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در  المللیهای بیندامنۀ مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان
 المللحقوق بین

 
 2پورمحمد ستایش، *1راداحمد مؤمنی

 

 چکیده
الملل، نقش آناان ر  ا تااا    عنوان تابعان فعال حقوق بینالمللی بههای بینبا گسترش سازمان
طو  مساتقل  تنها بهالمللی نهی بینهاالمللی نیز افزایش یافته است. سازماناعمال متخلفانۀ بین

هاا یاا   ای که از سوی رولات شوند، بلاه ر  اعمال متخلفانهالمللی میمرتاب عمل متخلفانه بین
کنند. همین مسئله موجب شاد  اسات   نحوی نقش ایفا مییابد نیز بهها ا تاا  میریگر سازمان

رراختن باه مسائولیت ساازمان ر     المللای،  ا  بر اعمال مسئولیت مستقل ساازمان باین  تا افزون
ای که از آن به مسئولیت المللی ریگر ضرو ی بنماید؛ مقولهخصوص اعمال رولت یا سازمان بین

هاا مرارش شاد  اسات. مسائولیت اشاتقاقی       شور و  یشاتر ر  خصاوص رولات   اشتقاقی یار می
هاا را ر،  هاایی کاه باا هماین مفهاوخ ر  خصاوص رولات        غم شباهتالمللی بههای بینسازمان
چندان کمی ر  ایان زمیناه وجاور را ر کاه شایساتۀ تادقی  اسات؛ حاال آنااه          های نهتفاوت

خور ر  خصوص مسائولیت   2011 وشنی آن  ا ر  مجموعه موار الملل بهکمیسیون حقوق بین
المللی تبیین نارر  است. چها  حالت کما  یاا مسااعدت، هادایت و کنتارل،      های بینسازمان

هاای  هاای حصاری مسائولیت اشاتقاقی ساازمان     المللای، وضاعیت  ز تعهاد باین  اجبا  و گریاز ا 
شور. رامنۀ ایان توزیاب بسایا     نحو متفاوتی تسهیم میاند که ر  هر ی  مسئولیت بهالمللیبین

خو ر و هام معافیات یا  طار  از     ای که ر  آن هم نسبیت به چشم میگونهگسترر  است، به
 مسئولیت وجور را ر.

 کلیدواژگان
 المللی، مسئولیت فرعی، مسئولیت ثانوی.المللی، مسئولیت اشتقاقی، مسئولیت بینازمان بینس
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 مقدمه
هاای بنیاارین   الملل و یای از زمینهالمللی ر  زمرۀ قواعد ثانویۀ حقوق بینحقوق مسئولیت بین

الملال باا آن   هاای حقاوق باین   ( که ریگر شااخه 12و  11: 1394این رانش بشری است )شاو، 
 غاام ایاان اهمیاات هنااوز هااین کنوانساایون (، امااا بااه13: 1392گاال، روکا  را نااد )ابااراهیمساا

االجرایی ر  آن زمینه وجور ندا ر و بیشتر جنباۀ عرفای را ر. باه هماین علات کمیسایون       الزخ
عناوان نهاار علمای تادوین و توساعۀ تاد یجی حقاوق        الملل سازمان ملل متحاد باه  حقوق بین

گیری، مهیا کاررن مجموعاه ماوار ر  خصاوص حقاوق      ی آغازین شالالملل از همان  وزهابین
المللی  ا ر  رستو  کا  خور قرا  رار و  س از بیش از  نجا  سال مرالعه ر  مو ر مسئولیت بین
میالری مجموعه موار نهایی مربوط باه مسائولیت    2001ها، ر  سال المللی رولتمسئولیت بین

ا ائۀ ایان طارش  ا   ا بارای تن ایم مجموعاۀ ماوار ر  زمیناۀ         1ها  ا ا ائه کرر.المللی رولتبین
نحوی که تنها ر  ساال  اس از آماارۀ شادن     المللی هموا  ساخت، بههای بینمسئولیت سازمان

هاای  الملال ر  زمیناۀ مسائولیت ساازمان    مجموعه موار کمیسایون حقاوق باین    ، 2001طرش 
المللی های بینالمللی، آن رسته از سازمانی بینهاالبته من و  از سازمان 2المللی آمارۀ شد.بین

. با این حال، با توجه باه توساعۀ  وزافازون    (Lindblom, 2010 :344)ها اند و نه غیررولتیرولتی
( شااید  216: 1396المللی )قاسامی و تساخیری،   المللی غیررولتی ر   هنۀ بینهای بینسازمان

قبال آنها نیز قابل اعمال رانست. ر  همین زمینه گفتنی چندان رو  این  ا ر  بتوان ر  آیندۀ نه
المللای نیاز تاا    هاای باین  المللی سازماننویس مربوط به مسئولیت بیناست که ر  تن یم  یش

ها بهار  گرفتاه شاد و ر     المللی رولتنویس مربوط به مسئولیت بیناندازۀ بسیا  زیاری از  یش
 شد. 2011ش واقب، آن طرش، فتح بابی برای تن یم طر

هایی که میاان ایان رو آو ر  وجاور را ر و کمیسایون خورخواساته باا        غم تماخ شباهتبه
هاای نوشاتا ی و محتاوایی  ا ر     عمد این شاباهت ، به4الحاق -کا گیری  وش کپیو به 3قیاس
المللاای هاای باین  ساازمان  (Nedeski & Nollkaemper, 2012: 6)آو ر  اسات   2011طارش  

که همین اقتضائات متضمن وجور  (Moldner, 2012: 284 - 285)خور  ا را ند اقتضائات خاص 
المللای  هاای باین  ها و حقوق مسئولیت سازمانالمللی رولتها میان حقوق مسئولیت بینتفاوت

بار  الملال عاالو   کمیسیون حقوق بین 2011مجموعه موار  Ahlborn, 2012: 1 5).- (2گررر می
عمل ریگری به میان  6مستقل نهار ، سخن از مسئولیت ر  ا تباط با آناه اساس  ا بر مسئولیت
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: 1394 او ،  شاور )ساتایش  یار می 2فرعی یا ثانوی 1آو ر  است که از آن به مسئولیت اشتقاقی،
(.  ژوهش  یش  و به فراخو  چها  حالت حصری راخل 493: 1305گل و هماا ان، ؛ ابراهیم12

المللی ن اخ یافته و بر آن است تا به رامنۀ مفهومی های بیننر  رایرۀ مسئولیت اشتقاقی سازما
 المللی بپررازر. های بیناین قسم از مسئولیت ر  رنیای حقوق مسئولیت سازمان

 

المللی ناشی از کمک یاا مسااتدب باه د لات یاا      مسئولیت سازمان بین
 المللی دیگرسازمان بین

المللای ر  ا تااا  عمال    اعدت ساازمان باین  به مسئولیت رولت ر  قبال کم  یا مسا  58مارۀ 
نویس موار، باه کما  یاا    از همین  یش 14المللی اختصاص را ر، حال آناه مارۀ متخلفانۀ بین

المللای  المللی ریگر ر  ا تاا  عمال متخلفاناۀ باین   المللی به سازمان بینمساعدت سازمان بین
ان ر یافاات کااه کمیساایون ر  تااوبااا اناادکی تمماال ماای (Moldner, 2012: 312). ااررازر ماای

 2001طارش   16کا  فتاه ر  ماارۀ   از اربیات به 2011طرش  58و  14 ررازی هر رو مارۀ عبا ت
 را ر:گونه مقر  میاین 2011نویس از  یش 14بهر  برر  و از شاکلۀ آن واخ گرفته است. مارۀ 

المللای  یا سازمان باین  المللی به رولتالمللی که ر  ا تاا  عمل متخلفانۀ بینسازمان بین»
شاد   ا ر  ا تااا  آن عمال مسااعدت نمایاد، باه لحاا         کم  کند یا رولت یا سازمان گفتاه 

 کهالمللی ناشی از آن کم  یا مساعدت مسئول خواهد بور ر صو تیبین
 المللی چنین کرر  باشد، و   بط با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانۀ بینالف( سازمان ذی

 «شد.یافت، عمل متخلفانه تلقی میذکو  اگر توسط خور آن سازمان ا تاا  می ( عمل م
هم بدون  3المللالمللی انجمن حقوق بینهای بینر  همین زمینه، کمیتۀ مسئولیت سازمان

المللای  المللی، رولت یا سازمان باین که ی  سازمان بینرا ر زمانیبه مقر ۀ باال، اظها  می اشا  
المللای  المللای کما  یاا مسااعدت کناد، ساازمان باین        تاا  عمل متخلفانۀ باین ریگر  ا ر  ا

 Report of the).المللی مسائولیت خواهاد راشات    رهند  به لحا  بینکنند  یا مساعدتکم 

Seventy-First Conference, 2004: 200 - 201) 
المللی ناشی از های بینبا توجه به ایناه از ی  سو  ویۀ کمی ر  خصوص مسئولیت سازمان

ن ار  المللای وجاور را ر و از ساوی ریگار باه     کم  یا مساعدت ر  ا تاا  عمل متخلفاناۀ باین  
المللای ر  مشامول شادن ایان حالات از       سد که ماهیت و ویژگی شخصیت حقاوقی باین  نمی

الملل تنها با تغییرات بسیا  جزیی مسئولیت اشتقاقی تمثیری نداشته باشد، کمیسیون حقوق بین
آو ر  است  2011 ا ر  طرش  14المللی است، مارۀ که به فراخو  گسترۀ سازمان بین 16مارۀ ر  

                                                           
1. Derivative  

2. Secondary  
3. International Law Association 
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گرفته ر  خصوص مسائولیت رولات ناشای از کما  یاا مسااعدت  ا       و بیشتر توضیحات صو ت
 .(Wood, 2013: 63)کا  گرفت المللی هم بههای بینتوان ر  مو ر مسئولیت سازمانمی

هایی  ا توان نمونهالمللی میهای بینجور ر  عرصۀ مسئولیت سازمانهای موبا بر سی نمونه
المللای ر   گر طرش شدن کم  یا مساعدت سازمان بینالمللی ن ا  یافت که ر  آنها جامعۀ بین
مایالری   2009اکتبار   12المللی از سوی ریگری بور  است. گزا ش ا تاا  عمل متخلفانۀ بین

هاست که خور شرش و تفسایر ایان   ترین این نمونهد از برجستهمشاو  حقوقی سازمان ملل متح
نهار علمی از طرش مزبو  هم به آن اشا   راشته است. ماجرا از این قرا  است که مشاو  حقاوقی  
سازمان ملل ر  مقابل ارعای کم  یا مساعدت نیروهاای ساازمان ملال ر  کنگاو باه نیروهاای       

الملل بشرروستانه، حقوق بشر اا  نقض حقوق بینا تش جمهو ی رموکراتی  این کشو  بر ا ت
 و حقوق  ناهندگی، اظها  راشت:

اگر نیروهای ملل متحد ر  کنگو رلیلی بر این باو  را ناد کاه واحادهای نیروهاای ا تاش      »
اند و اگر باا  های حقوقی شد جمهو ی رموکراتی  کنگو ر  عملیاتی مرتاب نقض یای از حوز 

کنگو و رولت کنگو، نیروهای ملل متحد رلیل بر ایان بااو  را ناد     وجور وساطت نیروهای ا تش
طاو   توانناد باه  ها همچنان ر  حال ا تاا  هستند، آنگا ، نیروهای ملل متحد مای که این نقض

. …طو  کامل قرب کنناد قانونی از حمایت عملیات مزبو  رست بررا ند اما باید این مشا کت  ا به
توانند به لحا  قانونی، حمایت لجستیای و خادماتی  ا  حد نمیر  این صو ت، نیروهای ملل مت

برای هر گونه عملیات نیروهای ا تش کنگو ا ائه کنند، زیرا رلیلی بار ایان امار وجاور را ر کاه      
واحدهای ر گیر ر  عملیات ا تش کنگو ر  حال نقض این حقوق هستند. این موضوع مساتقیما   

تشوی  احتراخ به حقوق بشر، حقوق بشرروستانه و حقوق از تعهد سازمان ملل به حفظ، ترویج و 
« شاور الملال عرفای ناشای مای     ناهندگی مند ج ر  خور منشو  ساازمان ملال و حقاوق باین    

.(NewYork Times, 9 decemeber 2009) 
ساازر تاا بتاوان بایش از یا  ساازمان       ایان امااان  ا میساو  مای     2011از طرش  49مارۀ 

ر   (Reinsch, 2010: 63 - 64).عمال متخلفاناه مسائول رانسات     المللای  ا ر  قباال یا     بین
خصوص تسهیم مسئولیت اشتقاقی ناشی از کم  یا مساعدت باید ر  ن ر راشات کاه ساازمان    

ای کاه  فتاا ش موجاب عمال متخلفاناۀ      کنندۀ کم  یا مساعدت تنها تا اناداز  المللی ا ائهبین
شاور. باه هماین سابب ر      مسئول رانسته می المللی شد  یا به وقوع آن کم  کرر  باشد،بین

کنناد  یاا   المللی کم رهد، مسئولیت سازمان بینالمللی  خ میموا ری که عمل متخلفانۀ بین
به تعبیری،  (ARSIWA, 2001: 66).شور رهند  شامل جبران خسا ت خور عمل نمیمساعدت

وف  آو رۀ نهایی  (Fry, 2014: 116).کنندۀ کم  یا مساعدت، تنها مسئول  فتا  خور است ا ائه
المللای ناشای از کما  یاا مسااعدت،      الملل ر  خصاوص مسائولیت باین   کمیسیون حقوق بین

المللی شاد   المللی است که مرتاب عمل متخلفانۀ بینمسئولیت اصلی بر عهدۀ آن سازمان بین
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 کننااد  صاارفا  نقااش حمااایتی را رر  ایاان وضااعیت، کماا  (Moldner, 2012: 312).باشااد 
.(ARSIWA, 2001: 65)   های مربوط باه کما  یاا مسااعدت ضارو تا  متضامن کنتارل        مقر

المللای نیساتند.   رهند  بر مباشر عمل متخلفانۀ باین کنند  یا مساعدتالمللی کم سازمان بین
 ,Sarooshi, 2013: 84) .(Fryمصداق کم  یا مساعدت، هرچه باشد، متماایز از کنتارل اسات    

ترتیب، تسهیم مسائولیت ناشای از کما  یاا مسااعدت ر  ا تااا  عمال        به این  ;117 :2014
هایی که شاو ای همااا ی   طو  مثال، کم  یا مساعدتبه 1المللی تضامنی نیست.متخلفانۀ بین

المللای باه حاومات آل خلیفاه ر  نقاض حقاوق بشار ر         عنوان ی  سازمان بینفا س بهخلیج
هاا تعهاد راشاته و باا علام و آگااهی از       فته بدانگکند، مشروط بر آناه سازمان  یشبحرین می

کند، مسئولیت آن  ا ر   ای خواهاد   ایناه بحرین مبار ت به نقض حقوق بشر ر  این کشو  می
الملل عرفی و حتی راشت. با توجه به ایناه نقض حقوق بنیارین بشر  یشه ر  قواعد حقوق بین

ها متعهاد اسات، وجاور    هماا ی خلیج بدانقواعد آمر  را ر، بنابراین ترریدی ر  ایناه شو ای 
ر  خصوص شرط روخ یعنی لزوخ آگاهی از ایناه مباشر یعنی بحرین، مبار ت به ا تاا   2ندا ر؛

نماید، بایاد گفات کاه شارایط و قاراین،      المللی، یعنی نقض بنیارین بشر میعمل متخلفانۀ بین
بر نقض حقوق بشر ر  د مبنیخصوص گزا ش رو ۀ اخیر شو ای حقوق بشر سازمان ملل متحبه

ای  وشن است که تررید ر  آن  ا  ندا ر. گفتنی اسات  انداز بحرین از سوی رولت این کشو  به
ا ائه کرر ،  2017خور که ر  ما  مه  3ای جهانی که شو ای حقوق بشر، ر  آخرین گزا ش رو  

هاایی کاه ر    به توصایه  به مسئلۀ حقوق بشر ر  بحرین  رراخته و اعالخ راشته است که بحرین
یاابیم کاه   هاا ر مای  به آن شد ، عمل نارر  است. با مرالعاۀ ایان گازا ش    2012گزا ش سال 

های حقوق بشری ذیل ر  این کشو  ا تاا  یافته است: نقاض آزاری بیاان، جلاوگیری از    نقض
  باا  انجاخ مراسم و مناس  مذهبی، بازراشت خورسرانه، رار سی ناعارالنه، شاانجه، ساور  فتاا   

فعاالن سیاسی، نقض حریم خصوصی از طری  و ور غیرقانونی به منازل شیعیان و نا دیدساازی  
هاا ر  بحارین   مجلس نمایندگان و کمیتۀ حقوق بشر  ا لمان انگلیس بر نقاض آزاری  4اجبا ی.

                                                           
 مقایسه کنید با: .1

J. Quigley, Complicity in International Law: A New Direction in the Law of State Responsibility, British 
Yearbook of International Law, 1986, p. 77. 

 منی  .ک:ر  خصوص مسؤولیت تضا
Joint Responsibility in International Law: Revisiting the Oil Platforms Case, in Presentation of“The 

intricacies of joint and several responsibility”, by A. Nollkaemper, University of Amsterdam-Faculty 
of Law, 24 May 2012. available at: http://www.sharesproject.nl/?s=joint+responsibility 

فا س و مشا کت ر  نقض الملل کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران، شو ای هماا ی خلیج.  .ک: امو  بین2
 .1390گسترر  حقوق بشر ر  بحرین، یمن و عربستان، 

3. Universal Periodic Review 
4. See http://sedayemellat.ir/bey/3006-2016-05-31-06-44-36 
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ترریادی ر    1اهلل شایخ عیسای قاسام   اشعا  راشتند. سلب تابعیت از جمله سلب تابعیت از آیات 
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر باقی نگذاشاته اسات.    15و   5ین حقوق بشر از جمله موار نقض مواز

گزا ش شو ای حقوق بشر سازمان ملل متحاد نشاان از آن را ر کاه وضاعیت حقاوق بشار ر        
المللی شو ای همااا ی  انگیز و اسفناک است. بنابراین قرعا  مسئولیت بینبحرین و عربستان غم

المللی توسط بحارین  ا ر   یا مساعدت ر  ا تاا  عمل متخلفانۀ بینفا س ناشی از کم  خلیج
 ی را ر. البته این مسئولیت تنها تا بدانجاست که کم  کرر  یا مساعدت کرر  باشد و ناه کال   

 نحوی از انحار بدان منتسب است.عملی که از سوی رولت بحرین ا تاا  یافته یا به
 

تمال هدایت   کنترل بر د لت یا المللی ناشی از امسئولیت سازمان بین
 المللی دیگرسازمان بین

 2001طارش   17خور همسو با ماارۀ   15المللی ر  مارۀ های بینمسئولیت سازمان 2011طرش 
المللای  ها گاخ برراشته است. ر  وضعیتی که رولات یاا ساازمان باین    المللی رولتمسئولیت بین

المللی تاا  آن، تحت هدایت و کنترل سازمان بینالمللی شور، اما ا مرتاب عمل متخلفانۀ بین
کننادۀ  المللای  ا کاه نقاش اعماال    ریگر باشد، این اماان وجور را ر که بتوان آن ساازمان باین  

 Cortes)المللای راشاته اسات، مسائول رانسات      هدایت و کنترل بر ا تاا  عمل متخلفانۀ بین

Martin, 2013: 193) مممو  مداقاه ر  ایان شارایط شاد ، باا       از این مجموعه موار که 15. مارۀ
 گونه تقریر یافته است:این« المللیهدایت و کنترل بر ا تاا  عمل متخلفانۀ بین»انتخا  عنوان 

المللای ریگار  ا ر  ا تااا  عمال متخلفاناۀ      المللی کاه رولات یاا ساازمان باین     سازمان بین»
 که:ئول آن عمل خواهد بور، ر صو تیالمللی مسکند، به لحا  بینالمللی هدایت و کنترل میبین

 المللی چنین کرر  باشد؛ والف( سازمان مزبو  با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانۀ بین
« شاد یافات عمال متخلفاناه تلقای مای      ( اگر این عمل توسط خور ساازمان ا تااا  مای   

(ARIO, 2011: Article 15). 
بر آن شد  است تا علام باه اوضااع و     2ذهنی بند نخست از این مار  با ر  ن ر راشتن عنصر

المللی  ا ر  این زمینه تبیین کند و روماین بناد از ایان ماار      احوال ا تاا  عمل متخلفانۀ بین
ای صاو ت  اذیرر کاه اگار از ساوی خاور ساازمان        گوناه را ر که این ا تاا  باید باه اظها  می

المللی ایان ساازمان   ، عمل متخلفانۀ بینگرفتکنند  هدایت و کنترل انجاخ میالمللی اعمالبین
 :ARIO, 2011)گرفته از این مار  هم اشا   را ر آمد. چنانچه شرش و تفسیر صو تحسا  میبه

                                                           
. برای مالح ۀ بیانیۀ مجمب جهانی اهل بیت ر   ی سلب تابعیت بحرینی از شیخ عیسی قاسم و نمایندۀ ایشان 1

 /http://ahl-ul-bayt.org/faر  ایران  .ک: 
2. Subjective Element. 
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از طارش   17، شرایط مذکو  ر  این مار  شبیه آن چیزی است که قبال  ر  خصاوص ماارۀ   (105
از طارش   15 ررازی ماارۀ  ا تاگرچه نحوۀ عب (Cortes Martin, 2013: 193).آمد  است  2001
ها را ر، هرگز نباید از خاطر برر ر  طرش مسئولیت رولت 17گفته شباهت بسیا ی به مارۀ  یش

توان هر آنچه  ا کاه ر   المللی اقتضائات خاص خور  ا را ند و نمیهای بینها و سازمانکه رولت
هاای    مو ر مسائولیت ساازمان  ها مفید افتار  است، عینا  رالمللی رولتخصوص مسئولیت بین

 (Reinsch, 2010: 71- 72).المللی هم بجا رانست بین

المللی این اماان وجور را ر که سازمان های بینر  خصوص این وضعیت ر  گسترۀ سازمان
آو  با اتخاذ چنین تصمیمی بتواند آن رسته از المللی برخو را  از اختیا  گرفتن تصمیم الزاخبین

اند ، تحت هدایت و کنتارل خاور   المللی  ا که به عضویت آن ر آمد های بینسازمانها یا رولت
مند ج ر  « کنترل و هدایت»آو ، نوعی . اگر گرفتن تصمیم الزاخ(Arcari, 2013: 105)قرا  رهد 

از  17حسا  آو ر  شور، آنگا  میان آنچه ر  این مار  آمد  و آنچه مارۀ به 2011طرش  15مارۀ 
 :ARIO, 2011)موعه موار ر صدر بیان آن است، نوعی همپوشانی  یش خواهد آماد  همین مج

المللای از طریا  تصامیم و رارن    گریز از تعهدات بین»که با  رراختن به  17. مارۀ (106 - 105
المللای  های بینمممو  بیان چها مین حالت راخل ر  مسئولیت اشتقاقی سازمان« مجوز به اعضا

هاای  شاور کاه ر  آنهاا  یاروی از تصامیم     شد  است، شامل موا ری می 2011مند ج ر  طرش 
المللی از سوی رولت المللی ریگر، ا تاا  تخلف بینآو  سازمان از سوی رولت یا سازمان بینالزاخ

المللی  و ر  فرضی که  یروی رولت یا سازمان بینالمللی عضو  ا ر   ی را ر. ازاینیا سازمان بین
المللای ماار ، ا تااا  عمال متخلفاناۀ      آو  ساازمان باین  المللی از تصمیم الزاخعضو سازمان بین

المللی رولت یا سازمان عضو  ا ر   ی راشته باشد، احتمال  یش آمدن همپوشانی میان موار بین
ر  اینجاسات کاه    (Moldner, 2012: 312 - 313).وجاور را ر  2011مجموعاه ماوار    17و  15

سابب  ال  یش آمادن همپوشاانی و ارعاای عادخ انساجاخ ماوار باه       کمیسیون با وقو  بر احتم
مثاباۀ  را ر که همپوشاانی احتماالی از ایان رسات، باه     ها اظها  میهمپوشانی احتمالی وضعیت

آو  المللی که تصمیم الازاخ منسجم نبورن موار نیست، زیرا هر رو مار  به مسئولیت سازمان بین
 (.56و  55: 1394 و ، گیرر، اشا   را ند )ستایشهای عضو خور میها و سازمانبرای رولت

المللای مسائول   هاای باین  از مجموعه موار مربوط باه مسائولیت ساازمان    49چنانچه مارۀ 
المللای ریگار   المللای  ا ماانب از مسائولیت راشاتن رولات و ساازمان باین       رانستن سازمان بین

کنترل، شایستۀ بیان اسات کاه   راند، ر  خصوص تسهیم مسئولیت ناشی از اعمال هدایت و نمی
المللی باه  کنندۀ هدایت و کنترل بر ا تاا  عمل متخلفانۀ بینالمللی اعمالرولت یا سازمان بین

اند، مسئول کل خور مقر  راشته 15ر  مارۀ  2011و طرش  17ر  مارۀ  2001گونه که طرش آن
ر  چناین حاالتی   گرفتاه از ساوی مباشار آن عمال هساتند، زیارا       المللای صاو ت  تخلف باین 

المللی مراروش  ا تحات هادایت و کنتارل     کنندۀ هدایت و کنترل، کل عمل متخلفانۀ بیناعمال
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نماید که ر  چنین حالتی بتوان سخن از مسئولیت خور راشته است. به همین سبب منرقی می
باه  کنندۀ هدایت و کنتارل؛  تضامنی به میان آو ر؛ یعنی مسئولیت تضامنی میان مباشر و اعمال

رید  المللی مباشر آن عمل هم قلمدار شور، زیاناین شرش که اگر فعل مزبو  عمل متخلفانۀ بین
ح  خواهد راشت که کل جبران خساا ت  ا از هار یا  از ایان رو کاه بخواهاد مرالباه کناد         

(ARIO, 2001: Article 49).   ،کمیسیون از آو رن عبا ت مسئولیت تضامنی احتراز کرر  اسات
 رهدگونی میهای راخلی متفاوت معانی گونهعبا ت ر  ن اخچراکه این 

3)-(Ahlborn, 2012: 1.1      ،آنچه ر  این زمینه اهمیت را ر آن اسات کاه ر  چناین حاالتی
کنندۀ هدایت و کنترل تقاضاا کناد. شایساتۀ    رید  ح  را ر جبران کل خسا ت  ا از اعمالزیان

رید  نباید باه امااان مرالباۀ    ح  برای زیان ، این2011از طرش  49توجه است که مراب  مارۀ 
طو که فرانسه ر  قضیۀ مشروعیت طو  مثال، همانچیزی بیش از خسا ات وا رشد  بینجامد. به

 Preliminary Objections of French)ارعاا کارر     3)یوگساالوی علیاه فرانساه(    2توسل به زو 

Republic (ICJ doc.), 2000: 33) لملل سازمان ملل متحد ر  شارش و  او کمیسیون حقوق بین
ناتو و سازمان ملل متحد،  ،(ARIO, 2011: 38)ای بر آن صحه گذا ر  است تفسیر خور تا انداز 

مسئولیت ناشی از کنترل و هدایت نیروهای مستقر ر  کوزوو  ا بر عهد  را ند. ر  واقاب، زماانی   
شی از هدایت و کنترل به میاان آو ر  المللی ناالمللی سازمان بینتوان سخن از مسئولیت بینمی

که نیروها واقعا  تحت هدایت و کنترل آن سازمان باشند و حتی صر  ایناه آن نیروها متعل  به 
المللای ناشای از کما  یاا     کند و ر  این حال، مسئولیت بینسازمان مرروش باشند، کفایت نمی

 شور.  مساعدت مجری می
 

 المللی دیگراجبار د لت یا سازمان بین المللی ناشی ازمسئولیت سازمان بین
المللی ناشی از اجبا  رولت یا کمیسیون به مقولۀ مسئولیت سازمان بین 2011از طرش  16مارۀ 

 ررازر. مجموعه موار مربوط باه  المللی میالمللی ریگر به ا تاا  عمل متخلفانۀ بینسازمان بین
هاای   اررازی خاور از عباا ت   60و  16ماارۀ   المللی ر  نگا ش هر روهای بینمسئولیت سازمان

ر  این  ا  از اربیات  2011اند. با آناه طرش بهر  جسته 2001طرش  18شد  ر  مارۀ کا گرفتهبه
واخ گرفته، اما به فراخاو  موضاوع ماو ر بحای تغییارات الزخ  ا وا ر کارر  اسات         2001طرش 

.(Moldner, 2012: 313 -314) المللای سازمان بین»نیستند و عبا ت  اما این تغییرات بنیارین »

                                                           
1. Available at http://www.sharesproject.nl/joint-responsibility-in-international-law-revisiting-the-oil-

platforms-case-a-comment-on-bruno-simmas-shares-lecture/ and also see 

http://www.sharesproject.nl/event/presentation-the-intricacies-of-joint-and-several-responsibility-by-
andre-nollkaemper/  

2. Legality of Use of Force 

3. See http://www.icj-cij.org/en/case/107  
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از  16 و چنانچاه شارش و تفسایر کمیسایون از ماارۀ      شد  اسات. ازایان  « رولت»جایگزین واژۀ 
کند هر آنچاه ر  خصاوص   المللی گوشزر میهای بینمجموعه موار مربوط به مسئولیت سازمان

، چراکه ماهیات و ویژگای   آمد، ر  مو ر این مار  هم قابل استفار  است 2001از طرش  18مارۀ 
اجبا  »گذا ر. این مار  که عنوان اجبا کنند  و اجبا شوند  تمثیر چندانی بر چنین وضعیتی نمی

 را ر:به خور گرفته است مقر  می« المللی ریگررولت یا سازمان بین
ۀ المللی ریگر  ا مجبو  به ا تاا  عمل متخلفانالمللی که رولت یا سازمان بینسازمان بین»
 که:المللی مسئول آن عمل خواهد بور ر صو تیکند، به لحا  بینالمللی میبین

 الف( آن عمل، بدون اجبا  هم عمل متخلفانۀ رولت یا سازمان تحت اجبا  محسو  شور؛ و 
 ,ARIO).«  ( سازمان اجبا کنند  با علم به اوضاع و احوال آن عمل چنین کارر  باشاد  

2011: Article 16.) 
هاای   ی تاا  مسائول کاررن اجبا کنناد   ا نادا ر. ر  خصاوص آن رساته از ساازمان        هر اجبا

آو  برای اعضای خاور برخو را ناد، بایاد گفات کاه صار        المللی که از اختیا  اتخاذ تصمیم الزاخبین
چنانااه ر  قسامت مرباوط     (Kuijper, 2010: 26).مثابۀ اجبا  رانست توان بهچنین تصمیمی  ا نمی

تواند هدایت و کنترل رولت یا ساازمان  المللی میآو  سازمان بینکنترل آمد، تصمیم الزاخبه هدایت و 
نیاز ر  مرالعاۀ     (ILC Report, 2005: 11). المللی قلمادار شاور  المللی مباشر عمل متخلفانۀ بینبین

المللای گفتاه خواهاد    چها مین وضعیت مشمول مسئولیت اشتقاقی ر  گسترۀ حقوق مسئولیت باین 
المللای قلمادار   تواند گریز از تعهادات باین  المللی میآو  سازمان بینهای الزاخکه برخی از تصمیم شد

شور، بسیا  مهم اسات. آن رساته   آو  گرفته می و توجه به شرایری که ر  آن تصمیم الزاخشور. ازاین
ی از ساوی رولات یاا    المللا المللی که ا تاا  عمال متخلفاناۀ باین   آو  سازمان بینهای الزاخاز تصمیم

تواناد  آو ر، با توجه به ریگر شرایط موجور ر  هر ماو ر مای  رنبال میالمللی عضو آن  ا بهسازمان بین
المللی ریگر یاا گریاز   المللی، اجبا  رولت یا سازمان بینهدایت و کنترل بر ا تاا  عمل متخلفانۀ بین

هاای  ناویس مسائولیت ساازمان   یر  ایش المللی  ا ر   ی راشاته باشاد. شارش و تفسا    از تعهدات بین
آو  ساازمان تنهاا تحات شارایط     هاای الازاخ  را ر کاه تصامیم  المللی هم ر  این زمینه اظها  مای بین

آو  از ساوی  شوند. این اماان وجور را ر که باا اتخااذ تصامیم الازاخ    استثنایی موجب تحق  اجبا  می
المللی از طری  گرفتن تصامیم و ...(  تعهدات بین)گریز از  17و  16های المللی، میان مار سازمان بین

مثاباۀ منساجم نباورن آو رۀ کمیسایون     از این مجموعه نوعی همپوشانی  یش آید. اما این  ا نباید به
(، چراکاه چنانااه ر  خصاوص مقولاۀ گریاز از      64: 1394 او ،  الملل قلمدار کرر )ستایشحقوق بین

خصاوص عادخ   باه  17آید، با توجه به مند جات ماارۀ  میالمللی از طری  گرفتن تصمیم تعهدات بین
های عضو، این  ابرۀ همپوشانی بسیا  جزیای اسات   ها یا سازمانلزوخ متخلفانه بورن عمل برای رولت

 16تاوان یاا طبا  ماارۀ     ، ساازمان  ا مای  17و  16و ر  صو ت  یش آمدن همپوشانی میان رو مارۀ 
 (ARIO, 2011: 107).ولیت  ا بر آن با  کرر مسئ 17مسئول رانست یا با تایه بر مارۀ 
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المللای تحات   ر  این حالت برخال  رو حالت قبل، این اماان وجور را ر کاه ساازمان باین   
طو  کامل از رست رار  باشد و به بیاان بهتار ر  انجااخ عمال     اجبا ، اختیا  و توانایی خور  ا به

کنندۀ اجبا  بور  باشد. همین مسئله سبب مالالمللی، ناچا  به زانو زرن ر  برابر اعمتخلفانۀ بین
المللی تحات  شور تا این اماان وجور راشته باشد که هین مسئولیتی بر رولت یا سازمان بینمی

اجبا  با  نگررر و ر  عوض، طر  اجبا کنند  مسئول کل عمال ا تااابی از ساوی طار  ریگار      
شور که اگر اجبا  ض بر آن گرفته می، چراکه ر  چنین حالتی فر(Fry, 2007: 629)قلمدار شور 
 ذیرفت. ر  چنین وضعیتی رولت یا سازمان ای هم صو ت نمیگرفت، عمل متخلفانهصو ت نمی

المللی اجبا کنند  مسئولیت کل عمل ا تاابی از سوی مجبو   ا باید به روش باشد. ر  این بین
به تعهد مو ر بحی، اجبا کنند  بتواند از ای مانند عدخ التزاخ اجبا کنند  قبیل موا ر اگر به بهانه

زیر با  مسئولیت نقض ا تاابی از سوی مجبو  بگریزر، آنگا  با توجه به اماان استنار مجبو  باه  
ر ستی گفته شد  است  و بهماند. ازاینریدۀ ثالی باقی نمیقوۀ قاهر ،  اهی برای جبران از زیان

 عهدۀ اجبا کنند  خواهد بور.که ر  چنین وضعیتی تماخ با  مسئولیت بر 

آو  شادنی  بدان اشا   شد ، تنها از طری  تصمیم الازاخ  2011طرش  18اجبا ی که ر  مارۀ 
المللای کاه از   هاای باین  ها یا ا کانی از سازمانمعنا که سازمان؛ بدان (ARIO, 2011: 40)است 

وجاه ر   هاین نیستند، به های خور برخو را آو  برای رولتصالحیت اتخاذ و صدو  تصمیم الزاخ
گیرند. با این توضیح، بدیهی اسات کاه مجماب عماومی ساازمان ملال       رایرۀ این مار  جای نمی

-Rieu)گیارر  های خور ذیل این مقر   قرا  نمای آو  و توصیهواسرۀ تصمیمات غیرالزاخمتحد به

Clarke, 2005: 25)،     و البتاه   حال آناه این اماان ر  خصوص شاو ای امنیات هماین ساازمان
آو ی کاه را ناد، متصاو  اسات.     سبب صالحیت اتخاذ و صدو  تصامیمات الازاخ  اتحاریۀ ا و ا به

های عضاو ایان   آو  رول یا حتی یای از رولتچنانچه اتحاریۀ ا و ا از  هگذ  صدو  تصمیم الزاخ
زمان المللای ایان ساا   المللی کند، مسئولیت باین سازمان  ا مجبو  به ا تاا  عمل متخلفانۀ بین

 جبا  رولت  ا ر   ی خواهد راشت.ناشی از ا
 

 المللیالمللی ناشی از گریز از تعهداب بینمسئولیت سازمان بین
المللای  سازر که سازمان بین وابط موجور میان ی  سازمان و اعضای آن، این بستر  ا میسر می

شد  و با ها بار آن  رفته طو که  ذیای ر  عملارر اعضایش نقش راشته باشد. همانگونهبتواند به
المللای باه ایان    المللی از شخصیت حقاوقی باین  های بینتمکید شد  است، برخو را ی سازمان

معناست که ر  مقابل حقوقی که از آن برخو را ند، تعهاداتی هام را ناد. لاذا چنانااه نماینادۀ       
د این امااان  نبای»شد  ر  کمیتۀ ششم سازمان ملل متحد اظها  راشت: اتریش ر  مباحی طرش

المللی فراهم شور که بتوانند  شت عامالن خور از مسائولیت شاانه خاالی    های بینبرای سازمان
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بار ایان بایاد شااکلۀ مسائولیت      افزون (GA Res. A/C.6/59/SR.22, 2004: para. 24).« کنند
اتی که بار  ای تن یم شور و نس  یابد که رولت عضو سازمان نتواند از با  تعهدگونهالمللی بهبین

الملل کمیسیون حقوق بین (Ryngaert & Buchanan, 2011: 144).عهد  را ر، شانه خالی کند 
خاور ر  رو جاا بادین مقولاه      2011سازمان ملل متحد هم با اشرا  بر این رو مهام ر  طارش   

عنوان چها مین ماو ر از ماوا ر حصاری     رراخته است. نخست ر  فصل چها خ از بخش روخ، به
باه  « المللی ریگرالمللی ر  ا تباط با عمل رولت یا سازمان بینمسئولیت سازمان بین» راخل ر 

 رراخته است. سپس « المللی از طری  صدو  تصمیم و رارن مجوز به اعضاگریز از تعهدات بین»
المللی( از همان مجموعاه ماوار   ر  بخش  نجم )مسئولیت رولت ر  ا تباط با  فتا  سازمان بین

 (Wood, 2013: 59).مبار ت و زید  است « المللیگریز رولت عضو از تعهد بین» به تبیین
 

المللای از رریا    المللی ناشای از گریاز از تعهاداب باین    مسئولیت سازمان بین. 1
 صد ر تصمیم یا دادن مجوز به اتضا

الملل رایر بار موضاوع مسائولیت    کمیسیون حقوق بین 2011نویس موار ر  اثنای نگا ش  یش
از این مجموعه  ذیرفته اسات تاا چهاا مین حالات راخال ر        17المللی، مارۀ های بینازمانس

(. ترجماان ماارۀ   69: 1394 او ،  المللی  ا مرالعه کند )ساتایش مسئولیت اشتقاقی سازمان بین
 مذکو  از این قرا  است:

خور شانه خالی المللی المللی با گرفتن تصمیمی از یای از تعهدات بین. اگر سازمان بین1»
المللی عضاو  ا ملازخ باه انجااخ عملای      های بینها یا سازمانکند که به موجب آن تصمیم رولت

آماد، آن  حساا  مای  المللی بهشد عمل متخلفانۀ بیننماید که اگر توسط خور سازمان انجاخ می
 المللی خواهد راشت.المللی مسئولیت بینسازمان بین

المللای  هاای باین  ها یا ساازمان ا رارن مجوز انجاخ عملی به رولتالمللی ب. اگر سازمان بین2
المللی خور شانه خالی کناد کاه اگار توساط خاور ساازمان انجااخ        عضو، از یای از تعهدات بین

آمد و عمل مو ر بحی به رلیل آن مجوز انجاخ شد  باشد، حسا  میالمللی بهشد تخلف بینمی
 المللی خواهد راشت.المللی مسئولیت بینآن سازمان بین

هاای  هاای عضاو یاا ساازمان    ن ر از ایناه عمل مو ر بحی، عمال متخلفاناه رولات   . صر 3
 « اعمال خواهند شد. 2و  1اند، بندهای المللی باشد که مخاطب تصمیم یا مجوز بور بین

 

المللی از رریا  گارنتن   المللی ناشی از گریز از تعهداب بینمسئولیت سازمان بین. 1. 1
 صمیمت

هاای  ها یا سازمانآو  برای رولتالمللی از اختیا  گرفتن تصمیمات الزاخکه سازمان بینر صو تی
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المللی عضو خور برخو را  باشد و با اتخاذ چنین تصمیمی موجب شور که رولت یا ساازمان  بین
المللای شاور کاه نااقض تعهادات ساازمان باشاد،        المللی عضو مرتاب عمل متخلفاناۀ باین  بین

 .(Kadi case, 2010: para. 128)گیرناد   ا باه رنباال را ر    المللی تصمیمسئولیت سازمان بینم
های المللی از رولتکه سازمان بیناظها  راشت زمانی 1همسو با این موضب، مشاو  حقوقی وایپو

عضو خور بخواهد مرتاب  فتا ی شوند که ر  باری امر هم نقض تعهاد آن رولات و هام نقاض     
الملال،  کمیسیون حقوق باین  2زمان مذکو  باشد، باید آن سازمان  ا نیز مسئول رانست.تعهد سا

را ر کاه گذشاته از اینااه آیاا عمال مراروش، عمال         ا  ا کمی فراتر گذاشته است و مقر  مای 
ای باشد که اگر توسط گونهحسا  آید یا نیاید، این عمل باید بهالمللی مباشر آن بهمتخلفانۀ بین

 ILC)شد المللی قلمدار مییافت، عمل متخلفانۀ بینگیرند  هم ا تاا  میان تصمیمخور سازم

Report, 2005: para. 29) المللای  المللای کاه عضاو ساازمان باین     های بینها یا سازمان. رولت
که سازمان ماار  طای چناین تصامیمی     آو ند، ر صو تیبرخو را  از اختیا  گرفتن تصمیم الزاخ

 ور. ر  هماین  مخاطب قرا  رهد، از این اعضا انت ا ی جز  عایت آن رستو  نمیاعضای خور  ا 
زمینه، نمایندۀ رانما ک ر  کمیتۀ ششم اظها  راشت ر  وضعیتی که رولت عضاو تاوان زیااری    

 GA).برای مانو  ندا ر، غیرمنرقی است که تماخ با  مسئولیت  ا تنها بر عهدۀ آن رولت رانست 

Res. A/C.6/59/SR.22, 2004: para. 66)    نو ریا    من و  وی که به نمایندگی از  انج کشاو
های عضاو باه موجاب تعهادی کاه ر  قباال تصامیم        تبا  به بیان ایستار، این بور که اگر رولت

باا   المللی را ند ملزخ به  یروی از تصمیم آن نهار باشند و ایان  یاروی موجاب باه    سازمان بین
کنناد  از تصامیم   المللی شور، منرقی نیست که تنها رولات  یاروی  نشستن عمل متخلفانۀ بین

مان  ا مسئول خواند و سازمان  ا با این بهانه از مسئولیت ر  این زمینه باری رانسات. بناد    ساز
هاای عضاو ساازمان    ها یاا ساازمان  ا تاا  تخلف از سوی رولت 2001طرش  17نخست از مارۀ 

راند، زیارا  شرط تحق  مسئولیت این سازمان نمیآو   ا  یشالمللی صار کنند  تصمیم الزاخبین
آو ، ایان اختیاا  خاور  ا    المللی برخو را  از اختیا  صدو  تصمیم الازاخ ه سازمان بینکر صو تی

های عضو و طار  ایان تصامیم انت اا ی مگار      ها یا سازمانتوان از رولتکا  گیرر، ریگر نمیبه
 یروی از آن  ا راشت. این ر  حالی است که  یروی مخاطبان چنین تصمیمی ممان اسات باه   

به همین سابب اسات کاه     (Nedeski and Nollkaemper, 2012: 9).بینجامد زیان ریدن ثالی 
شاور.  صر  صدو  چنین تصمیمی، موجب با  شدن مسئولیت بر سازمان گیرنادۀ تصامیم مای   

تواند ارعاای جباران خساا ت کناد.      و حتی قبل از ا تاا  یافتن عمل متخلفانه، ثالی میازاین
 واست که سازمان  ا ناشی از گرفتن چنین تصمیمی کاه  رید  من و  احقاق حقوق ثالی زیانبه

به ایرار زیان به ثالی منجر شد  است، مسئول خواند. براساس قواعاد کلای مسائولیت، جباران     

                                                           
1. World Intellectual Property Organisation 

2. See A/CN.4.556, sec. II.N. 
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خسا ت از آثا  مسئولیت راشاتن اسات، بناابراین ر  ایان حالات هام بایاد ثالای  ا محا  باه           
اشرا  بر این مقوله این امااان   با 2011ر خواست جبران خسا ت رانست. شرش و تفسیر طرش 

 رهد که حتی قبل از ا تاا  عمل بتواند ارعای جبران خسا ت کند.  ا به ثالی می
المللای نتواناد ر   شات    به این سبب است کاه ساازمان باین    2011ر ج این مار  ر  طرش 

المللای خاور طفار     شخصیت حقوقی جداگانۀ اعضای خور  نهان شاور و از اجارای تعهاد باین    
المللای ماار    افزاید حتی ر  فرضی که مسائولیت ساازمان باین   ور.کمیسیون ر  این زمینه می 

ناشی از گرفتن تصمیم تحق  یابد و احراز شور، این سازمان نباید اعضاای خاور  ا ر  وضاعیتی    
(. 72: 1394 او ،  قرا  رهد که نقض تعهدات ناشی از آن تصمیم  ا ر   ی راشته باشد )ساتایش 

ن ر از ایان اسات کاه    کند و صر نه گفتنی است که صر  صدو  تصمیم کفایت میر  این زمی
المللی عضو مبار ت به انجاخ آن تصمیم کند یا خیار؛ ر  واقاب، مسائولیت    رولت یا سازمان بین

المللی از طری  صدو  تصمیم باا صادو    المللی ناشی از گریز از تعهد بینالمللی سازمان بینبین
شرط تحق  ایان حالات از   رر و  انجاخ عمل از سوی عضو آن سازمان  یشگیتصمیم محق  می

المللی ن یار اتحاریاۀ ا و اا کاه از صاالحیت صادو        های بینمسئولیت نیست. بنابراین سازمان
محض آنااه تصامیمی بگیرناد کاه ا تااا  آن عمال متخلفاناۀ        آو  برخو را ند، بهتصمیم الزاخ

المللای آن  ضو سازمان از انجاخ آن سر باز زند، مسئولیت بینالمللی رانسته شور، حتی اگر عبین
 رنبال خواهد راشت.سازمان  ا به

 

المللای از رریا  دادن   المللی ناشی از گریز از تعهاداب باین  مسئولیت سازمان بین .2. 1
 مجوز
 ا مممو  کرر  است تا به روماین ماو ر مشامول چهاا مین      17، رومین بند از مارۀ 2011طرش 
المللی بپررازر. به این شرش که اگر ساازمان  های بینراخل ر  مسئولیت اشتقاقی سازمان حالت
المللی عضو خور  ا مجاز به مبار ت به اقدامی کند که باا  های بینها یا سازمانالمللی، رولتبین

یافات،  ای که اگر توسط خور ساازمان ا تااا  مای   گونهای همرا  شور، بها تاا  عمل متخلفانه
المللی ماار   ا مسائول رانسات    توان سازمان بینشد، میالمللی آن تلقی میعمل متخلفانۀ بین

.(Blokker, 2010: 39)       .ر خو  امعان ن ر است که عناوان عمال ر  ماهیات آن تامثیری نادا ر
طاو   آو  تحت عنوان توصیه بیاید یا برعاس تمثیر بر محتوای آن نادا ر. باه  ایناه تصمیمی الزاخ

هر مقر ۀ حقوقی به محتوای خور زند  است نه عنوانی کاه را ر. ر  هماین زمیناه عناوان     کلی 
گیرر، باید براساس قواعد راخلی آن سازمان تعریف شاور و  عملی که از سوی سازمان صو ت می

واژۀ تجویز ر  آن هین اثری ندا ر؛ فرقی ندا ر که از چنین واژ  یا عبا تی استفار  شور یا نشور. 
 و اگار ساازمان   توا و ماهیت عمل ساازمان ر  خصاوص موضاوع مراروش اسات. ازایان      مهم مح
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ن ار از  المللی رست به عملی بزند که ویژگی تجویز مند ج ر  این بند  ا راشته باشد، صر بین
کا  گرفته شد  است، این مقر   بر آن قابل اعمال خواهاد. ر  ایان ماو ر    عنوانی که برای آن به
المللای رولات یاا ساازمان     ، حتی اگر عمال ماذکو  عمال متخلفاناۀ باین     هم ن یر حالت  یش

المللای ماار    حسا  نیاید، باز هم مانب از مسئول رانساتن ساازمان باین   المللی مباشر آن بهبین
 رراخت که ر  آن، بند نخست به وضعیتی می (Nedeski & Nollkaemper, 2012: 12).نیست 

هاا یاا   المللی از سوی رولتوجب ا تاا  عمل متخلفانۀ بینالمللی با تصمیم خور مسازمان بین
رهاد  بین خور قرا  مای شد. حال بند روخ فرضی  ا زیر ذ  المللی عضو خور میهای بینسازمان

المللی عضو خور بساتر  های بینها یا سازمانالمللی با رارن مجوز به رولتکه ر  آن سازمان بین
ای کاه اگار خاورش آن عمال  ا انجااخ      گونهی  ا فراهم سازر، بهالمللا تاا  عمل متخلفانۀ بین

کناد  وضعیتی  ا بر سای مای   17از مارۀ  2شد. بند المللی قلمدار میرار، عمل متخلفانۀ بینمی
های عضاو، بار آن   ها یا سازمانالمللی با رارن مجوز انجاخ اعمال خاصی به رولتکه سازمان بین

المللی خور شانه خالی کند. بنا به شارش و تفسایر کمیسایون تجاویز     استنار از زیر با  تعهد بین
 ,Sarooshi)عمل توسط سازمان به معنای مخیّر بورن اعضا ر  انجاخ یاا عادخ انجااخ آن اسات     

مذکو  ر  بند نخسات متوجاه تصامیمی از    « صدو  تصمیم». این ر  حالی است که (86 :2013
المللای  وضعیت مرروش، تصمیم از سوی ساازمان باین  عبا تی ر  هر رو آو هاست. بهرستۀ الزاخ

آو هاا و تصامیم روخ از رساتۀ غیار     شاور، اماا تصامیم نخسات از رساتۀ الازاخ      مار  گرفته مای 
شایساتۀ یاارآو ی اسات کاه اگرچاه       (Nedeski & Nollkaemper, 2012: 13).آو هاسات  الزاخ

  برخو را  باشد، نباید از خااطر بارر   آوتواند از اختیا  گرفتن تصمیم الزاخالمللی میسازمان بین
آو  بورن یا نبورن تصمیم از سوی اند. برای فهم الزاخکه اعضای سازمان این اختیا   ا به آن رار 

ماذکو  ر   « رارن مجاوز » و المللی باید به اختیا ات آن سازمان توجه راشت. ازاینسازمان بین
المللای ماار  اسات    یم از سوی سازمان بینهم ناظر بر گرفتن تصم 2011طرش  17مارۀ  2بند 

(Arcari, 2013: 101)،   هاای  هاا یاا ساازمان   آو  نیسات و تنهاا رولات   منتها تصمیمی کاه الازاخ
توانند از قد تی کاه باه آنهاا رار     کند که اعضا میالمللی عضو خور  ا مخیّر به انجاخ آن میبین

هام   17ماارۀ   2گرفتاه از بناد   ر صاو ت طو که شرش و تفسیشد  است استفار  نانند. اما همان
استفار  خواهد بور، چراکه این امر تنها ر  عالم ن ر گفته ر  عمل بیرا ر، تفاوت  یشاظها  می

افزاید که سازمان باا رارن مجاوز باه اعضاای خاور      متصو  است نه ر  عالم عمل. کمیسیون می
اجرایای ساازمان وظاایف ایان نهاار      عنوان باازوی  گذا ر تا بهوظایف خاصی  ا بر روش آنها می

کند این نیست کاه حقای  ا   المللی  ا اعمال کنند. هد  سازمان هم از مجوزی که صار  میبین
به عضو خور بدهد تا این عضو به مصلحت خور این کا   ا انجاخ رهاد یاا ندهاد، بلااه ساازمان      

(. 167-171)زماانی،   ماناد المللی با رارن مجوز به عضو خور منت ر اجرایای شادن آن مای   بین
گذشته از اینها، ناتۀ بااهمیت ر  خصوص عمل تجویزشد  این است که این تجاویز حتماا  بایاد    
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رنبال راشته باشد، یعنی واقعا  آن عمل صاو ت گیارر و حتماا     انجاخ آن عمل عضو سازمان  ا به
 وی ا  نبایاد زیاار   این انجاخ شدن باید به موجب رارن تجویز سازمان مار  باشد. البته ر  این  

کرر و استنار به تجویز باید معقول باشد نه به رو  از منر . این فرض متصو  اسات کاه تجاویز    
عناوان زماان انقضاای آن باشاد و مخاطاب ایان تجاویز        المللی متضمن تا یخی باه سازمان بین

عضاو  سازمان،  س از سپری شدن آن تا یخ، عمل مرروش  ا انجاخ رار  باشاد. ر  ایان صاو ت    
شد  استنار کند. نیز محتمل اسات کاه هاد  ساازمان     تواند به تجویز رار مباشر آن عمل نمی

المللی ر  صدو  تجویز خور هد  خاصی  ا مدن ر راشته است که ریگر آن وضاعیت وجاور   بین
ندا ر. حال اگر  س از زوال وضعیتی که ر  صدو  تجویز مو رن ر سازمان بور  است باا اساتنار   

، عملی انجاخ گیرر، این استنار هرگز منرقی و معقاول نخواهاد باور، چراکاه اوضااع و      به تجویز
احوال ر  این تجویز اهمیت راشته و انجااخ آن عمال  اس از زوال آن اوضااع و احاوال صاو ت       

نماید که اگرچه باید جلوی طفار   این امر منرقی می .(Kingsbury, 2009: 56-57)گرفته است 
ای  فتاا   گوناه للی از با  تعهداتی که بر عهد  را ر گرفته شور، اما نباید باه الم فتن سازمان بین

گررر که مسئولیتی نا وا به روش سازمان افتد. نیز همسو با این ساخن ر  خصاوص مسائولیت    
وجه ناشی هینالمللی ناشی از رارن مجوز باید ر  ن ر راشت که سازمان بهاشتقاقی سازمان بین

 11اناد، مسائولیت نخواهاد راشات. ناماۀ      که مخاطبان این تجویز انجاخ رار هایی از سایر نقض
 وزیر  وآندا مؤید این امر است: ربیر کل سازمان ملل متحد به نخست 1996نوامبر 
باید گفت اگرچه شو ای امنیت ایجار این نیرو  ا تجویز کرر  اماا   1ر  مو ر عملیات فیروز »

و  و کنترل راخلی ایان رولات صاو ت گرفتاه اسات و باه       خور انجاخ این عملیات براساس رست
شور. بنابراین، سازمان ملل متحد مسئولیت همین سبب عملیات سازمان ملل متحد قلمدار نمی

« هاای قابال انتساا  باه ایان نیارو  ا نخواهاد راشات        المللی ناشی از فعال یاا تارک فعال    بین
.(S/RES/929, 1994) 

از طارش   16و  15های مند ج ر  رو مارۀ ای اعمال مقر  با اندکی تممل ر  شرایط مذکو  بر
یاابیم  همین مجموعه موار از سوی ریگر آمد  است، ر می 17از ی  سو و آنچه ر  مارۀ  2011

متصاو  اسات: رو ماارۀ     16و  15با هر رو ماارۀ   17که فرض  یش آمدن همپوشانی میان مارۀ 
آو ی هستند که آن های الزاخخصوص تصمیم المللی ر ناظر بر مسئولیت سازمان بین 17و  15

هایی  ا اعماال  چنین تصمیم 15مارۀ  (Nedeski & Nollkaemper, 2012: 7).گیرر سازمان می
گریز از »آنها  ا زیر عنوان  17خواند و مارۀ المللی مار  میهدایت و کنترل از سوی سازمان بین

کند. ر  اینجاسات  مرالعه می« جوز به اعضاالمللی از طری  صدو  تصمیم و رارن متعهدات بین

                                                           
1. Opération Turquoise 

شایستۀ یارآو ی است که عملیات فیروز  ناخ عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد ر   وآنداست که ر  سال 
 این عملیات  .ک: انجاخ گرفت. ر  خصوص جزئیات 1994

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirFT.htm 
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ساببت  که کمیسیون با وقو  بر احتمال  یش آمدن همپوشانی و ارعای عدخ انسجاخ ماوار باه   
رایر بر مقولۀ مسائولیت آن   17و  15های را ر که مار ها اظها  میهمپوشانی احتمالی وضعیت

های عضو خاور  ها و سازمانبرای رولت آو المللی است که تصمیم الزاخهای بینرسته از سازمان
تواناد ناشای از بر سای وجاو      توان ناصوا  رانست، زیرا میگیرند و صر  همپوشانی  ا نمیمی

 ,A/CN.4/553).المللای باشاد   المللی از سوی حقوق مسئولیت باین مختلف عمل متخلفانۀ بین

ILC Third Report, 2005: para. 35) ین اظها  خور کاه حاایات از   ترتیب، کمیسیون با ابدین
گفته بر آنچه قلام زر  اسات را ر، ماانب از آن شاد  اسات کاه ارعاهاای        وقو  کامل نهار  یش

حسا  آیاد  جا بهبه 17و  15احتمالی اظها ی ر  خصوص  یش آمدن همپوشانی میان رو مارۀ 
صاوص احتماال   الملل باشد. ر  خای برای اثبات عدخ انسجاخ آو ر  کمیسیون حقوق بینو مایه

آو  ساازمان  نیز باید گفت که اگار تصامیم الازاخ    17و  16 یش آمدن همپوشانی میان رو مارۀ 
باشد، ایان امااان وجاور را ر کاه باا اتخااذ تصامیم         16مند ج ر  مارۀ « اجبا »واجد شرایط 

نی از این مجموعاه ناوعی همپوشاا    17و  16های المللی، میان مار آو  از سوی سازمان بینالزاخ
خصاوص  باه  17با توجه به مند جات ماارۀ   (Nedeski & Nollkaemper, 2012: 12). یش آید 

های عضو، این  ابراه همپوشاانی بسایا     ها یا سازمانعدخ لزوخ متخلفانه بورن عمل برای رولت
تاوان یاا   ، سازمان  ا مای 17و  16جزیی است و ر  صو ت  یش آمدن همپوشانی میان رو مارۀ 

مسئولیت  ا بر آن با  کرر. باه ایان ترتیاب     17مسئول رانست یا با تایه بر مارۀ  16طب  مارۀ 
اثبات ارعاهای احتمالی ر  خصوص منسجم نباورن ایان    2011نویس موار شرش و تفسیر  یش

 (ARIO, 2011: 110).مجموعه  ا خنثی کرر  است 

واسارۀ تجاویز باشاد    باه  آو  خوا المللی خوا  از طری  صدو  تصمیم الزاخگریز از تعهد بین
باا    2011از طرش  48طو که مارۀ همان (Fry, 2014: 123).شور موجب با  شدن مسئولیت می
المللای  المللی  ا مانب از مسئول رانستن ی  یا چند سازمان باین شدن مسئولیت بر سازمان بین

هاا  ز ایناه رولات ن ر ا، ر  این مو ر، صر (ARIO, 2011: 144 & 145)راند ریگر یا رولت نمی
آو  ساازمان ماار  آن تصامیم  ا اجارا کنناد یاا       المللی مخاطب تصمیم الزاخهای بینیا سازمان

المللی خاور شاانه   آو  از تعهدات بینواسرۀ گرفتن تصمیم الزاخالمللی که بهنانند، سازمان بین
اخ عملای خااص از   المللی که با تجاویز انجا  خالی کند، مسئولیت خواهد راشت. نیز سازمان بین

المللی خور شانه خالی کند، ر  حدوری که انجاخ عمل از سوی مخاطبان مجوز، باه  تعهدات بین
وجاه  هاین المللی مسئول خواهاد باور. البتاه لفاظ باه     جهت تجویز رار  شد  باشد، سازمان بین

اینجاا   آو  اسات و من او  از مجاوز  ر    موضوعیت را ر. من و  از تصمیم ر  اینجا تصمیم الازاخ 
المللی ماو ر بحای  ا مخیّار باه     های بینها یا سازمانآو  است که تنها رولتتصمیمی غیر الزاخ

المللی رولت یاا  کند نه ملزخ به آن. ر  این زمینه، اگر عمل مرروش، عمل متخلفانۀ بینانجاخ می
اکاه ر  ایان   توان مسائول رانسات، چر  المللی مباشر هم قلمدار شور، آنها  ا هم میسازمان بین
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نادا ر کاه بتاوان    « اجبا »آو  باشد باز هم آستانۀ باالیی ن یر حالت هر قد  هم که تصمیم الزاخ
ر  این حالت  عایت نااررن   (Fry, 2014: 119).سخن از فقد مسئولیت مباشر تحت اجبا   اند 

ساختی   باه  سختی بینادازر کاه  المللی تنها ممان است مباشر  ا بهآو  سازمان بینتصمیم الزاخ
تواند مانب از مسئولیت راشتن باشاد. بناابراین ر   ایش آمادن وضاعیتی کاه       افتارن هرگز نمی

گریاز از  »المللای ر  خصاوص   هاای باین  های مند ج ر  طرش مسئولیت ساازمان مشمول مقر  
است، این امااان وجاور را ر   « المللی از طری  صدو  تصمیم و رارن مجوز به اعضاتعهدات بین

المللای مباشار   گیرند  یا اعراکنندۀ مجوز و هام رولات یاا ساازمان باین     سازمان تصمیمکه هم 
کاه ر صادر تامیال     2011مسئول رانسته شوند. نیز براساس بخش  انجم از مجموعاه ماوار    

هاست، اگر رولت عضو ساازمان  المللی رولتماند  ر  طرش مربوط به مسئولیت بینخألهای باقی
اهم کند تا تعهدی  ا که خورش به آن ملتزخ اسات از طریا  ساازمان    المللی شرایری  ا فربین
شاور و موجباات   اش تلقای مای  المللیالمللی انجاخ رهد، گریز رولت مو ر بحی از تعهد بینبین

مجموعاه ماوار    61و بناد نخسات از ماارۀ    48با  خواهد آو ر. براساس ماارۀ  مسئولیت آن  ا به
المللای ماار  ر  ایان زمیناه ماانب از امااان       مان باین مسئولیت راشتن یا نداشاتن سااز   2011

 :Paasivirta, 2010: 59)  .(Brownlie, 2005 شورمسئولیت راشتن رولت عضو آن سازمان نمی

را ر که ر صدر بازگویی اثربخش  نجم از این مجموعه موار است، اظها  مای  63نیز مارۀ  ;362
المللی یا رولت یا ساازمان  المللی سازمان بینای به مسئولیت بینآثا  این بخش هین لرمه»که 
  (ARIO, 2011: 167).« المللی ریگری که مرتاب عمل مو ر بحی شد  است نخواهد راشتبین

 

 گیرینتیجه
هاای  المللای ساازمان  الملال ر  خصاوص مسائولیت باین    کمیسایون حقاوق باین    2011طرش 
المللی  رراخته است؛ به موجاب  لیت بینالمللی، با تایه بر مسئولیت مستقل به مقولۀ مسئوبین

المللی با  خواهد شد که مرتااب عمال   المللی بر آن سازمان بینگفته، مسئولیت بیناصل  یش
المللای مباشار   کند که رولت یا ساازمان باین  المللی شد  باشد. این گزا   مقر  میمتخلفانۀ بین

المللای مسائولیت   مباشر تخلاف باین  عمل متخلفانه مسئولیت را ر. اگرچه اصل بر آن است که 
راشته باشد، اما ر  رنیاای حقاوق مسائولیت، صار  تایاه زرن بار مسائولیت مساتقل کاافی          

الملل با اشرا  بر این موضوع و به مدر اقتباس از اربیات حقوق نماید. کمیسیون حقوق بیننمی
المللای  ساازمان باین   وجور آو ر  است تا بتوان باه مسائولیت اشاتقاقی   راخلی، این اماان  ا به

 ای که مسئولیت یای مانب از با  کررن مسئولیت بر ریگری نباشد.گونه رراخت، به
هادایت و  »، «کما  یاا مسااعدت   »الملل چها  وضاعیت  کمیسیون حقوق بین 2011طرش 

« المللی از طری  صدو  تصمیم و رارن مجوز به اعضاا گریز از تعهدات بین»و « اجبا »، «کنترل
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های نهار علمی تدوین و توسعۀ تد یجی حقاوق   ررازیخواند. از سیاق عبا تآن می  ا مشمول
شاور.  رانساته مای  « اصل مساتقل »استثنایی بر « مسئولیت اشتقاقی»یابیم که الملل ر میبین

المللی ایان اسات کاه    های بینناتۀ اساسی ر  خصوص رامنۀ اعمال مسئولیت اشتقاقی سازمان
تواناد  شوند، اما نقش هر ی  ر  هار وضاعیت مای   ان  مسئول رانسته میهر ی  به اندازۀ نقشش

تنها مسئول کل عمل ا تااابی  ای  ر نگ باشد که نهانداز متفاوت باشد. ممان است نقش آن به
از سوی ریگری فهمید  شور، بلاه حتی موجب فقد مسائولیت مباشار آن عمال گاررر )مانناد      

ای تعبیار  گوناه تمکید را ر، نباید این امار باه   2011از طرش  48حالت اجبا (. البته چناناه مارۀ 
تواند تقاضای ای میرید  تنها تا انداز شور که اماان جبران خسا ت مضاعف  ا فراهم آو ر. زیان

 رید  باشد و نه بیشتر از میزان خسا تی که متحمل شد  است.  جبران خسا ت کند که خسا ت
کنناد  یاا   المللای کما   یاا مسااعدت، ساازمان باین    مسئولیت ناشی از کما    ر  وضعیت

ای مسئولیت را ر که کم  یا مساعدت کرر  باشد؛ ناه باه انادازۀ    رهند ، تنها تا انداز مساعدت
المللی. ر  وضعیت هادایت و کنتارل،   کل عمل ا تاابی از سوی رولت مباشر عمل متخلفانۀ بین

اشر عمل متخلفاناه، هار رو مسائول کال     کنندۀ هدایت و کنترل و هم رولت مبهم رولت اعمال
 رید  نبایاد بایش از آنچاه زیاان    اند. حال با توجه به آناه طر  زیانیافتهعمل متخلفانۀ ا تاا 

المللای  رید  است، مو ر جبران قارا  گیارر، ر  حالات هادایت و کنتارل، میاان ساازمان باین        
شاور؛ البتاه   تضامنی برقرا  مای کنندۀ هدایت و کنترل و مباشر عمل متخلفانه، مسئولیت اعمال

گونه که ر  ن اخ حقوق راخلی ایران و فقه اسالمی آماد  اسات، چراکاه    مسئولیت تضامنی بدان
معنا نیست و به همین سابب هام   های راخلی رقیقا  بدینتضامنی بورن مسئولیت ر  تماخ ن اخ

ئولیت احتاراز شاد    الملل از آو رن تضامنی بورن مسا بور که ر  مرالعات کمیسیون حقوق بین
شور و هین مسائولیتی ر   است. ر  وضعیت اجبا ، تنها اجبا کنند  است که مسئول رانسته می

المللی، سازمان شور. ر  وضعیت گریز از تعهد بینخصوص آن عمل بر طر  تحت اجبا  با  نمی
ر عهاد  گرفتاه   المللی از تعهدی که خور با تواند به بهانۀ عضویت ر  سازمان بینالمللی نمیبین

المللی ساازمان  ا براسااس تعهادی کاه راشاته      است، طفر  برور و عمل مرروش، مسئولیت بین
رید  نباید و حا  نادا ر بایش از    گفته، طر  زیانی  از حاالت  یشاست، ر   ی را ر. ر  هین

حاام  رید  است، مرالبه کند و مو ر جبران قرا  گیرر؛ این همان چیزی است که به آنچه زیان 
 شور.عقل از آن به منب جبران مضاعف یار می

شاوند،  بها ایناه مصاری  راخل ر  رایرۀ مسئولیت اشتقاقی، حصری و استثنایی خواند  مای 
هاای  چنادان رو ، وضاعیت  ای ناه ای تفسیربررا ند که بعید نیست ر  آیند انداز ها بهاین حالت

هایی که باا وقاوع آنهاا    یی بر شما  وضعیتظاهر احصاشد  و استثناهای بهمشمول همین حالت
 اماان اعمال اصل مسئولیت مستقل فراهم آید، فزونی یابند.
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