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  الملل حقوق  بين
الملل،  اي ازحقوق بين تدوين مجموعه متحد ترين و نافذترين دستاوردهاي سازمان ملل از جمله فراگير
ها، معاهدات و معيارها بوده است كه نقشي محوري در حمايت از توسعه اقتصادي و  يعني كنوانسيون

وجود اين كه بسياري از معاهدات تهيه  با. كنند المللي ايفا مي اجتماعي، و همچنين صلح و امنيت بين
ها حاكم است اما  دهند كه بر روابط بين ملت شده به وسيله سازمان ملل مبناي حقوقي را تشكيل مي

  . گيرد تالش سازمان ملل در اين زمينه هميشه مورد توجه قرار نمي
  جمله حكميت و راهآميز، از  هاي مسالمت خواهد با شيوه منشور ملل متحد به ويژه از سازمان مي

تدريجي حقوق  و تدوين ، و توسعه)33ماده (المللي كمك كند  هاي بين حل قضايي به حل اختالف
موافقت نامه چندجانبه كه 500ها بيش از  سازمان ملل در طول سال .)13ماده (الملل را تشويق كند  بين

اي كشورهايي كه آنها را كنند، و بر به طيفي گسترده از مسائل مشترك بين كشورها رسيدگي مي
  . كنند از نظر حقوقي الزام آور است، تدوين كرده است تصويب مي
ابعاد  باهاي بسياري پيشگامانه بوده، به مسائلي  هاي حقوقي سازمان ملل در زمينه فعاليت

اي حقوقي در  ها براي تامين مجموعه سازمان ملل در خط مقدم تالش. دكن المللي، رسيدگي مي بين
هايي مانند حفاظت از محيط زيست، نظارت بر كار مهاجران، مهار قاچاق مواد مخدر و مبارزه  حوزه

تر بر  المللي نقشي مركزي اين كار امروز در شرايطي ادامه دارد كه قوانين بين. با تروريسم بوده است
لمللي به عهده ا محور طيفي گسترده تر از مسائل، از جمله قانون حقوق بشر، و قانون بشردوستانه بين

و براي اداره امور حقوقي  www.un.org/lawالملل به  براي سازمان ملل و حقوق بين(. گيرند مي
  )نگاه كنيد http://untreaty.un.org/olaسازمان ملل به  

  
  حل قضايي اختالفات

به  معروف ،اين نهاد. ها است ركن اصلي سازمان ملل براي حل اختالف المللي دادگستري ديوان بين
هايي كه كشورها براي حل آنها به  درباره اختالف 2007تاسيس شد تا اكتبر  1946كه در  دادگاه جهاني

نظر مشورتي در پاسخ به تقاضاهاي نهادهاي مجاز  25حكم صادر كرده و 9 3آن متوسل شده بودند 
شش  1981اما از خود اين دادگاه رسيدگي كرده،  ،ها به بيشتر پرونده. سازمان ملل صادر  كرده بود

به سايت ديوان در (پرونده به تقاضاي طرف هاي دعاوي به شعبه هاي ويژه ارجاع شده است 
cij.org-www.icj نگاه كنيد .(  

المللي در زمينه حقوق اقتصادي، حقوق عبور، عدم  هاي بين هاي خود به اختالف ديوان در قضاوت
ه از زور، عدم مداخله در امور داخلي كشورها، روابط ديپلماتيك، گروگان گيري، حق پناهندگي استفاد

هاي خود، بر  طرفانه براي اختالف حلي بي  كشورها در جست وجوي راه. و مليت رسيدگي كرده است
آميز براي  ديوان با ارائه راه حل مسالمت. كنند هايي را در ديوان مطرح مي مبناي قانون، چنين اختالف

هاي دريايي و حاكميت ارضي اغلب كمك كرده است تا از  مسائلي مانند مرزهاي زميني، محدوده
  . تشديد مشاجرات پيشگيري شود

در پرونده اي معمولي مربوط به حقوق ارضي، اختالف كامرون و نيجريه  2002ديوان درسال 
درباره كل مرزهاي زميني  و دريايي درباره حاكميت بر شبه جزيره سرشار از نفت با كاسي، و سپس 

ديوان اوائل همان سال اختالف بين اندونزي و مالزي را درباره . بين اين دو كشور را حل كرد
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به اختالف  2001ديوان در . حل كرد و آنها را به مالزي سپرد Celebesحاكميت بر دو جزيره درياي 

  . ط آنها بود، خاتمه داددريايي و زميني بين قطر و بحرين كه باعث تيرگي رواب
اختالف مرزي حساس بين بوتسوانا و ناميبيا را با صدور حكم مورد قبول دو  1999ديوان در 

اختالفي تقريبا صد ساله بين السالوادور وهندوراس را بر طرف كرد كه در  1992كشور حل ودر
اي كه ليبي و چاد به آن درباره پرونده  1994ديوان در . باعث جنگي كوتاه اما خونين شده بود1969

بين  ليبي و فرانسه تعيين شده  1955سال   ارجاع كرده بودند راي داد كه مرز آنها براساس معاهده
  . اي در امتداد مرز جنوبي خود با چاد عقب برد در نتيجه ليبي نيروهايش را از ناحيه. است

اياالت متحده . ن ارجاع شده استهاي سياسي به ديوا هاي گوناگوني در پي مناقشات يا قيام پرونده
ديوان . اي به علت تصرف سفارت خود در تهران و بازداشت كاركنان آن مطرح كرد پرونده 1980در 

اما پيش از اين كه . ها را آزاد كند، سفارت را برگرداند و خسارت بپردازد حكم كرد ايران بايد گروگان
از ديوان  1989ايران در . ق دو كشور پس گرفته شدديوان مبلغ خسارت را تعيين كند، پرونده با تواف

بري ايران به وسيله كشتي جنگي اياالت متحده را محكوم  خواست سرنگون كردن هواپيماي مسافر
اين پرونده، به دنبال توافق درباره . كند و اياالت متحده را براي پرداخت غرامت به ايران مسئول بداند

  . بسته شد 1996غرامت بين دو كشور،  درسال 
هاي نيكاراگوآ به  »كنترا«اي عليه اياالت متحده درباره حمايت واشنگتن از  پرونده 1986نيكاراگوآدر 

گذاري در اطراف  با حمايت از كنتراها و مين ،ديوان به اين نتيجه رسيد كه اياالت متحده. ديوان آورد
تعهدات  - وجود نداشت » ود دسته جمعيدفاع از خ«كه امكان توجيه آن به عنوان  - بندرهاي نيكاراگوآ 

المللي خود را، براي عدم مداخله در امور كشوري ديگر، عدم استفاده از زور عليه كشوري  حقوقي بين
ديوان، بر اين اساس تصميم گرفت اياالت متحده بايد . ديگر، و عدم نقض حاكميت آن، زير پا نهاده است

  . ن مبلغ، نيكاراگوآ تقاضا كرد پرونده بسته شودپيش از تعيي 1991اما در . خسارت بپردازد
اقدامات غيرقانوني عليه  پيشگيري ازدو پرونده درباره تفسير يا كاربرد كنوانسيون  1992ليبي در 

 - در الكربي، اسكاتلند  1988پان امريكن در  103امنيت هواپيمايي كشوري، ناشي از سقوط پرواز 
ها به عنوان بخشي از توافقي بزرگتر بين طرفين  اين پرونده. كرد مطرح - عليه انگليس و اياالت متحده 

  . از ديوان پس گرفته شد 2003در سپتامبر 
اي درباره اجراي كنوانسيون مربوط به پيشگيري و  پرونده1993بوسني و هرزگوين در 

كنوني ـ » جمهوري صربستان«مجازات جنايت كشتار جمعي عليه جمهوري فدرال يوگسالوي ـ 
. انجام شد 1995ژوئيه  16تا  13هايي مطرح كرد كه در صربرنيتسا، عمدتا از  اره قتل عامدرب

ها به دستور، تحت كنترل، يا  عام اعالم كرد محرز نشده است قتل 2007فوريه  26دادگاه در حكم 
الملل  بنابراين، براساس حقوق بين. با اطالع قبلي جمهوري فدرال يوگسالوي صورت گرفته است

  . جمهوري مرتكب كشتار جمعي نشده است اين
ـ ارتش جمهوري  VRSكه نيروهاي ميمسئوالن مدعي عليه هنگا«دادگاه كشف كرد حال با اين
توانستند از خطر شديد  تصميم گرفتند مطقه بسته صربرنيتسا را تصرف كنند، نمي» صرپسكا ـ
هاي  عام  هيچ كاري براي پيشگيري ازقتل مسئوالن مدعي عليه«وجوداين، با» .باشند بوده ناآگاه كشتارجمعي
عمل نياوردندبا اين ادعا كه قدرتي براي اين كار نداشتند، ادعايي كه با نفوذ شناخته شده  صربرنيتسا به



بنابراين، اين اقدام نقض تعهدات آنان » .، به هيچ وجه هماهنگ نيستVRSآنان بر
   .از كشتار جمعي انجام دهند پيشگيري براي وانستندت مي كه بايست هراقدامي بودكه مي كنوانسيون براساس

درباره نابود  1992در پرونده سال  قضاوت خودهاي اياالت متحده را به  اعتراض 1996ديوان در 
هاي  حكم كرد اقدام 2003نوامبر و  هاي جنگي اياالت متحده رد كردن سكوهاي نفتي ايران به وسيله ناو

. ضروري براي محافظت از منافع امنيت ملي خود توجيه كرد مينوان اقداتوان به ع اياالت متحده را نمي
آمد، ادعاهاي ايران براي  اما چون آن اقدامات نقض تعهدات آن درباره آزادي تجارت به حساب نمي

  . ديوان از تاييد ادعاي متقابل اياالت متحده نيز خودداري كرد. خسارت را تاييد نكرد
در اوج  1995اسپانيا در . ربوط به حقوق اقتصادي تسليم مي كنندهايي م كشورها غالبا سوال

اختالفي درباره محدوده ماهيگيري بين كانادا و اتحاديه اروپا، پس از اين كه كانادا يك كشتي 
اي درباره حفاظت از  پرونده. ماهيگيري اسپانيا را در درياهاي آزاد توقيف كرداز كانادا شكايت داد

مجارستان و اسلواكي مطرح شد كه مربوط به اختالف درباره اعتبار معاهده  محيط زيست به وسيله
اعالم كرد هر دو كشور  1997ديوان در . آنها درباره ساخت سد در رودخانه دانوب بود 1997سال 

  .اند و از آنها خواست آن معاهده را اجرا كنند تعهدات حقوقي خود را نقض كرده
از سوي نيكاراگوآ عليه هندوراس در رابطه  1999اي كه سال  در پرونده 2007اكتبر  8دادگاه 

با مسائل حقوقي بين دو دولت درباره تعيين خطوط مرزي دريايي در درياي كارائيب تشكيل 
جزاير مرجاني بابل، ساوانا، (شده بود، راي دادكه هندوراس بر قسمتي از جزاير مورد اختالف 

اره نقطه شروع و خط تعيين حدود مرز دريايي حكم حاكميت دارد و درب) پورت رويال و جنوب
وبه طرفين دستور داد با حسن نيت و به اميد توافق بر سر مسير خطي بين نقطه نهايي كنوني و 

اي كه اينك از  مرز خشكي بين هندوراس و نيكاراگوآ و نقطه شروع مرز دريايي بين آنها به گونه
   .سوي دادگاه تعيين شده، مذاكره كنند

كه  درهرزمان يك يا دو پرونده در 1970هاي قضايي كه به ديوان تسليم شده ازدهه اد پروندهتعد
درخالل دهه گذشته اين تعدادحتي .برنامه كارخود داشت به حد چشمگيري افزايش يافته است

، چهارده پرونده، ازجمله دو پرونده درجريان،دربرنامه كار 2006درپايان . پرونده فراتررفته است20از
  . ديوان قرار داشت

نظرهاي مشورتي ديوان درباره مسائل گوناگون،ازجمله،پذيرش به عضويت سازمان ملل، خسارت 
هاي بعضي  براي صدمات وارده هنگام خدمت درسازمان ملل، موقعيت ارضي صحراي غربي، هزينه

ي كه دونظرمشورت.ازعمليات حفظ صلح و،اخيرا،موقعيت گزارشگران حقوق بشرسازمان بوده است
و سازمان جهاني بهداشت اعالم شد، به قانوني بودن تهديد يا  ميبه تقاضاي مجمع عمو1996درسال

  . شد اي مربوط مي هاي هسته استفاده از سالح
درنظر مشورتي به تقاضاي شوراي امنيت، اعالم كرد ادامه حضورآفريقاي جنوبي  1971 ديوان در

بي متعهد است تشكيالت خود را از آنجا بر چيند و به در ناميبيا غيرقا نوني است و آفريقاي جنو
  . هموار كند)1990درمارس (اشغال آن خاتمه دهد يعني راه را براي استقالل ناميبيا

  
  الملل توسعه وتدوين حقوق بين

و  الملل حقوق بينتشكيل داد تا از توسعه تدريجي  1947را  الملل حقوق بينكميسيون  ميمجمع عمو
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عضو منتخب مجمع  34دهد و متشكل از  اين كميسيون ساالنه تشكيل جلسه مي. كند تدوين آن حمايت

هاي حقوقي اصلي دنيا  اعضاي آن به صورت دسته جمعي نماينده نظام. براي دوره پنج ساله است ميعمو
هاي خود، خدمت و به طيفي  هستند و به عنوان كارشناساني مستقل، نه به عنوان نمايندگان دولت

                            www.un.org/law/ilc. كنند  ز مسائل مربوط به تنظيم روابط بين كشورها رسيدگي ميگسترده ا
ها  بعضي از موضوع. است الملل حقوق بين هاي بيشتر كار كميسيون شامل  تهيه متون درباره جنبه

كه كميسيون،  ميهنگا. دهد ارجاع مي ميرا مجمع عموهاي ديگر كند، موضوع را كميسيون انتخاب مي
المللي از نمايندگان  گاهي كنفرانسي بين ميكند مجمع عمو اقدام درباره موضوعي را تكميل مي

كنوانسيون سپس به روي .نويس را دركنوانسيون بگنجانند دهد تا پيش االختيار تشكيل مي تام
  ها اساس قوانين بعضي ازاين كنوانسيون. افقت كنندشودتارسمابااجراي مفادآن مو كشورهاگشوده مي

  : براي مثال. دهند حاكم برروابط بين كشورها را تشكيل مي
مجمع 1997مصوب  المللي، هاي بين هاي غير كشتيراني از آبراه كنوانسيون مربوط به استفاده •

  . كند چند كشور را تنظيم مي هاي مشترك بين دو يا برداري برابر و معقول از آبراه ضوابط بهره كه عمومي
هاي  المللي يا بين سازمان هاي بين كنوانسيون مربوط به حقوق معاهدات بين كشورها و سازمان •
  ).1986(مصوب كنفرانسي در وين المللي،  بين

 هاي  كشورها، ها و بدهي ها در رابطه با اموال، بايگاني كنوانسيون مربوط به اصل جانشيني دولت •
  ). 1983( انسي در وينمصوب كنفر

المللي، از جمله  كنوانسيون مربوط به پيشگيري و مجازات جرايم عليه افراد تحت حمايت بين •
  ).  1973(مصوب مجمع عمومي ماموران ديپلماتيك،

  ) . 1969(مصوب كنفرانسي در وين  كنوانسيون مربوط به حقوق معاهدات، •
، )1963(كنوانسيون مربوط به روابط كنسولي و ) 1961(كنوانسيون مربوط به روابط ديپلماتيك  •

  . هايي در وين مصوب كنفرانس
اي را به منظور جلوگيري از محروميت افراد از داشتن  نويس اعالميه پيش 1999اين كميسيون در 

مسئوليت . هايي مانند انحالل يك كشور يا جدا شدن يك سرزمين، تصويب كرد كشور در موقعيت
كميسيون . بوده است 1949م مطالعه اين كميسيون از نخستين اجالس آن در كشورها موضوع مه

مسئوليت كشورها «هايي درباره  نويس ماده مطالعه خود را درباره اين موضوع با تصويب پيش 2001
ادي فنويس م پيش 2001اين كميسيون در . تكميل كرد» المللي نادرست براي اقدامات از نظر بين

  . هاي خطرناك كرد زخسارت  فرامرزي ناشي ازفعاليترادرباره پيشگيري ا
نويسي رادرباره محافظت ديپلماتيك تصويب كرد؛  اي ازمفاد پيش مجموعه2006كميسيون در

هاي فرامرزي ناشي از  نويس درباره اختصاص ضرروزيان درموردآسيب مطالب اصلي پيش
هاي يك جانبه ازكشور هايي  ههاي خطرناك است؛واصول راهنما قابل اعمال براي اعالمي فعاليت

اي ازمفاد  كميسيون درنخستين شورمجموعه.است كه قادربه ايجادتعهدات حقوقي هستند
هاي آبي فرامرزي تصويب كرد و به رسيدگي درباره موضوع  نويس درباره قانون سفره پيش

ـ با »  لالمل هاي ناشي از تنوع بخشي و گسترش حقوق بين دشواري: الملل پراكندگي حقوق بين«
  .هاي گروه بررسي آن درباره اين موضوع ـ خاتمه داد گيري توجه به گزارش و نتيجه



حق شرط : موضوعات ديگري كه در حال حاضر در كميسيون تحت بررسي است عبارتند از
المللي؛ اخراج  هاي بين بر معاهدات؛ آثار مناقشات مسلحانه بر معاهدات؛ مسئوليت سازمان

  .استرداد يا تعقيب قانوني؛ و منابع طبيعي مشترك بيگانگان؛ تعهد به
   

  الملل حقوق تجارت بين
ها، قوانين الگو  با تدوين كنوانسيون (UNCITRAL) الملل سازمان ملل كميسيون حقوق تجارت بين

طراحي شده، الملل  حقوق تجارت بينو نمونه، مقررات و رهنمودهاي حقوقي كه براي هماهنگي 
تاسيس كرد،  1966آن رادر  ميكه مجمع عمو ،كشوري 60اين نهاد . كند يل ميتجارت جهاني را تسه

اين . آورد هاي اقتصادي و حقوقي اصلي جهان را گرد هم مي نمايندگان مناطق جغرافيايي و نظام
شده  الملل حقوق تجارت بين ها نهاد حقوقي اصلي نظام ملل متحد در زمينه كميسيون در طول سال

دفترامورحقوقي سازمان ملل به عنوان دبيرخانه آن خدمت  الملل ارت بينحقوق تج بخش. است
   www.uncitral.org .كند مي

هاي  سال فعاليت، متون مورد پذيرش همگان تدوين كرده كه در حوزه 41اين كميسيون در طول 
حقوق مقررات حكميت كميسيون : اين متون شامل موارد زير است. مورد استناد هستند ،گوناگون حقوق

سازمان ملل  الملل حقوق تجارت بين مقررات مصالحه كميسيون؛ )1976(سازمان ملل  الملل تجارت بين
حقوق الگو درباره  ؛)1980(المللي كاال  كنوانسيون سازمان ملل درباره قراردادها براي فروش بين؛ )1980(

الگوي كميسيون حقوق  ق؛حقو)1985( الملل حقوق تجارت بين المللي كميسيون حكميت بازرگاني بين
هاي كميسيون حقوق تجارت درباره سازمان  يادداشت؛ )1994(تجارت درباره تهيه كاال، ساخت و خدمات 

 UNCITRAL الگوي وحقوق) 1996(الگو درباره بازرگاني الكترونيك  ؛حقوق)1996(دادن جريان داوري 
  ).          1997(هاي فرامرزي  درباره ورشكستگي

المللي  كنوانسيون مربوط به محدوديت زماني در فروش بين: ي قابل ذكر عبارتند ازها ساير متن
؛ )1978) (مقررات هامبورگ(كنوانسيون سازمان ملل درباره حمل دريايي كاالها ؛ )1974(كاال 

راهنماي ؛ )1988(المللي  هاي بين المللي و سفته هاي بين ها و برات كنوانسيون سازمان ملل درباره حواله
؛ )1988(المللي براي ساختن آثارصنعتي حقوقي كميسيون حقوق تجارت درباره تدوين قراردادهاي بين

؛ )1991(الملل  هاي حمل و نقل در تجارت بين كنوانسيون سازمان ملل درباره مسئوليت متصديان پايانه
؛ )1992( المللي كاال در برابر كاال راهنماي حقوقي كميسيون حقوق تجارت درباره معامالت بين

راهنماي حقوقي . ؛)1995( آمادههاي  هاي مستقل و اعتبارنامه كنوانسيون سازمان ملل درباره ضمانت
كنوانسيون سازمان ؛ )2000(هاي زيربنايي با منابع مالي خصوصي  كميسيون حقوق تجارت درباره طرح

ق حقوكميسيون  ق الگويحقو ؛)2001(الملل  قابل وصول در تجارت بين هاي ملل درباره حواله
تجارت درباره مصالحه  قالگوي كميسيون حقو قو حقو؛ )2001(امضاهاي الكترونيك تجارت درباره 
هاي زيربنايي با تامين  درباره طرح UNCITRALالگوي  قحقوو مفاد  ؛) 2002(الملل  بازرگاني بين

  ).2003(مالي خصوصي 
 قحقودرباره  UNCITRAL يقحقو متوني كه اين اواخربه تصويب رسيده شامل راهنماي

؛  كنوانسيون سازمان ملل درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در )2004(ورشكستگي
درباره حكميت  UNCITRAL؛ متن تجديدنظر شده قانون الگوي )2005(الملل  قراردادهاي بين



٢۶٩  
كنوانسيون مربوط ) 1( VIIو ماده ) 2( II؛ و توصيه درباره تفسير ماده )2006(المللي  بين بازرگاني

  .است UNCITRAL 2006، مصوب )1958(به شناسايي و اجراي احكام حكميت خارجي 
المللي كاالها از  نويس سندي درباره حمل و نقل بين كار كنوني كميسيون شامل  تهيه پيش

درباره معامالت تضمين شده و با وثيقه ، كار درباره مسائل  قيحقونويس راهنماي  دريا و پيش
الگوي  قحقو ؛ تجديدنظر در)هاي شركتي گروه(ها  هاي شركت كستگي در گروهورش

UNCITRAL سازي و مقررات حكميت  درباره تهيه و فراهمUNCITRAL ؛ و تاليف و انتشار
  .است) UNCITRAL ،)CLOUT سابقه و رويه قضايي درباره متون 

  
  محيط زيست قحقو

را  ميهاي مه لملل مربوط به محيط زيست بوده، معاهدها سازمان ملل پيشگام توسعه و تدوين حقوق بين
برنامه محيط زيست . به وجود آورده كه حمايت از محيط زيست را در همه جا افزايش داده است

هاي ديگر را ساير نهادها، از جمله  كند و معاهده ها را اجرا مي بسياري از اين معاهدهسازمان ملل متحد 
  www.unep.org/dec  .www.unep.org/law. آورند در مي هاي معاهده به اجرا دبيرخانه
) 1971(المللي به ويژه به عنوان زيستگاه پرندگان آبي  هاي داراي اهميت بين كنوانسيون تاالب •

ه اين كنوانسيون ب. هاي خود مسئوالنه استفاده كنند سازد از همه تاالب كشورهاي طرف را متعهد مي
  . يونسكو ايجاد شدوسيله 
كشورهاي طرف را متعهد ) 1972(نوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ك •
اين كنوانسيون نيز با . سازد از نواحي طبيعي و فرهنگي منحصر به فرد حفاظت به عمل آورند مي

  . حمايت يونسكو تدوين شد
تجارت ) 1973( هاي به خطر افتاده گياهان و جانوران وحشي المللي گونه كنوانسيون تجارت بين •
ها يا محصوالت منتخب حيوانات و گياهان وحشي را از طريق سهميه بندي يا  المللي گونه بين

  . كند تا بقاي آنها را تضمين كند ممنوعيت مستقيم كنترل مي
، )1979(هاي مهاجرحيوانات وحشي  هدف ازتدوين كنوانسيون بن درباره محافظت ازگونه •

هاي مهاجر خشكي،  هاي ويژه، حفظ گونه اي ومربوط به گونه ادهاي منطقهاي وابسته از قرارد ومجموعه
  . دريايي وهوايي وزيستگاه آنها است

هاي  و پروتكل) 1979) (كنوانسيون باران اسيدي(كنوانسيون آلودگي هواي فرامرزي دور برد  •
انجام شد، ا آن، كه مذاكرات مربوط به آن تحت نظارت كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپ

  . بيني كرده است كنترل و كاهش آلودگي هوا در اروپا و آمريكاي شمالي را پيش
مسايل گوناگون دريايي را به روشي فراگير ) 1982(ق دريا حقو سازمان ملل دربارهكنوانسيون  •

دريا نوردي كشوري و نظامي؛ حفاظت از سواحل و محيط  حقوق اين مسائل شامل. كند تنظيم مي
  . دريايي است ميدريايي؛ حقوق مربوط به منابع زنده و غيرزنده؛ و تحقيقات عل زيست
هاي آن  و متمم) 1987(پروتكل مونترال ، ) 1985(كنوانسيون وين براي حفاظت از اليه اوزون  •
كوشند خسارت به اليه اوزون را كاهش دهند كه زندگي را در برابر تشعشعات زيانبار ماوراي  مي

  . كند حفظ مي خورشيد بنفش



كنوانسيون بازل درباره كنترل نقل و انتقال فرامرزي مواد زائد خطرناك و نابود كردن آنها  •
سازد حمل و نقل و جا به جايي مواد زائد خطرناك  و متمم آن كشورهاي طرف را متعهد مي) 1989(

را به حداقل  برسانند؛  از مرزها را كاهش دهند؛ مقدار وسميت ايجاد شده به وسيله مواد زائد خطرناك
زيست درست و تا حد امكان به منبع توليد نزديك  و تضمين كنند مديريت آنها در رابطه با محيط

پروتكلي درباره مسئوليت و خسارت ناشي از نقل و انتقال مرزي مواد  1999كشورهاي طرف . باشد
  . زائد خطرناك تصويب كردند

ايجاد شد تا به كشورهاي در حال توسعه ) 1991(مونترال صندوق چند جانبه براي اجراي پروتكل  •
كيلوگرم  3/0طرف پروتكل مونترال كه مصرف و توليد سرانه ساالنه مواد نابود كننده اوزون آنها كمتر از 

ها به صندوق  كمك. كمك شود از مقررات كنترل آن پيروي كنند -  5معروف به كشورهاي ماده  - . است
  . شود هاي سازمان ملل تعيين مي بر اساس مقياس ارزيابي 5غير ماده چند جانبه از كشورهاي 

كه تحت ) 1991(از تدوين قرارداد محافظت از حيوانات پستاندار درياهاي بالتيك و شمال  هدف •
ها، با نظري به دستيابي  منعقد شد، حمايت از همكاري نزديك بين طرفمهاجر هاي گونه كنوانسيون نظارت

كشورهاي طرف موظف هستند در . مناسب محافظت حيوانات پستاندار كوچك استو حفظ موقعيتي 
  . و اطالعات همگاني مربوط به زيست بوم شركت كنند آلودگي كاهش وتحقيق، ومديريت،پژوهش محافظت

كوشد تنوع زيستي را حفظ كند، از استفاده قابل دوام اجزاي  مي) 1992(كنوانسيون تنوع زيستي  •
پروتكل كارتاجناي . م منصفانه مزاياي ناشي از استفاده از منابع ژنتيك را تشويق كندآن حمايت،وتقسي

حمايت كند كه ممكن است   كوشد از تنوع زيستي در برابر خطرهايي بالقوه مي) 2000(آن  ايمني زيستي
اين . دشون آوري زيستي مدرن ناشي مي هاي زندة تغيير يافته ايجاد شوند كه از فن به وسيلة ارگانيزم

به كشورها از قبل تا تضمين شود آورد  به وجود مي  پروتكل روش توافقي براي اطالع دادن از پيش
هاي آگاهانه، پيش از توافق درباره نخستين مورد  هشدار كتبي و اطالعات الزم براي اتخاذ تصميم

  . حيط زيست عرضه شونددهد كه قرار است آگاهانه در م نده تغيير يافته، را مي هاي واردكردن ارگانيزم
سازد انتشار  كشورهاي طرف را متعهد مي) 1992(كنوانسيون چارچوب  درباره تغيير آب و هوا  •

 جوي مربوطهاي را كاهش دهند، گازهايي كه باعث گرم شدن جهان و مشكالت  گازهاي گلخانه
را، با  ميه تغييرات اقليالمللي ب واكنش بين) 1997(مربوط به اين كنوانسيون  پروتكل كيوتو. شوند مي

اي  آور حقوقي مربوط به انتشار گازهاي گلخانه هاي الزام فراخوان كشورهاي صنعتي براي تحقق هدف
آورد كه  اين پروتكل همچنين چند ساز و كار به وجود مي. كند ، تقويت مي2008- 2012در طول دوره 

رهاي صنعتي چگونه انتشار گازهاي سازد كه كشو تا حدي انعطاف پذيري را در اين زمينه ميسر مي
  . كنند گيري مي دهند و اندازه اي خود را كاهش مي گلخانه
المللي مبارزه با بيابان زايي در كشورهاي دچار خشكسالي شديد و يا بيابان زايي،  كنوانسيون بين •

زايي  ه با بيابانالمللي براي اقدام در زمينه مبارز كوشد از همكاري بين مي) 1994(به ويژه در آفريقا 
  . خشكسالي را كاهش دهد عوارضحمايت و 

 قرارداد محافظت از جانوران پستاندار در درياي سياه، مديترانه و منطقه مجاور اقيانوس اطلس •
كنند،  ها را در درياي مديترانه و درياي سياه تهديد مي ها و فك كوشد خطرهايي كه نهنگ مي) 1996(

كند كشورها برنامه محافظتي مشروحي را براي پستانداران دريايي  جاب مياين قرارداد اي. كاهش دهد
اجرا كنند، از جمله با وضع قانون ممنوعيت شكار عمدي پستانداران دريايي؛ اتخاذ تدابيري براي 
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  . كاهش صيد تصادفي آنها؛ و ايجاد مناطق حفاظت شده

بعضي از مواد شيميايي وآفت  بارهدركنوانسيون رتردام درباره روال موافقت با آگاهي قبلي  •
هاي خطرناك  كش صادركنندگان مواد شيميايي يا حشره) 1998(المللي  هاي خطرناك در تجارت بين كش

سازد درباره خطرهاي بالقوه آن ماده براي بهداشت و محيط زيست به كشور واردكننده  را موظف مي
  . اطالعات بدهند

 پخش كاهش و حذف) 2001(هاي ارگانيك پايدار  يندههدف كنوانسيون استكهلم درباره آال •
مانند ددت،  -  ميها، مواد شيميايي و محصوالت فرعي صنعتي بسيار س كش بعضي از حشره

  . شوند جا و در زنجيره غذايي تركيب مي است كه به سرعت جابه –ها و ديوكسين  بي سي پي
براي پيشگيري از ) 2002(د درباره آلودگي فرامرزي ناشي از دو ASEANنامه  توافق  *

جنوب شرقي  1998و 1997سوزي جنگل وضع شد كه در  كننده ناشي ازآتش تكرارانتشاردود خفه
كشورهاي طرف به نظارت، ارزيابي، پيشگيري، آمادگي، امكان واكنش . آسيا را گرفتار كرد

. د شدندسوزي جنگل و آلودگي ناشي از دود، و به ارائه كمك، متعه اضطراري ملي به آتش
هاي اندونزي ـ ازمراكز تنوع زيستي جهان ـ  ، ده ميليون هكتار ازجنگل1997 -98هاي  سوزي آتش

  . ميليون نفر را در معرض خطر آلودگي جوي بسيار خطرناك قرار داد 20را نابود كرد و بيش از
منطقه كمك  13كننده در  كشور شركت 140به بيش از  UNEPاي  برنامه درياهاي منطقه

ها و نواحي ساحلي از طريق مديريت پايدار و استفاده از  كند به نابودي شتابان اقيانوس مي
اين نهاد در بيشتر موارد اين كار را بر مبناي . زيست دريايي و ساحلي رسيدگي كنند محيط

هاي مربوطه درباره مشكالت و  اي و پروتكل چارچوب حقوقي قوي به شكل كنوانسيون منطقه
المللي  فائو، كميسيون بين ،UNDPشركاي سازمان ملل شامل . دهد ام ميمسائل خاص انج

  .) www.unep.org/regionalseas. (است IAEAو  IMOشناسي يونسكو،  اقيانوس
  

  درياها قحقو
ماده  320. الملل است ق بينحقو ترين اسناد از فراگيرقانون درياهاي سازمان ملل  مربوط به كنوانسيون

ها و درياها است كه مقررات حاكم بر  اي براي اقيانوس متمم آن شامل رژيم حقوقي همه جانبه 9و 
از جمله دريانوردي، پرواز برفراز آب ها،  - ها و استفاده از منابع آنها  ها در اقيانوس كليه فعاليت

و مديريت منابع زنده، حمايت و محافظت از  حفاظتبرداري از مواد معدني درياها،  اكتشاف و بهره
  .دريايي رادربر مي گيرد ميزيست دريايي، و پژوهش عل محيط
ها ارتباط نزديك دارند و   پذيرد كه همه مشكالت محيط اقيانوس اين كنوانسيون اين انديشه را مي. 

مقررات  رياهاكنوانسيون مربوط به داين . الزم است به صورت يك مجموعه به آنها رسيدگي شود
ها، و همچنين مقررات جديد حاكم بر مسائل در حال ظهور را در يك  سنتي براي استفاده از اقيانوس

اساسي ق حقو «اي منحصر به فرد كه عموماً به آن به عنوان  مجموعه گرد آورده است، مجموعه
  www.un.org/Depts/los. شود اشاره مي» ها اقيانوس

هاودرياها بايدمطابق بامفادكنوانسيون انجام شود،كه  دراقيانوسها اين امر كه همه فعاليت
تاسپتامبر .اقتدارآن برپذيرش تقريباهمگاني آن استواراست،امري موردپذيرش همگان است 
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  ..كنند شناخته وازمفاد آن پيروي مي ميت تقريبا همه كشورها آن را به رس.فرآينداين كارهستند

  
  تاثير كنوانسيون

المللي اين كنوانسيون را همواره به  هاي مربوطه ملي و بين گيري كشورها از طريق قوانين و تصميم
آن باعث پذيرش  جامعيت. اند المللي شاخص در اين حوزه تاييد كرده عنوان سند حقوقي بين

مايل دريايي به عنوان  12پذيرش : لي آن شده است از جملهتقريبا همگاني بعضي از مفاد اص
منطقه اقتصادي «محدوده درياي ساحلي؛ حدود اختيارات كشورهاي ساحلي در زمينه منابع 

و حدود اختيارات آنها بر منابع فالت قاره تا فاصله  مايل دريايي؛ 200تا محدوده » انحصاري
اين كنوانسيون . يابد هاي آن منطقه گسترش مي دهمحدويا، در شرايطي خاص، فراتراز  مايلي200

خطر از ساحل درياها، و حق  همچنين در زمينه دريانوردي باعث ثبات شده، يعني حق عبور بي
مسيرهاي دريايي از طريق  المللي، هاي باريك مورد استفاده كشتيراني بين عبور ترانزيت از تنگه

  . را تثبيت كرده است منطقه انحصاري اقتصادي الجزايري،و آزادي دريانوردي در مجمع هاي آب
اين كنوانسيون  مربوط به اجراي قسمت يازدهم با تصويب موافقت نامه 1994در  ميمجمع عمو

بعضي از موانع مربوط به ناحيه بستردرياهاكه مانع امضاي آن به وسيله كشورهاي عمدتا  ،وحذف
بخش يازدهم توافق نامه با داشتن بيش از .ودصنعتي شده بود،پذيرش تقريبا جهاني آن را تسهيل نم

  . اي برخوردار است ، از پذيرش گسترده2007كشور طرف تا سپتامبر 130
كنوانسيون همچنين براي مفاد آن درباره حقوق كشورهاي ساحلي، در اعمال حوزه حاكميت 

در ارتباط با  دريايي، همچنين وظايف آنها ميخود، براي تنظيم، اجازه دادن و انجام تحقيقات عل
زيست دريايي، و درباره حقوق كشورهاي فاقد  پيشگيري، كاهش و كنترل آلوده كردن محيط

برداري از منابع زنده دريايي و مناطق اقتصادي انحصاري  دسترسي به دريا براي مشاركت در بهره
اي هر به عالوه كنوانسيون به عنوان چارچوب و بنيادي بر. كشورهاي ساحلي پذيرفته شده است

مصوبه ديگري به رسميت شناخته شده كه درصدد روشن كردن بيشتر حقوق و تعهدات كشورها 
  .ها باشد در اقيانوس

المللي و  هاي مرزي بين هاي آب درباره ذخاير ماهي 1995 موافقت نامهدر اين خصوص، 
ن رژيم قانوني ها را، با تعيي هاي مهاجر، مفاد كنوانسيون مربوط به ذخاير اين ماهي ذخاير ماهي

سازد در تصويب  كشورها را ملزم مي موافقت نامهاين . كند براي محافظت و مديريت آنها، اجرا مي
برداري بهينه ازآنها همكاري  تدابيري براي تضمين پايداري آنها درطوالني مدت و حمايت ازبهره

ريت شيالت و درزمينه مدي ميبراي اتخاذ نگرشي پيشگيرانه واكوسيست موافقت نامه. كنند
موجود  ميماهيگيري، وبراي اعمال تدابير مديريتي و محافظتي برمبناي بهترين مدارك عل

كشورها همچنين ملزم هستند براي دستيابي به سازگاري تدابير . هاي الزم را كرده است بيني پيش
تا .المللي مجاورهمكاري كنند هاي بين درمورد اين ذخاير براي نواحي تحت حاكميت ملي وآب

  . كشور طرف داشت67نامه  اين توافق 2007سپتامبر
  

  هاي تاسيس شده بر اساس كنوانسيون        نهاد
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  . هاي گوناگون حقوق درياها رسيدگي كنند اين كنوانسيون سه ركن ويژه تاسيس كرد تا به جنبه

بوط به هاي مر سازماني است كه كشورهاي طرف از طريق آن فعاليت المللي بستر دريا نهاد بين
هاي قلمرو ملي، را  المللي، فراتر از محدوده منابع معدني بستر عميق دريا در حوزه بستر درياهاي بين

 .جامائيكا قرار دارد  ،تاسيس شد دركينگستون 1994اين نهادكه . كنند دهند وكنترل مي سازمان مي
www.isa.org.jm  

 Area» ناحيه«هاي چند فلزي در  نودولمقرراتي درباره كاوش و اكتشاف براي  2002اين نهاد در 
تعريف شده » هاي قلمرو ملي بستر دريا و كف ا قيانوس و زير خاك، فراتر از محدوده«كه به عنوان (

  .را تصويب كرد) است
استاندارد درباره قراردادهاي اكتشاف است، نخستين  مفادبه دنبال تصويب اين مقررات، كه شامل  

با سرمايه  2001هاي چند فلزي در بستر عميق درياها  اكتشاف نودولساله براي  15قراردادهاي 
 Yuzhmorgeologiyaشركت دولتي : گذاران پيشگام به ثبت رسيده به شرح زير به امضا رسيد

تشكيل شده به وسيله بلغارستان،  ميكنسرسيو( Interoceanmetal؛ سازمان مشترك )فدراسيون روسيه(
؛ جمهوري كره؛ انجمن توسعه و )راسيون روسيه و جمهوري اسلواككوبا، جمهوري چك، لهستان، فد

، انستيتوي تحقيقات براي اكتشافات دريايي فرانسه )COMRA(تحقيقات مواد معدني اقيانوس، چين 
)IFREMER / (  انجمن فرانسوي تحقيقات و مطالعات درباره نودولAFERNOD)( ؛شركت توسعه

قراردادي بين نهاد  2006در .واداره توسعه اقيانوس، هند؛)DORD ـ ژاپن(منابع اعماق اقيانوس 
  . براي علوم زميني ومنابع طبيعي اين كشورامضا شد فدرال موسسه بستردرياوآلمان،ازطرف المللي بين

كه با توجه به  - هاي چند مليتي هستند  هاي دولتي يا كنسرسيوم گذاران پيشگام، شركت سرمايه
هاي چند  برداري نودول شخص كردن ذخاير از نظر اقتصادي قابل بهرههاي اكتشافي و م انجام فعاليت

به آنها در اعطاي اختيار توليد نسبت به ساير متقاضيان،  - پيش از تصويب كنوانسيون » ناحيه«فلزي در 
المللي بستر دريا است كه  اينترپرايز ارگان نهاد بين. حق تقدم داده شد» اينترپرايز«به استثناي خود 

و همچنين حمل و نقل، پردازش  -  ،، آن گونه كه در كنوانسيون مشخص شده»ناحيه«هايي در  فعاليت
وظايف اين شركت را در حال . دهد انجام مي - » ناحيه«و بازاريابي مواد معدني به دست آمده از 

  .دهد حاضر كميسيون حقوقي و فني نهاد انجام مي
هاي مربوط به  كند، براي حل اختالف فعاليت مي1996كه ازسال المللي براي حقوق درياها، ديوان بين

قاضي انتخابي  21اين دادگاه متشكل از . www.itlos.org تفسير يا كاربرد كنوانسيون تاسيس شد
 2001كشورهاي طرف در بندر هامبورگ، آلمان واقع شده و نخستين تقاضا براي تشكيل پرونده رادر 

  . دريافت كرد
ده به دادگاه تسليم شده كه بيشتر آنها خواهان آزادي فوري پرون 15، 2007تا سپتامبر 

. ها و خدمه بودند كه ظاهرا به علت نقض مفاد كنوانسيون توقيف شده بودند كشتي
ها مانند شكايت نيوزيلند از ژاپن و استراليا از ژاپن، مربوط به ذخاير  بعضي از پرونده

پرونده ديگر شكايت . نده بوده استهاي تن باله آبي، درباره محافظت از منابع ز ماهي
اي بود  ايرلند از انگليس درباره پيشگيري از انتقال آلودگي از خشكي به دريا از كارخانه

سوخت اكسيد «اي مصرف شده به سوختي تازه موسوم به  كه براي تبديل سوخت هسته
دعاوي اي كه در دفتر ثبت  پرونده، تنها پرونده 15از اين . طراحي شده بود» مخلوط



حقوقي دادگاه باقي است شكايت شيلي از اتحاديه اروپاست كه به ذخاير شمشيرماهي 
  .  شود در جنوب شرقي اقيانوس آرام مربوط مي

هاي فالت قاره تسهيل اجراي كنوانسيون با توجه به ترسيم  هدف كميسيون محدوده
شور ساحلي فراتر از هاي فالت قاره در زماني است كه قسمت زير آب رفته خاك يك ك محدوده

مايل دريايي از خط ساحلي آن ـ كه به عنوان حداقل فاصله قانوني براساس اين كنوانسيون  200
هاي  تواند محدوده كنوانسيون كشور ساحلي مي 76براساس ماده . تعيين شده ـ گسترده شده باشد

اي فني و ه بيروني فالت قاره قانوني خود را در چنين مواردي از طريق اعمال فرمول
  .مشخص شده تعيين كند ميعل

عضو آن، كه به  21. در مقر سازمان ملل تشكيل داد 1997نخستين اجالس خود را در  ،كميسيون
آنان . كنند  شوند، در موقعيت شخصي خود خدمت مي وسيله كشورهاي طرف كنوانسيون انتخاب مي

نخستين  ،كميسيون. سنجي هستند نشناسي، ژئوفيزيك، آب شناسي، و زمي هاي زمين كارشناسان رشته
تا سپتامبر (از آن زمان . دريافت كرد 2001تقاضاي يك كشور طرف، فدراسيون روسيه، را دسامبر 

برزيل، استراليا، ايرلند، نيوزيلند، نروژ، فرانسه، و مشتركا به وسيله فرانسه، ايرلند، اسپانيا و ) 2007
   www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm. هايي تسليم شده است انگليس شكايت

  
  جلسات كشورهاي طرف و فرايندهاي مجمع عمومي

بيني نكرده، اجالس ساالنه  اگرچه اين كنوانسيون، تشكيل كنفرانس ادواري كشورهاي طرف را پيش
شود، به عنوان مجمعي خدمت كرده كه در آن درباره  كشورهاي طرف كه به وسيله دبيركل تشكيل مي

اين عالوه بر وظايف اداري محول شده به آن، مانند انتخاب . مورد عالقه بحث شده است مسائل
به همين ترتيب، دبيركل . اي است اعضاي دادگاه و كميسيون، و ساير اقدامات اداري و بودجه

ها  نامه سازمان ملل درزمينه ذخايرماهي ساالنه كشورهاي طرف توافق ميجلسات مشورتي غيررس
تشكيل داده تابراجراي آن نظارت كندو كنفرانس بررسي رادر 2001ميت يافتن آن دررااززمان رس

  . تشكيل داد تا تاثيرآن را ارزيابي كند 2006مه 
مجمع . دهد ها وحقوق درياها انجام مي با اموراقيانوسدررابطه اي نظارتي  وظيفه ميمجمع عمو

بررسي ساالنه خود از تحوالت در اين  براي تسهيل مييك فرآيند مشورتي نامحدود و غيررس 2000در
شود، درباره مسائل ويژه با تاكيد بر شناسايي  اين فرآيند، كه ساالنه برگزار مي. زمينه ايجاد كرد

هايي به  ها بايد بيشتر شود  پيشنهاد ها و كارگزاري هايي كه هماهنگي و همكاري بين دولت حوزه
پذير  هاي زيست آسيب انوردي، ومحافظت از نظامچنين موضوعاتي شامل ايمني دري. دهد مجمع مي

اين فرآيند مشورتي، كه در اصل براي سه سال تشكيل شد، به دليل نتايج مثبتي كه . دريايي بوده است
  .به آنها دست يافته دوبار براي دوره هاي سه ساله ديگر تمديد شده است

طالعه مسائل مربوط به اي براي م ويژه ميگروه كاري نامحدودغيررس2004در ميمجمع عمو
اين . هاي حاكميت ملي تشكيل داد محافظت واستفاده پايدارازتنوع بيولوژيك دريايي فراترازحوزه

  .تشكيل جلسه داد2008و 2006گروه كاري در 
  

  الملل بشردوستانه بين حقوق
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ين هاي جنگ، و همچن ها و شيوه الملل بشردوستانه شامل اصول و مقرراتي است كه روش حقوق بين

. كند حمايت بشردوستانه از مردم غيرنظامي، جنگجويان بيمار و مجروح، و زندانيان جنگي را تنظيم مي
ودوپروتكل )1949(كنوانسيون ژنو براي حمايت از قربانيان جنگ اسناد عمده در اين زمينه شامل 

  www.icrc.org. منعقد شد المللي صليب سرخ تحت نظارت كميته بين 1977در است كه الحاقي
الملل بشردوستانه ر عهده گرفته  ها براي پيشبرد حقوق بين سازمان ملل نقشي برجسته درتالش

شوراي امنيت به حد روزافزوني در حمايت از غيرنظاميان در مناقشات مسلحانه در گير شده، و . است
ي ها تشكيل دادگاه.  ها پرداخته است به حمايت از حقوق بشر و حفاظت از كودكان در جنگ

المللي كيفري براي يوگسالوي سابق و رواندا، نه تنها به تضمين پاسخگويي و  بين
اين . كند تر حقوق بشر دوستانه نيزكمك مي پذيري، بلكه به تقويت و شناخت گسترده مسئوليت

اند، از جمله دادگاه ويژه براي  هايي كه با حمايت سازمان ملل تشكيل شده امر در مورد دادگاه
  .كند هاي كامبوج هم صدق مي العاده در دادگاه هاي فوق شعبه سيرالئون و

به تدوين تعدادي از اين اسناد كمك  ،مجمع عمومي، به عنوان گردهمايي سياسي سازمان ملل
كنوانسيون عدم ؛ )1948(كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايات كشتار جمعي از جمله . كرده است

؛ )1968(ها عليه بشريت  ت جنگي و جنايتادر مورد جنايامكان استفاده از مقررات مرورزمان 
هاي متعارف كه ممكن است به  هاي استفاده از بعضي از سالح كنوانسيون ممنوعيت و محدوديت

اصول همكاري وپنج پروتكل آن؛ و ) 1980(شدت زيانبار بوده يا عوارض همگاني داشته باشند 
مجازات مجرمان جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت المللي در شناسايي، دستگيري، استرداد و  بين

  .آنها را تصويب كرد 1973سال  ميكه مجمع عمواست 
ديپلماتيك نيزتسهيالتي به وجود آوردكه اساسنامه  يبراي تشكيل كنفرانس ميمجمع عمو 
حتي پيش از اين رويداد تاريخي،  . تصويب كرد1998رادر المللي بين كيفريديوان  رم

در زمينه كشتار جمعي، » عناصر جنايات«دماتي براي تشكيل ديوان در باره كميسيون مق
جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت فراهم كرده بود كه اين مساعدتي مهم به حقوق 

  .الملل بشردوستانه بود بين
  المللي هاي بين دادگاه

امنيت رابرآن داشت  شوراي ،الملل بشردوستانه دريوگسالوي سابق وروآندا نقض گسترده حقوق بين
اين دودادگاه براساس . هايي تشكيل دهد المللي براي تعقيب مسئوالن چنين تخلف دو دادگاه بين

  . وابسته به شورا هستند  شود واركان مربوط مي تدابير اجرايي،هفتم منشور ايجاد شدند كه به  فصل
سه شعبه براي محاكمه (ارشعبه ،ازچه1993،تاسيسسابق يوگسالوي براي المللي بين كيفري  دادگاه •
اين دادگاه بر اساس قانون موضوعه . ، دادستاني و بايگاني تشكيل شده است)براي استيناف ويكي بدوي
هاي ژنو، نقض قوانين يا رسوم  نقض شديد كنوانسيون: پيگردقراردهد راتحت جرم چهارنوع تواند مي خود

  www.un.org/icty. گاه شهر الهه، هلند استمحل اين داد. جنگ؛كشتارجمعي؛وجنايات عليه بشريت
سه شعبه براي محاكمه (، از چهار شعبه 1994تاسيس  المللي براي روآندا، بين كيفري  دادگاه •

 1998 كه حكماين دادگاه . ، دادستاني و بايگاني تشكيل شده است)بدوي و يك شعبه براي استيناف
د، در آروشا، تانزانيا و بوالمللي  نخستين حكم محكوميت كشتار جمعي به وسيله يك دادگاه بينآن 



  www.ictr.org .دفتر دادستان آن در كيگالي، روآندا قرار دارد
درپي توافق بين دولت  2002، نهاد قضايي مستقلي است كه ژانويه دادگاه ويژه براي سيرالئون

دتا افرادي كه بيشترين مسئوليت را درارتكاب جنايات عليه سيرالئون وسازمان ملل تشكيل ش
 1996نوامبر 30الملل بشردوستانه دارند،واز هاي جنگي و سايرموارد نقض حقوق بين بشريت،جنايت

محل آن .اند، محاكمه كند براساس قوانين سيرالئون مرتكب جناياتي در اين كشورشده
دادستان ومسئول بايگاني وثبت ودبيركل ودولت  ،دبيركل سازمان ملل.درفريتاون،سيرالئون است
  www.sc-sl.org كنند بدوي و استيناف آن را منصوب مي اتسيرالئون، قضات محاكم

اين شعبه . هاي كامبوج به قوه قضاييه كنوني اين كشور وابسته است العاده در دادگاه شعبه فوق
ان دركشتار جمعي وجنايات براي تعقيب كيفري رهبران سابق خمر سرخ براي نقش ظاهري آن

ژانويه  6و  1975آوريل  17هزار نفر، بين 700عليه بشريت،ازجمله مرگ حدود يك ميليون و
المللي همچنين  قاضي ودادستان بين 12قاضي ملي و 17العاده با شعبه فوق.تشكيل شد1979

شده ژنو و ساير جنايات تعريف  1949هاي  ماموريت دارد مسئوالن نقض شديد كنوانسيون
اند، از جمله  العاده براساس آنها ايجاد شده هاي فوق درقوانين كامبوج را محاكمه كند، كه دادگاه

جنايت، شكنجه، آزارهاي ديني، از بين بردن آثار فرهنگي در جريان مناقشه مسلحانه، ونقض 
وئيه ژ 31اين شعبه نخستين ادعا نامه خود را . ها كنوانسيون وين درباره محافظت ازديپلمات

  www.eccc.gov.kh. صادر كرد 2007
  

  المللي تروريسم بين
 . سازمان ملل همواره به مساله تروريسم، در سطح حقوقي و سياسي رسيدگي كرده است

المللي  ن بينالمللي هواپيمايي غيرنظامي، سازما مانند سازمان بين - سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن 
المللي به  اي ازقراردادهاي بين درگستره حقوقي، مجموعه -  ميالمللي انرژي ات دريانوردي وآژانس بين

  : اين اسناد عبارتند از. دهند اي عليه تروريسم را تشكيل مي اند كه اسناد حقوقي پايه وجود آورده
  ). 1963توكيو، (پيما ها و بعضي اقدامات ارتكابي در هوا كنوانسيون مربوط به خالف •
  ). 1970الهه، (غيرقانوني هواپيماها  ضبطاز  پيشگيريكنوانسيون  •
  ). 1971مونترال (ي از اقدامات غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي كشوري پيشگيركنوانسيون  •
المللي قرار دارند،  كنوانسيون پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاصي كه تحت حمايت بين •

  ). 1973نيويورك، (له عوامل ديپلماتيك از جم
  ). 1980وين (اي  كنوانسيون حفاظت فيزيكي از مواد هسته •
  ). 1988مونترال، (المللي هاي غيرنظامي بين پروتكل پيشگيري ازاقدامات خشن غيرقانوني درفرودگاه •
  ). 1988رم، (كنوانسيون پيشگيري از اقدامات غيرقانوني عليه ايمني كشتيراني •
  ). 1988رم، (پروتكل پيشگيري ازاقدامات غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع درفالت قاره •
  ). 1991مونترال، (گذاري مواد منفجره پالستيكي به منظور تشخيص آنها  كنوانسيون عالمت •

  . پنج كنوانسيون زير رانيز منعقد كرده است ميمجمع عمو
، كه درآن كشورهاي طرف موافقت )1979(انگيري كنوانسيون بين المللي عليه گروگ •

كنند انجام  آنها همچنين موافقت مي. هاي مناسب مجازات كنند كنندگروگانگيري را با اقدام مي
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،اطالعات رامبادله وجريان استرداد مجرمين يا كرده ها را درسرزمين خودممنوع بعضي فعاليت

تحويل ندهد، بايد  را ري طرف خالفكاريكشو اگر. را امكان پذيرسازند كيفريدعاوي حقوقي 
  . پرونده را براي تعقيب جزايي به مسئوالن خود تسليم كند

  المللي ديوان كيفري بين
)cpi.int-www.icc(  

تين بار در سازمان ملل در چارچوب نخس ،ها عليه بشريت براي تعقيب جنايت ميالمللي دائ انديشه تشكيل ديوان بين
ها مانع از تحوالت و  اختالف عقايد سال. مورد توجه قرار گرفت 1948تصويب كنوانسيون كشتار جمعي 

را  نويس قانون موضوعه المللي را هدايت كرد پيش كميسيون قانون بين 1992 ميمجمع عمو. شد هاي بيشتر مي پيشرفت
  . ها در كامبوج، يوگسالوي سابق و روآندا نياز به آن را بيشتر كرد ل عامقت. چنين دادگاهي آماده كند براي

، تشكيل )www.un.org/law/icc(المللي  المللي كه بر مبناي اساسنامه رم ديوان كيفري بين ديوان كيفري بين
يب رسيد، براي تعقيب افرادي كه مرتكب كشتار جمعي، االختيار رم به تصو در كنفرانس تام 1998ژوييه  17و 

اين دادگاه همچنين براي رسيدگي به جنايت . صالحيت دارد ،شوند هاي جنگي و جنايات عليه بشريت مي جنايت
اساسنامه . كه در مورد تعريف چنين جنايتي توافق وجود داشته باشد، صالحيت قانوني خواهد داشت ميتجاوز، هنگا

  . به آن متعهد شده بودند2007كشور تا ژانويه104به اجرا در آمد و 2002اول ژوئيه 
مورد استثناء اين .كنند ميسال انتخاب  9قاضي دارد كه كشورهاي طرف براي يك دوره محدود به  18اين ديوان 

ضي آن دو قا. است كه هر قاضي بايد تا تكميل هر محاكمه يا استينافي كه از قبل شروع شده مقامش را حفظ كند
 واست؛ دادستان آن لوييس موره نو اوكامپ) از كانادا(رئيس ديوان قاضي فيليپه كرش . توانند از يك كشور باشند نمي

  . است) از فرانسه(؛ و بايگان و مسئول ثبت آن برونو كاتاال )از آرژانتين(
تا اوت . ميليون يورو بود 7/64آن  2006اي هاي بودجه المللي در الهه، هلند است هزينه مقر ديوان كيفري بين

چهار پرونده در دفتر ثبت دعاوي حقوقي خود داشت كه تعقيب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در  2007
  . منطقه دارفور سودان از جمله آن ها بود

هاي بسياربه كاركنان  كه پس ازحمله) 1994( به آن كنوانسيون ايمني پرسنل سازمان ملل ونهادهاي وابسته •
  . رسيد ميسازمان ملل درمناطق مختلف كه منجربه جرح ومرگ شد، به تصويب مجمع عمو

هدف اين كنوانسيون اين است ). 1997(هاي تروريستي  المللي براي پيشگيري از بمباران كنوانسيون بين •
 گذاران تروريستي تحت تعقيب را به كشوري كه تقاضاي استرداد كشورهاي عضو را موظف كند اگر بمب

 .محروم شوند» هاي امن پناهگاه«دهند اين افراد را محاكمه كنند تا از  آنان را كرده، تحويل نمي
كشورهاي طرف  ،)1999(المللي براي پيشگيري از تامين مالي تروريسم  كنوانسيون بين • 

رد هاي تروريستي را تعقيب يا مست سازد افراد متهم به تامين مالي فعاليت كنوانسيون را موظف مي
  . هاي مشكوك وضع كنند سازد مقرراتي براي شناسايي معامله ها را ملزم مي دارند و بانك

طيفي گسترده از ) 2005(اي  المللي براي پيشگيري از اقدامات تروريستي هسته كنوانسيون بين •
اين . دهد هاي بحراني و پس از بحران را پوشش مي هاي احتمالي، در موقعيت اعمال و هدف

ها براي انجام يا مشاركت در چنين اعمالي، از جمله به  يون همچنين تهديدها و تالشكنوانس
كند خالفكاران تحت پيگيرد قرار  كنوانسيون، كه تصريح مي. شود عنوان همدست را شامل مي

  . رسميت يافت 2007ژوئيه  7گيرند يا به كشور خود برگردانده شوند، 
اعالميه متمم  1996ودرالمللي، راي حذف تروريسم بيناعالميه تدابيري ب 1994در ميمجمع عمو

هاي تروريسم رابه عنوان اعمالي جنايي  هاوروش راتصويب كردكه همه اقدام1994اعالميه
مجمع به كشورها تاكيد كرد تدابيري .،محكوم كردفردوغيرقابل توجيه درهرجاوبه وسيله هر



  . به عمل آورند المللي المللي براي حذف تروريسم بين درسطوح ملي وبين
تشكيل داد درحال حاضرمشغول مذاكره درباره  1996در مياي كه مجمع عمو كميته ويژه

  .المللي است تانواقص موجودمعاهدات كنوني را رفع كند كنوانسيوني فراگيرعليه تروريسم بين
سپتامبر به اياالت متحده، شوراي امنيت  11، پس از حمالت تروريستي 2001سپتامبر  28

اين كميته از جمله وظايف خود، بر اجراي قطعنامه . خود را تشكيل داد ته ضد تروريسمكمي
از . كند كه تعهداتي خاص را به كشورهاي عضو تحميل كرد شورا نظارت مي) 2001(  1373

هاي وابسته به تروريسم، از جمله ارائه كمك  جنايت به حساب آوردن فعاليت: جمله اين تعهدات
ها؛ و مبادله اطالعات  ؛ خودداري از تامين مالي و دادن پناهگاه امن به تروريستبراي انجام آنها

  www.un.org/sc/ctc. هاي تروريستي است درباره گروه
سپتامبر آن را  8در  ميمجمع عمو. آغاز شد 2006سپتامبر  19استراتژي جهاني ضدتروريسم سازمان ملل در 

هاي آن غيرقابل قبول  راساس اين باوربنيادي كه تروريسم در همه شكلاستراتژي، ب.به اتفاق آرا تصويب كرده بود
هاي  تدابير دقيق و مشخصي را براي برخوردباتروريسم درتمام جنبه  تواند موجه باشد، مجموعه است و هرگز نمي

  www.un.org/terrorism دهد المللي ارائه مي اي وبين آن،درسطوح ملي،منطقه
در صفحه » تروريسم«ام سازمان ملل عليه تروريسم با ورود به اطالعات بيشتر درباره اقد

»News Focus « آن ازUN News Service در دسترس است) .www.un.org/News/dh/infocus (  
  

  ساير مسائل حقوقي
از جمله اين . اسناد حقوقي درباره مسائل گوناگون ديگري تصويب كرده است ميمجمع عمو

؛ )1989(مزدوران لي عليه استخدام، استفاده، تامين مالي و آموزش المل كنوانسيون بين: اسناد
  مجموعه اصول براي حمايت ازكليه افرادي كه تحت هر شكل بازداشت يازندان هستند 

تاثير اصل خودداري از تهديد يا استفاده از زور در روابط  شافزاي مربوط به اعالميهو ؛ )1988( 
  ). 1987المللي  بين

منشور ملل متحد و مربوط به كميته ويژه توصيه  بهالمللي بسياري  ناد بيناس ميمجمع عمو
اين اسناد شامل . به وسيله مجمع تشكيل شد 1974تصويب كرده است كه  تقويت نقش سازمان

افزايش  مربوط به اعالميه؛ )1995(كشورها   ها بين مقررات الگوي سازمان ملل براي حل اختالف
حفظ صلح و امنيت  زمينه اي در هاي منطقه ترتيبات يا كارگزاري همكاري بين سازمان ملل و

يابي به وسيله سازمان ملل در زمينه حفظ صلح و  حقيقت مربوط به اعالميه؛ )1994(المللي  بين
هايي كه ممكن است  ها و موقعيت اعالميه پيشگيري و حذف اختالف؛ )1991(المللي  امنيت بين

و ؛ )1988(خطر اندازند و درباره نقش سازمان ملل در اين زمينه  المللي را به صلح و امنيت بين
  . است) 1982(المللي  هاي بين آميز اختالف اعالميه درباره حل مسالمت

المللي به وسيله هر كشور عضو به  نامه بين منشور ملل متحد هر موافقت  102براساس ماده 
دفتر امور حقوقي . از سوي آن انتشار يابدرسد بايد در دبيرخانه سازمان ملل ثبت شده و  ثبت مي

را، كه مجموعه معاهدات سازمان ملل مسئول ثبت و انتشار معاهدات است و  سازمان ملل
اين دفتر وظايف . كند هزار معاهده و اطالعات مربوطه است، منتشر مي 60محتوي متن بيش از 

دفتر، در اين نقش، وضعيت . دهد يدار معاهدات چندجانبه نيز انجام م دبيركل را به عنوان امانت



٢٧٩  
معاهده چندجانبه مهم درحال انتشار، معاهدات چندجانبه سپرده شده نزد دبيركل را،  530بيش از 

شود و در مجموعه معاهدات سازمان ملل در اينترنت  كه روزانه در فورمت الكترونيك به روز مي
اطالعات فوق به صورت چاپي نيز .  http://untreaty.un.org . كند در دسترس است، حفظ مي

  رسد موجود است و هر سال به چاپ مي



  
  
  
  
  
  
  
  

 


