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المللي تقريرات درس حقوق سازمانهاي بين

زادهدكتر ابراهيم بيگ

كليات: فصل اول

مقدمه

ي بطور كلي پديده. المللي در حقيقت بيانگر نوعي فدراليسم جهاني هستندهاي بينسازمان

ها حول هدف يا اهداف مشترك با حفظ روند پيوستن و اتحاد دولت«فدراليسم عبارتست از 

.»هر يك از آنهاخود مختاري

فدراليسم داخلي يك سيستم سياسي . الملليتواند هم داخلي باشد و هم بينفدراليسم مي

ي آن ويژگي دولت بودن تشكيل دهنده) نهادهاي(هاي منسجم و واحدي است كه تجمع

دهند و فقط تركيب آنهاست كه يك دولت الملل از دست ميخودشان را از لحاظ حقوق بين

ي اين تجمع، هر كدام در ولي در عين حال، اين نهادهاي تشكيل دهنده. آوردميرا بوجود 

اما برعكس، در فدراليسم جهاني، ما شاهد . درون خودشان داراي اختياراتي هستند

ويژگي دولت بودن خودشان را ) هادولت(ي آن هايي هستيم كه عناصر تشكيل دهندهتجمع

. كنندن، يك نهاد مستقل از خود ايجاد ميكنند و ضمن حفظ ويژگي خودشاحفظ مي

.باشندالمللي در واقع، نماد بسيار بارز فدراليسم جهاني ميهاي بينسازمان

به . المللي، حيات مستقل و شخصيت حقوقي مستقل از عناصر خود داردهاي بينسازمان

لي هستند كه هاي فدراالمللي از يك ديد شبيه به برخي دولتهاي بينطور خالصه، سازمان

از اين . باشندما اكنون در جهان شاهد آنها هستيم، و از يك نگاه ديگر، با آنها متفاوت مي

شوند اي از نهادها هستند كه با يكديگر جمع ميالمللي، مجموعههاي بينديدگاه كه سازمان

. سيمشناها ميآورند، شبيه فدراليسمي است كه ما بين دولتو يك نهاد ديگري بوجود مي

اند كه ي مستقلي بوجود آوردهي آمريكا، سوييس و بلژيك، مجموعهمثال در اياالت متحده
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شوند بلكه الملل دولت محسوب نميهر كدام از اينها خودشان به تنهايي از لحاظ حقوق بين

.شودي آنها دولت محسوب ميمجموعه

ت كه هر كدام از اينها، يكسري كنند اين اسعلت اينكه اين تركيب را به اين شكل ايجاد مي

هاي مثال در آمريكا هر يك از ايالت. كنندهاي داخلي براي خودشان حفظ ميخود مختاري

موجود، ضمن اينكه در روابط خارجي خود تابع دولت فدرال هستند، اغلب براي خودشان 

ايالت ٤٣ا، ايالت آمريك٥٠مثال از . حتي در مواقعي مجلس هم دارند. مقررات داخلي دارند

يعني در مقررات . ايالت چنين مجازاتي در قوانين خود ندارند٧مجازات اعدام دارند و 

كنند، اما در سياست خارجي و روابط داخلي خود همه از يك نظام واحد تبعيت نمي

.المللي بخصوص در مسايل پرچم، پول و ارتش تابع قدرت مركزي هستندبين

الملل، به تنهايي دولت محسوب ها در مفهوم حقوق بينالتاما جالب اينجاست كه اين اي

و »  جمعيت«،  »سرزمين«الملل دولت نيازمند سه عنصر شوند؛ زيرا از لحاظ حقوق بيننمي

بنابراين، اين . اندرا نيز به آنها اضافه كرده»  شناسايي«است كه البته برخي عنصر »  حاكميت«

شوند بلكه فقط تركيب آنهاست كه ولت محسوب نميالملل دها از لحاظ حقوق بينايالت

به . هايي هستندولي از لحاظ داخلي اينها داراي يكسري خودمختاري. روددولت بشمار مي

.گويندمي» فدراليسم داخلي«چنين وضعيتي 

ي آن وجود دارد كه عناصر تشكيل دهنده» الملليفدراليسم بين«در مقابل فدراليسم داخلي، 

ژگي كامل خود، نوعي تجمع مستقل از خود و داراي حياتي جداي از خود ضمن حفظ وي

المللي هاي بينالمللي يا سازمانهاي سنديكايي بينمثل فدراسيون. آورندبوجود مي

هاي ي آنها، دولتهايي هستند كه عناصر تشكيل دهندهها، سازماناين سازمان. الدوليبين

ينكه ويژگي خودشان را از لحاظ حقوقي يعني دولت ها ضمن امستقل هستند كه اين دولت

كنند كه اين تجمع حياتي ريزي ميي تجمعي را پايهكنند، در عين حال شاكلهبودن حفظ مي

» الملليهاي بينسازمان«ها، ها و تشكلگونه تجمعي بارز ايننمونه. مستقل از آنها را داراست

.هستند

لليالمهاي بيني تاريخي سازمانريشه

المللي از لحاظ تاريخي، به دوران عهد عتيق و بطور دقيق به زمان هاي بيني سازمانريشه

هاي سياسي در دوران عهد عتيق، يكي از مهمترين تجمع. گرددشهرهاي يونان برمي- دولت

- اين دولت. بوده است» اسپارت«و » آتن«شهرهاي يونان مثل -كه وجود داشته است، دولت
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هاي سياسي در آنجا بيشتر در جريان لذا، فعاليت. اندتمدن، فلسفه و علم بودهشهرها مهد

هاي سياسي آن زمان شهرها با تجمع- در عين حال، با توجه به اينكه اين دولت. بوده است

هاي جداي از يكديگر را به صورت نهادي متمركز درگيري داشتند، مجبور بودند كه قدرت

هاي بتوانند در پناه اين نهاد تازه تاسيس شده، در مقابل قدرتدرآورند تا بدين وسيله 

توانيم مشاهده شهرها، دو دسته سازمان را مي- در زمان اين دولت. خارجي مقاومت كنند

:كنيم

ها، قدرت شهرهاي يونان، در چارچوب اين آمفيكسيوني- كه دولت»  آمفيكسيوني«: الف

كردند تا بتوانند در مقابل اتژي واحد نظامي را اخذ ميكردند و استرنظامي خود را متمركز مي

.تهاجمات خارجي مقاومت كنند و حمالت آنها را دفع كنند

-ها عمدتا نهادهايي بودند كه توسط اينها، دولتكه اين سازمان»  سيماشي يا سيماچي«: ب

.ندكردشهرهاي يونان از اماكن مقدس مذهبي خود در مقابل تهاجمات خارجي دفاع مي

ي امپرياليستي ي خود را ادامه دادند تا آن زمان كه آتن داعيهشهرهاي يونان اين شيوه- دولت

شهرهاي يونان بلكه سراسر -ي خودش را بر ساير دولتپيدا كرد و تصميم گرفت سلطه

ها ي معروف آتن به اسپارت سبب شد كه اين سازمانجهان گسترش دهد و بدنبال آن حمله

.گذارند و ديگر نتواند به حيات خويش ادامه دهندرو به افول 

كرد، ضرورت المللي پيشرفت مياما در كنار اين تجربه، به ميزاني كه زندگي اجتماعي بين

. شدالمللي حس ميي بيني جامعهدهندهايجاد چنين تمركزهايي ميان عناصر تشكيل

د شود، در ابتدا روابط سياسي شد اين احساس در بين آنها ايجامهمترين محملي كه سبب مي

توانست اين روابط تنظيم شود، همين نهادهايي بود و ديپلماتيك بود و بهترين جايي كه مي

المللي هاي بينرفته قلمرو فعاليت سازماناما رفته. آمدها بوجود ميكه توسط اين دولت

ماعي، فرهنگي هاي اقتصادي، اجتهاي سياسي، بلكه عرصهگسترش يافت و نه تنها عرصه

.را نيز تحت پوشش قرار داده است... و

يعني هيچ . المللي اصال قابل تصور نيستهاي بينالمللي بدون سازمانامروزه زندگي بين

به عبارت ديگر، در . توان پيدا كرد كه عضو يك يا چند سازمان نباشددولتي را بال استثنا نمي

داشته باشد و حداقل عضو يك سازمان پذير نيست كه دولتي وجود حال حاضر امكان

المللي در زندگي هاي بينشود كه تا چه حد سازمانبنابراين، مالحظه مي. اي نباشدمنطقه
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اي كه ذكر با مقدمه. المللي از جايگاه مهمي برخوردارندسياسي، اقتصادي و اجتماعي بين

.يمكنالمللي را آغاز ميهاي بينشد، اهم مطالب مربوط به سازمان

الملليتعريف سازمان بين- ١

هاست كه منجر به تشكيل نهادي مستقل، دايمي، با اركان المللي، تجمعي از دولتسازمان بين

.گرددخاص، داراي شخصيت حقوقي و براي نيل به هدف يا اهداف مشتركي ايجاد مي

كنند بدون اينكه هايي وجود دارد كه گاه با اين تعريف مطابقت ميبايد متذكر شويم كه پديده

كنيم كه ممكن است نهادهايي وجود يعني ما مشاهده مي. المللي محسوب شوندسازمان بين

هاي ادواري داشته باشند ولي در داشته باشند كه داراي ساختاري منظم باشند و اجالس

هاي بعبارت ديگر اين نهادها، تمام ويژگي. المللي قرار نگيرندهاي بيني سازمانزمره

ي بسيار نمونه. باشندالمللي ميالمللي دارند ولي فاقد شخصيت حقوقي بينهاي بينازمانس

شود، المللي محسوب نمياست كه يك سازمان بين»  جنبش عدم تعهد«ها، بارز اين پديده

هاي ساالنه و منظم دارند، مسئول دارند، دبيرخانه ها عضو آن هستند، اجالساگر چه دولت

المللي محسوب المللي، يك سازمان بينهاي بينولي در مفهوم حقوق سازماندارند، ... و

.المللي استشود؛ زيرا فاقد يك شخصيت حقوقي بيننمي

معروف است، يك » فرانكوفوني«هاي فرانسوي زبان آفريقايي كه به همچنين سازمان دولت

وجود دارد، محسوب الملليهاي بينالمللي به مفهومي كه در حقوق سازمانسازمان بين

هاي آفريقايي فرانسوي زبان در آن گردد؛ زيرا اين سازمان با اينكه تعداد زيادي از دولتنمي

ي فرهنگ و زبان فرانسه تالش آيند و براي توسعهعضويت دارند و همه ساله گرد هم مي

جالب است كه جلسات اين سازمان در. المللي استكنند، فاقد شخصيت حقوقي بينمي

گردد و حتي در اجالس چند سال پيش آن رييس جمهور سطح بسيار بااليي برگزار مي

.فرانسه شخصا در آن شركت داشت

كنند بدون اينكه المللي را نهادينه ميهايي هستند كه روابط بينها، پديدهدر واقع اين سازمان

شخصيت حقوقي زيرا وقتي ما براي آنها. المللي محسوب شوندبتوانند يك سازمان بين

المللي قايل نشويم، به معناي اين است كه حيات مستقلي براي آنها قايل نيستيم و وقتي بين

ولي . المللي قرار گيرندهاي بينتوانند در قلمرو سازمانحيات مستقلي نداشته باشند، نمي

ن توانند يك سازماي خود پيدا كنند، ميچنانچه حيات مستقلي از عناصر تشكيل دهنده
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هاي المللي محسوب شوند كه اين مطلب در بحث مربوط به شخصيت حقوقي سازمانبين

.المللي به تفصيل بررسي خواهد شدبين

است كه تمام مجالس دنيا در اين » المجالسي بيناتحاديه«ها، ي ديگر اين پديدهنمونه

عضاي شود؛ زيرا االمللي محسوب نميكنند ولي سازمان بيناتحاديه شركت مي

ي آن از لحاظ حقوق داخلي كشورشان صالحيت تشكيل سازمان را ندارند و از دهندهتشكيل

.باشندالمللي ميطرف ديگر، فاقد شخصيت حقوقي بين

المللي يك سازمان را سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه شخصيت حقوقي بين

وقي معموال بايد در سند شخصيت حق: توان احراز كرد؟ در پاسخ بايد گفتچگونه مي

شود ما بايد بطور ضمني بتوانيم با توجه موسس سازمان ذكر شود و يا اگر در سند ذكر نمي

يكي از مهمترين آثار شخصيت حقوقي، صاحب . ي آن نهاد، آنرا استخراج كنيمبه اساسنامه

يگر يعني داشتن صالحيت انعقاد معاهده، برقراري رابطه با د. حق و تكليف شدن است

...ي دعوي، والمللي، صالحيت اقامهالمللي، پذيرش مسئوليت بيني بيناعضاي جامعه

وقتي اتحاديه يا انجمني را بررسي كنيم و ببينيم هيچ يك از موارد ذكر شده را ندارد 

فهميم كه شخصيت حقوقي ندارد؛ زيرا تبلور عيني شخصيت حقوقي همين مواردي بود مي

حقوقي يا بايد صراحتا در سند موسس ذكر شده باشد و يا پس شخصيت . كه ذكر شد

بهر حال، شخصيت حقوقي داراي مصاديقي است كه بصورت عيني تبلور . بصورت ضمني

يابد كه اگر در سند موسس ذكر نشده باشد و بصورت ضمني هم نتوانيم آثار شخصيت مي

فاقد شخصيت حقوقي حقوقي را مشاهده كنيم، بايد بگوييم كه چنين موسسه يا انجمني 

گردد؛ زيرا اگر واقعا قصد علت اصلي آن هم به قصد ايجاد كنندگان آن سازمان بر مي. است

داشتند، يا بطور صريح و يا بطور ضمني چنين ايجاد يك سازمان با شخصيت حقوقي مي

گذاشتند شخصيت حقوقي سازمان مبهم و مجمل به عبارتي، نمي. كردندچيزي را بيان مي

.بماندباقي 

الملليهاي بينبندي سازمانطبقه- ٢

بندي كرد كه اين توان به چهار دسته يا شكل طبقهالمللي را ميهاي بينبطور عمده، سازمان

:گيردبندي بر اساس معيارهاي زير صورت ميطبقه

المللي بر اساس ماهيت اعضاهاي بينبندي سازمانطبقه: الف
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هاي سازمان- ١: شوندماهيت اعضا به دو دسته تقسيم ميالمللي براساسهاي بينسازمان

.المللي غير دولتيهاي بينسازمان-٢الدولي؛ المللي بينبين

الدوليالمللي بينهاي بينسازمان- ١

باشند؛ خواه جهاني ها ميهايي هستند كه متشكل از دولتها، سازمانمنظور از اين سازمان

ي آنها ها اين است كه عناصر تشكيل دهندهك در اين سازمانپس مال. ايباشند خواه منطقه

الدولي، نهادهاي غير دولتي هم البته ممكن است كه در يك سازمان بين. باشندها ميدولت

بخش هم هاي آزاديمثال در سازمان ملل متحد، جنبش. عضو باشند اما تصميم گيرنده نيستند

ي سازمان مثال نماينده. يري سازمان را ندارندگنماينده دارند ولي حق شركت در تصميم

كند  و عنداللزوم در ها شركت ميها  و اجالسآزادي بخش فلسطين در تمام كنفرانس

به اين دسته از اعضا، اعضاي . كند ولي حق راي نداردجلسات شوراي امنيت نيز شركت مي

دهند محسوب شوند تشكيللذا، مراد از اعضا، اعضايي است كه عنصر. كنندناظر اطالق مي

.ها مشاركت داشته و از حق راي برخوردار باشندگيريو در تصميم

الدولي ممكن است مانند سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان المللي بينهاي بينسازمان

ي المللي كار در سطح جهاني باشند و ممكن است مانند سازمان وحدت آفريقا، اتحاديهبين

.اي باشندهاي آمريكايي، در سطح منطقهمان دولتاروپا و ساز

المللي را هاي بينالمللي جهاني، ممكن است نمايندگان ساير سازمانهاي بيندر سازمان

مشاهده كنيم، ولي اين نمايندگان حق راي ندارند و فقط بعنوان ناظر در جلسات سازمان 

معموال در جلسات مجمع عمومي ي سازمان كنفرانس اسالمي كهمثل نماينده. حضور دارند

ي عرب كه در ي اروپا يا اتحاديهي اتحاديهيا نماينده. كندسازمان ملل متحد شركت مي

گيري ندارند؛ با اين كنند ولي حق راي و شركت در تصميمجلسات سازمان ملل شركت مي

.ها و اطالعات آنها استفاده كردتوان از نظرات، راهنماييحال، مي

المللي غير دولتيهاي بينانسازم- ٢

ي مدني جهاني بشمار ،  كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل جامعه»هاي غير دولتيسازمان«

شوند كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتهاي مختلف روند، به سازمانهايي گفته ميمي

ستند و داراي الدولي نيهمانطوري كه از نامشان پيداست، اين سازمانها بين. شوندتشكيل مي

.باشندالدولي ميوجوه افتراقي با سازمانها بين



www.zarrokh.ir

٧

هاي الدولي اين است كه سازمانالمللي بينهاي بينها با سازمانوجه اول افتراق اين سازمان

آيند، در المللي بوجود ميي بيناالصول بر اساس يك معاهدهالدولي، عليالمللي بينبين

.آيندي براساس مقررات داخلي يك دولت بوجود ميهاي غير دولتحالي كه سازمان

االصول الدولي، عليالمللي بينهاي بينسازمان. فرق دوم در مورد شخصيت حقوقي است

توانند هاي غير دولتي به سادگي نميالمللي هستند، ولي سازمانداراي شخصيت حقوقي بين

رين حقوقي اختالف نظر است المللي شوند؛ چرا كه هم  در دكتداراي شخصيت حقوقي بين

اي از حقوقدانان معتقدند كه چون فرد تابع از لحاظ دكترين، پاره. الملليو هم در اسناد بين

، به طريق )الملل استگيرند كه فرد تابع حقوق بيناصل را بر اين مي(الملل است حقوق بين

المللي يت حقوقي بينشود و لذا داراي شخصالملل مياولي تجمع آنها هم تابع حقوق بين

المللي غير دولتي داراي هاي بينگاه سازماناما برخي معتقدند بطور كلي هيچ. شوندمي

الملل باشد و بديهي شوند؛ زيرا قبول ندارند كه فرد تابع حقوق بينشخصيت حقوقي نمي

شخصيت توانيمالملل ندانيم، براي تجمع آنها نيز نمياست كه وقتي فرد را تابع حقوق بين

.المللي قايل شويمحقوقي بين

گروه سومي از حقوقدانان هستند كه نظر بينابيني دارند و آن اينكه ما با توجه به عملكرد 

ي اين نظريه تا حدي با رويه.  سازمان بايد ببينيم كه داراي شخصيت حقوقي هست يا خير

شود كه ديوان ي مياين نظريه ناشي از يك نظر مشورت. المللي منطبق استقضايي بين

» خسارات وارده به سازمان ملل متحد«تحت عنوان ١٩٤٩المللي دادگستري در سال بين

، جنگ ١٩٤٨قضيه از اين قرار بود كه بعد از اعالم دولت اسراييل در سال . صادر كرده است

بدنبال اين مساله دبير كل وقت سازمان ملل متحد، . شديدي بين اعراب و اسراييل درگرفت

از اهالي سوئد، كه كارمند سازمان ملل » كنت برنادوت«از طرف خودش، يك ميانجي به نام 

اين فرد در اسراييل . هاي اشغالي فرستادبود براي خاتمه دادن به اين وضعيت به سرزمين

تواند عليه بعد از كشته شدن اين سوال مطرح شد كه آيا سازمان ملل متحد مي. كشته شد

ي دعوي كند يا خير؟ علت اين سوال هم آن دوفاكتو  وجود دارد، اقامهدولتي كه به صورت

ها حق المللي دادگستري فقط دولتي ديوان بيناساسنامه٣٤ي است كه بر اساس ماده

در اين قضيه، ديوان . ها به ميان نيامده استرجوع به اين ديوان را دارند و بحثي از سازمان

ها نبايد به ماهيت افرادي كه در آنجا حضور دارند ازماناعالم كرد كه ما براي تشخيص س

يعني بايد با توجه به . توجه كنيم، بلكه بايد به ماهيت عمل و عملكرد سازمان توجه كنيم
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المللي هست عملكرد سازمان تشخيص بدهيم كه آيا اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين

سازمان ملل متحد، اين سازمان داراي سپس نتيجه گرفت كه با توجه به عملكرد . يا خير

.باشدالمللي ميشخصيت حقوقي بين

توانيم از اين قضيه برداشت كنيم اين است كه ما با توجه به ماهيت افراد، ي مهمي كه مينكته

سازمان و با توجه به اشتغاالت »  عملكرد«كنيم، بلكه با توجه به اعطاي شخصيت حقوق نمي

حال با توجه به اين قسمت از راي، اگر ما . شويمحقوقي ميسازمان، قايل به شخصيت

المللي است، بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه عملكرد يك سازمان غير دولتي داراي بعد بين

المللي نداشته المللي خواهد بود و اگر بعد بينپس اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين

.باشد، داراي شخصيت حقوقي نخواهد بود

توان حكم واحد و كلي صادر كرد كه تمام هاي غير دولتي نمينابراين، در خصوص سازمانب

بلكه . آنها داراي شخصيت حقوقي هستند و يا هيچ كدام از آنها داراي چنين شخصيتي نيست

كه مجري »  المللي صليب سرخي بينكميته«مثال . بايد به عملكرد آن نگاه كنيم

باشد، چون فعاليت اين كميته ژنو در مخاصمات مسلحانه مييهاي چهارگانهكنوانسيون

.المللي استتوانيم حكم كنيم كه داراي شخصيت حقوقي بينالمللي است پس ميبين

٢٠المللي از اوايل قرن هاي غير دولتي در اسناد بيني شخصيت حقوقي سازماناما مساله

. مطرح شد» المللق بيني حقوموسسه«به بعد بود كه در ١٩١١هاي يعني سال

يعني ما داراي يك . هايي هم مطرح شد ولي النهايه تا كنون ره به جايي نبرده استنويسپيش

اما در چهارچوب . هاي غير دولتي نيستيمالمللي جهاني در مورد سازمانكنوانسيون بين

ي معاهده«ماده منعقد شده است معروف به ١١اي در معاهده١٩٨٦در سال »  شوراي اروپا«

بر اساس اين معاهده، سازمان غير دولتي كه حداقل در دو كشور داراي . » استرازبورگ

البته بايد اذعان داشت . شودالمللي محسوب  ميفعاليت باشد، داراي شخصيت حقوقي بين

بلكه كنوانسيوني است كه حداكثر بين . ي جهاني نيستي مزبور، يك معاهدهكه معاهده

. االجراستوراي اروپا الزمكشورهاي عضو ش

هاي خودش كه براساس فصل نامهشوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در بسياري از قطع

شود كه ها حق و تكليف قايل ميكند، براي اين سازمانهفتم منشور ملل متحد صادر مي

.شودي بسيار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسني و هرزگوين مشاهده مينمونه

هاي غير دولتي دهد كه بايد اجازه بدهد سازمانبه دولت عراق دستور مي٦٨٨ي نامهقطع
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بينيم در اينجا نوعي پس مي. هاي خودشان را به مردم عراق برسانندبشردوستانه بتوانند كمك

.المللي غير دولتي ايجاد شده استهاي بينحق براي سازمان

الدولي است و طرف و مان ملل متحد يك سازمان بيندانيم كه سازبنابراين، با اينكه مي

بينيم اين سازمان براي يك نهاد غير دولتي مخاطب آن قاعدتا بايد دولت باشد، ولي وقتي مي

فهميم كه به نوعي براي اين نهادها قايل به شخصيت شود، ميقايل به حقوق و تكاليف مي

توانند صاحب حق و تكليف تي هم ميكند كه نهادهاي غير دوليعني بيان مي. حقوقي است

هاي شوراي امنيت نامهالملل، با توجه به همين قطعبه همين علت در حقوق بين. باشند

يعني . »اندالمللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي عملي شدههاي بينسازمان«گويند كه مي

.در عمل به آنها اعطاي شخصيت حقوقي شده است

الملل به هاي سازمان ملل، يكي از منابع حقوق بيننامهكه امروزه قطعدانيماز طرفي نيز مي

المللي وجود ها بگوييم كه سند بيننامهتوانيم به استناد همين قطعرود؛ يعني ميشمار مي

. توانيم بعنوان سند ارايه دهيم و به آنها استناد كنيمها را مينامهبه عبارتي همين قطع. دارد

هاي غير شوراي امنيت، كه براي سازمان٦٨٨ي نامهم بگوييم به استناد قطعتوانيمثال مي

هاي غير دولتي داراي شخصيت دولتي نوعي حق را به رسميت شناخته است، سازمان

.باشندالمللي ميحقوقي بين

هاي غير دولتي دهد، سازمانالمللي روي ميي بينرفته، با توجه به تحوالتي كه در جامعهرفته

ها روز به روز ابعاد شوند و حضور اين سازمانروز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي

ها نسبت به علت آن هم اين است كه ايجاد اين سازمان. گيردتري به خود ميوسيع

الدولي براي تشكيل ابتدا نياز تر است؛ زيرا سازمان بينالعاده سادهالدولي فوقهاي بينسازمان

آيد ها دارد؛ مذاكره نياز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پيش ميبين دولتبه معاهده

هاي غير دولتي همين كه چند نفر تصميم به ايجاد آن اما سازمان. و چندين مشكل ديگر

لذا . شودهاي يكي از كشورها به ثبت برسانند، تشكيل ميبگيرند و آنرا در ثبت شركت

شوراي اقتصادي اجتماعي . العاده ساده استهاي غير دولتي فوقمكانيزم ايجاد سازمان

هر سازماني كه سند موسس آن «: اي اعالم كردنامهطي قطع١٩٥٠سازمان ملل متحد در سال 

.»الدولي نباشد، يك سازمان غير دولتي استي بيننامهناشي از يك موافقت

لين بار  در منشور ملل متحد در هاي مختلف سبب شد كه اوها در صحنهحضور اين سازمان

»  شوراي اقتصادي اجتماعي«ها امكان داشتن مقام مشورتي در براي اين سازمان٧١ي ماده
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هاي منشور سازمان ملل متحد، سازمان٧١ي بر اساس ماده. ملل متحد در نظر گرفته شود

. قرار گيرندهاي آن سازمانتوانند طرف مشورت اكوسوك در قلمرو فعاليتغير دولتي مي

هاي سازمان ملل متحد در مورد امور خواهيم ديد كه اكوسوك، قسمتي اعظم از فعاليت

سازمان غير دولتي با ٢٠٠٠اقتصادي و اجتماعي را بر عهده دارد كه در حال حاضر بيش از 

.كنندآن شورا، همكاري مي

ولي در حال . ي استهاي داوطلبانه و مردمها معموال از طريق كمكي اين سازمانبودجه

حتي در بلژيك و فرانسه قانون خاص . كنندها به آنها كمك مالي ميحاضر بسياري از دولت

نيز حدود يك ميليارد ٨٤ي سال در بودجه. ها كمك كنندوجود دارد كه به اين سازمان

بينيتومان براي كمك به احزاب سياسي كه در حقيقت نوعي سازمان غير دولتي هستند، پيش

.شده بود

هاي سازمان) الف: كنند كه عبارتند ازهاي غير دولتي، در چهار محور مهم فعاليت ميسازمان

المللي حقوق بشر؛ غير دولتي حقوق بشري كه طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسيون بين

شوند هاي غير دولتي بشردوستانه كه به مسايل مخاصمات مسلحانه مربوط ميسازمان) ب

هاي غير دولتي كه در قلمرو توسعه از جمله سازمان) المللي صليب سرخ؛ جي بينميتهمثل ك

هاي غير دولتي زيست محيطي سازمان) كنند؛ دي اقتصادي و اجتماعي فعاليت ميتوسعه

.باشدكه طرفدار محيط زيست مي»  المللسازمان صلح سبز بين«مانند 

هاي فوق متمركز شده ها در عرصهيت اين سازمانكنيم كه بيشتر فعالبنابراين، مشاهده مي

هاست، بلكه برخي از است، ولي اين بدان معنا نيست كه فعاليت آنها منحصر به همين زمينه

البته هر يك از . مشغولند... آنها هستند كه به مسايل خانوادگي، زنان، سقط جنين و

ها ند؛ اما بطور كل اين سازمانكهاي غير دولتي، تنها در يك مورد خاص فعاليت ميسازمان

.در بيش از يكصد قلمرو فعاليت دارند

ها هاي غير دولتي وجود دارد اين است كه اين سازماني مثبتي كه در خصوص سازماننكته

به عبارتي هيچ كشوري هدايت انحصاري يك . ها قرار دارندبه ندرت در انحصار دولت

هاي ها داراي تابعيتت؛ زيرا اعضاي اين سازمانسازمان غير دولتي را در دست نگرفته اس

ي آن از يك هرچند ممكن است اعضاي تشكيل دهنده. مختلف از سراسر جهان هستند

. سوييسي آن را تشكيل دادند٢٥المللي صليب سرخ كه ي بينمثال كميته. كشور خاص باشند

ختلف اعم از آمريكا، آفريقا، هاي مبينيم كه مليتاما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه كنيم مي
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پس اينطور نيست كه هدايت و رهبري آن را كشور سوييس . آسيا نيز در آن عضويت دارند

.بر عهده داشته باشد

پزشكاني از سراسر جهان . ي ديگري استنيز نمونه» پزشكان بدون مرز«سازمان غير دولتي 

حتي در مشهد نيز فعاليت داشت اين سازمان. هاي گوناگون در آن عضويت دارندبا تابعيت

اعضاي اين سازمان، . كردي خدمات پزشكي ميو در ارتباط با مهاجرين افغاني اقدام به ارايه

.آمريكايي، فرانسوي، آلماني، سوييسي و حتي ايراني هم هستند

ريزي شود، اما ها در يك كشور خاص پايهي اين سازماني اوليهبنابراين، ممكن است هسته

ي استراسبورگ بايد در دو كشور فعاليت داشته باشند تا يك سازمان قل بر اساس معاهدهحدا

جهاني تلقي شوند و از ديدگاه كالسيك بايد در خيلي از كشورها فعاليت داشته باشد تا 

اما به اين . هاي بسيار متنوع و متفاوت دارندبنابراين، اعضاي اين سازمان تابعيت. جهاني شود

هاي غير دولتي، ي سازمانايد اذعان داشت كه معموال اعضاي تشكيل دهندهنكته نيز ب

المللي درآمدند، عمال به دستشان در منابع مالي سازمان بازتر است ولي وقتي به صورت بين

ها، غير از طرفي چون اهداف اين سازمان. كنداتباع ساير كشورها نيز اين امر سرايت مي

نفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خيلي زود رشد انتفاعي و عدم كسب سود و م

.رسندكنند و به نتايج چشمگيري هم ميمي

المللي بر اساس تعداد اعضاهاي بينبندي سازمانطبقه: ب

تقسيم »  ايمنطقه«و »  جهاني«ي المللي، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دستههاي بينسازمان

.شوندمي

المللي جهانيهاي بينسازمان- ١

هاي جهاني اعم از اينكه همانند سازمان ملل متحد صالحيت عام يا همانند سازمان سازمان

فارغ از (ها هايي هستند كه تمام دولتالمللي كار صالحيت خاص داشته باشند، سازمانبين

.اشندتوانند در آنها شركت داشته بمي) هر گونه وابستگي اقتصادي، جغرافيايي، ايدئولوژيكي

ايالمللي منطقههاي بينسازمان- ٢

. ي مشخص هستندسازمانهايي هستند كه محدود به يك تعداد كشور خاص در يك منطقه

به هر حال، . باشد... ي سياسي، نظامي، اعتقادي وتواند يك محدودهحال اين منطقه مي

يي محدود است كه هاها، امر مهمي است؛ يعني به يك تعداد دولتمحدوديت در اين سازمان

هايي مثال سازمان وحدت آفريقا، فقط محدود به دولت. منطبق با معيارهاي آن سازمان است
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تواند در آن عضويت لذا يك دولت اروپايي نمي. ي افريقا وجود دارنداست كه در منطقه

. داشته باشد

ي باال اي محدود به كشورهايي شوند كه از توان نظامهاي منطقهممكن است سازمان

، سازماني است كه فقط كشورهاي )سازمان پيمان آتالنتيك شمالي(مثال ناتو . برخوردارند

ممكن . اروپاي غربي و آمريكا در آن عضويت دارند؛ چرا كه از توان نظامي باال برخوردارند

اي، مثل اكو يا اوپك، اقتصادي باشد، ممكن است مانند سازمان است يك سازمان منطقه

به هر . ي عرب، قومي و زباني باشدسالمي، اعتقادي باشد؛ ممكن است مثل جامعهكنفرانس ا

.هايي است كه داراي معيارهاي مشخص باشنداي محدود به دولتهاي منطقهحال، سازمان

ايالمللي منطقههاي بيناقسام سازمان

-٢باز؛ اي هاي منطقهسازمان-١: شونداي به سه دسته تقسيم ميهاي منطقهسازمان

.اي بستههاي منطقهسازمان-٣اي نيمه باز يا نيمه بسته؛ و هاي منطقهسازمان

اي بازهاي منطقهسازمان) الف

ي دولتهايي كه با معيارهاي آن سازمان سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي كليه

تهايي كه در مثل سازمان وحدت آفريقا كه تمام دول. پذير استهماهنگي دارند، امكان

و يا سازمان كنفرانس . توانند در آن عضو باشنداالصول ميي آفريقا حضور دارند، عليمنطقه

.تواند به عضويت آن درآيداسالمي كه هر ملتي كه مسلمان باشد، مي

اي نيمه باز يا نيمه بستههاي منطقهسازمان) ب

منوط به موافقت ساير اعضاي سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي دولتهاي جديد،

. سازمان است كه در صورت مخالفت آنها، امكان عضويت براي دولت جديد وجود ندارد

ي اروپا كه سازماني است كه عضويت در آن اتوماتيك نيست، بلكه هر دولتي كه مثل اتحاديه

.تقاضاي عضويت دارد، بايد از سوي ساير اعضا مورد پذيرش قرار گيرد

اي بستههاي منطقهسازمان: ج

سازماني است كه فقط منحصر به اعضاي تشكيل دهنده است و دولت جديد در آن وارد 

ي بارز آن بنلوكس نمونه. البته امروزه چنين سازمانهايي بسيار اندك هستند. شودنمي

)BENELUX  (ي گمركي و اقتصادي است بين سه كشور بلژيك، است كه يك اتحاديه

هدف اين اتحاديه، برداشتن موانع گمركي و گردش آزاد كاال فيمابين . كهلند و لوكزامبور

.باشداين سه كشور مي
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المللي بر اساس نوع فعاليتهاي بينبندي سازمانطبقه: ج

المللي ايفا ي بينالمللي بر اساس نوع فعاليت و صالحيتي كه در جامعههاي بينسازمان

.شوندتقسيم مي» با صالحيت خاص«و » مبا صالحيت عا«ي كنند، به دو دستهمي

المللي با صالحيت عامهاي بينسازمان- ١

. كنندهاي زندگي اجتماعي بشر فعاليت ميسازمانهايي هستند كه در تمامي يا اغلب زمينه

مثال سازمان ملل متحد، يك . اي و يا جهاني باشندحال ممكن است اين سازمانها منطقه

ي اروپا و سازمان وحدت آفريقا، يك سازمان عام و اتحاديهسازمان جهاني با صالحيت

.باشنداي با صالحيت عام ميمنطقه

المللي با صالحيت خاصهاي بينسازمان- ٢

اما الزم به ذكر است . كنندي مشخص فعاليت ميسازمانهايي هستند كه در يك يا چند زمينه

المللي كار، سازمان سازمان بين. رندكه غالب اين سازمانها، فقط در يك زمينه فعاليت دا

هاي بارز سازمانهاي ،  نمونه)فائو(بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني 

چنانچه اين سازمانها در خارج از قلمرو خود فعاليت . باشندالمللي با صالحيت خاص ميبين

انوني است و از لحاظ حقوقي كنند، اقدامات آنها و تصميماتي كه اتخاذ كنند، فاقد وجاهت ق

.بال اثر است

المللي بر اساس هدفهاي بينبندي سازمانطبقه: د

المللي با هدف همكاريسازمانهاي بين- ١

است كه بارزترين آنها، ) Cooperation(هدف نهايي اين سازمانها، ايجاد و بسط همكاري 

حصول - ٣«: داردمقرر ميمنشور ملل متحد١ي ماده٤و ٣بند. سازمان ملل متحد است

هاي اقتصادي، اجتماعي و المللي كه داراي جنبهالمللي در حل مسايل بينهمكاري بين

فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي 

ست اين سازمان مركزي ا-٤براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛ 

براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل، جهت حصول به هدفهاي مشترك خود معمول 

. »دارندمي

اي كه در خصوص اين سازمانها بايد ذكر شود اين است كه اين سازمانها معموال در نكته

بزرگ و كوچك، (چرا كه معموال در اين سازمانها اكثر دولتها . انجامدنهايت به سلطه مي

شوند كه حضور دارند و معموال دولتهاي بزرگ و قدرتمند حاضر نمي) يفقدرتمند و ضع
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ها با دولتهاي كوچك و ضعيف برابري داشته باشند بلكه هميشه خواهان حفظ در تمام زمينه

اند كه در مثال در سازمان ملل متحد هيچگاه قدرتهاي بزرگ حاضر نبوده. اندبرتري خود بوده

به همين . ي كشورها از نظر و راي يكسان برخوردار باشندهتصميمات مهم اين سازمان، هم

هاي شوراي امنيت كه از مهمترين تصميمات سازمان ملل متحد به نامهبينيم كه قطعدليل مي

اما در برخي مسايل كه . شوندروند، از سوي دولتهاي بزرگ و قدرتمند تصويب ميشمار مي

ي ثل تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل، همهاز اهميت چندان وااليي برخوردار نيستند م

.اعضا از راي يكسان و مساوي برخوردارند

)مليفراملي يا فوق(المللي با هدف وحدت سازمانهاي بين- ٢

در . دولتهاي عضو است) Integration(هدف نهايي اين سازمانها، وحدت و يكپارچگي 

باشند، بجاي اعضا به صالحيت مياين حالت، سازمان در اموري كه اعضاي براي آن قايل 

. ي اروپا استي بارز آن اتحاديهنمونه. آور استگيرد و تصميمات آن هم الزامتصميم مي

گيري اند تصميماين اتحاديه، در بخشهايي كه دولتها صالحيت خود را به آن تفويض كرده

ام شدن اعضاي گفتيم كه هدف نهايي آنها وحدت است و اين وحدت به معناي ادغ. كندمي

ي اروپاست كه به جاي اعضا ي تجاري، اين اتحاديهمثال در زمينه. باشدسازمان در عمل مي

گيرد و اين تصميم براي فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، ايتاليا، لوكزامبورك و ديگر تصميم مي

ي زمينهي اروپا درتوان گفت كه كشورهاي عضو اتحاديهبنابراين مي. االجراستاعضا الزم

اي يا در قلمرو اقتصادي و پولي نيز به چنين مرحله. اندتجاري به نوعي وحدت رسيده

، يورو بعنوان پول واحد اروپايي تعيين و در ٢٠٠٢ي اند به طوري كه از اول ژانويهرسيده

.هاي عضو جريان پيدا كردقلمرو تمام دولت

اليت خود را از قلمرو اقتصادي آغاز ملي، معموال فعملي يا فراسازمانهاي با هدف فوق

تر است از ساير كنند؛ چرا كه رسيدن به وحدت و توافق در مسايل اقتصادي بسيار آسانمي

تجربه هم ثابت كرده كه سازمانهاي اقتصادي در اين خصوص از موفقيت بيشتري . مسايل

.هااند تا ساير سازمانبرخوردار بوده

المللينهاي بيشخصيت حقوقي سازمان- ٣

شخصيت حقوقي «المللي را طي دو مبحث تحت عنوان هاي بينشخصيت حقوقي سازمان

» الملليهاي بينشخصيت حقوقي داخلي سازمان«و » الملليهاي بينالمللي سازمانبين

.كنيمبررسي مي
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الملليهاي بينالمللي سازمانشخصيت حقوقي بين- ١

. المللي بايد به چند مطلب اشاره كردههاي بينانالمللي سازمدر مورد شخصيت حقوقي بين

ي شخصيت حقوقي؛ و قلمرو مهمترين آنها، زيربناي شخصيت حقوقي؛ دامنه و گستره

.اجرايي شخصيت حقوقي است

الملليهاي بينالمللي سازمانزيربناي شخصيت حقوقي بين) الف

برخي . ظريه وجود داردالمللي، دو نهاي بيندر مورد زيربناي شخصيت حقوقي سازمان

الملل المللي، ناشي از حقوق بينهاي بينالمللي سازمانمعتقدند كه شخصيت حقوقي بين

المللي اعطا الملل است كه به يك سازمان شخصيت حقوقي بيناست؛ يعني حقوق بين

بر اساس اين نظريه، سند موسس سازمان يا قصد ايجاد كنندگان اين سند نيست كه . كندمي

كند، بلكه همينكه يك سازمان عناصر الزم از قبيل سازمان شخصيت حقوقي اعطا ميبه

المللي الملل داراي شخصيت حقوقي بينداشته باشد، از سوي حقوق بين... اعضا، مقر و

.خواهد شد

ي دولتها و قصد توانيم ارادهالمللي نميي ديگر اين است كه در نظام كنوني بيننظريه

گاه اراده و به عبارتي، ما بايد به سند موسس سازمان كه تجلي. اديده بگيريممتعاهدين را ن

بنابراين، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هيچ . اي قايل شويمتوافق دولتهاست اهميت ويژه

لذا زيربناي شخصيت . المللي نخواهد شدالمللي داراي شخصيت حقوقي بينسازمان بين

.ي مشترك دولتها جستجو كردلي را بايد در سند موسس و ارادهالملهاي بينحقوقي سازمان

سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا دولتها بايد به صراحت در سند موسس 

ي خود را ذكر كنند؟ به عبارتي، آيا صراحتا در سند موسس بايد ذكر شود كه سازمان اراده

المللي است؟داراي شخصيت حقوقي بين

المللي در سند موسس بطور صريح الزم بايد گفت كه ذكر شخصيت حقوقي بيندر پاسخ 

نيست، بلكه همينكه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تكاليفي را اعمال 

ي چرا كه الزمه. المللي قايل شويمنمايد، كافي است كه براي آن شخصيت حقوقي بين

چه اين اهليت صراحتا ذكر شود و (هليت است برخوردار بودن از حقوق و تكاليف، داشتن ا

اين سازمان در سرزمين هر يك از : گويدمثال منشور ملل متحد مي). چه صراحتا ذكر نشود

بنابراين، شخصيت حقوقي ممكن است صريح . دولتهاي عضو داراي اهليت حقوقي است
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ما آنرا به تبع ضمني يعني اينكه در سند موسس ذكر نشده، بلكه . باشد و ممكن است ضمني

.كنيمحقوق و تكاليف يك سازمان كشف مي

سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا شخصيت حقوقي، منشا حقوق و 

شود يا خير؟تكاليفي غير از آنچه در سند موسس ذكر شده، مي

اما گاهي ديده . االصول، منشا حقوق و تكاليف سند موسس استپاسخ اين است كه علي

شود كه سازمان براي نيل به اهداف خود، نياز به يكسري حقوق و اختياراتي دارد كه يم

در . باشدي رسيدن به اهداف سازمان ميصراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما الزمه

دهد تا در نيل به اهداف چنين حالتي به آن دسته از اختياراتي كه به سازمان اجازه داده مي

اي كه اين اختيارات بر شود و نظريهگفته مي» اختيارات ضمني«تفاده كند خود از آنها اس

.شودناميده مي» تئوري اختيارات ضمني«شود، مبناي آن به سازمان اعطا مي

كنيم كه صراحتا در بر اساس تئوري اختيارات ضمني، ما به سازمان اختياراتي را محول مي

ي بارز آن نمونه. اهداف سازمان الزم استسند موسس ذكر نشده است، اما براي نيل به

در هيچ جاي منشور ملل . باشندمي» هاكاله آبي«سازمان ملل متحد يا » نيروهاي حافظ صلح«

متحد ذكري از اين نيروها به ميان نيامده است، ولي بخاطر اينكه حفظ صلح و استقرار 

ست، بر اساس اين تئوري، ي سازمان ملل متحد االمللي، هدف اوليهآرامش و امنيت بين

مبناي حقوقي ايجاد . سازمان ملل اختيار دارد چنين نيروهايي براي خود در اختيار بگيرد

توان گفت كه حقوق و بنابراين، نمي. چنين نيروهايي چيزي جز اختيارات ضمني نيست

.تكاليف سازمان محدود به همان چيزهايي است كه در سند موسس ذكر شده است

المللي شود كه زيربناي شخصيت حقوقي بينه آنچه گفته شد، مشخص ميبا توجه ب

اين سند در عين حالي . ي دولتهاستالمللي، سند موسس است كه بيانگر ارادهسازمانهاي بين

تواند مبناي اعطاي حقوق و تكاليف كند، ميكه حقوق و تكاليفي را براي سازمان تعيين مي

.نشده است، و آن اختيارات ضمني استديگري نيز باشد كه صراحتا ذكر 

الملليالمللي سازمانهاي بيني شخصيت حقوقي بينگستره و دامنه) ب

منشور ملل ) ١(٢ي در اين راستا، ماده. كنددر مورد دولتها، اصل برابري بر آنها حكومت مي

.»دي اعضا قرار دارسازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه«: داردمتحد بيان مي

، كه پس از پايان ١٦٤٨گردد به معاهدات وستفالي در سال اصل برابري دولتها بر مي

دارد كه همه اصل برابري دولتها بيان مي. ي اروپا به تصويب رسيدندسالههاي سيجنگ
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ي دولتهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد، هر بعنوان مثال همه. دولتها با هم برابرند

مثال آمريكا با آن قدرت نظامي و اقتصادي داراي يك راي . باشندراي ميكدام داراي يك 

هزار نفر جمعيت دارد، در مجمع عمومي داراي يك راي ١١هم كه »  تائولو«باشد، كشور مي

.بنابراين از لحاظ حقوقي، بين دولتها تفاوتي نيست. باشدمي

به . ي شخصيت حقوقي حاكم نيستالمللي همانند دولتها، اصل برابراما در سازمانهاي بين

ممكن است . ي شخصيت حقوقي از سازماني به سازمان ديگر متفاوت استعبارتي، گستره

اي داشته باشد؛ يك سازمان، صالحيت عام داشته باشد و در نتيجه، شخصيت حقوقي گسترده

و ممكن است سازماني صالحيت خاص داشته باشد در نتيجه، شخصيت حقوقي آن هم 

.به موارد فعاليت آن محدود باشدبسته 

گردد كه در المللي، به حقوق و تكاليفي بر ميهاي بيني شخصيت حقوقي سازمانگستره

چنانچه در سند موسس حقوق و تكاليف متعددي براي سازمان . سند موسس ذكر شده است

به رسميت شناخته شده باشد، شخصيت حقوقي آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه اين 

.حقوق و تكاليف محدود باشد، شخصيت حقوقي نيز محدود خواهد شد

الملليهاي بينالمللي سازمانقلمرو اجرايي يا دامنه شمول شخصيت حقوقي بين) ج

ي شمول و قلمرو اجرايي سوالي كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا دامنه

توان سند به اعضاست يا ميالمللي، محدودالمللي يك سازمان بينشخصيت حقوقي بين

المللي را به دولت يا دولتهاي غير عضو هم تحميل كرد؟موسس يك سازمان بين

المللي، فقط به اعضا قابل االصول، شخصيت حقوقي سازمانهاي بينپاسخ اين است كه علي

المللي عمدتا از نوع معاهده تحميل است؛ زيرا گفتيم كه معاهدات موسس سازمانهاي بين

باشند؛ يعني فقط نسبت به به عبارتي تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي. ارداد هستندقر

هيچ تعهدي را : دارداصل ديگري نيز وجود دارد كه بيان مي. كندمتعاهدين ايجاد تعهد مي

لذا اگر بخواهيم شخصيت حقوقي يك . توان بدون رضايت يك دولت به آن تحميل كردنمي

.ميل كنيم بايد آن دولت رضايت بدهدسازمان را به دولتي تح

با اين حال، وراي اصول ذكر شده، اين مساله نيز وجود دارد كه اگر مفاد سند موسس به 

صورت قواعد عرفي درآمده باشد كه از سوي دولتهاي غير عضو مورد اعتراض واقع نشده 

اين صورت ي آمره پيدا كرده باشد، درباشد، و يا اگر مفاد سند موسس، ويژگي قاعده

توان شخصيت حقوقي را الاقل در قسمتهايي كه اين ويژگي را پيدا كرده است، به مي
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ي موسس يك سازمان اما قدر مسلم اين است كه در يك معاهده. دولتهاي ثالث تحميل كرد

مثل حق عضويت كه . المللي، تمام مفاد معاهده از چنين ويژگي برخوردار نخواهد شدبين

ولي اصولي كه ارتباط با قواعد . ي عرفي يا آمره نخواهد شده يك قاعدههيچگاه تبديل ب

توانند به ساير دولتهاي غير عضو نيز المللي دارند، ميالمللي و نظم بيني بينبنيادين جامعه

مثال تمامي دولتهاي جهان و حتي دولتهايي كه عضو منشور ملل متحد نباشند، . تسري يابند

المللي شود، از مفاد منشور كه مربوط به حفظ صلح و امنيت بيندر رابطه با آن قسمت 

المللي، از ويژگي آمره بودن مكلف هستند؛ چرا كه مسايل مربوط به صلح و امنيت بين

.برخوردار هستند

االصول محدود به دولتهاي عضو است و بنابراين، قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي علي

اما چنانچه برخي يا تمام مفاد . د مگر با رضايت آنهاامكان تسري به دول ثالث وجود ندار

ي آمره درآمده باشد، در اين ي عرفي بال اعتراض يا قاعدهسند موسس به صورت يك قاعده

.شودصورت بدون رضايت دولتها به آنها تحميل مي

الملليآثار شخصيت حقوقي بين) د

الملليبرقراري روابط بين- ١

للي ايجاد شد، جداي از دولتهاي عضو، حق برقراري رابطه با دولتها الموقتي يك سازمان بين

انجام اين روابط از طريق اعزام نماينده نزد دولتها و سازمانهاي . يا سازمانهاي ديگر دارد

مثال . پذيردديگر و با پذيرش نمايندگان مزبور از سوي دولتها و سازمانهاي ديگر، صورت مي

در عين حال . دولت عضو، داراي نماينده است١٩٢از سازمان ملل متحد در هر يك 

.نمايندگان دولتهاي عضو نيز در سازمان حضور دارند

مثال سازمان . المللي ديگر استالمللي، با يك سازمان بينگاهي اوقات روابط يك سازمان بين

ل متحد سازمان مل. ي اروپا در سازمان ملل متحد نماينده دارندكنفرانس اسالمي و اتحاديه

المللي يك توان بر شخصيت حقوقي بينبنابراين اولين اثري كه مي. نيز در آنها نماينده دارد

) چه با دولتها و چه با سازمانهاي ديگر(المللي المللي بار كرد، برقراري روابط بينسازمان بين

.است

اهليت انعقاد معاهده- ٢
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تهاست كه اين حق در راستاي اعمال االصول، انعقاد معاهده بطور كالسيك، حق دولعلي

المللي هم به محض اينكه ايجاد شوند و داراي اما سازمانهاي بين. باشدحاكميت مي

.توانند مبادرت به انعقاد معاهده كنندشخصيت حقوقي شوند، مي

وين راجع به حقوق معاهدات، تنها دولتها ١٩٦٩كنوانسيون ٢ي دانيم كه بر اساس مادهمي

. المللي دارند و سازمانها از چنين صالحيتي برخوردار نيستندي بيننعقاد معاهدهصالحيت ا

المللي و نياز اين سازمانها به برقراري رابطه با ساير اما با گسترش روز افزون سازمانهاي بين

ي صالحيت انعقاد معاهده براي سازمانها و دولتها، باعث شد تا بين حقوقدانان مساله

اين تالشها به ثمر ١٩٨٦مارس ٢٠المللي نيز مطرح شود تا اينكه سرانجام در سازمانهاي بين

المللي با اي در خصوص معاهدات منعقده فيمابين سازمانهاي بينرسيد و كنوانسيون ويژه

.المللي با دولتها به تصويب رسيديكديگر و سازمانهاي بين

در چارچوب اختياراتي كه در سند المللي حق دارندبر اساس اين معاهده، سازمانهاي بين

همچنين بر اساس همين .  موسس به آنها اعطا شده است، مبادرت به انعقاد معاهده كنند

المللي باشد، تابع مقررات ي معاهداتي كه حداقل يك طرف آن يك سازمان بينمعاهده، كليه

.ندخواهد بود، حتي اگر برخي از طرفين معاهده دولتها باش١٩٨٦كنوانسيون 

سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا حق انعقاد معاهده بايد صراحتا در سند 

موسس ذكر شود يا خير؟

اگر سازماني در » تئوري اختيارات ضمني«همانطور كه قبال نيز ذكر شد، گفتيم كه براساس 

واند مبادرت تراستاي اهداف و نيل به هدفهاي خود نياز به يكسري اقداماتي داشته باشد، مي

المللي براي نيل به اهداف خود نياز به انعقاد معاهده بنابراين، چنانچه يك سازمان بين. كند

لذا صالحيت انعقاد . تواند اقدام به انعقاد معاهده كندداشته باشد، بر اساس همين تئوري مي

ر در سند موسس المللي نياز به تصريح ندارد، به اين بيان كه اگمعاهده براي يك سازمان بين

توان با استفاده از تئوري اختيارات ضمني چنين حقي را براي سازمان تصريح نشده باشد، مي

.به رسميت شناخت

المللي بايد ذكر شود اين است كه ي مهمي كه در خصوص معاهدات سازمانهاي بيننكته

و اال . اهده كندي اختيارات خود اقدام به انعقاد معهيچ سازماني حق ندارد خارج از حيطه

مثال . اقدامات سازمان كان لم يكن تلقي خواهد شد و داري وجاهت قانوني نخواهد بود

سازمان بهداشت جهاني حق ندارد در مورد اصالح محصوالت كشاورزي مبادرت به انعقاد 
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) فائو(معاهده كند؛ چرا كه اين امر در قلمرو اختيارت سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني 

المللي شده است، به طور كلي همين صالحيتهاست كه باعث تفكيك سازمانهاي بين. اشدبمي

.المللي با يكديگر برخورد خواهند كرددر غير اينصورت فعاليتهاي سازمانهاي بين

توانند مبادرت المللي ميسوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا سازمانهاي بين

از اين طريق دولتهاي عضو را مكلف به اجراي آن نمايند يا خير؟به انعقاد معاهداتي كنند و

كند، فقط براي خود المللي منعقد ميپاسخ اين است كه تمام معاهداتي كه يك سازمان بين

كند نه براي اعضا، مگر اينكه در سند موسس صراحتا ذكر سازمان ايجاد تكليف حقوقي مي

بنابراين اگر در سند . حقوق و تكاليفي را بپذيردشده باشد كه سازمان براي اعضا بتواند 

تواند براي دولتهاي عضو موسس چنين اختياري به سازمان داده نشده باشد، سازمان نمي

به همين دليل است كه معاهدات منعقده از سوي سازمانهاي . ايجاد حق و تكليف بكند

چرا كه . ولتهاي عضو نداردالمللي نيازي به تصويب در مجالس و نهادهاي قانونگذاري دبين

قرار نيست از طريق اين معاهدات، دولتهاي عضو متعهد شوند، بلكه تنها خود سازمان است 

.باشدكه متعهد و مكلف به اجراي موضوع قرارداد مي

هاامتيازات و مصونيت- ٣

رند كه افراد المللي بتوانند فعاليت كنند، نياز به يكسري امتيازاتي دابراي اينكه سازمانهاي بين

و همچنين در راستاي انجام . هاي حقوقي ديگر از آن برخوردار نيستندعادي يا شخصيت

.ها برخوردار باشندالمللي از يكسري مصونيتهمين فعاليتها، سازمانهاي بين

سرزميني بودن ي فراهاي دور، نظريهمبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها در گذشته

بيان كه سفارت بخشي از يك دولت است كه در سرزمين دولت ديگر سفارت بود به اين

سازمانهاي . قرار دارد و بايد همانند خود دولت از اين امتيازات و مصونيتها برخوردار باشد

باشد كه بايد از امتيازات و مصونيتها المللي نيز در حقيقت سفارت اعضاي خود ميبين

.استفاده كند

آيد، روابط ديپلماتيك بر مي١٩٦١المللي و بويژه كنوانسيون سناد بيناما امروزه، آنچه از ا

تئوري «المللي، ها و سازمانهاي بينخانهمبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها به سفارت

يعني براي اينكه هيات ديپلماتيك بتواند به نحو احسن و فارغ . باشدمي» حسن انجام وظايف

در رابطه . شوديف خود را انجام دهد، اين امتيازات به وي اعطا مياي وظااز هر گونه دغدغه

يعني براي اينكه يك سازمان . باشدالمللي نيز وضع به همين منوال ميبا سازمانهاي بين
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المللي بتواند به نحو احسن وظايف خود را انجام دهد و كاركنان سازمان بتوانند فارغ از بين

.پردازند، بايد داراي يكسري مزايا و مصونيتها باشندهر گونه نگراني، به فعاليت ب

بيني سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه اين مزايا و مصونيتها در كجا بايد پيش

توان هم در سند موسس ذكر كرد و هم شود؟ پاسخ اين است كه اين مزايا و مصونيتها را مي

مثال در سند . يت ذكر آنها وجود داردي جداگانه و يا در هر دو سند قابلدر يك معاهده

ي جداگانه، اعضاي يك سازمان براي سازماني كه خود تشكيل موسس يا يك معاهده

هايي قايل اند، در سرزمين خود براي آن سازمان و كاركنان آن يكسري مزايا و مصونيتداده

.شوندمي

كند كه دام به انعقاد معاهده ميگاهي نيز سازمان با دولتي كه مقر سازمان در آن قرار دارد، اق

نامه، در چارچوب اين موافقت. معروف است» ي مقرنامهمعاهده يا موافقت«اين معاهده به 

شود كه سازمان در قبال دولت ميزبان و دولت ميزبان در قبال حقوق و تكاليفي مطرح مي

دولت ميزبان به تصويب اين معاهدات بايد در نهاد قانونگذاري . سازمان بايد به عهده بگيرند

.از طرفي ركن صالحيتدار سازمان مزبور نيز بايد اين معاهده را به تصويب برساند. برسد

بعنوان مثال، عالوه بر اينكه در منشور ملل متحد، از مصونيت سازمان ملل متحد صحبت به 

مان ملل فيمابين آمريكا و ساز١٩٤٦اي كه در سال نامهميان آمده است، بر اساس موافقت

متحد منعقد شده است، مزايا و مصونيتهاي سازمان و تعهدات هر يك در قبال يكديگر، دقيقا 

.مشخص شده است

سازمان در خاك هر يك از اعضاي - ١«: منشور ملل متحد آمده است١٠٥ي مثال در ماده

هايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است، برخوردارخود از امتيازات و مصونيت

نمايندگان اعضاي ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از - ٢خواهند بود؛ 

مصونيت و امتيازات الزم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقال 

تواند براي تعيين جزئيات اجراي مجمع عمومي مي- ٣انجام دهند، برخوردار خواهند بود؛ 

هايي بدين منظور به اعضا نامههايي بنمايد يا مقاولهم اين ماده، توصيهبندهاي اول و دو

اي ميان سازمان ملل و دولت آمريكا در مورد مزايا و نامهدر عين حال، موافقت. »پيشنهاد كند

.هاي اعضاي سازمان و كارمندان آن منعقد شده استمصونيت



www.zarrokh.ir

٢٢

المللي وجود دارد، مصونيت از ينهايي كه براي يك سازمان بمهمترين مزايا و مصونيت

هاي تعرض، مصونيت قضايي، مصونيت از پيگرد، مصونيت از شهادت، مزاياي مالي، معافيت

.باشدهاي اجتماعي ميمالياتي، معافيت از عوارض، معافيت از حق بيمه

المللي از ي مهمي كه قابل ذكر است اين است كه مصونيتهاي سازمانهاي بيننكته

به عبارتي كارمندان و پرسنل . ي نمايندگان ديپلماتيك تا حدودي محدودتر استهامصونيت

المللي تا وقتي از مصونيت برخوردارند كه در چارچوب اختيارات و وظايف يك سازمان بين

خود عمل كنند، اما نمايندگان ديپلماتيك اگر خارج از اختيارات خود مرتكب جرمي مثال 

حداكثر اقدامي كه كشور پذيرنده . مصونيت خواهند بودقتل عمد شوند، باز هم داراي

ي ديپلماتيك مزبور را به عنوان عنصر نامطلوب تواند انجام دهد اين است كه نمايندهمي

المللي مرتكب اين عمل اما اگر يك مامور كنسولي يا يك كارمند سازمان بين. اخراج كند

ن مامورين كنسولي و كارمندان يك بنابراي. بشود، حتما تحت پيگرد قرار خواهد گرفت

سازمان تنها در صورتي كه مصونيت دارند كه در راستاي انجام وظايف خود مرتكب تخلف 

.شوند

المللي وجود الزم به ذكر است كه اين مزايا و مصونيتها تا زماني براي يك كارمند سازمان بين

ار بركنار شود، مزايا و دارد كه وي مشغول به خدمت باشد و همينكه بازنشسته يا از ك

ها بستگي به سند در عين حال اين مزايا و مصونيت. مصونيتهاي وي نيز لغو خواهد شد

گاهي ممكن است سازماني در سند موسس . موسس دارد كه تا چه گسترش داشته باشد

.كننداالصول چنين كاري نميخود، براي اعضا مصونيت مطلق قايل شود؛ ولي علي

الملليآميز اختالفات بينشهاي حل و فصل مسالمتتوسل به رو- ٤

توانند با المللي اين است كه ميالمللي سازمانهاي بينيكي از آثار شخصيت حقوقي بين

توانند به المللي ميسازمانهاي بين. ي دعوي، از اهليت استيفاي حقوق خود استفاده كننداقامه

گري، اعم از سياسي مثل مذاكره، ميانجيآميز اختالفاتانواع روشهاي حل و فصل مسالمت

.يا حقوقي مثل داوري و رسيدگي قضايي، متوسل شود... سازش و

ي دعوي نزد آن المللي و اقامهالمللي به مراجع بينهاي بيني حق رجوع سازمانمساله

. المللي دادگستري مطرح شدديوان بين١٩٤٩مراجع، براي اولين بار در نظر مشورتي سال 

كه مامور سازمان ملل متحد در » كنت برنادوت«يه از اين قرار بود كه پس از كشته شدن قض

يكي كشته شدن مامورش حين خدمت؛ : هاي اشغالي، سازمان با دو مساله روبرو شدسرزمين
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لذا براي سازمان ملل متحد اين . ي مقتول و درخواست خسارتو ديگري اعتراض خانواده

المللي دادگستري فقط مختص ا توجه به اينكه رجوع به ديوان بينسوال پيش آمده بود كه ب

ي دعوي كند يا خير؛ لذا از تواند نزد ديوان عليه اسراييل اقامهدولتهاست، آيا سازمان ملل مي

ديوان در نظر مشورتي خود . ديوان تقاضاي نظر مشورتي كرد تا اين مساله را روشن كند

ي دعوي هليت استيفاي حقوق خود را از طريق اقامهاعالم كرد كه سازمان ملل متحد ا

.المللي داردبين

المللي نيز اگر واجد شود كه چنانچه ساير سازمانهاي بيناز اين نظر چنين نتيجه گرفته مي

آميز حل مسالمتهايالمللي شوند، به تبع آن خواهند توانست به شيوهشخصيت حقوقي بين

.المللي متوسل شوندو فصل اختالفات بين

المللي واجد شخصيت حقوقي رسد براي اينكه سازمانهاي بينبا اين حال به نظر مي

المللي بتوانند بدون هيچ مشكلي به طرق حل و فصل اختالفات متوسل شوند، بهتر است بين

ود و اين حق صراحتا براي سازمانهاي آن اصالح ش٣٤ي ي ديوان و بويژه مادهكه اساسنامه

.المللي در نظر گرفته شودبين

الملليطرح مسئوليت بين- ٥

المللي مطرح المللي سازمانهاي بينيكي از مهمترين آثاري كه براي شخصيت حقوقي بين

.المللي آنهاستشده است، مسئوليت بين

سازماني در اثر فعل يا سوالي كه در اين خصوص مطرح شده است اين است در صورتي كه

شود الملل وارد كند، آيا ميترك فعل نامشروع خود، خسارتي به يكي از تابعان حقوق بين

المللي آنرا مطرح كرد يا خير؟همانند دولتها مسئوليت بين

المللي ديوان بين١٩٤٩آوريل ١١پاسخ اين است كه با توجه به همان نظر مشورتي 

ي دعوي كند و خسارات خود تواند اقامهالمللي ميسازمان بيندادگستري، همانطور كه يك

. ي دعوي كرد و خسارات خود را از آن مطالبه كردرا مطالبه كند، بايد بتوان عليه آن نيز اقامه

.ي اهليت حقوقي سازمان استاين الزمه

سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است اگر سازمان مزبور به مصونيت قضايي 

خود استناد كند چه بايد كرد؟

به . المللي نيستوجود مصونيت قضايي، به معناي عدم مسئوليت بين: در پاسخ بايد گفت

المللي مانع رسيدگي اين بيان كه هر چند ممكن است مصونيت قضايي يك سازمان بين
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مصونيت به عبارتي،. كندالمللي را زايل نميقضايي عليه يك سازمان شود، اما مسئوليت بين

.تواند مانع رسيدگي قضايي شودرافع مسئوليت نيست ولي مي

اما در رابطه با برخي موارد، اين . با اين حال، اين مشكلي است كه تا حدودي وجود دارد

به اين ترتيب كه برخي سازمانها در چارچوب خود سازمان، . مساله حل شده است

ه سازمان بويژه دعاوي عليه كارمندان اي تشكيل داده و به دعاوي مطرح شده عليمحكمه

المللي كار و هايي هم در سازمان بينبه عنوان مثال چنين دادگاه. شودسازمان، رسيدگي مي

.بيني شده استپيش) سازمان آموزشي، فرهنگي و علمي ملل متحد(هم يونسكو 

ت زيادي را ايجاد شده است و شكايا١٩٥٠در سازمان ملل متحد نيز چنين دادگاهي از سال 

نيز كه از طرف اعضا به اين سازمان ارايه شده است، رسيدگي كرده و در موارد زيادي 

.سازمان محكوم به پرداخت خسارت شده است

المللي در اثر اعمال گيري اين است كه سازمانهاي بيني در حال شكلبنابراين، رويه

و . وليت دارد و بايد پاسخگو باشدالمللي مسئنامشروع سازمان يا كاركنان خود، از نظر بين

المللي همانطور كه پيداست، سازمان تنها در قبال اعمالي مسئوليت دارد كه از نظر بين

.نامشروع بوده و تخلف محسوب گردد

الملليشخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين- ٢

ضو مشغول المللي بتوانند در سرزمين دولتهاي عبه طور كلي براي اينكه سازمانهاي بين

فعاليت شوند، بايد از اهليت برخورداري از حقوق و تكاليف در نظام حقوقي داخلي 

بعنوان مثال، براي . كشورها منتفع باشند تا بدين وسيله بتوانند فعاليتهاي خود را انجام دهند

دولت (اينكه سازماني بتواند به اهداف خود نايل شود، نياز دارد تا در دولت ميزبان خود 

براي كسب چنين اموالي بايد . بدست آورد) اعم از منقول و غير منقول(لوازم و اموالي ) مقر

به عبارتي شخصيت حقوقي سازمان بايد از سوي . سازمان داراي شخصيت حقوقي باشد

.دولت مقر مورد شناسايي قرار بگيرد تا بتواند از امكانات مزبور استفاده بكند

يم كه زيربناي شخصيت حقوقي سازمانها، سند موسس آن از آنجا كه در مباحث گذشته گفت

باشد؛ در اين خصوص نيز بايد به بررسي سند موسس بپردازيم تا ببينيم چگونه سازمان مي

تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در دولت محل استقرار المللي مييك سازمان بين

منشور ملل متحد استناد كرد كه ١٠٤ي توان به مادهبعنوان مثال مي. خود رابطه داشته باشد
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سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت قانوني به منظور انجام «: گويدمي

. »باشدوظايف و نيل به اهداف خود مي

بنابراين سازمان ملل متحد در هر يك از دولتهاي عضو خود داراي شخصيت حقوقي است و 

مندرج در سند موسس و ساير حقوق و تكاليفي كه براي نيل به تواند از حقوق و تكاليفمي

مهمترين تجلي . اهداف آن الزم باشد، در سرزمين هر يك از دولتها برخوردار باشد

برخورداري از اين اهليت، انعقاد قراردادهايي است كه سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي 

ي ين يك دولت مستقر شده و نياز به تهيهمثال سازماني كه در سرزم. دهددولت مقر انجام مي

تواند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي دولت اماكن يا اموال منقول دارد، مي

.ميزبان، نيازهاي خود را مرتفع سازد

ي حايز اهميتي كه وجود دارد اين است كه وقتي ما براي سازماني اهليت انعقاد قرارداد نكته

به تبع آن خواهيم توانست به هنگام بروز اختالف در رابطه با اجراي قايل شديم، قطعا

.ي دعوي كنيمقرارداد مزبور، له يا عليه سازمان اقامه

اما الزم . باشدالمللي، سند موسس ميهاي بينبنابراين مبناي شخصيت حقوقي داخلي سازمان

د، بلكه به طور نيست كه اين شخصيت حقوقي بطور صريح در سند موسس ذكر شده باش

توان گفت كه چون سازمان در قلمرو برخي دولتها نياز به يكسري امكانات و ضمني نيز مي

لوازمي دارد، پس بايد از شخصيت حقوقي برخوردار باشد تا بتواند به اين امكانات و لوازم 

.دسترسي داشته باشد

و چنانچه سازماني اما قلمرو اجرايي اين شخصيت حقوقي نيز بستگي به سند موسس دارد

از حدود اختيارات خود پا فراتر نهد، و خارج از صالحيت خود عمل كند، قراردادهايي كه 

.يكن تلقي خواهد شدلمدر خارج از صالحيت خود منعقد كرده باشد، كان

المللينظام پذيرش در سازمانهاي بين- ٤

عضويت دولت جديد

. باشندالدولي متشكل از دولتهاي مستقل و حاكم ميالمللي بعنوان نهادهاي بينسازمانهاي بين

اما نهادهاي دولتي هم حق حضور . بنابراين، دولتها هستند كه حق دارند وارد سازمان شوند

هاي آزاديبخش ملي و سازمانهاي غير دولتي در مثال حضور جنبش. در اين سازمانها را دارند

ي اول، دولتها داراي حقوق اما در درجه. باشدي اين موارد ميسازمان ملل متحد از جمله

.گيرندگان واقعي سازمانها هستندكامل در سازمانها هستند و تصميم



www.zarrokh.ir

٢٦

االصول المللي، بايد متذكر شويم كه علياما در مورد عضويت و ورود به سازمانهاي بين

.توان دولتي را مجبور به عضويت در يك سازمان كردي ارادي دارد و نميعضويت جنبه

المللي به دول ثالث عليرغم عضويت آيا امكان تسري اسناد موسس سازمانهاي بين: سوال

المللي ي بيندانيد، سند موسس خود يك معاهدهآنها وجود دارد يا خير؟ همانطور كه مي

بنابراين بايد سوال را اينگونه مطرح كنيم كه آيا امكان تسري يك معاهده به دول غير . است

د يا خير؟عضو وجود دار

. توان به دول ثالث تسري دادالمللي را به طرق مختلف ميپاسخ اين است كه معاهدات بين

؛ گاهي از طريق تعهد به نفع ثالث؛ گاهي از »الودادملت كاملة«مثال گاهي با استناد به اصل 

اما اسناد موسس سازمانها را ... طريق انعقاد معاهدات عيني مثل معاهدات مرزي و

. توان به دول ثالث تسري داد مگر اينكه سند مزبور حاوي قواعد آمره باشدالصول نمياعلي

مثال برخي از مقررات منشور در ارتباط با صلح و امنيت جهاني، از ويژگي آمره بودن 

ي اسناد اما خارج از اين مورد، كليه. باشندبرخوردارند، لذا قابل تسري به دول ثالث مي

باشند؛ يعني فقط براي طرفين و اعضا ايجاد تعهد ي بودن معاهدات ميموسس، تابع اصل نسب

.كندمي

شود كه دولت جديد براي اينكه بتواند به در سند موسس براي عضويت، شرايطي ذكر مي

منشور ملل متحد، ٤ي مثال براساس ماده. عضويت سازمان درآيد بايد واجد آن شرايط باشد

باشد و ثانيا دولت متقاضي عضويت بايد ) دوستصلح(لح دولت جديد بايد اوال طرفدار ص

تعهدات مندرج در منشور را بپذيرد و ثالثا، دولت متقاضي بايد توانايي و اقتدار انجام 

.تعهدات را داشته باشد

شود، تقاضاي عضويت خود را به شوراي امنيت تقديم وقتي دولتي، متقاضي عضويت مي

شورا پس از .  باشدلح و امنيت جهاني، شوراي امنيت ميچرا كه ركن اصلي حفظ ص. كندمي

الذكر، و احراز آن شرايط، پذيرش دولت جديد را به مجمع عمومي بررسي سه شرط فوق

ي شوراي امنيت در مورد پذيرش آن دولت سپس مجمع براساس توصيه. كندتوصيه مي

.نمايدگيري ميگيرد و رايتصميم مي

ي شوراي امنيت مستقيما مبادرت به دريافت تواند بدون توصيهآيا مجمع عمومي مي: سوال

تقاضاي عضويت كند؟
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. باشدمي» نامهقطع«و » نامهتوصيه«دانيم كه مصوبات شوراي امنيت، به دو صورت مي

ي اما در مورد توصيه. ها الزامي نيستندنامهي الزامي دارند، اما توصيههاي جنبهنامهقطع

ها نيست؛ چرا كه بعد صوص پذيرش عضو جديد، مساله به اين سادگيشوراي امنيت در خ

از تشكيل سازمان ملل و بروز جنگ سرد ميان شوروي و آمريكا، تقاضاهاي عضويت معموال 

شد و عمال كمتر دولتي بود كه بتواند به عضويت سازمان با وتوي يكي از اين دو مواجه مي

المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي ديوان بينلذا مجمع عمومي سازمان ملل، از . درآيد

كرد كه با توجه به اينكه ماهيت تصميم شوراي امنيت در خصوص پذيرش عضو جديد، 

ي شورا اقدام به پذيرش عضو تواند راسا بدون توصيهي توصيه دارد، آيا مجمع ميجنبه

جديد نمايد يا خير؟

تواند بدون مجمع عمومي نمي: داشتدر نظر مشورتي خود اظهار ١٩٥٠ديوان در سال 

ي شورا اقدام به پذيرش عضو جديد كند؛ زيرا اولين ويژگي دولت متقاضي عضويت، توصيه

لذا تا . است و احراز اين شرط، انحصارا در اختيار شوراي امنيت است» دوست بودنصلح«

قاضاي شوراي امنيت به مجمع توصيه نكند، مجمع حق ندارد راسا اقدام به بررسي ت

.عضويت نمايد

. پس از اينكه شورا توصيه كرد، مجمع در پذيرش يا عدم پذيرش عضو جديد، مختار است

ي شوراي امنيت در مجمع عمومي مورد اما در اكثر قريب به اتفاق موارد، معموال توصيه

.تصويب قرار گرفته است

اختيار مجمع بود، در ي ملل در ي پذيرش عضو جديد كه در دوران جامعهچرا وظيفه: سوال

تواند دوران سازمان ملل به شوراي امنيت منتقل شد؟ انتقال اين وظيفه از مجمع به شورا، مي

ي ملل الزم بود كه حداقل دو سوم اوال، چون در مجمع جامعه. دو دليل عمده داشته باشد

كار اعضاي جامعه، به پذيرش عضو جديد راي مثبت بدهند، و حصول اين اكثريت تقريبا

مشكلي بود، لذا در زمان سازمان ملل متحد، سعي شد تا اين اختيار به شوراي امنيت واگذار 

ثانيا، چون در مجمع تمام دولتها از راي يكسان . شود تا اندكي از اين مشكل كاسته شود

باشند، لذا هميشه در برخوردارند و اكثر اعضاي مجمع دولتهاي جهان سوم و ضعيف مي

اين بود كه . نشاندندگرفتند و نظرات خود را به كرسي ميي قدرتمند جبهه ميمقابل دولتها

. عمال، دولتهاي بزرگ حاضر نبودند در يك مجمع با دولتهاي كوچك و ضعيف گرد هم آيند

شد و معموال در مجمع به عبارتي دموكراتي كردن مجمع باعث رنجش قدرتهاي بزرگ مي
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ا قدرتهاي بزرگ؛ چرا كه قدرتهاي كوچك از اكثريت شد تمنافع قدرتهاي كوچك تامين مي

ي ملل، دولتهاي بزرگي چون به همين دليل در زمان جامعه. عددي در مجمع برخوردار بودند

ي تلخ ديگر تكرار نشود و لذا براي اينكه اين تجربه. آلمان و ژاپن از جامعه خارج شدند

وم آغاز نشود، پذيرش عضويت قدرتهاي بزرگ از سازمان خارج نشوند و جنگ جهاني س

گيرندگان اند كه در اين شورا قدرتهاي بزرگ تصميمجديد را به شوراي امنيت واگذار كرده

.واقعي هستند

تعليق عضويت، خروج و اخراج از سازمان

تعليق عضويت

المللي معموال هنگامي است كه دولت مزبور، تعليق عضويت يك عضو از يك سازمان بين

اگر دولتي : داردمنشور ملل متحد بيان مي٥ي مثال ماده. ويش عمل نكندبه تعهدات خ

تعهدات خود را اجرا نكند يا مغاير با منشور ملل متحد عمل نمايد، عضويت او به حالت 

براي تعليق عضويت يك دولت، ابتدا شوراي امنيت بايد نقض تعهدات را . آيدتعليق در مي

عضويت را به مجمع توصيه كند و مجمع براساس اين ي تعليق احراز كند و سپس مساله

.گيري نمايدتوصيه نسبت به تعليق عضويت، تصميم

اما عليرغم نقضهاي متعددي كه از سوي دولتهاي عضو نسبت به منشور و ساير قواعد حقوق 

الملل صورت گرفته است، تا بحال سازمان ملل تصميم بر تعليق عضويت هيچ دولتي بين

و اين بخاطر آن است كه دولتها همچنان بر تعهدات خود باقي بمانند و اگر .نگرفته است

تر از تعليق عضويت وجود البته يك درجه پايين. تصميمي اتخاذ شود، مجبور به اجرا شوند

ي منشور، مساله بودجه١٧ي براساس ماده. دارد و آن تعليق حق راي در مجمع عمومي است

حال اگر دولتي دو سال و يا به ميزان . هاي مجمع عمومي استسازمان ملل متحد، از صالحيت

اي هم ارايه نكند، از حق راي كنندهدو سال از پرداخت حق عضويت امتناع كند و دليل قانع

با اين . آيداما عضويت آن كشور به حالت تعليق در نمي. شوددر مجمع عمومي ممنوع مي

آيد، پذيرش مجدد آن به عضويت، باز بر حال چنانچه عضويت دولتي به حالت تعليق در

.ي شوراي امنيت و توصيه به مجمع استعهده

اخراج و خروج از سازمان

منشور ملل متحد، اگر دولتي تعهدات مندرج در منشور را بطور منظم و ٦ي براساس ماده

ي شوراي امنيت و تصميم مجمع عمومي، آن دولت از پياپي نقض كند، براساس توصيه
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بنابراين، هم در نظام پذيرش، تعليق، پذيرش مجدد و اخراج، اول . ن اخراج خواهد شدسازما

اما تاكنون كشوري از . ي شوراي امنيت الزم است و سپس تصميم مجمع عموميتوصيه

.سازمان ملل اخراج نشده است

پذير است يا خير؟آيا خروج اختياري از سازمان امكان: سوال

وين راجع به ١٩٦٩كنوانسيون ٥٦تا ٥٤عاهده، موضوع مواد االصول خروج از يك معلي

بيني شده باشد، دولت عضو طبق مواد مزبور، اگر خروج پيش.   باشدحقوق معاهدات مي

» ايمنع گسترش سالحهاي هسته«ي مثال معاهده. تواند از معاهده خارج شوديك معاهده مي

وازده ماه قبل از خروج، قصد خود را مبني بيني كرده است كه دولت تقاضا كننده بايد دپيش

بيني نشده اما اگر خروج پيش. بر خروج به اطالع شوراي امنيت برساند و سپس خارج شود

بنابراين، براساس . توانند به ميل خود از سازمان يا معاهده خارج شوندباشد، دولتها نمي

درج در معاهده و سند ي خروج بستگي به تعهدات منكنوانسيون حقوق معاهدات، مساله

پذير باشد، دولتها يعني اگر ماهيت تعهدات طوري باشد كه خروج امكان. موسس دارد

.توانند خارج شوند و اال خروج امكان نداردمي

المللي باعث ايجاد مشكالت مشكل خروج اختياري دولتها از عضويت سازمانهاي بين

مان و ژاپن كه از اعضاي دايم شوراي فراواني شده بود، مثال همين امر باعث شد تا آل

ي ملل خارج شوند و با خروج آنها، جنگ جهاني ي ملل بودند، از عضويت جامعهجامعه

ي ملل، ي جامعهبنابراين، در منشور ملل متحد با استفاده از تجربه. دوم به وقوع بپيوندد

مثال . خروج نيستاما اين به معناي عدم امكان. بيني نشده استبحث خروج اختياري پيش

قدرت را به دست » سوكارنو«زماني كه حزب كمونيست اندونزي به رهبري ١٩٦٧در سال 

ي در فاصله. المللي تقاضاي خروج از سازمان را مطرح كردگرفت، به دليل فشارهاي بين

ي درخواست خروج و رسيدگي به اين مساله، كودتايي در اندونزي به رهبري ارايه

ت گرفت و دولت سوكارنو سرنگون شد و دولت جديد تقاضاي خروج را صور» سوهارتو«

اي در سازمان ملل متحد ايجاد نشد كه ببينيم آيا امكان خروج اختياري لذا رويه. پس گرفت

.وجود دارد يا خير

ي كلي اين است بايد به ماهيت تعهدات مندرج در يك معاهده يا سند با اين حال، قاعده

اي است كه مثال ماهيت تعهدات و مقررات منشور به گونه. اه كنيمموسس يك سازمان نگ

حتي اگر امكان خروج وجود داشت، باز هم در قبال بسياري از اصول و قواعد مندرج در 
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اصول چون اصل عدم . بايست متعهد بودباشند، ميي قواعد آمره ميمنشور كه از جمله

فات، اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت آميز اختالتوسل به زور، اصل حل و فصل مسالمت

...خود، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها و

بنابراين، اگر دولتي از سازمان ملل خارج شود، در واقع از تشريفات اداري معاف شده است 

تواند به قصد يعني يك دولت نمي. المللي حقوق بيننه از رعايت اصول و قواعد آمره

.مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر، اقدام به خروج از سازمان نمايدتوسل به زور يا 

توان منشور را با در مورد منشور قابل اعمال است و مي١٩٦٩آيا مفاد كنوانسيون : سوال

توجه به قواعد آن تفسير كرد؟

المللي است، مفاد ي بيناالصول چون سند موسس سازمان ملل متحد يك معاهدهعلي

اين : داردكنوانسيون بيان مي٤ي اما ماده. ، شامل منشور هم بايد بشود١٩٦٩ن كنوانسيو

االجرا شدن اين معاهده گردد كه بعد از الزمكنوانسيون در مورد معاهداتي اعمال مي

لذا . شودحقوق معاهدات عطف به ماسبق نمي١٩٦٩يعني كنوانسيون . انداالجرا شدهالزم

ر مندرج در كنوانسيون وين، در مورد تفسير منشور قابليت اعمال ديگر قواعد مربوط به تفسي

. المللي را در پرتو قواعد زمان انعقاد تفسير كنيمهاي بينندارد و ما مكلف هستيم كنوانسيون

المللي، چنانچه مقررات كنوانسيون را عرفي بدانيم، نسبت ي قضايي بيناما، با توجه به رويه

.ليت اعمال خواهد داشتبه معاهدات سابق نيز قاب

ي المللي دادگستري، در قضيهدر ديوان بين١٩٩٩اين مطلب، براي اولين بار در سال 

ديوان .  »بوتسوانا«و » نامبيا«مطرح شد كه اختالفي بود فيمابين دو كشور » كاسيكيلي سدودو«

رات بين انگليس و آلمان را در پرتو مقر١٨٩٠ي ، معاهده١٩٩٩در راي خود در سال 

اما . وين تفسير كرد با اينكه طبق كنوانسيون، نبايد آنرا عطف به ماسبق كرد١٩٦٩كنوانسيون 

اعالم كرد و گفت قبل از اينكه تعهدات » عرفي بودن قواعد كنوانسيون«ديوان دليل خود را 

لذا در اين صورت، الزم نيست كه براي . مندرج در آن معاهده، قراردادي باشد، عرفي است

ر معاهده به قواعد زمان انعقاد معاهده توجه كرد، بلكه قواعد زمان تفسير مالك عمل تفسي

.گيردقرار مي

تعهدات ثابت و : دانيم كه تعهدات مندرج در يك معاهده، دو دسته هستنداز طرفي، مي

تعهدات ثابت، تعهداتي هستند كه در زمان و مكان يكسان هستند و تغيير . تعهدات گذرا
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تعهدات گذرا، . مثل معاهدات و تعهدات مرزي و مختصات جغرافيايي يك مرزكنند نمي

.باشندتعهدات موقت و قابل تغيير در طول زمان و با توجه به اوضاع و احوال مي

به عبارتي، تعهداتي در يك معاهده وجود دارد كه ممكن است با توجه به تغيير شرايط، اين 

ت اين تعهدات تغيير كند، ديگر براي تفسير آن نبايد به لذا اگر ماهي. تعهدات هم تغيير كنند

قواعد زمان انعقاد توجه كنيم، بلكه بايد به قواعد زمان طرح اختالف و زمان تفسير توجه 

١٠٠اي كه بيش از وين را به معاهده١٩٦٩بنابراين، ديوان در اين قضيه كنوانسيون . كنيم

لذا در تفسير معاهدات هميشه نبايد قواعد . سال پيش منعقد شده بود، قابل اعمال دانست

زمان انعقاد را مد نظر قرار داد، بلكه بايد به قواعد زمان بروز اختالف و زمان تفسير توجه 

.كرد

را قواعد عرفي بدانيم، خواهيم توانست آنها ١٩٦٩بنابراين، اگر قواعد مندرج در  كنوانسيون 

لل متحد نيز سرايت دهيم و بگوييم اگر خروج در را عطف به ماسبق كنيم و آنرا بر منشور م

بيني نشده باشد، امكان يا عدم امكان خروج بستگي به ماهيت تعهدات مندرج در منشور پيش

به عنوان مثال، معاهدات حقوق . آن خواهد داشت كه دولتها بتوانند خارج شوند يا خير

براي هيچ دولتي وجود ندارد؛ بشري از چنان ماهيتي برخوردارند كه امكان خروج از آنها 

ي جهاني حقوق بشر، قواعد ي قواعد مندرج در معاهدات حقوق بشري مثل اعالميهزيرا كليه

.االجرا هستندي الزمعرفي و آمره

اند و بر اساس معاني دولتها با توجه به قواعد زمان انعقاد حاضر به انعقاد معاهده شده: اشكال

بود، حاضر اند بطوري كه اگر آن قواعد موجود نميعقد كردهكلمات در آن زمان معاهده من

.شدندبه انعقاد معاهده نمي

شود و معاني به عبارتي مقررات متحول مي. مقررات زمان انعقاد ديگر جوابگو نيست: جواب

به همين دليل است كه به آنها . آن زمان، ديگر وجود ندارد كه ما بر آن اساس تفسير كنيم

المللي دادگستري نيز در ديوان بين. گويندمي» Inter-Temporal«يا » اتعهدات گذر«

دقيقا » تجارت«ي كه اختالف فيمابين ايران و آمريكا بود، از واژه» سكوهاي نفتي«ي قضيه

لذا تجارت كه در ). ١٩٥٥(معاني زمان تفسير را در نظر گرفت، نه معناي زمان انعقاد معاهده 

ي ، به كليه١٩٩٢شد، در زمان تفسير يعني و فروش نفت ميفقط شامل خريد١٩٥٥سال 

اقدامات جانبي مثل كشف، استخراج، توليد، انبار، ذخيره، خريد، فروش، صادرات و واردات 

.شود نفت نهايتا صادراتي شود، تجارت اطالق شده استي اقداماتي كه باعث ميو كليه
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المللينظام حقوق داخلي سازمانهاي بين- ٥

ور از نظام حقوقي داخلي سازمانها، همان قواعد و مقرراتي است كه سازمانها براي انجام منظ

ها و قواعد داخلي كه سازمانها خود نامهبعنوان مثال، آيين. كنندامور خود وضع و اجرا مي

المللي را تشكيل كنند بخشي  از نظام حقوق داخلي سازمانهاي بيناقدام به وضع آنها مي

.دهدمي

الملليي احراز نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بينريقهط

المللي چندان مطرح تا قبل از تشكيل سازمان ملل متحد، نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين

ي ملل بعنوان اولين سازمان جهاني، تازه پا به عرصه گذاشته بود و نتوانسته نبود؛ زيرا جامعه

اما بعد از جنگ جهاني دوم، با مطرح شدن . يدا كندالمللي پبود اهميت زيادي در روابط بين

كه اوج آن در زمان تاسيس سازمان ملل متحد و موسسات » تئوري خدمات عمومي«

.ي نظم حقوقي داخلي سازمانها نيز حايز اهميت شدتخصصي وابسته به آن بود، مساله

اخلي در توان پي به وجود نوعي نظم حقوقي ددر پاسخ به اين سوال كه چگونه مي

ترديدي نيست كه هر سازماني مانند حقوق داخلي : المللي برد، بايد گفتسازمانهاي بين

توان به وجود نظم حقوق ترين داليلي كه ميعمده.  كشورها، يك نظام حقوق داخلي دارد

:المللي اقامه كرد عبارتند ازداخلي براي سازمانهاي بين

رش اختالفات فيمابين اتباع خود و سازمانهاي محاكم داخلي دولتها، از پذي: دليل اول

به عبارتي . كنند و مدعي عدم صالحيت در اينگونه مسايل هستندالمللي امتناع ميبين

المللي مربوطه المللي را در صالحيت خود سازمان بيناختالفات اتباع خود با سازمانهاي بين

.المللي استهاي بيني سازماندانند و اين خود دليلي بر وجود نظم حقوق داخلي برامي

وجود محاكم اداري براي رسيدگي به اختالفات فيمابين سازمان و كاركنان، از : دليل دوم

هاي اداري وجود دادگاه. المللي استديگر داليل وجود نظم حقوق داخلي در سازمانهاي بين

١٩١٩لي كار، در سال الملمثال سازمان بين. ي ملل نيز وجود داشته استقبل از ايجاد جامعه

يك دادگاه اداري ايجاد كرد تا به اختالفات فيمابين كاركنان سازمان با خود سازمان، 

. رسيدگي كند

دادگاه اداري سازمان ملل «، نهادي به نام ٣٥١ي نامهسازمان ملل متحد نيز با تصويب قطع

سنل سازمان عليه اين دادگاه صالحيت دارد به دعاوي كاركنان و پر. تشكيل داد» متحد

.سازمان و يا سازمان عليه كاركنان رسيدگي كند
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المللي اقامه توان بر وجود نظم حقوق داخلي سازمانهاي بينسومين دليلي كه مي: دليل سوم

آثار احكام دادگاه «تحت عنوان ١٩٥٤المللي دادگستري در سال كرد، نظر مشورتي ديوان بين

ديوان در اين قضيه اعالم كرد كه آراي صادره از سوي . باشدمي» اداري سازمان ملل متحد

. االجراستي اركان سازمان الزمدادگاه اداري سازمان ملل متحد، براي كليه

كند كه بايستي در بنابراين وجود چنين محاكمي و اعتبار آراي صادره از سوي آنها ثابت مي

ه باشد تا آن محكمه براساس آن المللي يكسري قواعد و مقررات وجود داشتسازمانهاي بين

.عمل كند

الملليماهيت نظم حقوقي موجود در داخل سازمانهاي بين

. المللي اختالف نظر شديدي وجود دارددر مورد ماهيت نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين

برخي دانشمندان مثل آنزيلوتي كه طرفدار آزادي اراده هستند معتقدند نظام حقوق داخلي 

يعني مقررات شوراي امنيت كه . الملل استالمللي بخشي از حقوق بيني بينسازمانها

شود، جزو مقررات حقوق گيرد و دادگاههايي تشكيل ميبراساس آنها اقداماتي صورت مي

المللي است، لذا هر قاعده ي بينالملل است؛ زيرا مبناي نظام حقوق داخلي، يك معاهدهبين

.كندالمللي پيدا ميي بينعاهده وضع شود، جنبهاي كه به موجب اين مو مقرره

در مقابل اين نظريه، برخي دانشمندان عقيده دارند كه نظم حقوق داخلي سازمانهاي 

يعني نوعي حقوق داخلي است تحت . المللي، شبيه به نظم حقوق داخلي دولتهاستبين

.»حقوق داخلي سازمانها«عنوان 

المللي، يك نظام ينكه نظام حقوق داخلي سازمانهاي بيني سومي هم وجود دارد و آن انظريه

باشد، شبيه نظام حقوق زيرا از يك طرف، به علت اينكه ناشي از معاهده مي. مستقل است

شوند، شبيه نظام المللي است و از طرف ديگر چون آيينهاي داخلي معاهده محسوب نميبين

المللي، امتزاجي است از سند بينلذا، نظم حقوق داخلي سازمانهاي . حقوق داخلي است

موسس كه ماهيت معاهده دارد و آيينهاي داخلي كه ماهيت معاهده ندارد و يك سند خاص 

mixedالمللي را نظامي مختلط و توان نظام حقوق داخلي سازمانهاي بينبنابراين، مي. است

.تلقي كرد

الملليمنابع نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين

ط به عملكرد داخلي سازمانمنابع مربو- ١
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المللي از سه منبع مهم برخوردارند كه يكايك به ذكر از لحاظ عملكرد داخلي، سازمانهاي بين

.پردازيمو بررسي آنها مي

سند موسس سازمان) الف

١٨ي مثال ماده. شودبخشي از اعمال داخلي يك سازمان، در خود سند موسس ذكر مي

در «: گويدگيري در مجمع عمومي را بيان كرده است و ميميممنشور ملل متحد، مكانيسم تص

و يا در جاي ديگري . »مسايل مهم، وجود اكثريت دو سوم آراي دولتهاي عضو الزامي است

.»عضو داشته باشد٥٤شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد «: گويدمي

مصوبات داخلي سازمان) ب

بعنوان مثال، هر يك از . داخلي سازمان استبخشي از نظام حقوق داخلي سازمانها، مصوبات 

ي داخلي نامهدر آيين. ي داخلي داردنامهاركان سازمان ملل متحد براي خود نوعي آيين

ي نامهمثال آيين. مقرراتي ذكر شده است كه معموال در سند موسس سازمان ذكر نشده است

جمع را مشخص كرده ي برگزاري جلسات مداخلي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نحوه

.است نه منشور ملل متحد

اين اركان فرعي خود . كنندافتد كه اركان اصلي اقدام به ايجاد اركان فرعي ميگاهي اتفاق مي

مثال دادگاه اداري سازمان ملل متحد كه توسط مجمع . ي داخلي هستندنامهنيز داراي آيين

.ي استي داخلنامهعمومي تشكيل شده است، خود داراي آيين

رويه و عملكرد سازمان) ج

المللي، بخشي از نظام حقوق داخلي آن سازمان را ي يك سازمان بينگاهي عملكرد و رويه

يكي از اين موارد است؛ زيرا در هيچ جاي منشور ذكري از » حق وتو«ايجاد . دهدتشكيل مي

منشور ٢٧ي از مادهاين حق به ميان نيامده است ولي از عملكرد خود سازمان و برداشتي كه 

.داشته است، اين حق عمال بوجود آمده است

راي مثبت از ٩در مسايل غير آيين كار، وجود «: گويدمنشور ملل متحد مي٢٧ي ماده٣بند 

شود كه در نگاه اول چنين برداشت مي. »عضو دايم شوراي امنيت الزم است٥جمله راي 

اما وقتي به . تواند تصميم بگيردهند، شوراي نميعضو دايم، راي مثبت ند٥اگر حتي يكي از 

كنيم، نگاه مي»  بحران ناميبيا«و »  بحران كره«المللي مثل عملكرد سازمان در بحرانهاي بين

چرا كه سازمان در اين . است٢٧ي ي سازمان كامال متفاوت با ظاهر مادهبينيم كه رويهمي
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گيري شوراي امنيت شود نه عدم د مانع تصميمتوانبحرانها ثابت كرد كه فقط راي منفي مي

.راي مثبت و يا راي ممتنع

شود تا بخشي از نظام بينيم كه گاهي رويه و عملكرد خود سازمان باعث ميبنابراين مي

.المللي شكل گيردحقوق داخلي سازمانهاي بين

منابع مربوط به عملكرد خارجي يا بيروني سازمان- ٢

گيرد، سند موسس است كه وظايف و رفتار دولتها را ك عمل قرار ميدر اين حالت، آنچه مال

مثال دولتها هستند كه بايد نيرو در اختيار سازمان بگذارند؛ دولتها هستند كه . كندتعيين مي

ي اين اقدامات به خاطر اين كليه... بايد روابط خود را عضو متخلف و خاطي قطع كنند و

د خارجي و بيروني خود موفق باشد و به اهداف خود نايل است كه سازمان بتواند در عملكر

.شود

مثال در . در مواقعي نيز، ممكن است كه اجراي تعهدات دولتها به خود سازمان واگذار شود

گيرد و بجاي ي اروپا، بسياري از تعهدات دولتها را خود سازمان به عهده ميقلمرو اتحاديه

.گيردآنها تصميم مي

منحصرا به سازمانهاي ) به عهده گرفتن تعهدات اعضا از سوي سازمانيعني (اين مورد 

يعني سازمانهايي كه هدف آنها ايجاد . ملي اختصاص داردملي يا فراالمللي با هدف فوقبين

.وحدت بين اعضاست نه صرف همكاري و هماهنگي بين اعضا

الملليهاي بينچارچوب فعاليت سازمان

-٢المللي؛ صالحيتهاي سازمانهاي بين-١: قابل بررسي استدر اين مبحث سه موضوع مهم 

.الملليسازمانهاي بين) بودجه(ابزار و منابع مالي - ٣المللي؛ اركان سازمانهاي بين

الملليصالحيتهاي سازمانهاي بين- ١

المللي، اختياراتي است كه سازمان در راه رسيدن به مراد از صالحيتهاي سازمانهاي بين

المللي، ي احراز صالحيتها و اختيارات يك سازمان بينمهمترين وسيله. ود دارداهداف خ

براساس سند موسس است كه نوع و صالحيت يك سازمان . سند موسس آن سازمان است

گوييم فالن سازمان اقتصادي است، مثال براساس سند موسس است كه مي. شودمشخص مي

...نظامي است، فني است، اجتماعي است و
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چه نيازي به اثبات و تعيين قلمرو صالحيت يك سازمان وجود دارد؟ پاسخ اين است : والس

كه اگر سازماني از قلمرو صالحيت خود خارج شود، اقدامات صورت گرفته از سوي آن 

.سازمان، فاقد وجاهت قانوني و اعتبار خواهد بود

الحيت خود را گاهي ممكن است يك سازمان، با توجه به اينكه هر سازماني خود ص

كند، فاقد صالحيت الزم براي رسيدگي به امري تشخيص داده شود، هر چند مشخص مي

، مجمع عمومي ١٩٩٦بعنوان مثال در سال . خود سازمان قايل به صالحيت مزبور باشد

المللي نامه، از ديوان بيناي صادر كرد و براساس آن قطعنامهسازمان بهداشت جهاني، قطع

اي، آثار ضاي نظر مشورتي كرد كه آيا با توجه به اينكه تسليحات اتمي و هستهدادگستري تقا

مخربي بر سالمت جسمي و روحي انسان و محيط زيست دارد، كاربرد اين سالحها و 

باشد يا خير؟استفاده از آنها مشروع مي

ي اين مساله خارج از صالحيت سازمان جهان«: ديوان در پاسخ به اين سوال اظهار داشت

اي و اتمي به صلح و ي استفاده از سالحهاي هستهبهداشت است؛ زيرا قبل از هر چيز مساله

شود كه از اختيارات شوراي امنيت است و سازمان بهداشت المللي مربوط ميامنيت بين

لذا، ديوان درخواست . جهاني حق اظهار نظر در اين زمينه و تقاضاي نظر مشورتي ندارد

اين در حالي بود كه خود سازمان، براي خود نوعي . شت را رد كردسازمان جهاني بهدا

رسد كه سازمان حتي از ظاهر قضيه به نظر مي. صالحيت در اين خصوص قايل شده بود

.بهداشت جهاني داراي چنين صالحيتي باشد

هاي خود را المللي بسيار تمايل دارند كه صالحيتبينيم كه سازمانهاي بينبنابراين، مي

:تواند دو دليل عمده داشته باشداين تمايل مي. رش دهندگست

: الملليعدم وجود يك نهاد نظارتي بيطرف براي تعيين حدود صالحيت سازمانهاي بين) الف

المللي فاقد يك مكانيسم نظارتي در خصوص صالحيتها هستند، بلكه اغلب سازمانهاي بين

، مگر در مواردي كه اختالفي نزد يك كندخود سازمان است كه حدود صالحيت را تعيين مي

المللي مطرح شود و آن مرجع حدود صالحيت آن سازمان را مشخص نمايد، ولي مرجع بين

.كنداالصول خود سازمان صالحيت خود را تعيين ميعلي

بعنوان مثال، بعد از فروپاشي شوروي و ايجاد نوعي هماهنگي نسبي بين اعضاي دايم شوراي 

ام به تفسير موسع منشور نمود و يكسري مسايلي را در قلمرو صالحيت امنيت، شورا اقد

به همين دليل بود كه در بين حقوقدانان . خود قرار داد كه قبل از آن در صالحيت شورا نبود
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حتي دبيركل پيشين . المللي، بحث مشروعيت اقدامات شوراي امنيت مطرح شدو مجامع بين

المللي دادگستري خواست تا در مورد ديوان بيناز ) پطروس غالي(سازمان ملل متحد 

مشروعيت اقدامات شوراي امنيت نظر مشورتي بدهد و همين عامل باعث شد تا پطروس 

ي دوم بعنوان دبيركل ملل متحد انتخاب شود؛ غالي با مخالفت آمريكا نتوانست براي مرتبه

رد اجرا بگذارد و هميشه چرا كه حاضر نبود تصميمات شوراي امنيت را سمعا و طاعتا به مو

. پروراندي مشروعيت اقدامات شوراي امنيت را در ذهن ميمساله

شود كه عدم وجود يك مكانيسم نظارتي در خصوص صالحيتهاي بنابراين، مالحظه مي

المللي، باعث شده است تا سازمانها به ميل خود اقدام به گسترش صالحيتهاي سازمانهاي بين

.خود نمايند

: كندي تفسير موسع از اسناد موسس را فراهم مين يا وجود برخي اصول كه زمينهامكا) ب

چنانچه براي سازماني امكان تفسير موسع از اساسنامه وجود داشته باشد، بديهي است كه 

.صالحيتهاي سازمان گسترش پيدا خواهد كرد

» ازمان ملل متحدخسارات وارد به س«ي در قضيه١٩٤٩المللي دادگستري در سال ديوان بين

الزم نيست كه تمام صالحيتها و مسئوليتهاي يك سازمان صراحتا در سند موسس ذكر : گفت

.باشندشود، بلكه بصورت ضمني نيز داراي برخي صالحيتها مي

مثال از زمان فروپاشي شوروي و ايجاد نوعي هماهنگي نسبي بين اعضاي شوراي امنيت، 

صورت گرفته است؛ چرا كه » الملليصلح و امنيت بين«فهوم اي از مالعاده گستردهتفسير فوق

رفت؛ ولي امروزه وجود زماني صلح، فقط در مقابل جنگ و مخاصمات مسلحانه بكار مي

منجر به اين شد » هائيتي«اي دورافتاده در درياي كارائيب بنام يك كودتاي كوچك در جزيره

اين در حالي است . در حال تهديد استالمللي كه شوراي امنيت، بگويد صلح و امنيت بين

ي كودتا كه تا قبل از اين، بسياري از نظامهاي موجود در دنيا، نظامهايي بودند كه در نتيجه

به بعد گفته شد كه حكومتها بايد مشروعيت مردمي ١٩٩٠اما از سال . بوجود آمده بودند

. شوندالمللي تلقي مييت بينداشته باشند و اال اگر در اثر كودتا باشند، تهديد صلح و امن

ي نقض حقوق بشردوستانه در درگيريهاي داخلي مثل كشور رواندا و همچنين امروزه، مساله

يوگسالوي، نقض صلح تلقي شده است و باعث شده است شوراي امنيت در مقابل اين 

از اين گذشته، نقض حقوق بشر در يك كشور خاص و . گيري كندها موضعوضعيت
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از سوي شوراي امنيت نقض صلح و امنيت ... چون شكنجه، عدم دادرسي عادالنه واقداماتي 

.جهاني تلقي شده است

اي قايل شود كه تفسير موسع از صلح بنابراين، وقتي شوراي امنيت براي خود چنين اجازه

ي بارز آن ايجاد نمونه. انجام دهد، بالطبع براي خود قايل به لوازم اجراي آن نيز خواهد شد

نيروهاي حافظ صلح از سوي سازمان ملل متحد است كه اين نيروها بعنوان ابزاري براي 

المللي، بنابراين، يكي از طرق گسترش صالحيت سازمانهاي بين. اندحفظ صلح ايجاد شده

.باشدتفسير موسع از سند موسس مي

المللياركان سازمانهاي بين- ٢

اركان دايمي) الف

باشد كه مالك براي رسيدن به اهداف خود، داراي اركاني دايمي ميالمللي هر سازمان بين

اركان هر سازماني با سازمان ديگر متفاوت است و . تشخيص آنها، سند موسس سازمان است

اين به دليل اختالف در اهداف، صالحيتها و وظايف هر سازمان نسبت به سازمان ديگر 

ي آنها، با توجه به صالحيتها، حقوق و اركان سازمانها، همانند شخصيت حقوق. باشدمي

بطور كلي، اركان سازمانها را . تكاليف، اهداف و ساختار هر سازمان با يكديگر متفاوت است

:توان مشاهده كردبعد اصلي مي٣در 

اين . كننداركاني كه اعضا و نمايندگان حاضر در آن فقط از دولت متبوع خود تبعيت مي- ١

فراگير سازمان باشند و ممكن است اركان محدود سازمانهاي اركان ممكن است اركان 

مثال در سازمان ملل متحد، مجمع عمومي كه ركن فراگير سازمان است و . المللي باشندبين

باشند، از چنين وضعيتي شوراي امنيت يا شوراي قيمومت كه ركن محدود سازمان مي

ور دارند، نمايندگان وظايف خود ي دولتها حضيعني در مجمع عمومي كه همه. برخوردارند

در شوراي امنيت هم وضع همين . دهندرا براساس دستورات دولت متبوع خود انجام مي

عضو دارد، اعضا، تابع اوامر و ٥٤همچنين در شوراي اقتصادي و اجتماعي كه . گونه است

.باشنددستورات دولت متبوع خود مي

تابع اوامر دولت متبوع نيستند، بلكه تابع اوامر اركاني كه اعضاي آنها در اجراي وظايف،- ٢

ي مثال دبيرخانه. المللي هستندمعموال اين اركان، اركان اداري سازمانهاي بين. سازمان هستند

تابعيت در آن حضور دارد، همگي تابع ١٠٠كارمند كه بيش از ٨٦٠٠سازمان ملل متحد با 

.اوامر سازمان هستند نه دولتهاي متبوع خود
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كنند و نه از اركاني كه اعضاي آنها در انجام وظايف خود نه از دولت متبوع تبعيت مي- ٣

كنند، هر چند ممكن است از لحاظ سازمان، بلكه كامال مستقل از دو ركن، انجام وظيفه مي

كميسيون حقوق «ي بسيار بارز آن، نمونه. ساختاري و شكل، به سازمان وابسته باشند

مجمع عمومي ١٧٤ي نامهبا تصويب قطع١٩٤٧ن كميسيون، در سال اي. است» المللبين

منشور بر ١٣ي اي بود كه براساس مادهعلت ايجاد اين كميسيون، اجراي وظيفه. ايجاد شد

لذا در اجراي اين وظيفه، سازمان مبادرت به تشكيل .  ي سازمان گذاشته شده بودعهده

.الملل نمودكميسيون حقوق بين

ها و نويس كنوانسيوني پيشي آن تهيهعضو دارد كه مهمترين وظيفه٣٤ن، اين كميسيو

ها نه از سازمان ملل تبعيت نويسي پيشاعضاي كميسيون در تهيه. المللي استمعاهدات بين

حقوقدانان عضو كميسيون، صرفا بعنوان يك متخصص . كنند و نه از دولتها متبوع خودمي

كنند؛ هر چند ممكن است تحت تاثير برخي دولتها عمل ميالملل انجام وظيفه حقوق بين

ها به طرفداري از كشورهاي در حال توسعه يا نويسي پيشمثال ممكن است در تهيه. كنند

يافته بپردازند، اما اين بدان معنا نيست كه در انجام وظايف از آنها دستور كشورهاي توسعه

.گيرندمي

اركان فرعي) ب

مللي حق دارد مبادرت به ايجاد اركان فرعي متناسب با اهداف و وظايف الهر سازمان بين

شود و گاهي حق ايجاد اركان فرعي گاهي بطور صريح در سند موسس ذكر مي. خود نمايد

اين حق را براي سازمانها » تئوري اختيارات ضمني«شود، بلكه با توسل به صراحتا ذكر نمي

. شويمقايل مي

منشور ملل متحد، به ترتيب به مجمع عمومي، شوراي امنيت و ٦٨و ٢٩، ٢٢مثال مواد 

اركان مزبور نيز با . ي تشكيل اركان فرعي داده استشوراي اقتصادي و اجتماعي، اجازه

مثال مجمع عمومي مبادرت به تشكيل . انداستفاده از اين حق، اركاني فرعي تشكيل داده

» )آنكتاد(ملل متحد براي توسعه و تجارت كنفرانس«و » دادگاه اداري سازمان ملل متحد«

را بعنوان اركان فرعي تشكيل » رواندا«و » يوگسالوي«شوراي امنيت نيز محاكم . كرده است

شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز در مناطق مختلف دنيا،  كميسيونهاي اقتصادي . داده است

ند موسس هر سازمان تشخيص اركان فرعي از اركان اصلي با س. زيادي تشكيل داده است

.باشدمي
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الملليسازمانهاي بين) بودجه(ابزار و منابع مالي - ٣

المللي، درست همانند هر دولتي براي انجام فعاليتهاي خود نياز به ابزار و هر سازمان بين

.گويندمي» بودجه«امكانات مالي دارد كه اصطالحات به آن 

قواعد مذكور در سند - ١: ه قواعد مهم استالمللي تابع دو دستي سازمانهاي بينبودجه

.قواعد و مقررات مالي خود سازمان- ٢موسس، 

شود ولي جزئيات آن، در مقررات مالي اصول كلي مربوط به بودجه در سند موسس ذكر مي

ي سازمان ملل منشور ملل متحد اختصاص به بودجه١٩و ١٧مثال مواد . شودسازمان ذكر مي

كه اين بودجه در كجا و چگونه مصرف شود، سهم هر دولت چقدر باشد متحد دارد؛ اما اين

.بيني شده است نه در منشوردر مقررات مالي سازمان ملل متحد پيش... و

شد؛ ولي چون سال مالي ي سازمانها بطور ساالنه تنظيم مي، معموال بودجه١٩٧٠ي تا دهه

اند بودجه را حداقل دو سعي كرده٧٠ي شود، سازمانها از اواسط دههمعموال زود تمام مي

ي خود را دو ساالنه تنظيم مثال سازمان ملل متحد بودجه. ساالنه و يا بيشتر تدوين كنند

.كند؛ و يا در سازمان جهاني هواشناسي چهارساله استمي

است، » دبيرخانه«ي يك سازمان، ركن اداري سازمان كه معموال ي بودجهبطور كلي براي تهيه

دبيرخانه براي تنظيم بودجه، با اركان اصلي و فرعي مذاكره . كندبه اين كار ميمبادرت

هاي هر ركن اصلي و فرعي، شود و پس از تعيين هزينهكند و پيشنهادات آنها را جويا ميمي

.شودنويس بودجه به ركن فراگير سازمان براي تصويب ارايه ميپيش

منابع بودجه

.شودمللي از دو منبع عمده تامين ميالهاي بيني سازمانبودجه

مشاركت ارادي دولتها: الف

ي سازمان گيرد كه تا چه ميزان در بودجهدر مشاركت ارادي، هر دولتي راسا تصميم مي

ي خود مشاركت اين شيوه، داراي اين مزيت است كه هر دولتي به ميل و اراده. شركت كند

توانند در مورد اين منابع تصميم ه سازمانها نمياز طرفي داراي اين عيب نيز هست ك. كندمي

ريزي دقيق داشته باشند؛ چرا كه ميزان و زمان آن معين نيست و قاطع بگيرند و برنامه

.ي پرداخت آنها مشخص نيستهمچنين نحوه

مشاركت الزامي دولتها: ب
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الزامي ميزان مشاركت . گيردمشاركت الزامي، براساس وضعيت اقتصادي دولتها صورت مي

شود و ممكن است به چند ده ي سازمانها، از كمتر از يك درصد شروع ميدولتها در بودجه

منشور، سهم دولتها ١٧ي مثال مجمع عمومي سازمان ملل متحد براساس ماده. درصد برسد

كند و آنها بايد مبلغ تعيين شده را پرداخت را براساس وضعيت اقتصادي آنها مشخص مي

.كنند

نكه پرداخت سهم تعيين شده، تضمين شود و دولتها مكلف به پرداخت شوند، براي براي اي

چنانچه دولتي دو : داردمنشور مقرر مي١٩ي مثال ماده. اندآن ضمانت اجرا در نظر گرفته

سال يا به ميزان دو سال از پرداخت حق عضويت خودداري كند، از حق راي در مجمع 

.عمومي محروم خواهد شد

مدت چند » بوركينافاسو«مثال كشور . ي برخورد با دولتهاي متخلف متفاوت استنحوهالبته 

سال به دليل عدم قدرت پرداخت حق عضويت، از حق راي محروم بود، در حالي كه دولت 

اياالت متحده با اينكه حدود يك ميليارد دالر به سازمان بدهي دارد، با چنين مشكلي روبرو 

ق عضويت از سوي برخي دولتها، بخصوص دولتهاي بزرگ، عدم پرداخت ح. نشده است

ي باعث شده سازمان با مشكالت زيادي بويژه به دليل دو بحران در مورد كانال سوئز و قضيه

. كنگو، مواجه شود

پس از اينكه اين دو قضيه به نحوي كه در پاورقي توضيح داده شده است توسط نيروهاي 

ي اين ازمان ملل متحد اعالم كرد كه سازمان براي فيصلهحافظ صلح  خاتمه يافت، دبيركل س

دولتهايي مثل . ميليون دالر هزينه كرده است كه دولتها بايد پرداخت كنند٢٥٠درگيريها، 

ها متعلق به ملل متحد نيست و بايد طرفين فرانسه و شوروي معتقد بودند كه اين هزينه

.ها را پرداخت كننددرگير خود اين هزينه

. المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كردال اين تضاد آرا، مجمع عمومي از ديوان بينبدنب

هاي سازمان ملل برخي هزينه«در نظر مشورتي خود تحت عنوان ١٩٦٢ديوان در سال 

. هاي ملل متحد بوده و دولتها بايد پرداخت كنندها جزو هزينهاعالم كرد كه اين هزينه» متحد

گير شده است، به دليل عدم پرداخت امروزه سازمان ملل متحد را گريبانبحران ديگري كه 

اين دولتها بر اين . باشدجمله آمريكا ميحق عضويت از سوي برخي دولتهاي بزرگ من
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هاي زيادي را به اند كه منابع  مالي سازمان ملل متحد، بعلت مديريت غلط خود، هزينهعقيده

. ها ضروري نيستخيلي از اين هزينهكند، در حاليكهدولتها تحميل مي

درصد ٦٧كشور،  حدود ٦ي سازمان ملل متحد، تعداد الزم به ذكر است كه از كل بودجه

درصد ٩٨/٠كشور نيز روي هم رفته  حدود ٩٧تعداد .  كنندي سازمان را پرداخت ميبودجه

ابل تصور نيست كه در يك چنين وضعيتي اصال ق. كنندپرداخت مي) درصد١يعني كمتر از (

درصد را پرداخت ٠١/٠كند، با كشوري كه درصد بودجه را تامين مي٢٥كشوري كه 

. كند، رفتاري دموكراتيك داشته باشد و عنان تصميمات را در اختيار او بگذاردمي

يكي از داليلي كه باعث شده امروزه، آلمان و ژاپن ادعاي عضويت دايم در شوراي امنيت 

بينيم كه بنابراين مي. كنندي نسبتا زيادي است كه به سازمان پرداخت ميبودجهبكنند، همين 

عضويت در شوراي امنيت بيش از هر چيز به توان اقتصادي دولتها بستگي دارد و سپس توان 

.نظامي

الملليكاركنان سازمانهاي بين

الملليتعريف كارمند بين

است كه توسط يك سازمان براساس المللي شخصيبراساس متون كالسيك، كارمند بين

مقررات استخدامي سازمان، بصورت دايم در جهت اجراي وظايف محوله به استخدام آن 

المللي ذكر با توجه به اين تعريف، سه عنصر مهم براي يك كارمند بين. آيدسازمان در مي

:شده است

كه تماما در اختيار المللي در خدمت يك دولت يا يك نهاد مشخص نيست، بلكارمند بين- ١

.المللي استيك سازمان بين

المللي تمام تالش خود را در جهت نيل سازمان به اهداف خود، بكار كارمندان بين- ٢

.برند و منافع خاصي را مد نظر ندارندمي

كارمندان موظف هستند تمام مدت  استخدام خود را در اختيار سازمان باشند و تمام - ٣

صرف انجام وظايف خود بكنند، لذا از داشتن كار ديگري بايد خودداري وقت اداري خود را 

افتد، ويژگي المللي اتفاق ميامروزه چون استخدام دايم به ندرت در يك سازمان بين. كنند

توان گفت كه كارمند بايد در طول مدت استخدام دايم بودن آن از بين رفته است ولي مي

.امل و دايم در اختيار سازمان باشدخود اعم از دايم يا موقت، بطور ك

الملليي بكارگيري كارمندان بيننحوه
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به غير از باالترين مقامات اداري سازمان يعني دبيركل يا مديركل كه توسط دولتهاي عضو 

ي شيوه. شوندشوند، ساير كارمندان، براساس ضوابط استخدامي سازمان انتخاب ميتعيين مي

:ونه استانتخاب كارمندان به دو گ

سازمان محدوديت استخدام ندارد؛ كه در اين حالت، استخدام از طريق آزمون به عمل - ١

.شودي الزم را كسب كرد، استخدام ميآيد بطوري كه هر فردي حد نصاب نمرهمي

سازمان محدوديت استخدام دارد؛ كه در اين حالت چون سازمان نيروي محدودي نياز - ٢

باشد بطوري كه هر كس باالترين نمره را ده، به صورت مسابقه ميدارد، آزمون به عمل آم

.شود تا نيروهاي مورد نياز انتخاب شوندبياورد استخدام مي

المللي بايد به زبان يا زبانهاي كاري سازمان مسلط باشد و چنانچه به زبان مقر كارمند بين

.باشدسازمان تسلط داشته باشد، مزيتي براي اولويت در استخدام مي

منشور كه اظهار ١٠١ي مثل ماده. شودمعموال كليات شرايط استخدام در سند موسس ذكر مي

فردي بايد به استخدام ملل متحد در بيايد كه از باالترين كيفيت كاري برخوردار : داردمي

در .  نيز داراي اهميت است» توزيع جغرافيايي«ي ي كيفيت، مسالهدر كنار مساله. باشد

شود كه صالحيت و كيفيت از بين برود  كه شايد اين توزيع جغرافيايي سبب ميمواقعي

.حل براي باالبردن كيفيت اين باشد كه قراردادهاي موقت استخدام منعقد شودبهترين راه

ي استخدام اضافه رفته با توجه به ماهيت كار سازمانها، معيارهاي ديگري نيز به نحوهرفته

. باشددر ميان كارمندان يكي از اين معيارها مي» ي زن و مردمنصفانهتوزيع«مثال . شده است

المللي حتما بايد زن باشند تا در مسايل و بعنوان مثال تعدادي از قضات ديوان كيفري بين

.جرايم عليه زنان تخصص كسب كرده و به كمك ديوان بپردازند

الملليتكاليف و حقوق كارمندان بين

الملليان بينتكاليف كارمند: الف

. المللي موظف است اسرار شغلي خود را حفظ كندكارمند بين- ١

المللي نبايد به فعاليتهاي سياسي مغاير با مشاغل خود دست بزنند؛ چرا كه كارمندان بين- ٢

.شوداين عمل باعث از بين رفتن بي طرفي آنها مي

وامر سازمان هستند و نبايد از هيچ المللي در انجام وظايف خود، فقط تابع اكارمندان بين- ٣

دبيركل : منشور ملل متحد آمده است١٠٠ي مثال در ماده. دولتي تبعيت كنند يا دستور بگيرند
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و كارمندان سازمان ملل در اجراي وظايف، نبايد دستوري از فرد يا دولتي خارج از سازمان 

.بگيرند

الملليحقوق كارمندان بين: ب

المللي براساس ضوابط پرداختي سازمان، از حقوق ماهانه بينكارمندان : دستمزد- ١

. برخوردارند كه براساس در شرايط مساوي براساس دوري از دولت متبوع خود متغير است

. گيرديعني هر چه كارمند از دولت متبوع خود بيشتر فاصله داشته باشد، حقوق بيشتري مي

.كنندان ماليات يكساني پرداخت ميدر عين حال براي اينكه رعايت عدالت بشود، ميز

تشكيل اجتماعات گروهي يكي از حقوق بشر : تشكيل اتحاديه و سنديكاي كارمندي- ٢

ها و اين اتحاديه. المللي حقوق اجتماعي و مدني ذكر شده استاست كه در ميثاق بين

.كنندسنديكاها، از حقوق كارمندان در مقابل سازمان دفاع مي

المللي كارمند است، حق دارد عضو اينكه كسي در يك سازمان بينآيا به صرف: سوال

سنديكا شود يا بستگي به قرارداد كار دارد؟ مثال آيا يك ايراني كه در سفارت آلمان در تهران 

كند، حق دارد كه عضو سنديكاي كارمندي يا كارگري آلمان بشود؟كار مي

. قانون حاكم بر قرارداد استخدام داردپاسخ اين است كه حق عضويت در سنديكا، بستگي به 

كه خيلي (المللي تابع قانون دولت متبوع كارمند باشد اگر قرارداد فيمابين فرد و سازمان بين

گيرد نه تابع آن سفارت يا نهاد فرد تابع ضوابط و مقررات آن دولت قرار مي) بعيد است

نداني كه عضو دايم سازمانهاي المللي بخصوص كارماالصول، كارمندان بينخارجي؛ اما علي

باشند و قانون حاكم بر روابط آنها، مقررات خود المللي هستند، تابع ضوابط سازمان ميبين

.لذا آنها حق دارند مبادرت به تشكيل سنديكا نمايند. سازمان است

. يكي از حقوق اساسي بشر در اسناد حقوق بشري، حق اعتصاب است: حق اعتصاب- ٣

سازمانها بايد امكانات الزم براي اعتصاب كارمندان و اتباع خود را فراهم كنند حتي دولتها و

اي قواعد حاكم بر اعتصاب به گونه.  ي مدني استهاي بزرگ جامعهو اين يكي از نشانه

كنند، اما كارمندان به ندرت دست به اساس اعتصاب نمياست كه افراد نيز به داليل بي

.شوندقراردادهاي استخدام، بسيار دقيق تنظيم ميزنند؛ چرا كه اعصاب مي

ها براي كارمندان استفاده از اين مزايا و مصونيت: هابرخورداري از مزايا و مصونيت- ٤

. است» حسن انجام وظايف و خدمات«المللي، سفرا و كارمندان ديپلماتيك، بر مبناي بين
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ها يكسري مزايا و مصونيتيعني علت اينكه يك سازمان يا يك هيات ديپلماتيك از 

. برخوردارند، براي اين است كه بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند

ي چنانچه كارمندي در وضعيتي قرار گيرد كه ديگر مشغول به وظيفه نباشد، يا از حيطه

اين ها استفاده كند؛ زيراتواند از مزايا و مصونيتاختيارات تجاوز كند، در اين صورت نمي

.شود، به خاطر انجام وظيفه است نه بخاطر فرد مورد نظراختياراتي كه به شخص داده مي

المللي و تنوع آنها، سرانجام دولتها با توجه به گستردگي و فعاليت روزافزون سازمانهاي بين

كند؛ ها، كفايت نميهاي مزايا و مصونيتنامهبه اين نتيجه رسيدند كه صرف وجود موافقت

لذا در . كنندالمللي شركت ميكه نمايندگان زيادي كه كارمند نيستند در سازمانهاي بينچرا

به تصويب » المللينمايندگي دولتها در روابط خود با سازمانهاي بين«، كنوانسيون ١٩٧٥سال 

المللي و نمايندگان حاضر ي آن، براي اعضاي كنفرانسها و سازمانهاي بينرسيد كه بواسطه

. هايي در نظر گرفته شدمزايا و مصونيتدر آنها،

المللي در نظر گرفته شده است كه عمدتا ها، مزايايي نيز براي كارمندان بيندر كنار مصونيت

...ها، معافيت از مالياتهاي غير مستقيم ومثال معافيت از برخي عوارض. مزاياي مالي است

عموال سازمانها اقدام به تاسيس المللي ضايع نشود، مبراي اينكه حقوق كارمندان بين

كنند تا كارمندان يك سازمان و خود سازمان بتوانند در مقابل يكديگر دادگاههاي اداري مي

يكي از مهمترين دادگاههاي . ي دعوي كنند و اختالفات خود را حل و فصل نماينداقامه

است كه در سال المللي كاراداري كه تاكنون تشكيل شده است، دادگاه اداري سازمان بين

.تشكيل شد١٩١٩

االجراست، اما چنانچه اعتراضي نيست احكام صادره از سوي اين دادگاهها الزماالصول، علي

اي تشكيل شده و مسئول رسيدگي به اعتراض خواهد شد و به اين آرا مطرح شود، كميته

المللي نچنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد، آنرا براي كسب نظر مشورتي ديوان بي

ديوان نيز در قالب نظر مشورتي، نظر خود را اعالم كرده . كنددادگستري، به ديوان ارسال مي

.كندو حكم مزبور را يا تاييد و يا نقض مي

االجراست، هر چند الزم به ذكر است كه در اين صورت، نظرات مشورتي ديوان الزم

اما چون در مورد اعتراض به آرا، نظر . االجرا نيستاالصول نظرات مشورتي ديوان الزمعلي

ديوان از قبل مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا ديوان هر نظري كه اعالم كند، براي طرفين 

المللي سند موسس دادگاه اداري سازمان بين١٢ي به عنوان مثال، ماده. اختالف الزامي است
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ري در اعتراض به احكام دادگاه المللي دادگستدر صورتي كه ديوان بين: داردكار، بيان مي

اداري در قالب نظر مشورتي، نظر خود را اعالم كند، نظر ديوان الزامي خواهد بود و دولتها 

.بايد از آنها تبعيت كنند

با اين حال، هميشه سعي بر اين بوده است كه اختالفات فيمابين سازمانها و كارمندان، از 

جويي شود و هم روند ها صرفه، هم در هزينهطرق سياسي حل و فصل شود تا بدين وسيله

رسيدگي تسريع شود؛ چرا ايجاد دادگاههاي اداري متضمن مخارج هنگفت و صرف وقت 

.زياد براي رسيدگي به اختالفات است


