآمده ا تیه مشورریظاین ن در .شودمی دود نمح؛ د ه انلق کردرهایی که آنها را خشو ک  آن به اداستن و دهبو

  توجیه  ابل لی قالملینبصیت شخ عانات وسیمکا  اکه جز ب قوقی بودحاز  هداستفا و ف وظایام نجد اتح م ملل هدف سازمان 

 . یستن

رت یه خسادرقض ی دادگستریمللالنبیان ودیتی روه مشپس ازنظری: ستا دهآم کترین دمور آزای که دهتنک

 میّتسرمللی به لاینق بقول ح عاف عانبه عنوان تای بملللابین یهاسازمان ،ن مللسازما نیربه مأموه اردو

 .نددشناخته ش
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معنای عدم مسئولیت صونیت به م للی ازالمبین یهانسازمابرخورداری که  است روشن. واهند بودبرخوردار خ ؛باشدمی

 نزد محاکم داخلیالملل ناقض حقوق بینکه نتوان آنها را به علت ارتکاب عمل خالف و  شودمیبلکه تنها باعث  نها نیستآ

آن تلقی ئولیت ماهوی در برابر مسهرگز مانعی و  دسازیتعقیب نمود و در واقع مصونیت، سازمان را از صالحیت ایمن م

که برای   ییهاتیسازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصون ،لاس منشور سازمان ملبر اس نینچ مه .گرددیمن

 .ضروری است، برخوردار خواهد بود  ن به مقاصد آنرسید

با دیگر  یپلماتیک اختیار برقراری روابط د ،خصیت حقوقیای شدار یهاسازمان: اختیار برقراری روابط دیپلماتیک :سوم 

  .یز کشورها را دارندو ن  هاسازمان

سازمان ملل حق دارد علیه یک دولت   (در قضیه خسارات وارده)به نظر دیوانی: المللبینصالحیت طرح دعوای  :چهارم 

وان در همچنین دی. کند یقاقامه دعوای حقومللی مبادرت به الکه خساراتی به سازمان یا ماموران او وارد کرده است در زمینه بین

نی المللی کار، به طور ضمن صالحیت دادگاه اداری سازمان بینه مجمع عمومی پیراموبخود در پاسخ  1956 رتی سالشوم یرأ

 د.د به عنوان خواهان اقامه دعوا نمایتوانمییونسکو کند که  می  دییتأ

ی تردید حق ب ؛لی استملالوقی بینشخصیت حق وقتی سازمانی دارایی: للالمبین ای هاهدادگحق طرح دعوا در  :پنجم 

  گیرد.گاهها و قرارهای سازش صورت میالمللی را دارد، البته اجرای این صالحیت بر اساس اساسنامه دادهای بین دیوان حضور در

 ند اوستهیی پالمللبینن به دیوان دادگستری یوای دس آرای مشورتمعینی براسا یهاسازمان: با آنکه داردیپروفسور برانلی اظهار م

  حق مراجعه به دیوان منحصر به کشورهاست.المللی  تری بین ساسنامه دیوان دادگسا  34ان براساس ماده  ولی همچن

 یتماحیکی از حقوقی که کشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق : از کارمندان خود  حق حمایت شغلی :ششم 

دولت ص خسارت دیده را به خبطه و علقه ای که شنی را، یعستا بعیته تارابطوجود امکان توسل به آن اصلی  که شرط سیاسی

د علیه دولت دیگری اقامه دعوی کند، مگر آنکه ثابت نماید عمل توانمیی نالمللی هیچ دولت. در زمینه بیندهدیخواهان پیوند م

و یک دولت از    دابطه تابعیت بین فرده است. رکرسارت وارد  تباع او خبه او یا یکی از ا  اً یانالملل بوده و ثارتکابی اواًل مخالف حقوق بین

المللی است که بین سازمان بین یهیبد ت.المللی اسط جوامع بینات مهم حقوقی بوده و از اسباب ایجاد نظم و ترتیب در روابتاسیس

امکان ، (تابعیته یعنی رابط)؛یت سیاسیشرط اصلی اعمال حما قدانبا ف، بنابراین و کارمندان آن رابطه تابعیت وجود ندارد

  زمان به نفع مامورینش وجود ندارد.سیاسی از طرف یک سا  تتوسل به حمای

دیوان  .از کارمندانش محروم ساخت، از این رو دیوان اصل حمایت شغلی را عنوان نموده استا از حق حمایت نباید سازمان ر نکته:

اگر   :را به دست داد  ور این نتیجهشاز مواد من  یاپارهو تحلیل    یهپس از تجز  خود، 1949ی در نظر مشورتی سال مللالبینی  دادگستر

 نیمایت شغلی از مأمورحبه  دتوانمید را ندارد ولی در عوض چه سازمان حق توسل به حمایت سیاسی مأمور خو

 .خود متوسل شود
  ایفا  که در حفظ صلح نقشیی یهاسازمانژه آن بویی، مللالبین یهاسازمانبه تمامی این حق را  نتوامیبه گفته آقای برانلی ن 

 :قابل طرح است سؤالدر این مورد، سه  .اعطا نمود  ؛کنندمی

بر دیگری تقدم دارد؟  ،مایت شغلی سازمانح از حق حمایت سیاسی کشور متبوع و حق نکه کدامیک سؤال نخست آ

مایت سیاسی دولت آیا حق ح  ت،ن قرار گرفی دیواورتمش یأع رت سوئدی که موضوه قتل کنت برنادمثالً در قضی

ه  شتذاین سؤال آن را بی پاسخ گپروفسور برانلی با طرح ا شغلی سازمان ملل بود یا بالعکس؟د مقدم بر حق حمایت ئسو

تبعه  ه حمایت سیاسی سازمان ب مایت شغلیازات حبه مو دتوانمیدولت متبوع فرد خسارت دیده نیز  رسدیولی به نظر م .است

مثالً در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل  ؛ی مانع این امر نیستالمللنیبو هیچ قاعده حقوق  بادرت کندم ت دیده خودخسار

داشت به دولت سوئد حق انجی سازمان ملل در فلسطین اشغالی بود، و یا ماموران آن که ناشی از قتل کنت برنادت می متحد
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است که به علت مطرح   یاهو این نکت .رت ورزدخود مباد دهه خسارت دیعسی از تبمایت سیاح زمان ملل به سات موازا

خسارت،  میترم توسل به یک حق در صورت ،به هر حال. اما جود نداردکلمات حقوقدانان نیز و مشورتی دیوان، در ینشدن در رأ

گون تقاضای  طرق گونا از، گرچه یردگمیصورت تنها یک بار ن یک خسارت اصوالً جبرانکه چه آ؛ مانع توسل به حق دوم خواهد شد

چه، وقتی  ؛معتبر است المللبینعقلی و حقوقی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق  یاارت شود و این قاعدهسترمیم خ

  .رمیم شودگر تق دیتا از طر  ندمایباقی نم  یاشدهرمیم گردید، دیگر خسارت جبران نخسارت از یک طریق ت

آیا در این صورت نیز  متبوعش متضرر گردد، رند سازمان توسط کشواگر کارم کهت ح این اسقابل طر سؤال دومِ

 دتوانمیوع خود، از سازمان تقاضای حمایت شغلی کند و آیا سازمان شور متبعلیه ک دتوانمیکارمند خسارت دیده 

د به نفع یکی ری حق ندالتهیچ دوکه »نی بر اینود دارد مبسیاسی اصلی وجدر باب حمایت   مایت شغلی مبادرت نماید؟ح به 

علیه آن شخص را تابع ت دیگر متوسل به حمایت سیاسی گردد در حالی که دولت مدعی اع خود در مقابل دولباز ات

انکار غیر قابل  ز اصول مسلم وامروزه یکی ا ت؛اس ی قرار گرفتهالمللبینرویه قضایی  دیی« این اصل که بارها مورد تأداندیخود م 

حال سخن در این   .کندمی حل ،از تابعیت مضاعف یا متعدد را کالت دعاوی ناشیشبسیاری از موارد م است که در لالملبینق حقو

ت سیاسی آنجایی که سازمان به نفع یکی از کارمندان خود در مقابل دولت متبوع وی به حمایاصل در است که آیا این 

ق ندارد ین است که یک دولت حاه معنای اصل مزبور ک رسدیم ظرچنین به ن نخست نگاهدر  نیز حاکم است؟ شودیممتوسل 

اساسًا دولت به جهت حاکمیتی که دارد موظف به پاسخگویی به اتباع خود  شخصی را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید، یعنی

مثبت  دانان پاسخ سؤال رااز حقوق یاولی پاره .یالمللنیبیا سازمانی دیگری باشد حامی دولت  آنکهبین نیست، بنابراین فرقی ندارد 

و شاید بتوان در توجیه نظر آنان  ثابت و پابرجاست اند که در این مورد نیز حق حمایت شغلی برای سازماننمودهدانسته، تصریح 

ه بکه دولتی و هنگامی  زمان است نه کارمندانساق یت شغلی نیز حگفت چنانکه حمایت سیاسی حق دولت است نه اتباع، حما

د دفاع ، در حقیقت از حق خوشودمیی المللبینسی یا اقدام قضایی متوسل به حمایت سیا شاق حق یکی از اتباع منظور احق

مانی که نین سازایت نمایند، همچ را درباره اتباع او رع المللبینی دیگر موظفند قواعد حقوق هادولت، حقی که به موجب آن کندمی

از این رو تبعیت کارمند  کند.می از حق خود دفاع ودشیمحمایت شغلی متوسل ندانش به رمیکی از کا احقاق حق به منظور

 .شودمیتلقی ن د کننده خسارت مانع اعمال حق حمایت شغلی سازمانخسارت دیده از کشور وار

ان خود ندند از کارمزمان بتواای اینکه ساآن اینکه بر قابل طرح است و سؤال سومی نیز در این ارتباط)مهم است(

ضروری است؟ یعنی شخص   رط مراجعه مقدماتی به مراجع داخلیشغلی کند، آیا پیش ش برابر دولتی حمایت در

، کشوری که در آنجا به وی خسارت وارد شده است های دادگاه برای احقاق حق خود به خسارت دیده باید قبالً

ید آن را ه جعل این قاعده، بافکه با توجه به فلس دیآیظر من چنین به ؟ده باشیمودرسی را پکلیه مراحل داد مراجعه نموده،

مقتضی آن است که در صورتی که دولتی متهم  هادولتخلی کمیت و صالحیت داچه، احترام به حا؛ در این مورد نیز ضروری دانست

ز مکانیزم حمایت استفاده اا ت بخواهد بت دیده اساو خسار ه دولتی که تبعهاشد، قبل از آنکبه نقض حقوق اتباع دولت دیگر ب

قوق مذکور را در چارچوب نظام دولت متهم باید نخست فرصت جبران حیه آن دولت طرح نماید، لماتیک دعوایی را علپدی

  .ی داخلی خود داشته باشدحقوق
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 بیگ زاده( دکتر  -زاده)دکتر فالح :لتیغیردو  المللیبین ی هاسازمان شخصیت حقوقی  

و زمان برگزاری نخستین کنفرانس  1932را به سال  ردولتییغبا شاکله  المللیبین یهاسازمانن آشکار ین اعالستنخ

  1غیردولتیالمللی بین یهاسازمانکه از  نیز المللینخستین سند بین .)دکتر جاوید(دهندینسبت مخلع سالح جهانی 

ر تی را دلغیردو یهاسازمان همکاری باه توصیه ب ارفص 2منشور 71ماده باشد. تحد میل ممل آورده منشور سخن به میان

قتصادی اجتماعی در چند قطعنامه خود و شورای اراز این اما مکانیسم آن را به صورت مبهم رها کرده است. خود گنجانده

 رد. ی مذکور ایجاد کهااین ابهام را برداشت و ساختار مناسبی را جهت همکاری 

اما بایستی شرایطی را المللی هستند ی شخصیت حقوقی بیندارا لتی،دولی غیرالملی بینهانسازماپس  :مهم نکته

 باشد؛)صریحا و بیشتر ضمنی(ز اسناد و آرا میدارا باشند و این موضوع مورد تایید برخی ا
ی  هاسازمانا ارتباط ب حد که درمتمللی سازمانکی از ارکان اصلعنوان یمتحد )اکوسوک( بهشورای اقتصادی و اجتماعی ملل

غیردولتی  یهاسازمان»اکوسوک:  1968و  1950های عنامهقط طبق .کندمی هیارا هاسازمانز این ااست، تعریف موسعی ردولتی غی

ز سوی  افراد منتخب اشوند که م میه ییهاسازمانشوند و شامل الدولی ایجاد نمیوسیله معاهدات بینیی هستند که بههاسازمان

 ها سازمانضمن این  در نشوند.« هاسازمانعمل این ن افراد مانع آزادییکه امشروط بر اینپذیرند یم را به عضویتات دولتی مقام

و  هادولت باشند.مختلف جهان فعالیت داشته توجهی از کشورهای واقع در مناطقمکان« در تعداد قابلدر صورت ابایستی »

 . مل آنها را منکر شویماست که پویایی ع  عو این خالف واق اندشدهشناخته  المللبینقوق حعان تاب انبه عنو غیردولتی یهاسازمان

یز از شخصیت حقوقی متشکل از افراد ن یهاسازمانپس به طریق اولی ؛ هستندی المللبیندارای شخصیت حقوقی  هادولتچون 

وقی را  قشده و شخصیت ح غیردولتی یهاسازمانن ل بیتفصی ل بهقائ للالمبینلمای حقوق برخی دیگر از ع  .خوردارندی برالمللبین

قائل به  ی صلیب سرخالمللبینکمیته پروفسور پل روتر تنها برای  مثالً .رندیپذیم غیردولتی یهاسازمانی بعضی از تنها برا

ده به سازمان ملل وار سارته خضیق دری المللبینن ی دیوامشورت یرأتی از وی با استناد به قسم .ی استالملل بینشخصیت حقوقی 

 ی صلیب سرخالمللبینمثل کمیته  لتیغیردوی المللبین یهاسازمانعملکرد برخی از  جه بهوبا ت :دیگویممتحد 

ا توجه به این باورند که ببرخی دیگر از حقوقدانان نیز بر  .ی گردیدالمللبینبه شخصیت حقوقی  قائل هاآنبرای  توانمی

و در حقیقت  کندمی فعالیت  المللبینه در عرص وی است المللبیندوستانه  ف حقوق بشرِی هددارا زبورته ممیک اینکه

 .بوده و دارای شخصیت حقوقی است المللبینتابع حقوق  شده،محسوب  غیردولتیسازمان  نیترممه

 

 
1 - Non-Governmental Organizations 

NGO ت اوقای رخند. بی باشالمللیا بین, ملی, مکن است محلیا مهNGO وان با عنی لمللاینی بهاINGO ثر کا وند.شمی تهاخشنNGO ه های ب

ن گروه از یلامه اوعاور ب ر خالفّما بشوند ایم انستهالمللی دنیب ،(ECOSOCان ملل)مساز دیاقتصا و یعاجتماسوی شورای ناخته شده از رسمیت ش

NGO ف طراخته شده از شن هاECOSOC  ینندامل چش 1940دهه در NGOمه ه است. ودهز بنی ی ملیNGاز ینالت طو. لیسندستنی تسها یکد 

 

 , انی(جه) INGO (International Organizations) اه NGOنوان مثال: عبه  . تعاسادن یای بر است تأئید آوری شدهجمع ختصاری کهامی ااس

BINGO (Business International NGO) ی(،ار)تج RINGO (Religious International NGO) (هبیمذ ,)ENGO 

(Environmental NGO) یست(حیط ز)م ,CONGO (Government- Operated NGO) یهاسازماننی یایگزج یبراا تهلوکه د ساخته -ولت)د 

 تا ی که یهانسازمادولتی  مه)نی QUANGO (Quasi- nongovernmental NGO)ند(. اردهآوبوجود ارجی اعدت خمسب هت کسلتی در جدو ریغ

 گر.لف دیمخت یهاسازمانی از ارسیو ب (شوندیایت محمتها لدو سویز اای هندازا

ات دعت گرا، معاهف نتهای مکی شرشنبه رو واژه د. اینونشنمی NGOمفهوم ل ومشما تی هستند امّ لر دوغی هم هانماسازز های دیگر انکه برخی گروهبا ای

 یهاسازمانجزء  ازرگانیبق اتا مانندا ه MNC طده توسجاد شایهای یکارهم اهگر چندد )هکنیثنا ما است( رMNCSیتی )ملند چ صی و شرکتهایخصو

 روند.یمار نمشبه  تییر دولللی غالمینب یهاسازمانجزء  سیایس زابخواه, احدیای آزهاشجنبن نیچمند( هشوحسوب میغیر دولتی م

از  ک یهر رسد. ودمند بست افقابه تود تنهس شیتهایحزه صالحودر  هک یولتد ریغ یهاسازمانه با مشاورمورد در  اندتویم یاجتماع یتصاداق یراو»ش - 2

 هستند.« دعالقمن ل کهملازمان س یضابا اع ینزیاز رأبته بعد ال دوش ادجیا یمل یهازمانسا ای ندواتیهم م یمقتض طیاتوافقات در شر
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 1:)مهم(غیردولتی لیالملبین یهاسازمانفهرست مهمترین 

 یللالمن ینهاد بسازمان مردم صندوق کودکان  خ سر بیصل یلمللان بی تهیکم

 ی جنبش اتحاد جهان ( اتای)یالمللن یب ییاحمل و نقل هو هیاتحاد المللاتاق تجارت بین 

 یی( دانشجو  سازمان )سکیآ سازمان ی جهانگرد یالمللن یب هیاتحاد المللانجمن حقوق بین 

 المللن یب تیفشفا ن ایجودانش یلملالن یب هیاتحاد المجالس بین  هیاتحاد

 ها موزه یالمللن یب یشورا شناسان بدون مرز جامعه  یالمللن یانجمن ب یالمللن ی ب یاتاق بازرگان

 یرانل یاتومب یالمللن ی ب ونیفدراس 2حقوق بشر  المللیبین  ونیفدراس گزارشگران بدون مرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یاحرفه انیمرب انجمن -ربگحسا یهانیشما منجنا -قلم یهانج نجمنا -ناناجو یهاسازمان یلالملنیب یماهنگاجالس ه: رستفهیگری از این د دوارم - 1

حقوق ملت  یامح یتردولیغ یهاسازمان یللالمنیب هیاداتح -انوادهخ یزیرمهبرنا یلللمانیب نویفدراس  -رلراکف و  وردف  ادینب -فتن یمهندس نانجم -یغواص

 یانجه ییفرمانروا رویپ نبشج -ادفزار آزامنر دایبن -سموکویا -المللنیب امیتسایا -لمهاستک صلح یاهپژوهش یمللالنیب تویستان نیسطفل

 یللالمنیب یشورا -هاینگایاب یالمللنیب یشورا -یررسمیغ یهاتیاقل ها وتمل نسازما -دانیسفشیر نزماسا -یستیز یزشاورک یهابشجن یجهان سازمان

 ونیفدراس -یرمؤسسات کتابداها و جمنان یلالملنیب نویاسفدر -ک یونکترلابرق و دسان هنمن مجان ستهویپ عضو -سبز حصل -صلح ارانشهرد -علوم

ز ا اظتحف تهیکم -دیدرما لوپک -لدربر یه بورن در گانندگکشرکت تفهرس -خی یور یکها یلالملنیب نویسافدر -مخترعان یاهمننجا یلملالنیب

 -سترگوب جهان ومیکنسرس -رنتنتیا یزادآ یراب یجهان ومیسرسکن -تضاق  یللملانیب ونیسیکم -یساشننهیچ یالمللنیب نویسیکم -اراننگمهروزنا

 -دیام رهیزنج هیریخ مؤسسه -هاتیاقلوق ق ح یالمللنیب هگرو - رلدربیب گروه -یهانو ج یمعلر ر اموپاگواش د سنارف کن -ارتباطات یلالملنیب سانفرنک

 کیونترکو ال برق اندسمهن همؤسس
سم ان پاسفیزماس اط بشر در ارتبابقوق ح ینسوراف  هعر جامبه ابتکا 2192شر در سال لی حقوق بالمل یون بینسرا: فدق بشرقوح للیملبین ا اسیوندرف   - 2

عایت ر واستخدر ض ونق  زه بامبار، شرقوق بغیب حو تر ن گسترشیوراسفدشد. هدف این اد ایج (Bundlveues Vater Land) دلنز فاتروندلوبنام بن ماآل

. این ستا داده تحد قرارم للم 1948حقوق بشر  یجهانه یالماعی اررا اجن هدف خود مهمتری 1948ز سازمان ا . اینهان استجر سراسا در نهآ به ماو احتر

ت ویعض یضه متقاشری کب حقوق لتیردوغی ازمانهر سن ایبنابراست، بشر  از حقوقع دفای انجمن های ملو  نهاوجوامع، کمیسی زتشکل اماقع و یون درفدراس

 .هدد قرار اعالمیه ینا یااجرمراقبت از  وراء اج را ودخ تیمأمورپذیرفته و را  1948میه رج در اعالل منداید اصوبد باش در آن

ید ولی آیحساب می بهلتیردوغن، یک سازمان آ یاض و اع سیسوه تأحاز لحاظ ن سرخ بصلی المللیکمیته بین اگرچه 

ی متفاوت با ضعیتوسطح جهان،  درمان این ساز هایتریوتنوع مأمم یفطها و ندگی، نمایاه لیتاگی فعتردسیل گدلبه

 د اسنا ایر( و سوارگانه ژنههای چسیون ات )از جمله کنوانمعاهد ر متند ینابر وهعال .ولتی داردردغی یهاانسازم یرسا

 ت کهسا هداده شد تیولدسازمان غیره این بتانه سبشردووق قای حنظارت و اجر یرااختیاراتی بو ها تالمللی صالحیینب

در میان خاص  توضعی کیه کد شبای میاگونهبهن سازما نایت عیقمو ی وجود ندارد.دیگرن غیردولتی ازمچ سابرای هی

و  ادیصاقت ردولتی شوراییغ یهاسازمان ستر لیدم این سازمان نا نتگرف رقرااست.  پیدا کرده ردولتیغی یهاسازمان

 .است  انماین ساز  دنبود غیردولتییز مؤینماعی  تاج

 یبرا  یحقوق تی صخش 1986ورخ اسبورگ  مترامه اسنهدع در پاکار  شورای اروابت  ار مهم(: بهی بسبحث)نتیجه 

ن یک سازماد. ش اختهن ی به رسمیت شلمل لا بین هاهدمع کی بار در نی لاو یرا ب یتردولی ی غهاسازمان

ای اروپا رشونظر اال طبق ی و ل مللا ی بیناهمانسازتحادیه نظر ا  قور)طب شک 3ر ل دقحدا  یردولتی بایدغ

از رخی ولتی محسوب شود. بغیرد یالمللنبی  انمسازوان تا به عن  شدشته بااد یتالعف کشور است( 2در اقل حد

ت خصیشاقد گیرند اما فیم تکلیف قرار و ع حقواینکه موض الفرخب هند کت هس دولتیری غی هاانسازم

 ر(دقت نگ مدکتر هوش)مرز وندپزشکان بن ماز؛ مانند ساهستند یالمللبین
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 :ادهزگ ر بیدکت همقال – للیالمبیند قواع یااجر و یریشکل گر د یردولتیغ یهاسازمان ریث تا
 از:  دولتی عبارت استیرغ المللی  ی بینهاسازمان  ی ایجاد  زاده علت اصلیببه نظر دکتر  

 هاسازماناین  جاددگی روند ایسا ✓

 دی الزماهای م رشتن ابزااد ✓

  شورای اقتصادی و  ایهنامهعو قط لللمابینوق سه حقموس 1950و  1923 هایویسپیش نبه وجه ا تببی  زاده  ترکبه نظر د

 یهاسازمانیف ای تعررسه معیار عمده ب ناتومی 1راسبور است 1986 انسیون کنو 1و و ماده  8196و  1950ی مورخ ع مااجت

 گرفت:  رر نظد  المللیبین

نند ما هارخی نهاداز ب ز شدنباعث متمای خصهن مشای جویی:سود قصد لمللی بدونانف عام المنفعه بیدشتن هاد ✓

کلیساها ی اشردوستانه، شوربا هدف ب لیب سرخالمللی صه بینتیتوان به کمصوص میخن ر اید .شودمیاملی رفی هارکتش

لمللی این ه بتتصادی، کمیاق سندیکاها با هدف نراسیوداسی، کنفیدف سها با هلیستسیافدراسیون سوعنوی، مبا هدف 

 ط زیست اشاره کرد.یمح از    ولوژیک و حفاظتکاف  با هد  زح سبصل  یاریس پیس  مان گو سازهدف ورزشی    با  مپیکال

د. شوایجاد می وصیتکار بخش خصبه اب رکه این ام دولت:ک یاس حقوق داخلی لتی بر اسغیردو یهاسازمانجاد یا ✓

د سنمانی که ر سازست:»هم نموده االاع  1950سلبی در ورت ه صبملل متحد  عیای اقتصادی و اجتماا شوررن مساله یا

 هاسازمانخصوصی در این  نکه افراد« در ایغیردولتی است. ناولی نباشد یک سازمدالبینیک موافقتنامه  زا ن ناشیآوسس م

یی هاسازماند:»نمو اعالم 1968ل اقطعنامه خود در س عی درای و اجتمدقتصااما شورای ا اردیدی وجود ندند تردرعضویت دا

در وارد نکنند  هانسازماو اندیشه آن  انی بیای به آزادلطمه کهبر این شروطد متندولتی هسامات خب مقایشان منتضع ه اک

 شند.«با  ی غیردولتی میهاسازمان  ردیف

 طبق نظر کند یداپالمللی ینب یولتی بتواند ویژگدن غیرایک سازم هاینکبرای  کشور: یک ر در بیش ازیت موثلانجام فعا ✓

کنوانسیون مطابق  ددان تعفعالیت کند. ای رشوک 3در  داقلحت یسبامی للیالمبین یهاسازمان هادیاتح

در  اهده. این معشد.(بانموثر داشته عالیت فین کشورها باید ا ر)که دیافته استکاهش  شورک 2اقل حدبه  تراسبورگسا

یون سنوانن کایر شد که متذک باید باشد.می ارالجزم احاضر ال حال در ود شده است عقنم 1986اروپا در  یشورا بچارچو

 د.د می کننند؛ ایجاد تعهک که آن را تصویب می پاارو ای اعضای شورایربط فق

 نه وصی و خارج از هرگوار خصکه به ابتکشود نی اطالق میزمادولتی به سالی غیرلالمسازمان بین ق،وه به سه مورد فبا توج

 ود.شییل مرهای مختلف تشکوشک  حقوقی  اقی یحقید  از افرا  لمللیابینالمنفعه    ماف عا هددولی و بالن بی  هموافقتنام

 :حقوقید در اسنا غیردولتی یهازماناسشخصیت حقوقی 

ون است در پیش نویسی که تحت عنوان »پیش نویس کنوانسی غیردولتیکه خود سازمانی  :المللبینسسه حقوق وم-1 

 سکوتدولتی غیر یهاسازمانقی ، در مورد شخصیت حقوبود تهیه کرده «یمللالبینهای مربوط به وضعیت حقوقی انجمن

  :داردیماین ماده مقرر    .ستهاسازمانقوقی این  گر شخصیت حه که بیانشتمطلبی را بیان دا  7ده در ما  ولی  ؛اختیار کرده است

می ربوط به نظم عمودین که با استناد به مقررات میک از متعاه از تصمیم هر دتوانمی غیردولتیسازمان 

المللی دادگستری نه دیوان بیآن سازمان خودداری کرده است ب حقوقی به عطای شخصیتداخلی از ا

 .شکایت کند

و آن هم نه تمامی تابعان بلکه برخی همچون کشورها حق  المللبینتنها تابعان حقوق است که هی بدی :نکته

حقوقی به معنی شناخت شخصیت  تیغیردول یهاانزمساه به دیوان را دارند و اعطای این حق به مراجع

  .هاستآنی مللالبین
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در قضیه خسارات وارده بر سازمان  خود یرأاز تی در قسمن دیواکارکنان سازمان ملل: ه ب قضیه خسارات وارده -2 

، بلکه به در یک سازمان هادولتی نه به لحاظ وجود نمایندگان المللنبیشخصیت حقوقی » :ه استملل یا ماموران آن اظهار نمود

ی یهاسازماناز آن دسته  کهاستفاده نمود  توانمیبیان  از این .شودمیی اعطاء المللبیندر سطح  کردهای آنظ برخی عمللحا

  «...المللی هستندخصیت حقوقی بینش، دارای  کنندمی  ی فعالیت  المللبینکه در قلمرو  

 یهاسازمانا اه بمشاو (جازهتحد اجتماعی ملل م شورای اقتصادی هب :منشور سازمان ملل متحد 71ماده  -3 

؛ دهدی مقر(ا  دییتأد ا( موا اهآنی ل(لملنبیوا ضمنی شخصیت حقوقی به ط (ینرا داده است و  غیردولتی 

دارای  یالمللبین یهاسازمانت اجازه مشاوره با شورای اقتصادی اجتماعی که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد اس

  .ردزمانی که وجودی حقوقی نداوره با سارا دارد نه مشا قی مستقلشخصیت حقو
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 نکات مهم 
ر ا به طواروپدر  لین باری اوبرا هاسازمانگردد. این بر میقرن نوزدهم وزی به غیردولتی به مفهوم امر یهاسازماند ایجا ته:کن

 غیردولتی پرداخته است.  یهاسازمان  تِفعالی  ه تفکیکب  1924از    المللیبیناتحادیه انجمن های    ود آمدند.عمده به وج

 جدیدی باشند.المللی زمره موسسان سازمان بیند در  ند خونتوایمالمللی  بین  یهاسازمان :هنکت

 1815سند نهایی کنگره وین  که دراست  راینکمیسیون مرکزی رود  امل،رت کهم نه به صوالمللی آن اولین سازمان بین نکته:

 .شدایجاد   عاهده دسته جمعیم نینخست اضافه بر آن، سند نهایی کنگره وین توسط د.شده بو  بینیپیش

 (منشور  71 دهما).  باشدیم  منشور ملل متحدآورده   انیسخن به م  یردولتیغ  یهاسازمانکه از    یالمللنیسند ب  نیستخ ن  نکته:

 :باشدمیدارند که به شرح ذیل  هاسازمانن یاساسی ا سه معیار  نکته:

ساها که با ی کلیشورا ؛اردد که هدف بشر دوستانه ب سرخیلکمیته ص مثالً:جویانهف عام المنفعۀ نه سوداهدا  داشتن ✓

ولوژیک که با هدفی اک صلح سبز، زمانو سا شی استالمپیک که دارای هدف ورز المللیبین، کمیته کندیهدف معنوی فعالیت م

 .پردازدمیلیت  حفاظت محیط زیست به فعاو  

 .بر اساس حقوق داخلی یک دولت هاسازمان د اینجاای ✓

 .رشوثر در بیش از یک کوم الیتعفانجام  ✓

 :یللالمبین یهاسازمانایجاد 
 :ند ازعبارت یلملالبین  یهاسازمانجاد  مختلف ای  یاهروش  .1

 للی المبین یاهانسازمی ایجاد روش برا نیرتولدامت :معاهدهانعقاد  قیطر از یالمللبین یهانسازماایجاد  -فلا ❖

 وننوانسیت هستند و کدااهوق معع حقی، تابللالمبین یهاسازمان مؤسست هدااعم .باشدمی اهدهانعقاد مع

 .کم استی نیز حاالمللنیب انسازم سمؤسبر معاهده قوق معاهدات ح  1969

د ارکان جاایبرای  موالًعمش این رو :ری دیگلمللابینان زمتصمیم سااز طریق  یلالملبین یهاسازمان دیجاا -ب ❖

 :موداشاره نر  به موارد زی  توانمیل  ثای مبرا  .گیردمیار  تفاده قرمورد اس  یالمللنیب یهاسازمانی در فرع

o « ؛1965سال   رومی دمجمع عم  مهناسط قطعحد« تومتل  ملی  عتنصعه  توسسازمان  ایجاد 

o ی امنیتار( توسط شو1994( و روآندا )1993وی سابق )وسالی یوگرای بیفری کالمللنبی  ای ههادادگ دایجا. 

 :یالمللبین نسکنفرایک  میق تصمیی از طرلمللابین یهاسازمان ادایج-ج ❖
ل ی تشکیللملابین ایجاد یک سازمان برای لزوماًکه  ی هستندلالملنبی یهاانسرفکن آن دسته ازاز کنفرانس، منظور  جادر این •

 :اندشدهر ایجاد  ذکوبه طریق م  ی هستند کهملللانبی  یهاسازمانزیر،  د  موار  .اندنشده

o   ؛ستا  هدآم  یاها بوجودحقوق در 1982انسیون نواست و توسط ک  الدولینبیان  سازم، که یک  ق دریاهاعمای االمللبین مقام 

o (نآسیا )آ سه آ  رقش  ل جنوبدیه ملحاات 
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 خودسنجی
کنند می  المللی پیدان غیردولتی ویژگی بینازمایک سبرای اینکه  المللی،بین یهاسازماناتحادیه  هنظریطبق  .1

 د؟باشن تهاشد حداقل در چند کشور فعالیت تبایس
 کشور  راچه  -کشور   د  هس  -کشور    جدو   -یک کشور   ب  -الف

ی الملل بین یاهانسازمی پیدا کند طبق نظر اتحادیه المللبین غیردولتی بتواند ویژگیسازمان  ینکه یکی ابراپاسخ تشریحی: 

است. این  ه کشور کاهش یافت 2 حداقل  به ورسبراداد مطابق کنوانسیون استتع این کشور فعالیت کند.  3بایست حداقل در می

ه این کنوانسیون شد ک  متذکرباشد. باید حاضر الزم االجرا می  الاست و در حمنعقد شده    1986در روپا چارچوب شورای ا معاهده در

 کند.ویب می کنند؛ ایجاد تعهد میه آن را تصک  پاارو  عضای شورایای افقط بر

 :عبارت است ازر  تمهمچهار معیار    اند کهارائه نموده  هاسازمانبندی  طبقهرای  لفی بختم  ایدکترین حقوقی معیاره  نکته:

 یا غیردولتی بودن  1(دولیالبیندولتی)  یت:ماه 

 :ایمنطقه المللی  بین  یهاسازمانو    2المللی جهانیبین  یهازماناس  کمیت 

 :4اصالمللی با صالحیت خبین  یهاسازمانو    3المللی با صالحیت عامنیب  یهاسازمان  صالحیت 

 :( اتحادیه اروپا)اتحادیه: مانند  6تجاد وحدای  هدفالمللی با  بین  یهانسازماو    5مکاریهبا هدف ایجاد    یهاسازمان  هدف 

 یهاسازمان ؛ چیست؟دنالمللی هستبین یهاسازمان ملدر حقیقت نقش مک هنی کالمللی جهابین یهاسازمان نکته:

ه بلک ی نیستا جهانگرایدر تعارض بایی رفعالیت می کنند. این منطقه گ ایمنطقهای هستند که به صورت  یجهانی لللمابین

 می کنند.  ی را ایفای جهانللالمبین  یهاسازماننقش مکمل    هاقع آن؛ در واشوندمیهم    هاانسازمکارآیی  ب افزایش  بس

؟ قرار دارندالمللی بین یهاسازمانکدام  یرالفد یارهتااخو س کیکالس یالمللبین یهاسازمان نینکته: ماب
 وپا(ند اتحادیه ارها)مان  دیهتحادت مانند اف ایجاد وحللی  با هدالمنبی  یهاسازمان

 ی به آنها مواجه هستیم:تلصالحیت های دوقعی  است با انتقال وا  اعضاهدفشان ایجاد وحدت میان   کهی یهاسازماندر    نکته:

 هادولتحیت های سنتی  از صالبرخی    لقاتنا •

 
در ح ور صریبه ط ست حتیا کنلب مم. این مطندتسه تهالی آنها دولصای اعضاکه د ونشق میی اطالیهانسازمادولی به لی بین الالملبین یهاسازمان - 1

ری هم گدیایی نهادهی للالمنبی یهازمانسادر  تاس مکنم هالبت ایی.وپارادیه اتح -وایپود موسس سنند انی درج شود؛ ممللالنبی یهاسازمان د موسسنس

 بخشیآزاد یهانازماس مانندر نیستند؛ د که تصمیم گیاشته باشنضور دح
این هد. م جاای اننطقه ورت مرا به صد خو ایشتر فعالیت هبی آییراست برای کا نکانی ممهلی جملالبینزمان یک سا اتوق از ا که برخی ردک تق د دبای - 2

 هستند. یللالمبین یهاسازمانمکمل  ت نقشیق ر حقد هاازمانس
 ییاتحادیه آفریقا مانند دهستنی نطقه اورت مم به صعات صالحیمللی با النیب یهاسازمانخی ر. بتاس مللن مازاس یللالمان بینسازم نیمثال ا نیبارزتر - 3
ید و ادی ایجاد گردهدف اقتص که با اروپا یاداقتصامعه ج ندمان :ی آیندجود مو ی بهیوپاار معایر جوا ساب اما ادغخاص بمللی البین یاهمانسازبرخی از  - 4

 ورد.  آجود و یخت بهماسترعاهده م با 1992را در  اوپرا هادیاتحاروپایی  وامعج رسایا ب ماا ادغسپس ب

ی فوق یم ها تصمنند اتومی  ی استارمکد هاجشان ایه هدفک مللیلانبی یهاسازمانی رخب البتهاست. ملل  سازمان لیلملان سازمان بینای ثالمبارزترین  - 5

 .باشندانی میهجامنیت  لح وص قلمرو حد درملل متن ماساز ترای امنیشو یاهیمآن جمله تصم ه ازک دکننذ خاتاخود  برای اعضای و الزام آور ملی

 ت.ق نیسی دقیمعنا ادیه درتحد اجاهدف آنها ای هذامع
تصمیم های  .کنندی ممل ع ت«لوابر دعنوان یک »ا در واقع به ستند. آنهعضو هولتهای دز قل ا مستمالکاات راو اختیحیت صالرای اد هازمانساین ا - 6

ن ابیم هکند کمی  ورظهه ای پدید واقع ینجا درا در د.لی برخوردارنداخقی وم در نظام حق یق یی مستااجر رترای قدرد دااز موای رخدر ب هاازمانس هنوگاین

 دارند. قرار فدرالی یها ختارو سا یکس کال یلالملنبی یا هزماناس 
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 نجام می دهند.اجرایی ا  قضایی و  -گذاریناشتغاالتی در قلمروهای قانو  یهاسازماناین   •

 جرا هستند.ضو الزم االی ع هادولتقوقی  ظام حدر ن تصمیمات عمومی اتخاذ می کنند که  هاسازماناین   •

به کمیسیون  توانمیونه مباشند. برای نل میمستق حقوقیت صیشخ بوده و دارای  هادولتز ا لقمست هاسازماناین ارکان  •

قیم مست رای اارکان حتی ب کرد. اعضای برخی از اینوپا اشاره ن اتحادیه ارپایی یا هماستری جامعه اروگاروپایی و دیوان داد

کشورهای عضو مردم تقیم مسی راای آن با اشاره کرد که اعض به پارلمان اروپا توانمین جمله از آکه  شوندیماب مردم انتخ 

 .شوندمیاروپایی انتخاب    اتحادیه

 دارند.ورمالی برخ  ل حقوقی وستقالااز    هاسازماناین   •

 ت. یح اسج صح گزینه

 چیست؟  یللالمبین یهاسازمان جادیا یراب وشر نیمتداولترورها قی کشو رویه حقوالملل مطابق حقوق بین .2
 المللی دیگر تصمیم سازمان بینایجاد از طریق    -ب   للی  المنبیس  انتصمیم یک کنفر  قیاز طر  جادیا  -الف

 اسناد غیرقراردادی  قیاز طر  جادیا  -د                                      معاهده  قیراز ط  جادیا  -ج

رای  ب  وشر است. متداولترین المللبین قاعده عرفی حقوقک المللی یبین  یاهانسازمیجاد در ا هادولتحق  ی:شریحسخ تاپ

 باشد.می  معاهدهلی الملبین  یهاسازمانیجاد  ا

 گزینه ج صحیح است. 

 ست ؟غیردولتی ا مانی ذیل سازگزینه ها یک از کدام .3
 س المجالبیناتحادیه    -المللینوق بانجمن حق  -مللالینارت باتاق تج   -المللی صلیب سرخبین  کمیته  -الف

 المجالسبین  هیاتحاد  -المللحقوق بین انجمن  -المللرت بینق تجااتا  -رخس  بیصل  یالمللبین  تهیکم  -پست  یاتحادیه جهان  -ب

 اتحادیه جهانی پست  -رخللی صلیب سالمته بینکمی -ان مللازماجتماعی سقتصادی و  رای اوش  -ج

 لملالاتاق تجارت بین  -پست  یانهج  هیاتحاد  -سرخ  بیلص  یالمللبین  تهیکم -ن مللزماسا  یو اجتماع   یاقتصاد  یشورا  -د

 :شوندمیقسیم  یه های عمومی تدلمللی به دو دسته اتحادیه های خصوصی و اتحاابین  یهاسازمان  ی:تشریحپاسخ 

اتحادیه   -دانوب(سیون رود کمی مللی)از جملهلابینختلف کمیسیون رودهای م-پست یجهان هیاتحاد ی عمومی:اهاتحادیه

 مللیالرافی بینتلگ

  مجالسلابین  هیاتحاد  -المللانجمن حقوق بین  -لمللااتاق تجارت بین  -سرخ  بیصل  یلملالنبی  تهیکم  های خصوصی:حادیهتا

 است.  لف صحیحگزینه ا

 و

 و

 و

 و



        
           

 هعدلیحقوقی    راتنتشاا             
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 دومبخش 
 ری دکت طالیی کاتن

 طراح دتینس اسارو رف بعمنگرفته از کتب بر 

 





                                                                                                                                                                  

  
 

 :کرد جستجو  نیرورونی و بعوامل دته  و دسدر د  توانمیرا  عه ملل  جام یی علل ناکاملکه طور  ب :عه مللجام میعلل ناکا ❖

 .دبو  ل آنر قباد  هاتلدو نهغیر مسئوالشد رفتار   ست جامعه مللشکب  سازمانی که سبون  مل براع   نیترمهم  :امل برونیعو (الف

 عه مللجام کا درحده آمریمت تالیا تضویم ععد ▪

 رگزبی هاقدرتل بادر مق ایی جامعهوانتم عد ▪

 ریمنچو پن بهحمله ژا ▪

 انیلبآ اتیوپی ولیا به یتاله احم ▪

 نالنده فبیه وسه رلحم ▪

 .انستچکسلواکی، له غربریش، تا هبان آلمحمله  ▪

 .تجو کردجس  لمل  عهمجا ثاقر مید انتویمرا    لملعه  ماج  ستل درونی شکعوام :رونیب( عوامل د

 ؛میثاق در هادولتح سالخلع بینی پیشعدم  ▪

 یثاق؛در م به زور وسلت عدم ممنوعیت ▪

 ؛اقا در میثتفاق آرش اش روپذیر ▪

 .ر میثاقد هاولتدی لخدا مورمداخله در ادم عصل ا طلقمپذیرش  ▪

  12در متحد  یشورهاکن یاسر ستشه نج یته نک ن«یمتحدن الیبۀ یمالع»ار ه زمان صدوملل متحد بش سازمان یدایپخ یتار ❖

ار  دیرر پا  حصررل  یقعرر واس  »اسررا  :هکرر داشتند  ان  اذع   ه،یمن اعالنندگاکت امضانشس نیدر ا .گرددیباز م لندن بود،در  1941ژوئن 

 یعتمدداج او  یت اقتصددادینشحون از امطر تجاوز و مخ  ازر جهان آسوده د دل آزالم ۀننداقمعال یارکهما مانه

صلح  جن  و    مانز  آزاد را در للگر میدگر و یدیکبا  یراکه همکد شدن برآن ن هدف،یابه  لین یابر .«دباشیما شورهکهمه 

 .نندکنبال د

  14داشررته شررد در برد ازمان ملل متح س سیتأس هشیدنت ایثبه در جهت تک یمان گیرثرتؤن«، میحدمتالنیه بی»اعالماز پس  ❖

تان گلسنا ر وقتیوز نخستل، یچ نستون چریو وا کیرمت اوق مهورج س ی، رئوزولتر، خیراترر ن یادر  .بود 1941اوت 

مضددا ه ابرا  یسند ردند وک اتلس( مالقا اطی کینتآتالانوس یر اقاقع دا« )ویرز دا یادر »نقطه یشۀ ناوبر عر

  یبرررا یمرر یاو د عیوس مظان کی هکم مادا ...» :آمده است ن منشوریدر ا .رد« شهرت دایکنتتالشور آن»م هه بکد دنیرسان

دگان  ننکضررات امیرر « از نیمرر یاد ع وینظررام وسرر » مفهوم «...است یرورضا شورهکالح سلعخ ده، امیجود نبو یوممع  تیمنا

ان نشررده  یرر ن منشور بیار  د  مطلب صراحتاً  نیاه  کد نرچه ،ندکیمت یاک« حیللمالنین با»سازم یکد جایدر ا یکتالنتر آمنشو

 .تاس

ا و  یرر تالی، انار )آلمرر محررو  یهررالتدو  هیرر ه علکرر شور  ک  26ان  ندگینما جن ، هب اکیمرد آقب ورواع، مت1942 هیانوژ لاوخ یدر تار ❖

ه،  یرر اعالم  نیرر ادر    .ترفرر گ  مانرر تحررد«  ه ملررل میرر المع »ا هک نددیمضا رسانا بهشنگتن را در وا یاهیم، اعالدندرکیم( مبارزه اپنژ

ار کدد شان بدده دارانفرطو  ورمح یهادولته یعل را دخو یداصقتوا یامظابع نمن یه تمامک متعهد شدندن یقمتف

 .دنکنصلح  ایاصمه و مخ کبا دشمنان تر هجداگانا بطور اعضاز  یکچ ید و هرنیگ

 و ❖

 و ❖
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 تریگسالمللی دادیوان بین د  یراآ
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 نابگونج  رگ دنهید نص ستری در موردادگدی للالمینبان یود ایر 
  :ژاپن هیعل رالیا)است ناوبگنج رد  نهن دصی به طمربو یهضق در ار خود رأی 2014 سمار 31 تاریخ رد دگستریدا یللالمبین اندیو

 ماده سه با (II ARPJA) 2 ارپاج به موسوم نوبج قطب در اپنژ هن ن صید برنامه هک دیابمیدر دیوان .دونم صادر د(یلننیوز دورو

 .رداند  یانوخ هم  و  مطابقت  ن نه  صید  بر  ظارتن  یالمللبین  ننوانسیوک  یزمان لدوج  در  شده  یبینیشپ

 ندیوا یتحصال ایمبن استرالیا که شتاد انبی دیوان ،است آور امالز طرفین بر و نظر دیتجد قابلغیر ی،ینها و یقطع که ،رأی نیا در

 با بطهرا در دیوان یتصالح به نسبت نژاپ .ردک ماعال نواید همسنااسا 36 هماد 2 بند بقط نیرفط سوی از درهصا یهااعالمیه  را

  اعالمیه  ینا رد قررم ترالیاسا شرط حق ولمشم ختالفا این که ندکمی عااد و هدنمو ضاراعت الیااستر هیناح زا هشد ملیست اختالف

 رهبه و افکتشا وصصخ رد شیان تافختالا یا «دایایی  قناطم ددوح حدید»ت رب ظرنا های الفاخت ،آن طبق که ؛داشبمی

 از است دهمان التکلیفب آن حدود تحدید که ییایدر مناطق این زا یک ره اب ورجام منطقه یا ختالفا مورد منطقه ره از اریبرد

 نیواد .دد(گر نمی اعالمیه در رجندم ثنایاست ولشمم خواهان یدعو هک کرد مالاع  اندیو دیگر، انبی )به .اند شده ناءثتاس حیتصال

 ودحد یدتحد وصصدرخ فالاخت وجود کند، اپید لماع ا یتبلاق بتواند شرط حق اینکه برای ؛ددهمی ارقر حظهمال وردم ار لهئسم نیا

 بقط ساقیانو در ینرفط میان اییدری دحدو دیدتح  به عراج اختالفی هیچ که آنجا از .است یضرور  هیقض این طرفین میان ریایید

 ر کشو نای اتدهتع اب نپژا  هنن شکار های عالیتف انطباق عدم ای انطباق ربارهد تنها اضرح فالتاخ هنکآ یللدب و تهنداش وجود بوجن

  .نیست عمسمو و پذیرش لقاب ندیوا صالحیت به سبتن اپنژ اعتراض هک رسد یم هتیج ن این به دیوان ،دشبامی وننوانسیک ینا قبط

  ای ه تهساخو همه اجابت معد با پایان در دیوان ننابرایب .است وینتک لاح رد و دوجوم نامهبر یک 2 جارپا که داینم می اراظه انیود

 ارپ)جا نجنوبگا در اش میعل هرنامب با تبطرم ها ن هن نرماد و تنگرف کشتن، یابر ویژه جوزهایم مهه نپژا که ردک قررم هان،اخو

  هیچ دیوان .دکن دداریخو امهبرن آن پی در نوینساوکن 8 هدام 1 ندب طبق آینده در یایزهمجو ینچن یطااع از و کند لغو ار ( 2

 یا عطاءا از تا دینما زملم ار نژاپ آن طبق که بود ردهک استدرخو ایرالتسا که را فیاضا یاه ارتسخ نراجب ات بیند نمی رورتیض

 آن که چرا د،کن ررقم دشبامین  8 دهما در( )مندرج هومفم به علمی حقیقت دفه با که ن نه یدص برای ژهوی وزمج  هرگونه ایاجر

 .ستا  هدش  العما  عضو کشورهای  مهه  به  نسبت  این  از  پیش  دتعه

 ی بود(ردکت سؤال)کورفو نگهت درمو ان دری دیوار 
 مورد یاحلس یهاآتشبار وسطت نیآلبا کشور ساحلی آبهای در فوورک تنگه از ورعب گامنه سانگلی نگیج های تیشک 6194 مه 51 در

  ن یم رفجاان و ردندک درخورب ن می با روبمز تنگه از ورعب هنگام نگلیسیا جنگی یکشت دو سال انهم کتبرا 22 رد .تندف رگ رقرا حمله

 سال همان رنوامب 13 و 21 در .دش انگلیسی انوردیانرد و افسران زا تن 44 نشد شتهک و اهکشتی به ارتسخ نآمد دوار بوجم

 .نددش کورفو ی تنگه در واقع آلبانی آبهای رد ینهام کردن پاک غولشم نیابآل لتود یترضا بدون نگلیسا ییریاد نیروی دهایاحو

 واندی به که کرد هوصیت نیطرف به امنیت یشورا .دکر ایتشک یتنام شورای به رفوکو گهتن در یذارگ نیم همسئل ی رهبارد انتلسانگ

 و  مین نفجارا مورد رد بانیآل ولیتمسئ به طبومر دکر می ییدگرس آن به باید نیواد هک موضوعی .ندکن عرجو دگستریدا یلالملینب

 ی بانآل دولت هک بود ارواست صلا اینرب آلبانی لتود تحکومیم .ودب نهایم نکرد پاک در سلیگان لمع  ودننب ای بودن مجاز نینهمچ 

 عمطل کردمی دیدهت فوروک نگهت در را کشورها کلیه ضرر بی رعبو که مین رجاانف خطر از را یانگلیس ایهیشتک است داشته یفهوظ

 پرداخت  به حکم و (دد خیصتش ینم اانفج( (ز حاصل تاخسا لئومس ا( ی ناآلب رأی، 5 بلمقا در رأی 11 اب دیوان .کند

 رضایت بدون که را یسانگل طتوس ینم از تنگه دنکر اکپ عمل ءراآ قفاات به همچنین و کرد ادرص انگلیس هب لبانیآ ویس زا امترغ 

 ا طخ ی هنظری به ،طرخ و اطخ نتیس ی هینظر دو بین نشگزی مقام در واندی کلی، طور به .کرد محکوم ودب هفترگ منجاا انیآلب

 .دبو یلمامت

 و

 و

 و



 

                    ری حقوق بین المللکتد  تخصصی  تهبس

 

269 
 

 

 
 ش چهارمخب

 زا تخرجمسنکات 

 (1391-1396) یدکتر یهاآزمونسؤاالت  



                                                                                                                                                                  

 ز هرگونه ا لوگیریجای بر ان مللامنیت سازم  یورادام شاقستین خن ،دحتل م شور ملتم منفصل هف 40ه ادم  قبط

 ه کتی قموت ماام اقداجان بر نینفع مبذی ایهاست از طرفدرخو ل تجاوزعما یح صلح، نقش صل لیه د عیتهد

 .دهدص میب تشخیمطلوا ی ریضرو منیتا رایشو

 ر کنندالمللی را پبینامعه ج  بودن یعدب کتدر د شده ایجا یهافاشکند ادهش قادر المللیبین یهاسازمان. 

 مایاپیهوفروند ک ی دنش دلیل ساقط ی، بهدادگستری مللالد دیوان بیننز یکارایران از آم  تیام شکاجرانس 

و  حهالصمچون طرفین دعوا به  کجا رسید؟ایی، به آمریک نسنسوی وناوسط ان تریی امالیپکت هواشری مسافربر

 .رج شدان خ دیوا ارتور کسد زا تکایتند، شت یافسفق داتو

 شندبایم هماساسی و م شکالتای حل مبرله سیو نیترمناسبی، ملللابین یهاسازمان :نیایترم  ده دیوینظری. 

 های ا از میان برداشتن سیاستیکاهش ه بهانی رت جتجا انسازم از  ناجه هایرواز کش هیوجقابل ت شبخ قادنتا

 .تسا ریگدصوالت ت و برخی محاسوج ی، منرزکشاو تالوصحمات ه واردزمین رد هادولت تیایمح 

  ح صلدن حفظ اافتطر خ  مال بهاحت فیالثر اختادر رگاه ه امنیتی وراش ور ملل متحد،منش 33 جب مفاد مادهوم به

توصیه خود  بنتخااه ا بی و نیآمیز را بنا به انتخاب طرفمتای مسالشیوه .باشدته شداجود لی ولمالبین تو امنی

 .دنکیم

 تاس ؤسسات مستقلم دیجااارکان فرعی،  سر تأسیدحد مت ان مللعمومی سازم  عمجمنونی ک گرایش. 

 ه، حرب ینآخر خصی،شمدف ، هدیک تهدین ودجدی ب کمال تحدم ان مللسازم ق ابدبیر کل س رتبه أت عالیهی

 .کندمییه صتو تینام  شورای ور بهزانه تدس یشپ ردبرکا را برایو موازنه پیامدها  ی متناسببزارهاا

 گرددینمری ا ادای نیمد وینسبت به دعا حکمای راج  ضایی شامل ق مصونیت سلب، 1975ون ساس کنوانسیابر 

 .أست یاهگانادجونیت مصب عالم سلأزم ستلم احکامینین چ  ایاجر

 تیحیالص  خروج  :اداری سازمان ملل متحد م دادگاهاه احکاض بعتراط شرو 

  اهگدادسط  حیت تول صالاأعم  مدع 
 اهاز سوی دادگ  رسیداد  ساسی در آیینا  اشتباه  شورمن  مقرراتعی در مورد  وموضحکمی  ه  اشتبا 

 نیخرآ سهیرئ أتیو هعض یهادولت ناندگیمان ازمتشکل  هتیمک :یراه ادادادگم کاتراض به احاع یاصالح برن رک 

 یع عمومجالس مجما

 یترمشونظر  لبدر قا یرتسگددا یالمللنیب نواید :ضترااعه ب یدگیرس یصالح برا رکن 

 موه گوااهداف گر (GUUAM Group)  باه اری، مبارزگذیهی، سرمارژان تو نقل، مبادالمل و ح  تجارتگسترش 

 .تاس یراملف فتهای نات سازمبانایسم و ج رتروو  یییی طالجدا

 نوب اصل( ل مرNoblemaire در )و واحد ل مشاغ یراب ناکسیستمزد د یینعای ترب اصلن ای :یالمللنیب یهاسازمان

 .دگردیمللی اعمال ملابین نندارمابعیت کف نظر از تارص

 و 

 و 

 و 

 و 



 

                    ری حقوق بین المللکتد  تخصصی  تهبس
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 * ینظم حقوق کنون در  ازمان مللور سمنش *
 اصول  و مقاصد - اول  فصل

 :۱ ماده

 :است ریز قرار به متحد ملل قاصدم 

 و  صلح هیعل داتیهدت کردن برطرف و یر یجلوگ یبرا ثرؤم یجمعدسته قداماتا ندآور عمل هب ورمنظ نیبد و یللالمنیب تیمنا و صلح حفظ

 که ییهاتیوضع ای یالمللنیب اختالفات فصل و حل و لیتعد موجبات آوردن همراف و صلح اقضن یکارها ریاس ای وزتجا ملع هنرگوه ساختن وقفمت
 الملل؛نیب قحقو و عدالت اصول قطب ر ب و ز یآمالمتمس یهاوهیش با گردد لحص قضن به منجر تاس ممکن

 صلح میتحک یابر  یمقتض اقدامات ریسا انجام و ملل یختاردمخو و وقحق یاوتس لاص هب احترام یمبنا بر لمل نیب رد هاندوست روابط توسعه

 ؛یجهان

 و شبردیپ در و است یشردوستب ای یفرهنگ و یاعاجتم و یاقتصاد یهانبهج یادار که یمللالنیب مسائل حل رد یالمللنیب یرهمکا حصول 

 ؛ ذهبم ای و نزبا جنس، ،ادنژ  ثیح از ز یاتم نبدو همگان یبرا یاساس یاهیادآز و ربش حقوق به احترام قیتشو

 .دارندیم لمعمو مشترک یهاهدف نیا حصول تهج للم که یاقدامات کردن هماهنگ یبرا یمرکز بودن

 

ماهنگ ی برای هز ن مرکبود -یللالمبیندر حل مسائل  المللینیبحصول همکاری  -للیالمبینامنیت ح و حفظ صل:لل متحدمقاصد م :نکته*

 شترکم ت اهدافدر جه ماتااقد کردن

 ؟دشو یمتحد محسوب نمل منشور ملل از اصو ریموارد زز ا یکیکدام  :سوال 
 توسل به زور  ( اجتناب از۱
 للیالمبین تیمنحفظ صلح و ا (۲
 یالمللبین یکار( تحقق هم3
 نیادیبن یها یه حقوق بشر و آزادببه احترام  قی( تشو4

 جرا شد؟ الز چه تاریخی الزم اد احور ملل متمنش:سوال تالیفی

 1945اکتبر  24( 4  1945 رامبنو 24(  3     1945امبر نو 15  (2   1945اکتبر  20( 1

 . ست( صحیح ا4گزینه )

ه بود، روز تصویب شدآرا و به اتفاق اپرای سانفرانسیسکمومی در تاالر علسه ژوئن در یک ج 25اریخ در ت تحد کهنشور ملل مم :نکته*

ه  ک  س از آن پ 1945بر تاک 24ر الخره دشد و با دتأیی داًدمج« ت بنای یادبود »سربازان گمناماتی در تاالر اجتماعیفارآن، طی تشاز  بعد

 .دالزم االجرا ش ،ردندور را تسلیم کند تصویب منشوروی سه، چین و شنسفراانگلیس، امریکا، 

 :۲ دهام

 وووو 

 ووووو 

 وووووووو 

 


