فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،3پاییز 534 – 574 :4335

نقش دیوان بینالمللی دادگستری در حل و فصل اختالفات
سازمانهای بینالمللی
امیر مقامی ،*1سارا

انصاری2

چکیده
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قاکم بر آنها شد تا جایی که ققسق معاهدات و مسبوسلی سبازمانهبای ببینالمللبی تبدوین و
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مقدمه
نماق ققس ی سازمانهای بینالمللی ،طی هف دهن اتیر تحسل شتابانی را پشب سبر گذاشبته
اس  .منشسر ملل متحد ،صراقتاً شخصی ققس ی و قتی مزایا و مصسنی هایی را برای سازمان
ملل در نمر گرف  ،اما تردیدها دربارة شخصی و اهلی سازمانهای بینالمللی به لنبسان یب
مسضسع نسلی ،با ی ماند تا آنکه دیسان بینالمللی دادگستری در ضین جبران تسارات وارده به
ملل متحد ،نه تنها شخصی ققس ی بینالمللی سازمان را مسرد شناسایی رار داد ،بلکه اهلیب
طرح دلسا را نیز از جمله آثار ضمنی شخصی ققس ی دانس  .در وا ع ،ا داق به لنبسان نهبادی
جداگانه ،از آثار شناسایی شخصی ققس ی سازمانهاس (زمانی .)93 :1930 ،این با گذشب
قدود هف دهه از صدور آن نمر مشسرتی ،وجسد شخصی ققس ی سازمانهبای ببینالمللبی و
آثار ضمنی آن ،مسرد منا شه نیس و همچبسن البدهای لرفبی از التببار ققبس ی ببینالمللبی
برتسردار اس  .در وا ع ،تحقق چنبین البدهای را بایبد مرهبسن وضبعی لینبی سبازمانهبای
بینالمللی به لنسان بازیگران تأثیرگذار روابط ببینالمللبی دانسب  .همبین وا عیب  ،کمیسبیسن
ققسق بین الملل را بر آن داش تا به مسازات دو مسضبسع ققبسق معاهبدات ببینالبدولی و رییبم
مسوسلی بینالمللی دول ها ،مسائل مرتبط با معاهدات سبازمانهبای ببینالمللبی و مسبوسلی
بینالمللی سازمان ها را ولس با اندکی تأتیر در دستسر کار رار دهبد .نتیهبه آن شبد کبه اینب
معاهدة ققسق معاهدات سازمانهبای ببینالمللبی ( )1331و طبرح مبساد کمیسبیسن راجبع ببه
مسوسلی سازمانها ( )2411که هر کداق شباهتی غیر ابل انکبار ببا اسبناد مشبابه در تصبس
معاهدات و مسوسلی دول ها ( 1313و  )2441دارند ،به اسنادی معتبر و ابل استناد در ققسق
بینالملل تبدیل شده اس و می تبسان گفب اینب یب نمباق ققبس ی لباق ببر سبازمانهبای
بین المللی قاکم اس و هر سازمان ،صرفاً مشمسل مقررات تا ارادی که مؤسسبان ببرای وی
مقرر کرده باشند ،نیس .
در نتیهن چنین وضعی که سازمانهای بینالمللی به لنسان تابع ققسق بینالملل ،به انبدازة
تابعان سنتی (دول ها) در روابط بینالمللی تأثیرگذارند ،تصسّر آنکه این مسجسدات نیز ببا دیگبر
بازیگران بین المللی دچار اتتفف شسند ،امری بدیهی اس  .لمرو وسیع قسزة کارکرد سازمانها
و انبسه اسناد ،تصمیمات و المال آنها زمینن کافی برای بروز اتتفف میان آنها و دیگبر ببازیگران
را فراهم میکند و ممکن اس ی سازمان در پی انعقاد ی معاهده با طرف دیگر (کبه ممکبن
اس سازمانی دیگر باشد یا ی دول ) ،دچار اتتفف بر سر تفسیر یا اجبرای آن شبسد یبا یب
دول لضس یا ثالث نسب به مشرولی ققس ی تصمیمات یا ا دامات درونی یا بیرونبی سبازمان،
مدلایی را مطرح کند .چنین مفروضاتی ،این پرسش را مطبرح مبیکنبد کبه آیبا نمباق ضبایی
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بینالمللی (که به طسر تا در دیسان بینالمللی دادگستری متمرکز اس ) تسانایی پاسبخگسیی
به چنین اتتففاتی را دارد در قالی که اساسنامن دیسان دائمی دادگسبتری ببینالمللبی – ببه
لنسان سلف دیسان کنسنی – در زمانی نگاشته شد که هنبسز تصبسیر روشبنی از نقبش و جایگباه
سازمانها در روابط بینالمللی وجسد نداش  .اساسنامن دیسان قاضر نیز بازتابدهنبدة اساسبنامن
دیسان پیشین اس و همچسن دیسان سابق ،تنها دول ها را محق ببه طرفیب دلبسی در دیبسان
میداند.
نکتن قائز اهمی دیگر آن اس که بخش لمدهای از اتتففات مرتبط با سازمانهبا کبه در
ادبیات ققس ی نیز انعکاس یافته اس  ،به تصمیمات و ا دامات تصمیمات ارگانهای بینالمللبی
– بهویژه شسرای امنی به لنسان رکن اصلی ملل متحد – مرتبط اس (زمانی )133 :1939 ،به
نحسی که چالش های نمری دربارة امکبان نمبارت ضبایی دیبسان ببر لملکبرد شبسرا– و البتبه
محدودی های ققس ی قاکم بر آن  -همچنان پابرجاس  ،تاصه آنکبه دیبسان در فرصب هبای
گسناگسن ،رندانه از المال ضاوت بر شسرا پرهیز کرده اس .
قتی با وجسد چنین مکانیزمی ،تشکیل کمیتههای مشسرتی ،امبدزمن (ببهویبژه در شبسرای
امنی ) ،نهادهای داوری ویژه و ...نیز بخشی از مکانیزقهای قل اتتفف سازمانهای بینالمللبی
تساهند بسد .در وا ع مسوله این اس که سبازمانهبا نیبز اتتففباتی ببا سبایر مسجسدیب هبای
بینالمللی دارند که با روشهای سیاسی یا ققس ی ابل قل و فصل تساهد بسد و در صسرتی کبه
سازوکارهای پیشبینی شده مسرد رضای سازمانها نیز آماده نباشبند ،سبایر نهادهبای ضبایی،
همچسن نهادهای اروپایی (Aust, 2009: 294) ،ولس در صسرت ضرورت به شکلی شببهغیبابی ،ببه
ارزیابی تصمیمات نهادهای بینالمللی تساهند پردات .
پرسش مقالن قاضر اما ایبن اسب کبه کبداق فرفیب هبای مسجبسد در دیبسان ببینالمللبی
دادگستری ،میتساند به لنسان ابزاری برای قل و فصل اتتففات سبازمانهبای ببینالمللبی (ببا
دیگر سازمانها یا با دول ها) مسرد بهرهبرداری رار گیرد آیا چنبین فرفیتبی در زمانبن قاضبر
کافی اس یا اساسنامن دیسان را در پرتس تحسالت دهههای پیشین و ضرورتهبای کنبسنی ،بایبد
مسرد بازنگری رار داد برای این منمسر ،هر دو گسنه صفقی مشسرتی و ترافعی دیسان را مسرد
بحث و بررسی رار تساهیم داد.

نقش رسییدگیهیای مویور ی دییوان در حیل اختالفیات سیازمانهیای
بینالمللی
دیسان بین المللی دادگستری در صدور نمرهای مشبسرتی ببه لنبسان رکبن ضبایی ملبل متحبد
) ،(Aljaghoub, 2006: 69در چارچسب وفایف سازمان در تصبس نمبم لمبسمی ببینالمللبی
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ببینالمللبی لمبل مبیکنبد (Abi-

) (Vicuna, 2009: 8از جمله به منمسر قفظ صلح و امنی
) Saab, 1996: 7و نمرهایش را تطاب به جامعن بینالمللبی صبادر مبیکنبد ،لبذا ایبن جامعبن
بین المللی اس که از آثار ناتساستن نمرهای مشسرتی متأثر میشسد .با چنین تصبسیری ،روشبن
اس که رسیدگیهای مشسرتی ،صرفاً جنبن مشسرتی ندارند و اینگسنه نیس که فقط مشبسرتی
برای قل مسائل به نهاد متقاضبی نمبر مشبسرتی ارائبه کنبد ،بلکبه در ققیقب مسضبع ققبسق
بینالملل را دربارة آن مسوله روشن میکند و بدین ترتی بر نماق ققس ی مربسط به مسرد سؤال
و تمامی نماق ققسق بینالملل تأثیر میگذ ارد.دیسان به طسر مسازی با مهمع لمسمی و شبسرای
امنی  ،به ویژه از طریق ا دامات مس تی و نمریات مشسرتی ،سعی در قفظ منافع اساسی جهانی
و ایفای نقش فعبال در قفبظ صبلح و امنیب ببین المللبی دارد و از جملبه در هنگباق پبذیرش
درتساس یا صدور نمریبات مشبسرتی ،مقباق سبؤال کننبده معمبسالً در جایگباه قبافظ منبافع
بین المللی اس و نمایندگی جامعن بین المللی را برای رفع ابهبامی ققبس ی برلهبده مبیگیبرد.
از اینرو ،طی نمرهبای مشبسرتی منبافع طبرف تاصبی مبد نمبر نیسب  ،بلکبه منبافع جامعبن
بینالمللی می تساند مطرح شسد و در نتیهه نقشی شببه انسنگذارانبه ببه دیبسان الطبا مبیشبسد.
ارجالات مکرر دیسان به نمرهای مشبسرتی تبسد در آرای ضبایای ترافعبی نیبز در ایبن زمینبه
راهگشاس  .در نتیهه در صدور نمریات مشسرتی می تساند صفقی نهادهای دیگر را ببا تسسبل
به تفسیر ،محدود کند یا تسسعه بخشد و دس کم ببا رسبیدگی ببه ا بدامات مهمبع لمبسمی و
شسرای امنی  ،میتساند مبنای مشرولی نماق قکمرانبی جهبانی را فبراهم کنبد .(Capaldo,
)2008: 120

 .1مبانی نظرهای موور ی
برتفف مادة  10میثاق جامعن ملل که در مسرد نمرهبای مشبسرتی دیبسان دائمبی دادگسبتری
بین المللی بیان مبهمی داش  ،هم منشسر سازمان ملل متحبد و هبم اساسبنامه دیبسان ،تصبسیر
روشنی از امکان صدور نمرهای مشسرتی از سسی دیسان بینالمللی دادگسبتری ارائبه کبردهانبد.
مبانی ققس ی نمرهای مشسرتی دیسان را به صسرت مشخص و صریح هم در منشسر سازمان ملبل
متحد و هم در اساسنامن دیسان میتسان مفقمبه کبرد ( .)Sameh, 2003: 49مبادة  31منشبسر
ملل متحد 1بیان میدارد که ارگانهای سازمان ملل قبق دارنبد نمبر مشبسرتی دیبسان را دربباة

 .1مهمع لمسمی یا شسرای امنی میتساند دربارة هر مسولن ققس ی از دیسان بینالمللی دادگستری درتساس نمر
مشسرتی کند.
 .2سایر ارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن اس اقیاناً چنین اجازهای از مهمع لمسمی تحصیلکرده
باشند نیز میتسانند نمر مشسرتی دادگاه را در مسرد مسائل ققس ی مطروقه در قدود فعالی هایشان بخساهند.
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مسائل ققس ی مرتبط با تسد ،درتساس کنند .این درتساس ممکن اسب ببا ادلاهبای دولب
لضس آن سازمان دربارة قدود صفقی و یا المال تفف آن ارگان مرتبط باشبد ( ILA, 2004:
.)104
مفاهیم بیانشده در مادة  31منشسر ،در مادة  10اساسنامه نیز گنهانده شد .این مسضسع در
کمیتن تنمیم پیش نسیس اساسنامه مسرد چالش برار گرفب و مطبرح شبد کبه منشبسر شبامل
مقررات مشابهی اس و اساسنامن دیسان نیزجزو تفکی ناپذیر منشسر محسسب میشسد .کمیتبه
این نمر را رد کرد و بند  1مبادة  10را ببه دلیبل آنکبه صبفقی دیبسان در صبدور نمرهبای
مشسرتی بهصسرت مشخص و بدون ابهاق درج شسد ،لنسان کردند (.)Sameh, 2003: 49
رجسع به نمرهای مشسرتی دیسان در سایر اسبناد ببینالمللبی نیبز پبیشبینبی شبده اسب .
بهلنسان مثال کنسانسیسن مزایا و مصسنی های سازمانهای تخصصی ملل متحبد مصبسب 1303
بیان می دارد که اتتففات بین سازمان و ی دول در مسرد تفسیر و اجرای این کنسانسیسن که
نمیتسانند به طرق دیگر قلوفصل شسند میبایس بر اساس نمرهای مشبسرتی البزاقآور دیبسان
قلوفصل شسند .بخش  92کنسانسیسن مذکسر الفق میکند:

«کلین اتتففات ناشی از تفسیر یا اجرای کنسانسیسن قاضر به دیسان دادگستری بینالمللبی
ارجاع تساهد شد .مگر اینکه در امر تاصی طرفهای دلسی نسبب ببه اتخباا راهقبل دیگبری
تسافق نمسده باشند .درصسرتیکه اتتففی بین یکی از سازمانهای تخصصی از ی طرف و یکبی
از دول لضس از طرف دیگر بروز کند نمر مشسرتی دیسان بینالمللی دادگسبتری طببق مبادة 31
منشسر و مادة  10اساسنامن دیسان و همچنبین مقبررات مربسطبن منبدرج در مسافقب نامبههبای
منعقده فیمابین سازمان ملل متحد و سازمان تخصصی مربسطه نسب به مسائل ققبس ی مبسرد
اتتفف استعفق تساهد شد .رأی صادره از طرف دیسان از جان طبرفین دلبسی ببهلنبسان رأی
نهایی پذیرفته تساهد شد»1.
همچنین بخش  21کنسانسیسن مسافق نامن مقر سازمان ملل ،میان آمریکبا و سبازمان ملبل
( )1303بیان میکند که اتتففات میان آنها باید از طریق داوری قلوفصل شسد اما هر ی از
طرفین ممکن اس از مهمع لمسمی سازمان ملل درتساس کنند تا در مبسرد مسبائل ققبس ی
مرتبط با داوری از دیسان نمرین مشسرتی اتذ کند.
بخش (ب) بند  2مادة  11کنسانسیسن  1331ققسق معاهدات بین دول هبا و سبازمانهبای
بینالمللی تأکید می کند کبه در مبسرد اتتففبات مرببسط ببه اجبرا یبا تفسبیر مبادة  09یبا 10
کنسانسیسن میان دول ها و سازمانهای بینالمللی ،بر اساس مبادة  31منشبسر سبازمان ملبل از

1. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. Adopted by the General
Assembly of the United Nations on 21 November 1947.
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شسد1.

دیسان نمر مشسرتی اتذ
مادة  30کنسانسیسن بین المللی هساپیمایی کشسری شیکاگس بیان میدارد که اتتففات میبان
دول های لضس از طریق شسرای کنسانسیسن بینالمللی هساپیمایی شهری قبلوفصبل مبیشبسد،
ولی ممکن اس دربارة آرای صادره ،از دیسان بین المللی دادگستری یا ی دادگاه داوری مس تی
تهدیدنمرتساهی شسد.
مادة  13و  34اساسنامن سازمان بین المللی دریایی نیز بیان میدارد اتتففات میبایسب از
طریق مهمع لمسمی سازمان بینالمللی دریایی قلوفصل شبسد و در صبسرت لبدق قبلوفصبل
اتتفف از دیسان بینالمللی دادگستری نمر مشسرتی اتذ میشسد.
بند  9مادة  92کنسانسیسن سازمان ملل متحد برای مبارزه با اچاق مساد مخبدر و داروهبای
روانگردان 2،نیز این شرط رجسع به نمرهای مشسرتی دیسان را بیان داشته که تسد نشاندهندة
لببزوق قببلوفصببل اتتففببات طببرفین تسسببط نمرهببای مشببسرتی دیببسان اس ب  .بنببد  9مببادة
92کنسانسیسن مذکسر بیان میدارد:

«چنانچه یکی از سازمانهای منطقهای یکپارچهسازی ا تصادی مبذکسر دربنبد فرلبی «ب»
مادة  21طرف اتتففی باشد که به طریق مذکسر دربند  1این ماده اببل رفبع نباشبد ،سبازمان
مزبسر میتساند از مهرای یکی از دول های لضس سازمان ملل متحد ازشسرا تقاضا کند کبه طببق
مادة  10اساسنامن دیسان نمر مشسرتی دیسان دادگستری بین المللی را نسب به مبسرد اسبتعفق
کند .نمرین مزبسر طعی 9تلقی تساهد شد».
چنان که مشاهده میشسد ،پیشبینی تقاضای نمبر مشبسرتی ببرای قبل و فصبل « باطع»
اتتففات سازمانهای بینالمللی در روین بینالمللی از سابقن روشنی برتسردار اس .

 .2آثار و محدودیتهای اخذ نظر موور ی
با وجسدآن که نمرهای مشسرتی دیسان در قلوفصل اتتففبات میبان دولب هبا و سبازمانهبای
بینالمللی میتسانند نقش مهمی ایفا نمایند ،این آرا نیز تسد با محدودی هایی روبروسب  .ایبن
محدودی ها طبق مادة  31منشسر ،شامل مسارد زیر اس :
اوالً درتساس نمرهای مشسرتی مختص برتی از نهادهای سازمان ملل و آیانسهای وابسته
به آن اس و در مسرد سایر سازمانهای بینالمللی صدق نمیکند.
ثانیاً جز مهمع لمسمی و شسرای امنی سازمان ملل ،درتساس نمر مشسرتی سایر نهادها از
1. Article 66 (2) (b), Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International
Organizations or between International Organizations.
2. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,
1988.
3. decisive
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دیسان ،منسط به اتذ مسافق مهمع لمسمی سازمان ملل اس .
ثالثاً این درتساس نیز محدود به «سؤاالت ققس ی مرتبط با محدودة فعالی هایشان اس ».
رابعاً قتی درصسرتیکه همانند دول ها امکان دسترسی مستقیم سازمانهای بینالمللبی ببه
سیستم ضایی دیسان وجسد داشته باشد ،دول ها از اتذ نمر مشسرتی از دیسان محبروق هسبتند
که در این فبر نیبز ،ایبن محبدودی نیبز مبانع ایهباد تبسازن در قبق مرافعبن سبازمانهبا و
دول هاس (.)Sztucki, 1997: 147
بر اساس اساسنامن دیسان بینالمللی دادگستری ،نمرهای مشسرتی دیسان البزاقآور نیسبتند،
درصسرتی که اگر بخساهیم این آرا را جایگزینی مناس برای آرای ضبایی دیبسان در قبلوفصبل
اتتففات میان دول ها و سازمانهای بینالمللی ببدانیم و ببر ایبن اسباس راهقلبی ببرای رفبع
محدودی های مادة  90پیدا کنیم ،میبایس ایبن آرا باطع اتبتفف تلقبی شبسند .ببرای ایبن
منمسر ،مبنبای البزاق آوری نمرهبای مشبسرتی را بایبد تبارج از چبارچسب منشبسر و اساسبنامه
جس وجس کرد .این اثر ،لمسماً مربسط به مسافق نامبههبای منعقبدهای اسب کبه در آن ،شبرط
رجسع به دیسان برای اتذ نمرهای مشسرتی درج شده اسب  .مسافقب نامبههبای دفباتر مرکبزی
سازمان ملل با کشسرها و همچنین کنسانسیسنهای مزایا و مصسنی های سبازمان ملبل لمسمباً از
این نسع هستند (.)Zimmermann, 2012: 534
باوجسد غیرالزامی بسدن نسلی نمرهای مشسرتی ،آثار الزامی تاصی نیز برای این نمرها پدیبد
میآید:
 .1دیسان در رسیدگی به نمرهای مشسرتی به این مسضسع تسجبه نمبیکنبد کبه مقبررات
مسردبحث ،آیا نمر دیسان را طعی می شمارد یبا تیبر ،ببر ایبن اسباس ممکبن اسب
مقرراتی که سازمان بین المللی را متعهد به درتساس نمبر مشبسرتی از دیبسان کبرده
اس  ،در همان مقررات وجه الزامی بسدن این آرا مطبرحشبده باشبد ،ولبی در صبسرت
لکس آن نیز ،دیسان روند رسیدگی تسد را انهاق و رأی تسد را صادر میکند.
 .2همان طسر که اشاره شد ،چه در صدور آرای ضبایی طعبی و چبه در مبسرد نمرهبای
مشسرتی ،دیسان طبق مادة  31اساسنامه ،روند یکسانی را اتخاا میکند.
 .9لمسماً الزاق آور بسدن ی رأی ،در آن رأی نهفته نیس و مربسط به سالدی مبیشبسد
که تارج از چارچسب دیسان اس و لذا نمرهبای مشبسرتی دیبسان مبیتساننبد مببانی
الزاقآوری تسد را از چارچسب ققس ی دیگری کس کنند.
 .0دیسان هیچ نیازی ندارد تا بل از صدور نمرهای مشسرتی ،بررسی کند که آیبا ویژگبی
الزاقآور بسدن رأی تسد با دیگر اصسل مطروقه همخبسانی دارد و یبا اینکبه آیبا اسبناد
تأسیسی سازمانهای درتساس کنندة نمر مشسرتی ،تا چه قد برای نمرهای مشسرتی
دیسان ویژگی الزاقآور بسدن ائل شدهاند (.)Ago, 1991: 445

 574فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،3پاییز 4335

دروا ببع بببا تسجببه بببه تعهببدات و مسببوسلی هببای بببینالمللببی دولبب هببا و همچنببین
سازمانهای بینالمللی در لرصن ققسق بینالملل و ببر اسباس دیگبر اسبناد و مقبررات ،ممکبن
اس بتسان مبنایی برای الزاق آور بسدن این آرا پیدا کرد که با تسجه به هر پرونده متفاوت تساهبد
بسد.
لفوه بر این ،نمرهای مشسرتی دیسان تاثیر زیادی ببر روشبن شبدن زوایبای اتبتفف میبان
دول ها و سازمانهای بین المللی دارند .ببر ایبن اسباس ،اتبذ نمبر مشبسرتی از دیبسان لمسمب ًا
به منمسر روشن کردن ابعاد ققس ی اتتفف مسردبحث میان ی سازمان بینالمللی و ی دولب
اس و بنابراین ،اگر صد نهاد متقاضی از درتساس نمر مشسرتی ،قلوفصل اتتفف نیز نباشد
) ،(Zimmermann, 2012: 532آثار غیرمستقیمی بر طرفهای مسضسع و قتی بر اشخا ثالبث
تحمیل تساهد کرد.

 .3رویۀ دیوان در نظرهای موور ی
دیسان بین المللی دادگستری از زمان تأسیس آن در سال  1301تاکنسن ا داق به صدور  21نمبر
مشسرتی کرده اس و تنها چهار رأی آن مربسط به درتساس سازمانهای بینالمللی بسده اس .
بخشی از نمرهای مشسرتی دیسان نیز در زمینن اتتففات اداری سازمانهبای ببینالمللبی ببسده
اس  .در این میان و بهصسرت روشن می تسان الفق کرد که برتی نمر مشسرتی دیسان ،اتتصاصاً
مربسط به دلاوی بین سازمانهای بینالمللی و دول هبا ببسده اسب ( )Katselas, 2011: 131و
بعضاً در روند ققسق بینالملل لمسمی نیز آثار سازندهای داشته اس .

 .1 .3نظر موور ی سال  1۱۹۱دیوان دادگستری بینالمللی در قضیۀ خسارت وارده بیه
سازمان ملل متحد
در پی تل کن برنادت سسئدی میانهی سازمان ملبل متحبد در فلسبطین اشب،الی ،ببهمسجب
طعنامن سسق دسامبر  1303مهمع لمسمی سازمان ملل متحد تصمیم گرفب در مبسرد زیبر از
دیسان بینالمللی دادگستری نمر مشسرتی استعفق کند:
«درصسرتیکه یکی از مأمسران سازمان ملل در ضمن انهاق وفیفبن تبسد متحمبل تسبارتی
شسد که ماهیتاً مسج مسوسلی ی دول میشسد ،آیا سازمان ملل قق دارد للیه دولتبی کبه
منشأ و مسج قدوث تسارت شده اس برای جبران تسارت وارده به ا داق ضایی بینالمللبی
مبادرت کند »
دیسان در پاسخ افهار می دارد که الضای سازمان ملبل متحبد متفقباً دسبتگاهی ببه وجبسد
آوردهاند که دارای شخصی بینالمللی مستقل اس  ،و بنابراین میتساند ا داق به تعقی ققس ی
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و اراین دادتساس بینالمللی برای جبران تسارت وارد بر سازمان یا مأمسران تبسد للیبه دولب
واردکنندة تسارت کند ،الم از آنکه آن کشسر لضس سازمان باشد یا نه ،زیرا ببا تسجبه ببه اینکبه
اساس مسوسلی بین المللی مبتنی بر نقض ی البدة ققبسق ببینالملبل اسب ممکبن اسب
کشسر متبسع مأمسر سازمان نتساند قدوث تسارات ناشی از نقض یب البدة ببینالمللبی را در
بال تسد اثبات کند ،در چنین صسرتی سازمان از این قق منتفع میشسد (ICJReports, 1949:
).17
بنابراین دیسان برای الفق این مطل که سازمان قبق دارد للیبه یب دولب کبه ببا نقبض
تعهدات بین المللی تسد تساراتی به سبازمان یبا مبأمسرین او وارد کبرده در زمینبن ببینالمللبی
مبادرت به دلسای ققس ی کند ،ابتدا تصدیق می کند که سازمان دارای یب شخصبی ققبس ی
بین المللی اس و به ا تضای آن دارای ققسق و تکالیفی اس کبه ازجملبن آن قبق ا امبن یب
دلسای بین المللی اس  .چنانکه مفقمه می شسد دیسان به شخصبی ققبس ی سبازمان تصبریح
نمسده و قق ا امن دلسی را از مماهر آن دانسته اس  .دیسان تصبریح مبیکنبد کبه« :شخصبی
ققس ی برای دستیابی به اهبداف و اصبسل منشبسر ملبل متحبد ضبروری و الینفب آن اسب و
اتتیارات ،وفایف و ققسق سازمان تنها در پرتس شخصی ققس ی آن دارای مفهسق اس » (Ibid:
).8

 .2 .3نظر موور ی سال  1۱۹۱در قضیۀ آرای محاکم اداری دفتر بینالمللی کار
در سال  1300دادگاه اداری دفتر سازمان بینالمللی کار به دادتساس چهبار نفبر از کارمنبدان
سازمان یسنسکس رسیدگی و اتراج آنها را غیر انسنی الفق کرد .یسنسکس صفقی دادگباه اداری
را انکار و از اجرای آرای صادره تسدداری کرد .ضاوت و داوری در این اتتفف بین دو سبازمان
بینالمللی به مهمع لمسمی سازمان ارجاع شد .مهمع با طعنامن 20نسامبر1300نمبر مشبسرتی
دیسان را استعفق کرد.آیا دادگاه اداری دفتر بینالمللی کار با تسجه به اساسنامن تبسد صبفقی
بسل دادتساس للیه یسنسکس را دارد پاسخ دیسان با اکثری 14رأی مثب الفق مبیکنبد کبه
للیه یسنسکس یا هر سازمان بینالمللی دیگر میتسان ا امن دلسی کرد.
دیسان در نمر مشسرتی تسد این اصل ققس ی را تأیید میکند که اگر سازمان ملل یا هر تابع
ققسق بین الملل دیگر قق داشته باشد بهلنسان تساهان به ی دادگاه بینالمللی مراجعبه کنبد
طبعاً ممکن اس بهلنسان تسانده نیز به ی دادگاه ببینالمللبی اقضبار گردنبد (ICJ Reports,
).1956: 101به نمر دیسان ،سازمان ملل قق دارد للیه ی دول که تسباراتی ببه سبازمان یبا
مأمسران او وارد کرده اس در زمینن بینالمللی مبادرت به ا امن دلساکند.
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 .3 .3قضیۀ مازیلو (اختالف میان دولت رومانی و سازمان ملل متحد)
در  20می  ،1333شسرای ا تصادی و اجتمالی سازمان ملل متحد ،طعنامبن شبمارة 1333/30
را به تصسی رساند که در آن از دیسان بینالمللی دادگستری درتساس ابلی المال بخش 22
مادة شش کنسانسیسن مزایا ومصسنی های ملل متحد ( )1301را کرد ،مسضبسلی کبه ببه ضبین
دیمیتریس مازیلس1مرتبط میشد (ی تبعن رومانی که گزارشگر ویژة سازمان ملبل در کمیسبیسن
فرلی پیشگیری از تبعیض نژادی و قمای از ا لی ها بسد) .بخبش  22کنسانسبیسن مرببسط ببه
مزایا و مصسنی های کارشناسان اجرایی برای سازمان ملل بسد)Bekker, 1998: 88( .
در  19مارس  ،1330آ ای مازیلس به مدت سه سال برای کمیسیسن فرلی انتخاب شبد .ایبن
کمیسیسن از آ ای مازیلس درتساس کرد تا گزارشی پیرامسن ققسق بشر و جسانان تهیه کنبد تبا
در سی و نهمین نشس کمیسیسن در سال  1331ارائه شسد .نشس برای ی سال ببه تعسیبق
افتاد و در  14اگسس  ،1333برگزار شد ولی آ ای مازیلس در آن قضسر نیاف و همچنبین هبیچ
گزارشی نیز از ایشان برای نشس ارسال نشد .تفش های سازمان ملبل در دسترسبی ببه آ بای
مازیلس در قدود  1ماه پس از آن نیز ادامه یاف که مسفقی آمیز نبسد .در  1دسامبر  ،1333او از
طریق نامه به اطفع دبیر کل سازمان ملل متحد رساند که وی تح فشبار دولبتش برار دارد و
مهبسر شده اس تا ادلا کند به صسرت داوطلبانه از ارائبن گبزارش صبرفنمر کبرده اسب  .در 1
سپتامبر  ،1333کمیتن فرلی از دبیر کل سازمان ملل درتساس کرد تا پیرامسن وضعی آ بای
مازیلس از دول رومانی استعفق کند .دول رومانی در پاسخ لنسان داشب کبه ایشبان ببه دلیبل
ناتسانی جسمی و بر اساس سانین رومانی بازنشس شده اس  .دول رومانی همچنین انکار کرد
که کنسانسیسن بر آ ای مازیلس ابلی المال دارد و چنین مطرح کرد که کنسانسیسن مرببسط ببه
گزارشگرانی که به صسرت مس تی برای سازمان ملل کار میکننبد نمبیشبسد و گزارشبگرانی کبه
تابعی رومانی را دارند تنها می تسانند از مزایای مرتبط با کار تخصصی تبسد بهبره منبد شبسند
(.)Ibid, 90
اتتفف ایهاد شده میان دول رومانی و سازمان ملل متحد در مسضسع ابلی المال بخبش
 22مادة شبش کنسانسبیسن مزایبا و مصبسنی هبای ملبل متحبد ( )1301ببا تصبسی طعنامبن
 1333/30شسرای ا تصادی و اجتمالی ،برای صدور نمر مشسرتی به دیسان ارجباع داده شبد .ببا
درتساس این نمر مشسرتی در وا ع شسرای ا تصادی و اجتمالی سازمان ملل متحبد ببه جبای
قل وفصل اتتفف،از دیسان درتساس نمسد تبا ببه تشبریح بانسن و مقبررات مربسطبه بپبردازد
(.)Zimmermann, 2012: 536
دیسان با تشریح و تفسیر بخش  22از مادة شش کنسانسیسن ،چنین نتیهه گرف کبه هبدف
1. DumitruMazilu
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از بخش  22کنسانسیسن « ادرسازی سازمان ملل برای مسوسلی سبپاری ببه افبرادی اسب کبه
وضعی کارمند رسمی سازمان را ندارند و بنابراین این ضمان در مسرد آنهبا ببه وجبسد آیدکبه
مزایا و مصسنی های الزق برای انهاق امسر محسله را دارا می باشند» ).(ICJReports, 1989: 47

 .۹ .3قضیۀ کمارآسامی (اختالف میان دولت مالزی و سازمان ملل متحد)
اتتفف میان دول مالزی و سازمان ملل متحد که منهر به صدور نمرین مشبسرتی دیبسان شبد
مربسط به اتتففات مرتبط با مصسنی از رسیدگی ضایی گزارشبگران ویبژة کمیسبیسن ققبسق
بشر اس که به ضین کمارآسامی معروف شد .آ ای کمارآسامی ،به لنسان گزارشبگر مخصبس
کمیسیسن ققسق بشر سازمان ملل در مسضسع استقفل ضات و وکف ،در قال انهاق وفیفه برای
سببازمان ملببل متحببد بببسد کببه از سببسی دادگبباه محلببی مببسرد تعقی ب ضببایی ببرار گرف ب
(.)Zimmermann, 2012: 603
گزارشهای منتشر شده از سسی آ ای کمارآسامی در مسضسع وضعی ققسق بشر در مبالزی
و همچنین مصاقبهای که در مهلهای ا تصادی منتشر یاف  ،منهبر شبد تبا وی تحب تعقیب
ضایی رار گیرد .مشاور ققس ی دبیرکل سازمان ملل نیز لنسان کرد که گزارشهای ارائبه شبده
از سسی آ ای کمارآسامی ،در راستای وفایفش بسده اس و میبایس از تعقی ضبایی مصبسن
باشد .در این راستا شسرای ا تصادی و اجتمالی ملل متحد در تاریخ  0آگسس  1333با تصسی
طعنامن شمارة  ،233از دیسان در مسضبسع ابلیب المبال مبادة شبش بخبش  22کنسانسبیسن
لمسمی مزایا و مصسنی های سازمان ملل ،درتساس نمر مشسرتی کرد (لببدالهی-1933:103 ،
 .)111دیسان در پاراگراف اول بخش ب نمر تسد بیان داش که « آ ای کمارآسامی ،شایسبتگی
دارد تا از تعقی ضایی نسب به همبن صبحب هبای مطبرح شبده از سبسی ایشبان در مهلبن
ا تصادی مصسنی داشته باشد» ).(ICJReports, 1999: 52

 .۹ .3اعمال عهد داوری حت بخش  21وافقنامۀ دفتیر مرکیزی سیازمان ملیل در 2۱
ژوئن 1۱۹1
کنگرة آمریکا در انسن اجازة روابط تارجی و ضد تروریسم  1333تبسد ،تصبمیم گرفب دفتبر
سازمان آزادی فلسطین در نیسیسرک تعطیل شسد .این در قالی بسد که مهمع لمبسمی سبازمان
ملل از این سازمان به لنسان نافر دلست کرده بسد تا در جلسات مهمع قضبسر داشبته باشبد .در
دوق مارس  1333و پیرو طعنامن شمارة  ،223/02مهمع لمسمی سازمان ملل متحبد از دیبسان
درتساس کرد تا در این مسضسع نمر مشسرتی ارائه کند که با تسجه به ققایق مسجسد در گزارش
دبیرکل دیسان ،آیا ایاالت متحد آمریکا بهلنسان طرف مسافق نامن  21یوئن  1303مسضسع دفتبر
مرکزی سازمان ملل متحد ،تعهد دارد که بر اساس بند  21ایبن مسافقب نامبه اتتففبات ایهباد
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شده را به داوری ارجاع کند
دیسان در نمر مشسرتی تسد الفق داش که اتتفف دربارة اجرای مسافق نامن مذکسر اسب
و بر این اساس آمریکا متعهد اس تا به داوری رجسع نماید ) .(ICJ Reports, 1988:35نمر مشبسرتی
مزبسر نیز از آنها که به مسج مسافق نامن مقر صادر شد ،الزاقآور بسد .گرچبه سبؤال در ماهیب
اتتفف مطرح نشده بسد و صرفاً به تعهّد طرفین برای ورود به داوری ،میپردازد ( Osmańczyk,
.)2003, 1094

 .۱ .3فسیر وافقنامۀ  2۹مارس  1۱۹1بین سازمان بهداشت جهانی و مصر
سازمان بهداش جهانی با تسجه به نگرانیهایی پیرامسن انتقال دفتر منطقبهایاش از اسبکندریه
به مدیترانن شر ی ،در می  1334درتساس نمر مشسرتی تسد را در نزد دیسان به ثبب رسباند.
سؤال سازمان بهداش جهانی این بسد که آیا بخش  93تسافقنامه میان سازمان بهداش جهبانی
و مصر در مسضسع ت،ییر دفتر کباری ،ابلیب اجبرا دارد دیبسان در نمبر مشبسرتی تبسد (ICJ
) Reports, 1980ابراز کرد که در مسضسع ت،یر دفتر منطقهای به کشبسر دیگبر ،دو طبرف تعهبد
مشترک دارند تا با قسن نی در این مسضسع با یکدیگر مذاکره نمایند بهنحسیکه تأثیر کمی بر
روند فعالی سازمان بهداش جهانی و منافع کشسر مصبر داشبته باشبد ( Osmańczyk, 2003:
.)1094
همانطسر که در این نمرها مشاهده میشسد ،اسبتفاده از نمرهبای مشبسرتی در قبلوفصبل
اتتففات میان سازمانهای بینالمللی و دول ها سابقه داشته و میسر اسب  .ایبن مسضبسع نیبز
قائز اهمی اس که آیا اصسالً نمرهای مشسرتی دیسان ،درت و تأثیرگذاری مبسرد ببسل ببرای
قببلوفصببل اتتففببات میببان دولب هببا و سببازمانهببای بببینالمللببی را دارا هسببتند یببا تیببر و
بهلبارت دیگر این مسضسع مدنمر اس که آیا امکان درتساس نمر مشبسرتی از دیبسان از سبسی
سازمانهای بینالمللی برای بهره مندی از دیسان در رسبیدگی ببه اتتففبات میبان دولب هبا و
سازمانهای بینالمللی کفای میکند و یا تسد این آرا نیز میبایس درت نفسا و تأثیرگبذاری
کافی را داشته باشند.
از ی سس برتفف سالد اتتیاری قل وفصل اتتففات دیسان دائمی داوری ،به نمر میرسبد
روین نمرهای مشسرتی دیسان بینالمللبی دادگسبتری ببهصبسرت مخصبس ببرای دلباوی ببین
دول ها و سازمانهای بینالمللی طرح ریزی نشده اس و لذا روین نمرهای مشبسرتی ،ببهلنبسان
روشی ضایی برای قلوفصل اتتففات بین دول ها و سازمانهای بینالمللی نیس و نمرهبای
مشسرتی دیسان ،صرفاً راهنمبای ارگبانهبای سبازمان ملبل ببرای بهببسد لملکردهایشبان اسب
( .)Mackenzie, 2010:18با وجسد این ،پیامدهای لملی نمرهای مشسرتی دیسان ببرای سبازمان
بین المللبی بسبیار قبائز اهمیب اسب و اگرچبه مخاطب رسبمی نمرهبای مشبسرتی ،ارگبان
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درتساس کننده اس ولی مخاط وا عی آن طرفین دلسی یعنی دول و سبازمان ببینالمللبی
اس ( .)Muller, 1997: 300با تسجه به آنکه ،در صبسرت اسبتفاده از نمرهبای مشبسرتی دیبسان
برای قلوفصل اتتففات بین سازمانهای بینالمللی و دول ها ،این نمرها بهلنسان آرای ضایی
فصلالخطاب و بدون رضای طرفین صسرت میگیرد ،این امر بسبیار بحبثبرانگیبز تساهبد ببسد
()Mackenzie, 2010:18؛ زیرا با لنای به سامانن کلی ققسق سازمانهای ببینالمللبی ببهویبژه
معاهدة  ،1331اصل رضایی بسدن ققسق بینالملل در تصس سازمانها نیز ابل المال اس .

ظرفیت رسیدگی های رافعیی دییوان در حیل اختالفیات سیازمانهیای
بینالمللی
در طرح مسضسع صفقی ترافعی دیسان ،به سادگی میتبسان گفب دیبسان «فقبط» ببه دلباوی
رسیدگی میکند که «طرفین» آن «دول ها» باشند .جای جای اساسنامه ،ارجالات روشبنی ببه
طرفی دول ها نزد دیسان دارد و در صسرت تردید در مسجسدی دولتی یکی از طرفین ،به نمبر
میرسد این دیسان اس که صفقی ابتدایی در تعیین ماهی دولتی یا غیردولتی طبرف دلبسا
تساهد داش  .برای مثال ،چنانچه دلسایی از سسی فلسطین للیه لبنبان درببارة مسبائل مبرزی
مطرح شسد و لبنان ،دول بسدن فلسطین را محل تردید رار دهبد ،نمبر دیبسان در ایبن زمینبه
اطع تساهد بسد .تردیدی وجسد ندارد که صفقی ترافعی دیسان ،هیچ بازیگر بینالمللی دیگری
را در برنمیگیرد و در نتیهه ،رسیدگی به شدیدترین نقضهای ققسق بینالملل را نمیتبسان ببا
دادتساس اشخا  ،سازمانهای غیردولتی مدنی ،سازمانهای بینالمللی و ...به جریان انبدات
اما برتی پیچیدگیهای ققس ی بهویژه در نماق ققسق مسوسلی  ،ممکن اس پای سازمانهبا را
بهطسر ضمنی به دلاوی میان دول ها باز کند.

 .1طرفیت غیرمستقیم (نیابتی) سازمانهای بینالمللی
بببا تسجببه بببه محببدودی هببای قضببسر سببازمانهببای بببینالمللببی در دلبباوی ترافعببی،
سازمانهای بین المللی در مبساردی اجبازة قضبسر در ایبن رسبیدگیهبای دیبسان را مبییابنبد.
بررسببی قضببسر غیرمسببتقیم سببازمانهببای بببینالمللببی در رسببیدگیهببای ضببایی دیببسان
اهمی بسیاری دارد .از ی سس این مسضسع تبسد دلیبل ایبن مدلاسب کبه درهبای رسبیدگی
ضایی دیسان بهطسر کامل بر روی سازمانهای بینالمللی بسته نیس و آنها قضبسر فعبالی در
دلاوی دیسان دارند که این امر میتساند راهگشای ورود مستقیم آنهبا در آینبده و اصبفح مبادة
 90باشد.
از دیگر سس ،هنگامی که در جریان رسیدگی به اتتفف میبان دو دولب  ،دیبسان ببه بررسبی
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لملکرد ی سازمان بین المللی در ارتباط با مسضسع مسرد بحث میپردازد ،نمر دیسان در تطبابق
آن لملکرد با مسازین اساسنامه یا ققسق بینالملل لاق میتسانبد مسجب مسبوسلی ضبمنی آن
سازمان بین المللی نیز بشسد .بهلبارت دیگبر دیبسان در ایبن مبسارد ،ببهصبسرت غیرمسبتقیم ببه
اتتففات میان سازمانهای بینالمللی و دول ها نیز میپردازد و در مسرد آن نمرهای تسیش را
ابراز میکند.
بر این اساس به صسرت غیرمستقیم میتسان مشرولی ققس ی ،دامنبه و تفسبیر یب لمبل
صسرت گرفته تسسبط یکبی از ارگبانهبای یب سبازمان ببینالمللبی را در دیبسان ببینالمللبی
دادگستری مسردبررسی رارداد .و تیکه این مسضسع در دلسای مطبرح شبده در دیبسان اهمیب
داشته باشد .بر این اساس ی رأیگیری غیرمستقیم للیه آن سازمان بینالمللی تسسبط دیبسان
صسرت می گیرد .پیامدهای ققس ی غیر انسنی شمرده شدن این لمل تسسط دیسان بالث میشسد
ارگانهای مرتبط دیسان ،ا دامات الزق بعدی را انهاق دهند (.)Jenks, 1946: 38
سازمانهای بینالمللی در مسارد چندی میتسانند در دیسان قضسر یابند که در این گفتار ببه
بررسی آنها میپردازیم.
اولین فرص قضسر غیرمستقیم سازمانهای بین المللی در دیسان مربسط بهجایی اسب کبه
فعل یا ترک فعل ی سازمان بینالمللی تأثیر مهم و مرتبط با دلسای بین دولی مطبرحشبده در
دیسان دارد .اگرچه پیشنسیس راجع به مسوسلی سازمانهبای ببینالمللبی ،تبفش کبرده تبط
روشنی میان مسوسلی سازمان و الضای آن ترسیم کند اما مشرولی بانسنی ،دامنبه و تفسبیر
فعل یا ترک فعل یکی از ارگانهای ی سازمان بینالمللی میتساند بهراقتی نقشی تأثیرگذار در
دلسای میان دول و ققسق و تعهدات آنان در دیسان داشته باشد .اتتففات مطبرحشبدة زیبر از
جملن همین مسارد بسدهاند:
 اتتفف لیبی با انگلیس و همچنین آمریکا در تفسیر اجرای کنسانسبیسن ،کنسانسبیسن 1331مسنترال ).(ICJ Reports, 1998
 اتتفف بسسنی و هرزگسین وهمچنین کرواسی ببا یسگسبفوی در اجبرای کنسانسبیسنجلسگیری و مهازات مرتکبین به جبرایم نسبلکشبی (ICJ Reports, 2008) (ICJ Reports,
).2015
 اتتفف کنگبس ببا برونوبی ،روانبدا و اوگانبدا در مبسرد فعالیب هبای نمبامی در کنگبس).(ICJReports, 2006
با وجسدی که در این دلاوی ،سازمانهای بینالمللی طرف دلبسی نیسبتند ولبی پیچیبدگی
پروندهها به نحسی اس که گسیی دلسایی نیابتی للیه سازمان مطرح شبده اسب  ،زیبرا در نگباه
نخس چنین به نمر میرسد ی سازمان بینالمللی در وا ع نقابی برای المال دول های لضبس
اس ) .(Brollman, 2007: 10چنانکه ضین الکربی لمدتاً قسل محسر تصمیمات شسرای امنی
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شکل گرف  .در این ضیه ،آمریکا در مقاق دفاع ،بیان میکند که ادلای لیبی درتصبس لبدق
استرداد اتباع تسد که به قمای کنسانسیسن مسنترال مستمهر اس ) (Zemanek, 2012: 39ببا
صدور طعنامههای شسرای امنی  1بفو جه تساهد ببسد .ببه لببارت دیگبر ،یب البدة لرفبی و
راردادی ققسق بینالملل ،استثنائاً به واسطن تصمیم شسرای امنی در چهبارچسب فصبل هفبتم
منشسر و با لنای به مساد  20و  149منشسر ،باید کنار گذاشته شسد ).(ICJ Reports, 1998: 38
دیسان با این استدالل که طعنامههای مزبسر ،پس از طرح دادتساس لیبی تصبسی شبدهانبد و
نیز با لنای به ماهسی بسدن این دفاع در مرقلن الترا مقدماتی ،استدالل آمریکا را ببیپاسبخ
گذاش و از چالش ضایی با نهاد سیاسی شسرای امنی اجتناب ورزید.
در این مسارد چنانچه اکثری ضات دیسان ،رأی به غیر بانسنی ببسدن فعبل مبرتبط ببا یب
سازمان بین المللی در دلاوی مطروقه بدهند ،به صسرت غیرمستقیم دول شاکی نسبب ببه آن
سازمان جبران تسارت طل کرده اس و با تسجه به پیامبدهای ققبس ی رأی دیبسان ،سبازمان
بینالمللی مهبسر می شسد تا ا دامات الزق در این زمینه را انهاق دهد .این امر ،للیالمباهر فراتبر
از مادة  03اساسنامه تساهد بسد که بیان میدارد اقکباق دیبسان فقبط درببارة طبرفین اتبتفف
الزاقآور اس ( .)Wellens, 2002: 226همچنین م،ایرتی فاهری ببا مبادة  9پبیشنبسیس مبساد
راجع به مسوسلی سازمانهای بینالمللی دارد که میان فعل سازمان و الضبای آن ،تمبایز ائبل
میشسد ).(ILC, 2011: 13
دومین قال قضسر غیرمستقیم سازمانهای بینالمللی در دلاوی ترافعی ،درجایی اس که
طبق بندهای  2و  9مادة  90اساسنامه ،دیسان از ی سازمان بینالمللی ،و تیکه تصمیمات آن
سازمان یکی از جنبههای پرونده را تشکیل میدهد ( ،)Jenks, 1946, 38درتساس میکنبد تبا
اطفلات مربسط به ی دلسی مطرح شده در دیسان ارائه کند .در این قالب نیبز ممکبن اسب
اطفلات ارائهشده تسسط آن سازمان بینالمللی ،روشنکنندة تقصیر و مسبوسلی تبسد سبازمان
بشسد و طرفین نیز بر همین اساس از سازمان بینالمللی مذکسر منفع طلبی کننبد ( Wellens,
.)2002: 222
سسمین قال قضسر غیرمستقیم سازمانهای بین المللی در دیسان مربسط بهجایی اس کبه
دول های طرف دلسی در دیسان نیز ممکن اس  ،ببر اسباس مبادة  01اساسبنامه ،از مقامبات و
سازمانهای بینالمللی درتساس نمایند تا بهلنسان شاهد در دیسان قضسر یابند.
چهارمین مسرد قضسر غیرمستقیم سازمانهای بینالمللی نیز مربسط به مبادة  04اساسبنامن
دیسان اس  ،طسریکه دیسان تصمیم میگیرد که در مسرد ی دلسی مطرح شده تحقیقبات الزق
را انهاق دهد یا نمر کارشناسان را جل کند .در تعریف مسضسع تحقیق ،بر اسباس بنبد  1مبادة

1. UNSC Res. 748 (1992) and 883 (1993).
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 13سالد دیسان ،دیسان ممکن اس فعالی های اجرایی ی سازمان بینالمللی را مسرد تحقیبق
رار دهد که این تحقیقات می تساند مسج بروز مسوسلی برای آن سبازمان شبسد .ببهطبسرکلی
تمامی اطفلاتی که بر اساس بند  2و  9اساسنامه از سازمان بینالمللی فبراهم مبیشبسد یبا در
گزارش تحقیق دیسان و یا نمر کارشناسان طبق مادة  04اساسنامه درج میشبسد ،ممکبن اسب
مسائل مربسط به فعالی های اجرایی ی سازمان را مسرد اشاره رار دهند که بهتدریج مسوسلی
غیر راردادی آن سازمان را مسج میشسد (.)ILA, 2004: 51
چنانچه مشاهده شد ،ورود سازمانهای بینالمللبی در رسبیدگی ضبایی دیبسان ببهصبسرت
مطلق منع نشده اس و در قال قاضر نیز سازمانهای بینالمللی به لناوین مختلبف در دیبسان
قضسر مییابند که ایبن امبر تبسد نشباندهنبدة درک دیبسان از اهمیب جایگباه سبازمانهبای
بینالمللی در لرصن ققسق بینالملل اس  .از دیگر سس قضسر سازمانهای ببینالمللبی در رویبن
ضایی دیسان به لناوین فرلی ،راه را برای قضسر آنها بهلنسان طبرف دلبسا نیبز بباز مبیکنبد.
بدیهی اس آنچه بیشتر با اتتففات مرتبط با سازمانها مرتبط اس  ،طرح دلاوی نیابتی اس .

 .2طرفیت مستقیم سازمانهای بینالمللی
مسضببسع قببق سببازمانهببای بببینالمللببی در برتببسرداری از رسببیدگی ضببایی در لرصببن
ققببسق بببینالملببل ،ریشببه در شناسببایی شخصببی قق بس ی آنببان دارد .دیببسان نیببز در نمببر
مشببسرتی تببسد در ضببین جبببران تسببارت ،بببهصببسرت کلببی ،ایببن قببق مرافعببه را بببرای
سبببازمانهبببای ببببینالمللبببی ببببه رسبببمی شبببناتته اسب ب (مقبببامی 92 .)1930 ،سبببال
پس از آن ،دیسان د ر آن رأی ،تشخص ققس ی سازمان ملل را به رسمی شبنات و شخصبی
ققس ی آن را نیبز محبدود ببه اهبداف و اصبسل تبیبین شبده در منشبسر ملبل متحبد دانسب ،
لببیکن  92سببال بعببد در نمببر مشببسرتی ضببین سببازمان بهداشبب جهببانی و مصببر ،دیببسان
بهصراق الفق کرد که «سازمانهای ببینالمللبی ،تابعبان ققبسق ببینالملبل هسبتند» (ICJ
) .Reports, 1980: 7دیسان در نمر مشسرتی ضین جبران تسارت ،همچنین به تفاوتهای ایبن
تابعان ققسق بین الملل پردات و بیان داش که «تابعان ققسق در هر نماق ققبس ی ،لزومباً در
ماهی و شعاع ققس شان کامفً شبیه به یکدیگر نیستند » .پس میتسان ایبن مسضبسع را اضبافه
کرد که همن این تابعان قق دسترسی به دادگاه را بدون تسجه به تفاوتهایشان دارند ( Sztucki,
.)1997: 144
در ققسق داتلی ،تفاوت میان تابعان ققسق به اشخا ققیقی و ققس ی تقسبیم مبیشبسد
ولی در ققسق بینالملل این تقسیمبندی میان دول ها و سازمانهای بینالمللبی اسب کبه ببه
تابعان دارای شخصی ققس ی دس اول و دس دوق تقسیم میشسند .دول ها از زمان قضسر در
ققسق بینالملل دارای شخصی ققس ی بینالمللبی هسبتند و ببه تعبیبری شخصبی ققبس ی
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دس اول دارند .درصسرتیکه این امر برای سازمانهبای ببینالمللبی متصبسر نیسب  .شخصبی
ققس ی سازمانهای بینالمللی در میان آنها با تسجه به نسع لملکرد و اسناد تأسیسی متفاوت و
ساتتاری دس دوق دارد ( .)Ibid: 144این تفاوتهبای شخصبیتی در ققبسق داتلبی و ققبسق
بین الملل این پیامدها را تساهد داش که همن تابعان ققسق داتلی در برابر روین ضایی کشبسر،
از مرتبن یکسانی برتسردارند ،ولی در لرصن بینالمللی تفاوتهبای سباتتاری شخصبیتی میبان
تابعان آن ،مس عی های آنان را نیز متفاوت می کند و لمسماً در ی سطح نیستند همانگسنه که
دول ها بهراقتی به مراجع ضایی بینالمللی که بر پاین تعریف سنتی ققسق بینالملل به لنسان
ققسق روابط دول ،تأسیس شدهاند دسترسی دارند ولی سایر فعاالن ققبسق ببینالملبل ازجملبه
سازمانهای بین المللی از این امر مستثنا هستند .این بدان معنا نیس کبه پیامبدهای تفکیب
فسق ،آثار ماهسی به همراه دارد.
شخصی دس دوق سازمانهای بینالمللی را در این مسرد نیز میتسان مشاهده کبرد کبه در
مادة  1کنسانسیسن ققسق معاهدات وین  1331بیان شد «صفقی ی سازمان ببینالمللبی در
انعقاد معاهدات تح قاکمی سالد آن سازمان اس » درقالیکه این امر برای دول ها به نحس
دیگری بیان شد .مادة  1کنسانسیسن ققسق معاهدات  1313در این مبسرد بیبان داشب « :همبن
دول ها دارای صفقی انعقاد معاهدات هستند».
چنانچه بیان شد ،شاید بتسان این مسضسع را مطرح کرد که دلیل اصلی لبدق امکبان قضبسر
مستقیم سازمانهای بین المللی در رسیدگیهبای ضبایی دیبسان ،تفباوت در سبطح شخصبی
ققس ی آنها بسده اس  .با وجسد این ،با تسجه ببه تحبسالت گسبتردهای کبه در ایبن مسضبسع در
سالهای اتیر در لرصن ققسق ببینالملبل روی داده اسب و ببا تسجبه ببه نقبش اببلتسجبه و
شبهدولتی که سبازمانهبای ببین المللبی در چبارچسب ببینالمللبی ایفبا مبیکننبد ،شناسبایی
شخصی های متفاوت برای سازمانهای بینالمللی در مقایسه با دول ها دیگر جایگاه تاصی در
ققسق بینالملل ندارد.
اضی اگس در سال  1331این سؤال را مطرح کرد که چه دلیلی میتساند وجسد داشته باشبد
که به قلوفصل اتتففات ناشی از تفسیر یا اجرای ی سند بینالمللبی در رونبدهای گسنباگسن
رسیدگی میان دو دول یا ی دول و سازمان ملل و یا نهادهای وابسته به آن ،پرداتته شبسد
تفاوت برتسرد با این نسع پروندههای متفاوت ،ممکن اس ی دلیل بنیادین 1داشبته باشبد ،در
قالیکه این سازمانهای بینالمللی هنسز به بازیگران فعال لرصن بینالمللی بهلنسان شخصهای
ققس ی متمایز با منافع و ققسق تسدشان مبدل نشدهاند بهنحسیکه از دول های تشکیلدهنبدة
آنها ،متفاوت باشند ( .)Ago, 1991: 450در لین قال ،به نمر میرسد نمر اگس مبتنی بر قفظ
1. raison d’être
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الگسوارههای کفسی ققسق بینالملل اس  .به لبارتی اگرچه سبازمانهبا قبائز منبافع قیباتی
همچسن دول ها نیستند ،تابعی فعال آنها در نماق بینالمللی انکارشدنی نیس .
اما آیا تسانش مدرن میتساند طرفی سازمانها نزد دیسان را به نحسی تسجیه کنبد ممکبن
اس این مدلا مطرح شسد که مادة  93اساسبنامن دیبسان ،معاهبدات را از جملبه منبابع ققبسق
بینالملل دانسته که میتسان اسناد تأسیسی سازمانهای بینالمللی را از جملبن آن دانسب  .ببر
این اساس چنانچه در معاهدة مؤسس دیسان ،رجسع به دیسان در دلسای سازمان با دول هبا یبد
شده باشد ،آیا میتسان این نمر را مطرح کرد که ایبن امبر ،مبادة  90را تخصبیص مبیزنبد ببه
لبارت دیگر ،آیا به استناد معاهدهای غیر از منشسر و اساسنامه میتسان ،صفقی ااتی دیسان را
تسسعه داد در پاسخ باید لنسان کرد که مادة  90مربسط به صفقی دیسان اس ولی مبادة 93
دربارة انسن قاکم بر ماهی دلسی بحث میکند .بنابراین مادة  93فرفیتبی ببرای مراجعبه در
دلاوی که سازمانها طرف آن هستند ،ایهاد نمیکند ،لذا تنها راه با ی مانده اصفح مبادة  90و
یا تأسیس نهاد ضایی جدید با صفقی رسیدگی به اتتففات سازمانهاس .

 .3ضرورت اصالح مادۀ  3۹اساسنامه
نیاز به اصفح مادة  90اساسنامن دیسان و لزوق دسترسبی سبازمانهبای ببین المللبی ببه دیبسان
بینالمللی دادگستری از دهن  04میفدی مبسرد بحبث رارگرفتبه اسب  .در سبال  1300دفتبر
سازمان بینالمللی کار ،تفاهمنامن مشترکی را برای دول های لضس ارسال و الفق داشب ازآنهبا
که شمار سازمانهای بینالمللی رو به افزایش اس  ،دیسان جدید میبایس صفقی رسبیدگی
به اتتففات آنان را نیز داشته باشد چه از طریق مسافق نامههای جداگانه و چه از طریق شروط
دادرسی ضایی که در لهدنامههای منعقده میان آنها ،درج میشسد.
1
ی طرح پیشنهادی مشابهی نیز تسسط دول ونزوئف در کنفرانس چیسلتب و پبس از آن
در کنفرانس سانفرانسیسکس ارائه شد .بر مبنای ایبن طبرح ،بنبد  2مبادة  90اساسبنامن دیبسان
میبایس به این صسرت اصفح میشد:

«در پی درتساس سازمانها یا دفاتر بین البدولی وابسبته ببه سبازمان ملبل متحبد ،دیبسان
میبایس اتتففات بین آنان را قلوفصل نماید»2.
بر این اساس ،بند  1مادة  90نیز اصفح میشد.
در سال  ،1301مؤسسن ققسق بین الملل ،9طعنامه ای را تصبسی کبرد کبه بخبش اول آن
بیان میداش  ،مادة  90اساسنامن سازمان بینالمللی دادگستری باید به نحسی اصبفح شبسد تبا
1. Chapultepec.
2. Inter-American Conference on problems of war and peace.
3. International Law Association.
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سازمان ملل متحد و آیانس های وابسته به آن بتسانند دسترسی مستقیم به دیسان داشته باشبند.
همچنین در این طعنامه لنسان شد که مادة  91اساسنامه نیز می بایس به نحسی اصفح شبسد
که سازمان ملل و آیانسهای وابسته به آن و همچنین سبایر سبازمانهبای ببینالملبل لمبسمی
بتسانند با صدور بیانیههای ی جانبه ،صفقی ضایی دیسان را تح بند  2این ماده ،بپذیرنبد
).(ILA, 1956
به صسرت نمری نیز ضرورت اصفح مادة  90اساسنامن دیسان در سال  1310تسسط جبنکس
در کتاب چشمانداز ضاوت بینالمللی مطرح شد و این ادلا را رد کرد که «تقاضا و تمایل کبافی
برای آن وجسد ندارد» (.)Jenks, 1946: 220
مهمع لمسمی سازمان ملبل متحبد در سبال  1334ببه بررسبی نقبش دیبسان ببینالمللبی
دادگستری پردات  .در پاراگراف اول طعنامن  2329مهمبع لمبسمی در  10دسبامبر ،11334
مهمع ،دول های لضس را دلست کرد تا نمرهایشان را بر مبنای پرسشنامهای که تسسبط مهمبع
لمسمی تهیه شده بسد پیرامسن مسضسع مسرد بحث ارائه دهند .یکی از سؤاالت مسرد بحث «امکان
طرف دلسی رار گرفتن سازمانهای بینالمللی در دیسان بینالمللی دادگستری» بسد 10 .کشسر
مختلف (آریانتین ،اتریش ،کانادا ،برس ،دانمارک ،فنفند ،گساتماال ،لراق ،ماداگاسکار ،مکزیب ،
نیسزیلند ،سسئد ،سسییس ،بریتانیا و آمریکا) نمر مسافقی نسب به این مسوله داشتند؛ درقالیکه
فرانسه مخالف آن بسد و کشسرهای زیادی نیز به این مسبوله پاسبخی ندادنبد ( Sztucki, 1997:
.)152
مسارد بیانشده ،نشان مبیدهبد کبه در لرصبن ببینالمللبی ،تقاضبا ببرای اصبفح مبادة 90
اساسنامن دیسان از همان ابتدا وجسد داشته اس  ،لیکن این امر در لمل مسفقی چندانی نداشته
اس .
این مبحث در سال  1330تسسط رییس دیسان ،اضی رابرت جنینگ در پنهاهمین سبالگرد
تأسیس دیسان چنین مطرح شد که بند  1مادة  90اساسنامه ،دیسان بینالمللی را از بدنن ببزر
ققسق بین الملل منزوی کرده اس و مستقیماً بر افراد ،سازمانهبا و نهادهبای ققبس ی ،جبدا از
دول ها ،تأثیرگذار بسده اس (.)Zimmermann, 2012: 527
اولین طرح پیشنهادی مفصل اصبفح مبادة  90در یانسیبن  1333در مسضبسع تقسیب نقبش
سازمانهای بین المللی در نزد کمیتن تخصصی منشسر سازمان ملل متحد2تسسط دول گساتمباال
ارائه شد ،ولی در آوریل  1333این طرح به دلیل آنکه تصسی آن در آیندة نزدی غیرمحتمبل
به نمر میرسید از دستسر کار کمیته تارج شد (.)ILA, 2004: 53
1. General Assembly resolution 2723 (XXV) of 15 December 1970, review of the role of the
international court of justice.
2. Special Committee on the Charter of the United Nations
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این انتقادهای صریح به مادة  90اساسنامن دیسان ،نشان می دهد که با تسجه به نقبش فعبال
سازمانهای بین المللی در طسل سالیان اتیر و همچنین معاهدات منعقده میان آنها و دول ها،
لدق دسترسی آنها به دیسان بین المللی دادگستری با آنچه در لرصن ققسق بینالملبل امبروزی
روی میدهد ،همخسانی و سازگاری ندارد (.)Zimmermann, 2012: 533
در مسرد لدق ضرورت اصفح مادة  90نیز نمرهایی مطرح شده اس  ،ازجملبه آنکبه تعبداد
نمرهای مشسرتی مربسط به اتتفف میان دول ها و سازمانهای ببین المللبی بسبیار نبادر ببسده
اس  .همچنین شرط اتذ اجباری نمرهای مشسرتی نیز محدود به چند معاهدة تبا اسب  .از
دیگر سس ،طرفین اتتفف لمسماً ترجیح میدهند که از روشهای دیگر قلوفصل اتتففات کبه
در مادة  99منشسر بیان شده اس استفاده کنند و مستقیماً به دیسان رجبسع نکننبد ( Sztucki,
 )1997: 150لیکن این نمرها نیز نتسانسته به ضرورت اصفح مادة  90تدشهای وارد شسد.
یکی از مسائلی که در زمینن اصفح مادة  90اساسنامن دیسان مطرح اس  ،این مسوله اسب
که در صسرت اصفح ،چه نسع ت،ییراتی میبایس در این ماده صسرت گیرد .اولین ت،ییر در ایبن
مسرد اس که کداقی از سازمانهای بینالمللی میتسانند از مزی دسترسی مستقیم به دیسان
استفاده کنند .بر اساس آنچه در مسرد نمرهای مشسرتی دیسان نیبز مطبرح شبده اسب  ،ممکبن
اس این نمر مطرح شسد که تنها سازمان ملل و آیانس های وابسته به آن صبفقی دسترسبی
مستقیم به روین ضایی دیسان را دارند و دیگر سازمانهای بینالمللبی قتبی در صبسرت اصبفح
اساسنامه نیز نمیتسانند از چنین ققی برتسردار شسند (.)Sztucki, 1997: 161
در طرح پیشنهادی دول گساتماال برای اصفح مباده  90اساسبنامه دیبسان کبه ببه کمیتبن
تخصصی منشسر سازمان ملل متحد ،ارجاع شده بسد ،این مسضسع به این صسرت مطبرح شبد کبه
دسترسی به رسیدگی ضایی دیسان نباید محدود به سازمانهای تاصبی بشبسد ،ولبی در طبرح
پیشنهادی مشابهی که از سسی دول کاسبتاریکا ارائبه شبده ببسد ،چنبین بیبان شبد کبه ایبن
دسترسی مستقیم نمیتساند به همن سازمانهای بینالمللی تسسعه یابد و تنها سازمانهبایی کبه
بر اساس اسناد تأسیسیشان چنبین اجبازهای دارنبد مبیتساننبد از ایبن قبق بهبرهمنبد شبسند
(.)Wellens, 2002: 242
مسولن دوق در مسرد نسع اتتففی اس که ممکن اس بتسان در دیسان مطرح کبرد .ممکبن
اس در این زمینه نیز همچنان محدودی دیسان را نسب به ابراز نمرهای مشسرتی لنسان نمسد
که مرتبط به مسائل ققس ی در چارچسب دامنن لملکردهای آن سازمان اس ( Bowett, 1997:
.)342
در این میان این مسوله نیز مطرح شد که چه کسی ببه نماینبدگی از سبازمان ببینالمللبی
میتساند در دیسان قضسر یابد .ی سازمان ببینالمللبی یب شخصبی واقبد اسب و بنبابراین
ارگانهای آن نمیتسانند بهصسرت مستقل در دیسان قضسر یابند .ببر ایبن اسباس دبیرکبل یب
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سازمان می بایس به نمایندگی ازآنچه در مقاق تسانده و چه در مقاق تساهان در دیبسان قضبسر
یابد (.)Wellens, 2002: 250
در مسضسع ورود شخص ثالث نیز بحثهایی در این زمینه مطبرح شبده اسب کبه چنانچبه
دول ها یا سازمانهای بینالمللی دیگر ،در مسضسع مسرد بررسی در دیسان ،تسد را اینفع بدانند
تا چه امکان ورود آن ها در جریان رسبیدگی وجبسد دارد .در ایبن مبسرد نیبز طبرح پیشبنهادی
گساتماال چنین ورودی را از سسی شخص ثالث جایز میدانس (.)Ibid, 253
در پایان این گفتار این مسضسع قائز اهمی اس کبه در نهایب اصبفح اساسبنامن دیبسان،
منسط به ارادة سیاسی و جمعی فعاالن مهم ققسق بینالملل اسب  .هبر اصبفقی در اساسبنامن
دیسان تابع مادة  13اساسنامن آن اس که بیان میدارد:
«اصفقات این اساسنامه به همان طریقی به لمل میآید که ببرای اصبفقات منشبسر ملبل
متحد مقرر اس ولی مشروط و منسط به تصمیماتی تساهد بسد که مهمع لمسمی بنا به تسصبین
شسرای امنی برای شرک دول هایی اتخاا می نماید که این اساسنامه را امضبا کبردهانبد ولبی
لضس سازمان ملل متحد نیستند ».و بنابر مادة  143منشسر این اصفقات به رأی دوسسق مهمبع
لمسمی سازمان ملل متحد و تصسی دوسسق الضای شسرای امنی سازمان با تسافق همن الضای
دائم آن نیاز دارد.
اقتمال آنکه آیا طرح پیشنهادی اصفح اساسنامه دیسان در مهمع لمسمی سازمان ملبل ببه
تصسی برسد ،تا قد بسیاری به این مسضسع نیز بستگی دارد که این اصفقات با اصفح منشبسر
ملل متحد نیز همراه باشد ،چراکه اساسنامن دیسان جزء تفکیب ناپبذیر منشبسر تلقبی مبیشبسد
(.)Ibid: 257
در پایان این مسضسع مطرح اس که اگر فر کنیم که سازمانهای بین المللبی بتساننبد در
نهای از روین رسیدگی ضایی دیسان بینالمللی دادگستری استفاده کنند ،آیا بهبرهمنبدی ایبن
سازمانها همانند و مشابه بهرهمندی دول ها تساهد بسد و آیا سازمانهای بینالمللی میتسانند
به همان میزان رضای دول ها از اقکاق صادره این مراجع برسند
بر اساس ی نمر ،سازمانهای بینالمللی می بایس به آرای دیسان بین المللبی دادگسبتری
رضای داشته باشند ،چراکه اصل رضایی بسدن ققسق بینالملبل معتببر اسب و همبین مزیب
استفاده از مراجع قلوفصل اتتففات بینالمللی و تسانایی طرف دلسی ائبل شبدن( 1در فبر
صح ) برای سازمانهای بین المللی بسیار باارزش تساهد بسد و ضررهای اقتمالی ناشی از آن را
جبران میکند ( .)Ibid: 244از دیگر سس ،سازمانهای بینالمللی در لرصن ققسق ببینالملبل تبا
 .1در ادبیات ققس ی انگلیسی در این مسضسع از وایة  locus standiاستفاده شده اس
معنای دارای قق بسدن برای قضسر در دادگاه و طرف دلسی رار گرفتن اس .

که کلمهای التین و به
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قدی شبیه به دول ها لمل میکنند و چهرهای دول مانند دارند و المبال و وفبایفی را انهباق
میدهند که بعضاً مخصس دول هاس که از سسی دول لضس آن سازمان به او الطا شده اسب
( .)Reinisch, 2001: 131بنابراین میتسان چنین نتیهه گرفب کبه آنهبا نیبز در نبزد مراجبع
ضایی بینالمللی وضعیتی شبیه به دول ها را دارا تساهند بسد.
این مسوله نیز لنسان شده اس که فلسفن ایهاد سازمانهای بینالمللی از سبسی دولب هبا،
ازآنجه اس که دول ها در رسیدن ببه برتبی اهدافشبان در لرصبن ببینالمللبی ببه دنببال
تمرکزگرایی و استقفل بیشتر بسدهاند و تفش داشتهاند کارهایی را که بهتنهایی بادر ببه انهباق
آن نبسدهاند از طریق سازمانهای بینالمللی انهاق دهند و لذا سبازمانهبای ببینالمللبی از ایبن
تسانایی و استقفلشان در رویهای شبیه دول ها انهاقوفیفبه مبیکننبد و دغدغبههبای مشبابهی
نسب به لملکبرد مراجبع ضبایی ببینالمللبی تساهنبد داشب ( .)Kenneth, 1998: 32قتبی
سازمانهای بین المللی از قدی مصسنی نیز در لرصن بینالمللی برتسردارند که همین آنهبا را
به دول ها شبیهتر میسازد ( .)Brownlie, 2008: 680همچنین سبازمانهبای ببینالمللبی هبم
شبیه دول ها لف ه مند هسبتند تبا ببرای تبسد در لرصبن ببینالمللبی کسب التببار کننبد و
بههیچوجه دوس ندارند که رفتارهای غیردوستانه 1داشته باشند.
با همن این اوصاف و شباه هایی که ممکن اس بین دول هبا و سبازمانهبای ببینالمللبی
ائل شسیم ،دول ها ممکن اس در قبلوفصبل اتتففاتشبان ببا سبازمانهبای ببینالمللبی ببه
ابزارهای درتمند سیاسی متسسل شسند که روند قلوفصل را به نفع دول هبا ت،ییبر دهبد و از
این جه سازمانهای بین المللی متضرر شسند و از رجسع به مراجع ضایی بینالمللی ناتشبنسد
شسند .ابزارهایی چسن کاهش و یا اصفح سهم کم های مالی تسد به آن سبازمان و یبا محبدود
کردن درت سازمانها به محدوده تعریف شده در اساسنامههایشان که میتساند بسیار مؤثر وا ع
شسد (.)Reinisch, 2001: 134
در همین راستا می تسان اشاره کبرد کبه تسانبایی یب سبازمان ببینالمللبی در قبلوفصبل
اتتففاتش با کشسری که سازمان در لمرو آن فعالی میکند ،میتساند بسیار تح تأثیر رواببط
کاری اش با کشسر میزبان رار گیرد .بهلبفوه اگرچبه بسبیاری از اتتففبات ببین سبازمانهبای
بینالمللی و دول ها در اصل و ماهیتاً دوجانبه هستند ولی در لمل به دلیبل نقبش کشبسرهای
لضس آن سازمان ،به اتتففات چندجانبه ببینالمللبی مببدل مبیشبسد ( Amerasinghe, 2005:
.)506
با وجسد این ،این پیامدها نتیهن لملی قضسر سبازمانهبای ببینالمللبی در دیبسان اسب و
نمیتساند تدشهای به اهمی و ضرورت این قضسر وارد کند.

1. Unfriendly Acts
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متقابفً در صسرتی که اجماع کافی در تصس اصفح مادة  90اساسنامه در شسرای امنی و
مهمع لمسمی ملل متحد قاصل نشسد اقتماالً همچسن مسبیر مبسازی کبه در تصبس ققبسق
معاهدات و مسوسلی سازمانها طی شد ،ممکن اس نهاد ضایی مسازی نیز تأسبیس شبسد کبه
اغل به دلیل بحثهای مکرر در تصس ضرورت قفظ یکپارچگی ققبسق ببینالملبل طبی دو
دهن گذشته و پیشگیری نسب به از هم گسیختگی دیسان و از آنها که اغلب اتتففبات مهبم
اقتمالی به قسزة لملکرد شسرای امنی مربسط میشسد ،اصفح مادة  90بر تأسیس نهاد جدیبد
اولسی دارد .از قیث شکلی نیز گرچه اصفح مادة  90مشکل اسب امبا تأسبیس نهباد ضبایی
جدید ،اقتماالً با تدوین ی سند تأسیس که لضسی دول ها و سازمانها را آزاد الفق تساهبد
کرد ،میسر تساهد بسد و در این مسیر ،مهمع لمسمی تنها رکن ایصفح برای تصسی معاهبدة
مزبسر از سسی سازمان ملل تساهد بسد .بدین ترتی  ،تأسیس نهاد جدید ،لمفً به کنار گذاشبتن
شسرای امنی از تصمیمگیری منهر تساهد شبد .مسضبسلی کبه مسبلماً ببا مقاومب سیاسبی و
شکس ققس ی الضای دائم شسرای امنی روبرو تساهد شد و در لین قبال ،تبا قبدودی نهباد
جدید و قکسم انسن را در سطح بینالمللی تضعیف تساهد کرد .لذا اقتماالً معقسلتر آن اس
که این دول ها نیز برای قفظ تسلّط سیاسی تسد در ترکی نهاد قاکم بر سازمانها ،به اصفح
مادة  90تن دهند تا ایهاد نهادی تازه که کمتر بر آن تسبلّط تساهنبد داشب  .نکتبن دیگبر ،آن
اس که در صسرت اصفح مادة  ،90تأویل تازهای از الفمیبههبای اتتیباری پبذیرش صبفقی
اجباری الزق تساهد بسد که میتساند مسضسع تحقیقی مستقل باشد.

نتیجهگیری
اگرچه کلید فهم صفقی دیسان بینالمللی دادگستری در مادة  90به دو وایة «فقط دول هبا»
باز میگردد ،اما نباید فرامسش کرد که اوالً دیسان بخشی از نهاد معمم «ملل متحبد» اسب کبه
وفایف و کارکردهایی جهانشمسل داشته اس  .در این راسبتا ،اغلب ارکبان ملبل متحبد ،قتبی
شسرای امنی دامنن صفقی تسد را به همن بازیگران بینالمللی ،ولس غیردولتی ،تسری دادهاند.
ثانیاً نقش و جایگاه دیسان به لنسان «دادگاه جهانی» در تأمین نمم ققبس ی ببینالمللبی و نمبم
لمسمی جهانی انکارناپذیر اس  .بدین ترتی  ،نه تنها تاکنسن دیسان ،لمفً تصمیماتی اتخاا کرده
که به نحسی در نماق ققس ی سازمانها یا بر ققسق و تعهّدات و مسوسلی های آنها سایه افکنبده
اس  ،روین مسجسد دیسان نشان مبی دهبد کبه قتبی صبفقی مشبسرتی آن بارهبا جهب قبل
اتتففات سازمانها به کار گرفته شده اس  .از آنها که این صفقی با پیشبینی تقیّد طبرفین
به التزاق در بال نمر مشسرتی میتساند راه قل ققس ی اطع اتبتفف باشبد ،فرفیتبی پیچیبده
اس  .ید التزاق به نمر مشسرتی ممکن اس در معاهدات سازمانها یا راردادهای ارجباع مبسرد
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استفاده رار گیرد ،اما محدودی نهادهایی که میتسانند نمر مشسرتی را جسیبا شبسند ،بر براری
مسازنه میان دول ها و سازمانها در معاهدات فیمابین این دو نسع بازیگر ببینالمللبی را مشبکل
میسازد .لفوه بر این ،دیسان بعضاً با این چالش روبهرو شده اس که دول های تساهان ،بعضبی
الضای دیگر سازمان را به نیاب از ارکان سازمان (بهتصس شسرای امنیب ) ،مخاطب دلبسای
ققس ی تسد رار دادهاند .تفکی د یقتر مسوسلی سازمانها و دول های لضس در طرح 2411
این فرفی را ناکارآمد ساتته اس .
در وضعی قاضر بیش از پیش ،ضرورت اصفح مادة  90اساسنامه ابل درک اس  .به ویبژه
از آن جه که «ملل متحد» تسد مهمترین سازمان بینالمللی اس  ،دیسان میتساند اتتففبات
روزافزون و اقتمالی مرتبط با سازمانها را قل وفصل کند ،زیرا به لنسان رکن ضبایی سبازمان،
از مقبسلی تاصی برتسردار اس و تقریباً تمامی دول ها در تعیین الضای آن ،نقبش دارنبد در
غیر اینصسرت تأسیس ی نهاد ضایی جدید ،للیرغم چالشهای اقتمالی ضروری تساهد بسد.
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