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 دهیچک

ای قصه   المللهی و مططقه   وهای بهی   تحریم ابزاری است که  ا  رریهآ ،ن، کرهوروا و سها مان    
  خصوص اتخاذ و اعمال تحهریم ا دارن . در را وای عضو یا غیرعضو خود اثرگذاری بر رفتار دولت

سوی سا مان ملل متح  نوشتاروای بسیاری وجود دارد که  ابعهاد موعهوا را تبیهی  و ترهری       
ب   میطۀ خاص تحهریم توجه  انه کی نرهان      ایوای مططق کرده است. اما در ای  میان سا مان

وایی چون اتحادیۀ افریقا، اکواس، سا مان ان . در ای  خصوص اعمال تحریم ا  سوی سا مانداده
وا، مبانی مراب  و گاه امریکایی و اتحادیۀ اروپا قابل ذکر است. ور ک ام ا  ای  سا مان کروروای

دوط . گاوی نیهز  متفاوتی را برای اعمال تحریم در اسطاد مؤسس و عملکرد خود م  نظر قرار می
دانط  وا خود را تابع تصمیمات شورای امطیت سا مان ملل میمراو ه ش ه است ک  ای  سا مان

دارنه . نوشهتار حاعهر در پهی     ش ه ا  جانب شورا گام برمیوای وععر راستای اجرای تحریمو د
 ای در اعمال تحریم است.وای مططق تری  سا مانبررسی حقوق و رویۀ برخی ا  مهم

 
 یدیکل واژگان

 .ایوای مططق تحریم، سا مان ملل متح ، سا مان اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ افریقا،
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 مقدمه
 نمایطهه ،وهها خههود مبههادرت بهه  اعمههال ،ن مههیای کهه  دولههتجانبهه وههای یهه ار تحههریمدر کطهه

 ای نیههز ا  ایهه  ابههزار بههرای دسههتیابی بهه  اوهه ا  خههوی المللههی و مططقهه وههای بههی سهها مان
رور مرخص، سا مان ملل در ای  بهاره  . ب (Gowlland-Debbas, 2004, p.45) کطط استفاده می

دوۀ شصت میالدی در خصوص اعمال تحهریم علیه  اعضهای خهود      اق امات متع دی را ا  اواخر
گیری ای  ابزار در دوۀ نود میالدی تا ح ی بوده است ک  برخهی  کارانجام داده است و فزونی ب 
 ؛ اقه اماتی که  به     (.Cortright and  Lopez, 2000) ن اهگذاری کردای  دوره را دوۀ تحریم نام

واسطۀ اختیهاراتی  ا مان، بسیار فراگیر بوده و شورای امطیت ب دلیل گسترۀ موعوعی و اعضای س
المللی به  ،ن محهول شه ه اسهت، تهوان      ک  بر اساس مطرور در  میطۀ حفظ صل  و امطیت بی 

کم در وادی نظری  دارد. اما ایطک  در عمل ایه  اجهرا به  چه  شهکل بهوده و       اجرای ،ن را دست
یا خیهر، موعهوا دییهری اسهت که        طیت داشت  استاثرگذاری ال م را ا  نظر اعضای شورای ام
وای تحریمی مربوط، به  سها وکاروای ملهل    یا قطعطام  ج ای ا  قانونی بودن یا نبودن قطعطام 

 ,Hakimdavar, 2013). گهردد وای عضو با  مهی متح  و خواست سیاسی و توان اقتصادی دولت

p.63.) 
وهای جررافیهایی و ومیطهی  به  لحهاظ      ای وم ب  لحاظ پیونه  وای مططق ا ررفی، سا مان

گرایی بیرتر اعضا در راستای ایجاد وحه ت و یکاهارچیی اسهت،    خواست سیاسی ک  نتیجۀ وم
واسهطۀ  ان . ب  عبارت دییر، به  تری را در خصوص نظری  و عمل ا  خود نران دادهاق امات ج ی

گرایهی  و وم ب  لحهاظ وهم   وا بخری ه استای ب  ،نوای مططق اختیاراتی ک  اساسطامۀ سا مان
سیاسی ک  میان اعضا وجود دارد، در صورت تحریم دولت یا موجودیت و  ، امکانات سها مانی  

وهای  واقهع، در سهال  وا بسیج خواوط  ش . به  و دولتی اعضا برای اجرای ورچ  نیرومط تر تحریم
  اقتضائات سیاسهی و  ایم و بطا بای بودهوای مططق اخیر شاو  اق امات تحریمی ا  سوی سا مان

ای یها خهارا ا  مططقهۀ خهاص     وهای مططقه   ای علیه  دولهت  کطط هحقوق برری، ت ابیر مح ود
توان در رفتار سا مانی اعضای اتحادیۀ اروپها  گون  عملکرد را میجررافیایی اعمال ش ه است. ای 

در ایه   میطه    وای بع ی بیرتر و اتحادیۀ افریقا در رول سالیان اخیر مالحظ  کرد. در قسمت
 خواویم گفت.

المللهی،  وای تحریمهی متعه د بهی    درستی اشاره ش ، وجود الی گون  ک  ب حال، ومانای با
وهای  وایی ومیون مؤثر بودن تحهریم ای و حتی ملی موجب ش ه است تا ب  ررح چال مططق 

وها، و ،شهفتیی   وای مجری تحریموا، تفاوت در مطافع ملی دولتاعمالی، اجرای گزیطری تحریم
حال، برخی در پی رفع ایه  نقیصه  و ارائهۀ    عی وای مختلف پرداخت  شود و دردر اعمال تحریم

نوبۀ البت  ای  تع د اتخاذ تحریم ب  (Carisch et al,  2014, p.16). حلی در ای   میط  بر ،یط راه
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  باش  و وی را ب  سوی کطط ه بر اعمال فرار بر موجودیت تحریم داشتتوان  ،ثار تقویتخود می
وهای  کطط ه سوق دو . ا  ررفی دییر، اتخاذ تحریم ا  سوی سها مان وای سا مان تحریمخواست 
توان  موجب دنبال اعمال تحریم ا  جانب شورای امطیت سا مان ملل وستط ، میای ک  ب مططق 

 (Bethlehem, 2004, p.124). مرههروعیت ورچهه  بیرههتر ایهه  اقهه امات مح ودکططهه ه شههود 
ای، وهای مططقه   حال، ،نی  در عمل رخ داده ای  است ک  جز در مواردی انه ،، سها مان  ای با

انه .  گرایی را در خصوص اعمال تحریم علی  موجودیت و   برگزی هرویکردی مبتطی بر غیروم
المللهی چهون   ای  موارد،  مانی قابل سطج  وستط  ک  با عیار اق امات تحریمهی مرجعهی بهی    

توانه  به  ناکار،مه ی    ی امطیت سا مان ملل ب  ، مهون گهذارده شهون ؛ موعهوعی که  مهی      شورا
صورت، ی  سا مان بر اسهاس سهط  مؤسهس    . درغیر ای 1وای شورای امطیت مطجر گرددتحریم

خوی  ای  حآ را خواو  داشت تا بر مبطای اراده و خواست مرهتر، اعضها بهرای رسهی ن به       
توان  اعمال تحریم بر اثر نقض فاح  حقهوق  ای  خواست میخواست مرتر، اعضا گام بردارد. 

برر و یا ترییر رژیم حکومتی ب ون مبطهای قهانون اساسهی باشه . بهر ومهی  اسهاس، برخهی ا          
نظران معتق ن  ک  شطاسایی اصول مرتر،، تصویب یه  پروتکهل در ایه  خصهوص یها      صاحب

توان  ب  ومکاری مهؤثرتر  وا میانوای تحریمی سا مایجاد فرایط ی برای تقویت متقابل سیاست
 (Carisch et al, ibid) .ای بیطجام  وای مططق شورای امطیت و سا مان

 علیه  ایهران در دوران پهی  و پهس ا     وهای اعمهالی   شایان ذکر است که  در مهورد تحهریم   
 کططه ه و تحریمهی  ای است ک  تاکطون اق امات محه ود برجام، اتحادیۀ اروپا تطها سا مان مططق 

 ای اقه امی را در راسهتای  وهای مططقه   را علی  ایران وعع و اجهرا کهرده اسهت. دییهر سها مان     
 . ورچطهه  ناگفتهه  پی اسههت، اعضههایانهه انجههام نهه ادهوهها علیهه  ایههران اجرایههی نمههودن تحههریم

 رهور انفهرادی به  تبعیهت    واسهطۀ عضهویت در سها مان ملهل متحه ، به       وا به  گون  سا مانای 
دولهت عضهو    921دولت ا   192طیت در ای   میط  ملزم وستط  و ح ود ا  تصمیمات شورای ام

وای شهورای امطیهت به  کمیتهۀ تحریمهی      وایی را در خصوص اجرای تحریمملل متح ، گزارش
رس  ک  دالیل چط ی در  میطهۀ تصهویب نره ن مصهوبات ال م     نظر مین . ب اارائ  نموده 1797

ای وجود داشهت  باشه .   وای مططق ایران در سا مانوای شورای امطیت علی  برای اجرای تحریم

                                                           
سیستم  ۀواسطک  وطیامی ک  شورای امطیت ب است البت  در ای  گزارش ب  ای  موعوا نیز توج  داده ش ه  .1

توانط  نق  ای میوای مططق رس ، سا مانبست میگیری خود بر مبطای حآ وتوی اعضای دائم ب  ب رأی
،ورد، ایفا کطط . می جایمللی بای  ب الصل  و امطیت بی ۀ ول اولیئجاییزی  را برای اق امات ال می ک  مس

حتی ای  مورد در درون نظام ملل متح  نیز با تعلیآ عضویت لیبی ا  شورای حقوق برر قابل مراو ه است. 
اروپا در خصوص  ۀاتحادی ا  سویسوری  و اعمال تحریم  بارۀچطی  تعلیآ عضویتی در گروه کروروای عرب در

 .Carisch et al, ibid .،.وقوا پیوست. رکره شمالی ب 
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 1797است ک  گزارشی را ب  کمیتۀ تحریمی  واییای  دالیل کمابی  مراب  دالیل سایر دولت
 .1ان ارائ  ن اده

تهری   نبود خواست سیاسی و نبود توان مالی و اداری و حتی سا وکاروای قضایی ال م، عم ه
جز اتحادیهۀ اروپها اسهت.    ای ب وای مططق ی  ایران در سا مانوای اجرایی نر ن تحریم علعلت

علت ای  موارد نیز روش  است؛ عضویت کروروای جهان سهوم که  ا  نظهر سیاسهی دیه گاوی      
وای جههان  وای غربی دارن . بسیاری ا  دولتمراب  ایران ب  شورای امطیت سا مان ملل و دولت

ک  سابقۀ استعمار و رفتار دوگان  و گاه  ورگویانه    وای افریقایی و ،سیاییخصوص دولتسوم، ب 
دوطه  که  به     انه ، تهرجی  مهی   را در روابط خود با اعضای دائهم شهورای امطیهت تجربه  کهرده     

وای یادش ه ت  ن وط . ومیطی ، کروروای جهان سهوم عمه تاک کرهوروایی    وای دولتخواست 
ان ، درنتیجه ،  جهان سوم جای گرفت بط ی وستط  ک  ا  نظر عطاصر اقتصادی و اداری در دست 

وهای  وای مالی، اداری و قضایی مطاسبِ شورای امطیت بهرای اجهرای تحهریم   ع م کفایت ظرفیت
 شود.  مربوط، دلیل دییر ای  امر شمرده می

وای اتخاذی در چهارچوب  بطابرای ، در ادامۀ بحث، نخست ب  اختصار ب  موعوا کلی تحریم
وهای  وهای تحهریم  رور مرخص چهارچوب ردا یم و در قسمت بع ، ب پای میوای مططق سا مان

 اتخاذی اتحادیۀ اروپا و مبانی و عملکرد ،ن را بررسی خواویم کرد.
 

 ایهای منطقهاجرای تحریم در سازمان
کطیم ک  ایه  نهادوها در صهورت تخلهف     ای مراو ه میوای مططق با نیاوی ب  عملکرد سا مان

 نط  ک  در قالب اسطاد و رویۀ سها مان مربهوط   وایی میب  اعمال تحریمیکی ا  اعضا، گاه دست 
نظران اگرچ  تها پهی  ا  ایه  به  دلیهل      وجود دارد. ای  نحوۀ عملکرد ا  مطظر برخی ا  صاحب

وهای شهورای امطیهت ملهل متحه       ای،  یر سایۀ تحهریم وای مططق درحاشی  قرار گرفت  تحریم
ای در عرصهۀ اعمهال و   وهای مططقه   ری است ک  فعالیت سا مانش ، اما رو گان رت انجام میب 

شهاو  ماهال ایه  موعهوا نیهز      (Charron, 2013, p.78). اجرای تحریم رو ب  فزونی نهاده است

                                                           
 خصوصوای شورای امطیت در دولت گزارشی در خصوص اجرای تحریم 71عضو فعلی ملل متح ،  139ا  میان  .1

ش ه نیز ب  شکلی بسیار کلی ب  موعوا تبعیت وای ارائ تع ادی ا  گزارشدر ان . عم  ایطک  ایران ارائ  ن اده
. ای  موعوا ش ه استی شورا ب  نهادوای دولتی خوی  اکتفا واا  تصمیمات شورا و ارالا مفاد قطعطام 

ومیی  ،گرددشود و یا ا  میان چهار گزارش صرفاک دو گزارش ارسال می مانی ک  در چهار گزارش تکرار می
اعمال و اجرای  برایتوان  باش  ک  خواست سیاسی و حتی توان اداری و اجرایی ای  موعوا می ۀدوط نران

شمار اعضای ملل  ۀاثر است. برای مراو رنگ و بیی امطیت وجود ن ارد یا در عمل بسیار کمتصمیمات شورا
 http://www.un.org/en/members/index.shtml .ر.، ،متح 
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اق اماتی است ک  اتحادیۀ اروپا در خصوص موارد متخلفانۀ ادعایی چون نقض حقهوق برهر و یها    
نمای  که  نرهان ا  عهزم    جهی ا  کروروا اعمال میتوای علی  تع اد قابلوای وست اشاعۀ سالح

وهای مربوره  دارد. در ایه     سیاسی و توان اقتصادی برای انجهام امهور اداری و اجرایهی تحهریم    
توان ب  مواردی اشاره کرد: تحهریم علیه  ترکیه  بهرای با گردانه ن دموکراسهی در       خصوص می

م؛ تحریم 9221تا  1331وای سالم؛ تحریم علی  یوگسالوی سابآ در 1381تا  1381وای سال
،  یمباوه و جمهوری افریقای مرکهزی  اعلی  کروروای افریقایی چون الجزایر، نیجری ، ساحل عا

وای اخیر، اوکهرای  و روسهی ، ا  جملهۀ ایه      و گیط ؛ تحریم علی  ا بکستان و حماس و در سال
روپها علیه  ایهران بیرهتر     وای اتحادیۀ ا. ای  نکت  در خصوص گستره و عمآ تحریم1موارد است

نمای . اعمال تحریم ا  سوی سا مان کروروای عربی علی  رژیهم صهیونیسهتی در   خودنمایی می
 .Carter, 2011, para) خصوص موارد مرتبط با اشرال فلسطی  نیز در ای   میط  گفتطهی اسهت  

23.) 
ت  شه ن  پرسری کلی ک  ممک  است در ایطجا مطرح شود ای  است ک  ،یا ب  فرض برداشه 

وای ای ک  مبادرت ب  اجرایی نمودن تحریموای مططق وا ا  سوی شورای امطیت، سا مانتحریم
وهای مهورد نظهر    توانط  ب  ابتکار خهود تحهریم  ان ، ومیطان میشورا در نظم حقوقی خود نموده

رای ای در اعمال تحریم تهابع شهو  وای مططق خوی  را دنبال کطط ؟ ب  عبارت دییر، ،یا سا مان
یافت  ویژه سط  مؤسس و رویۀ استقرارای و ب وای مططق امطیت وستط ؟ با بررسی اسطاد سا مان

ای در اعمهال تحهریم علیه  اعضهای     وهای مططقه   توان ب  ای  نتیج  رسی  ک  سها مان وا می،ن
 وا عضو ملل متح  نیستط  و ا  نظرخوی ، ا  ، ادی عمل برخوردار وستط . ا  ی  سو، سا مان

حقوقی لزومی ب  تبعیت ا  تصمیمات فصل وفتمی شورای امطیهت ن ارنه . ا  رهر  دییهر، به       
ای مربهوط به  پیهروی ا     واسطۀ پهذیرش و اقهرار سها مان مططقه     فرض وجود چطی  تبعیتی ب 

وا توان سیاسی یا اقتصهادی ال م را بهرای   تصمیمات شورای امطیت، ممک  است با  ای  سا مان
ی اای مططقه  وه تر ایطک  سط  مؤسهسِ برخهی سها مان    اشت  باشط . نکتۀ مهموا ناجرای تحریم

وای غیرعضو نیز اعطا نموده اسهت. نمونهۀ   اجا ه اعمال تحریم را در قبال اعضا و حتی موجودیت
توانه  علیه  اشهخاص ثالهث نیهز ته ابیر       ا، اتحادیهۀ اروپها اسهت که  مهی     وه گون  سا مانبار  ای 
رهور کلهی،   مای . عم  ایطک  بای  ب  ای  نکت  نیز توج  نمهود که  به    ای را وعع نکطط همح ود

ای المللهی و مططقه   وا و نهادوای بهی  سا وکار تحریم، ابزاری سا مانی است ک  ا  سوی سا مان
شود تا عضو متخلف یا رر  ثالث را در قبال عمهل نهاقض مهوا ی  سها مان به       کار گرفت  میب 

عملکردی متطاسب با سیاست و تصهمیمات سها مان وادار نمایه .    اصالح رفتار و درپی  گرفت  

                                                           
  Bethlehem, op.cit, p. 124  ر.، ،اروپا ۀوای سابآ اتحادیلیستی ا  تحریم ۀبرای مراو  .1
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ای در قبال تصمیمات شورای امطیت اق ام خاصی را بطابرای ، حتی در فرعی ک  سا مانی مططق 
توان  سا مان یادشه ه را به  تبعیهت ا  تصهمیم خهوی  وادار      عمل نیاورد، شورای امطیت نمیب 

 .1گون  اجبار وجود داشت  باش ای سا د؛ میر ایطک  پیون ی قانونی برای 
 29پرس  بع ی ک  ممک  است در ای  باره مطرح شود ای  است که  ارتبهاط میهان مهادۀ     

وا چیون  است؟ بر اساس مهادۀ  خصوص در  مان اعمال تحریمای ب وای مططق مطرور و سا مان
اقه امات اجرایهی ا    توان  در راستای اجرای اختیهارات مربهوط به     گفت ، شورای امطیت میپی 

ای ک  ب  ،ن توج  داده ش ه، ای  است ک  استفاده ا  ای استفاده نمای . نکت وای مططق سا مان
مطرهور، شهورای    49پذیر است ک  برابهر مهادۀ    مانی امکان صرفاکای وای مططق امکانات سا مان

کطه  که    ی اسهتفاده مهی  امطیت قص  استفاده ا   ور را داشت  باشه ،  یهرا مهاده ا  لحه  و بیهان     
وای یادش ه را ا  اجرای اقه امات اجرایهی به ون ومهاوطیی بها شهورای امطیهت برحهذر         سا مان

وهای  توانطه  در عرصه   ای مهی وای مططقه  ، سا مان29دارد. ای  درحالی است ک  برابر مادۀ می
نیسهت که  در   المللی تأسیس شون ، اما ای  امر ب  معطای ،ن مربوط ب  حفظ صل  و امطیت بی 

ای و بر اسهاس  وای مربوط برای حفظ و اعادۀ صل  و امطیت مططق اق امات تحریمی ک  سا مان

                                                           
المللهی  وای بی معتق ن  ک  تصمیمات شورای امطیت برای سا مان،   دی گاهمقابل ای ۀدانان در نقطبرخی حقوق. 1

نهوی  مهواد   رهرح پهی    17 ۀالملل در تفسیر مادشود. کمیسیون حقوق بی ،ور تلقی میای نیز الزامو مططق 
ال احتمه »است. کمیسیون معتق  اسهت که     المللی ب  ای  مقول  پرداخت وای بی ولیت سا مانئمربوط ب  مس

، به   روایه  وا عضو سا مان ملهل متحه  نبهوده و ا    وا وجود دارد،  یرا سا مانررح ای  سئوال در مورد سا مان
تعهه ات  ان  ک  ملزم ب  مطرور باشط . با ای  ک  امکهان دارد مبطهای حقهوقی اولویهت     رور رسمی توافآ نطموده

وا باشه ، امها   حقوقی مراب  ،ن در ارتباط با دولتالمللی متفاوت ا  مبطای بی وای مط را در مطرور بر سا مان
. المللی نیز ا  اولویهت برخهوردار اسهت   وای بی شود ک  مطرور در مورد سا مانای  نتیج  حاصل میدر نهایت 

تبعیهت ا    مخاربان تصمیم  را ملزم ب  ع م ۀبرای نمون ، شورای امطیت ب  وطیام ایجاد تحریمی نظامی، وم
انه . در  امی بهر عهه ه گرفته      پیرتر ب  موجب معاو ات ناظر ب  فراوم ،وردن تجهیزات نظکط  کتعه اتی می

ومیطهی ، دو نقهل    .«شودتفکی  نمی المللی قایل ب ی بی واسا مانوا و بی  دولت ای  حالت، شورای امطیت
  تفسهیر درا  دان برای تقویت بحث گزارشیر کمیسیون ،قهای جورجیهو گایها در پانوشهت ایه     قول ا  دو حقوق

)لهوار (   المللی اولویهت دارد وای بی ر ملل متح  بر اسطاد مؤسس سا مانمطرو 129 ۀمادگردد. یکی ایطک  می
 .ط  )فاسهبط ر( وای شورای امطیت وسهت عموماک ملزم ب  پیروی ا  قطعطام ال ول وای بی و دییری ایطک  سا مان

ای به  ابتکهار خهود تعهه ی را در قبهال      المللی و مططقه  وای بی رس  تا  مانی ک  سا ماننظر میحال، ب ای با
،نها را ب  شهکلی    توان  در قبال سرپییی و ع م اجرای تصمیماتتصمیمات شورای امطیت ناذیرن ، شورا نمی

 .ر.، ،بیرتر ۀ . برای مطالعکطوا را تحریم مانط  ایطک  ،ن ؛وادار ب  ای  کار نمای 
R.H. Lauwaars, The Interrelationship between United Nations Law and the Law of Other 
International Organizations, Michigan Law Review, Vol. 82, 1983–1984; B. Fassbender, The United 
Nations Charter as Constitution of the International Community”, Columbia Journal of Transnational 
Law, Vol. 36, 1998; Sebastian Boh, Sanctions by the United Nations Security Council and the 
European Community, EJIL, Vol. 4, 1993, pp. 262-265. 
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دوط ، بای  شورای امطیت اجها ۀ ال م را  موا ی  مرتبط با سا مان ومیون سط  مؤسس انجام می
انه  و  ع شه ه وا ا  توسل ب   ور مطای نیز ومانط  دولتوای مططق صادر نمای . بطابرای ، سا مان

انجهام دوطه .   در ای  خصوص بای  تحت نظارت شورای امطیت اق امات قهری مورد نظر خهود را  
-Walter, 1997, p.129). اما در حیطۀ اق امات غیرقهری ای  تجویز شورای امطیهت ال م نیسهت  

134.) 
 

 (Carisch et al, op.cit, p.17)  ایوای مططق وای اتخاذی ا  سوی سا مانتحریم .1ج ول

 اتحادیۀ اروپا سا مان
 اتحادیۀ افریقا

 

وایی ک  تع اد تحریم
 ان تاکطون اعمال ش ه

48 
11 

 

وایی ک  در تع اد تحریم
حال حاعر اعمال 

 شون می
93 

9 

 

 
 

کروروایی ک  تحریم 
وا اعمال نسبت ب  ،ن

 ش ه است

 گوی ، برم ، برون ی،افرانستان، القاع ه، بالروس، بوسطی و ور ه
افریقای مرکزی، چی ، کومور، ساحل عاا، کره شمالی، کطیو، 
مصر، گیط  استوایی، اریتره، اتیوپی، صربستان، فیجی، گامبیا، 
گواتماال، گیط ، گیط  بیسائو، وائیتی، ایران، عراق، کطیا، لبطان، 
لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، ماالوی، مالی، موریتانی، مول اوی، 

سیرالئون، سومالی، سودان جطوبی،  نیجر، نیجری ، روان ا،
سودان، سوری ، توگو، تونس، ایاالت متح ۀ امریکا، ا بکستان، 

  یمباوه.

 
افریقای 

مرکزی، کومور، 
ساحل عاا، 
مصر، گیط ، 
گیط  بیسائو، 
ماداگاسکار، 

مالی، موریتانی، 
 نیجر، توگو.

 

 

 اتحادیۀ افریقا. 1
تهوان به    ای، مهی وهای مططقه   وا ا  سوی سا مانریموای دییر در رول تاریخِ اعمال تحا  نمون 

تحریم پرترال ا  سوی سا مان وح ت افریقای سابآ )اتحادیۀ افریقای فعلی( در خصوص اعمهال  
تها   1319وهای  وای تحت استعمار خهود در ایه  قهاره بهی  سهال     فرار برای رواسا ی سر می 
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 تحهریم در چهارچوب شهورای    گهران بها مقایسهۀ دالیهل    م اشاره داشهت. یکهی ا  تحلیهل   1374
 دارد کهه  اگرچهه  شههورای امطیههت در سهه  مههیامطیههت سهها مان ملههل و اتحادیههۀ افریقهها اعههالم  

 وهای داخلهی  وها و نها،رامی  وای کرتارجمعی و جطگ میهان دولهت  حو ۀ تروریسم، اشاعۀ سالح
ک  در  روریوارد عمل ش ه، اما اتحادیۀ افریقا بیرتر متمرکز بر شرایط سیاسی داخلی است؛ ب 

واسهطۀ رخه ادوای سیاسهی و نبهود ثبهات در کرهوروای افریقهایی، اقه امات         ده سال اخیر، ب 
 ,Boon, 2013) اجههرا شهه ه اسههت  تحریمههی چطهه ی ا  جانههب اتحادیههۀ افریقهها وعههع و     

http://opiniojuris.org). 
 وای داخلی در سهط  ،رامینکتۀ دییر در ای  خصوص ای  است ک  ب  ای  دلیل ک  عم ۀ نا

وهای  وقوا پیوست ، درنتیج  نخستی  و بیرتری  تحهریم جهان در قرن گذشت  در قارۀ افریقا ب 
رهوری  ش ه ا  سوی شورای امطیت نیز تا ب  حال علی  کروروای ای  مططق  بوده است؛ ب اعمال

ک  در حال حاعر ا  میان پانزده رژیم تحریمی شورای امطیت، ورت رژیم مربوط ب  کرهوروای  
یی کطیو، سودان، لیبریا، افریقای مرکزی، سومالی و اریتهره، گیطه  بیسهائو، سهاحل عهاا و      افریقا

 .(/http://www.un.org/en/sc/subsidiary)لیبی است 
بر اساس سط  مؤسس اتحادیۀ افریقا، امکان اعمال تحریم علی  اعضا وجود دارد. برابهر مهادۀ   

رد، دو حالهت بهرای اعمهال تحهریم علیه       قهرار دا « تحمیل تحریم»ای  سط  ک  ذیل عطوان  99
اعضای اتحادی  وجود دارد: نخست، وطیامی ک  یکی ا  اعضا مایل ب  پرداخت حآ عضویت خود 
نباش  ک  در ای  حالت، اق امات تحریمی مانط  ن اشت  اجا ۀ سخ  گفت  در جلسات، ن اشهت   

معمهوالک  قرار خواوه  گرفهت.    وای سا مان، م  نظرحآ رأی و برخوردار نبودن ا  ورگون  فعالیت
 ،ی . اجرا درمیوا ا  سوی رکطی ب  نام شورای اجرایی اتحادی  ب گون  تحریمای 

وای سها مان را اجهرا نکطه . در ایه      دوم،  مانی است ک  یکی ا  اعضا تصمیمات و سیاست
رتبهاری  وهای ا سط  مؤسس، اق امات ش ی تری مانط  قطع راه 99حالت، بر اساس بط  دوم مادۀ 

و حمل و نقل موجود میان اعضا با عضو متخلف و ومیطی  اق امات سیاسی و اقتصادی مقتضی 
 شهود گیری خواو  ش ، اعمال میک  ا  جانب مجمع عمومی اتحادیۀ افریقا راجع ب  ،ن تصمیم

.(Constitutive Act of African Union, 2000)    مطرهور اسهت که      41ای  مقرره مراب  مهادۀ
دانان افریقهایی معتق نه  که     دو . برخی حقوقاق امات غیرقهری را ب  اعضای اتحادی  میاجا ۀ 

سهط    4توان  بر اسهاس اختیهاری که  در بطه  ورهتم ا  مهادۀ       مجمع عمومی اتحادیۀ افریقا می
باری ومیهون جهرائم جطیهی،    مؤسس ب  ،ن اعطا ش ه است، در شرایط و اوعاا و احوال فاجع 

وا وارد شود و اق امات ال م را انجام دو . به   و ژنوسی  در امور داخلی دولتجرائم علی  برریت 
سهط    4و بطه  ورهتم ا  مهادۀ     99ومی  دلیل، ایران بر ای  باورن  ک  با پیون  بطه  دوم مهادۀ   

توانه  اجها ۀ اقه امات قههری را در  مهان ارتکهاب جهرائم یادشه ه و         مؤسس، مجمع عمومی می
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وای افریقایی ا  رریقی خارا ا  فرایط  قهانون اساسهی کرهور    ومتومیطی  در  مان سقوط حک
 (Endulo, 2012, p.266-267). مورد نظر صادر نمای 
دارد، درصهورتی که  حکهومتی ا     سط  مؤسس یادش ه نیز اشهعار مهی   92عم  ایطک  مادۀ 

در بیطی ش ه در قانون اساسی کرور مربوط ب  ق رت نرس ، عضویت ای  کرهور  وای پی روش
واسطۀ اق امات برخاست  ا  کودتای وای اخیر ب اتحادی  معلآ خواو  ش . چطی  اق امی در سال

وقوا پیوست ک  اتحادی  نیز در مهواردی ا  ایه  مهاده    نظامی در برخی ا  کروروای افریقایی ب 
استفاده کرد و عضویت کروروایی چون مالی، ساحل عاا، افریقهای مرکهزی و کطیهو را تعلیهآ     

اتحادی  اجرایهی  « شورای صل  و امطیتِ»وا ا  سوی رکطی با عطوان گون  تحریم. اعمال ای 1دنمو
تها   9222م، تحریم توگو ا  فوریه   9222تا  9229وای شود. تحریم افریقای مرکزی در سالمی
تها ژوئه     9228و ا  ،گوسهت   9227تها ،وریهل    9222، تحریم موریتانی ا  ،گوسهت  9222می 

تا مارس  9223، تحریم نیجر ا  ،گوست 9212تا دسامبر  9228یط  ا  دسامبر ، تحریم گ9223
و تحهریم ماداگاسهکار ا  مهارس     9211تها ،وریهل    9212، تحریم ساحل عاا ا  دسهامبر  9211
وایی است ک  ب  دلیل برکطهاری حکومهت وقهت کرهور خهارا ا       تاکطون ا  نمون  تحریم 9223

. نکتۀ پایهانی که  در خصهوص اعمهال تحهریم ا  سهوی       9فرایط  قانون اساسی، اعمال ش ه است
وهای شهورای امطیهت    اتحادیۀ افریقا قابل توج  است ایطک  م ت  مان تحهریم بهرخال  تحهریم   

وایی که  در بهاال بیهان    توان ا  تاریخ تحریمسا مان ملل مرخص و مح ود است. ای  نکت  را می
 خوبی برداشت نمود. ش ، ب 
 

 رهای افریقای شرقیجامعۀ اقتصادی کشو .2
 Economic Community of West)تحریم جامعۀ اقتصادی کروروای افریقای شرقی )اکواس( 

African States (ECOWAS))     م و1338تههها  1339علیههه  کرهههور لیبریههها در سهههال 

                                                           
مهالی   9219افریقا پس ا  کودتای نظامی در کرور مالی و سقوط دولت ای  کرور، در مارس  ۀبرای ماال، اتحادی .1

د و در حال حاعر نیز در دست  کروروایی قرار دارد ک  بر اساس اعالم تارنمای ای  سا مان، تحهت  کررا تحریم 
خبر تحریم مالی و افریقای مرکزی ب  دلیل وقوا کودتها در ایه     ۀتحریم سیاسی قرار گرفت  است. برای مراو 

 :Mali suspended from African Union,23 March 2012, available at .کروروا، ر.،

http://www.theguardian.com/world/2012/mar/23/mali-suspended-african-union-coup 
Central African Republic, available at: 
http://www.genocidewatch.org/centralafricanrepublic.html 

 .ر.، ،افریقا ۀوای اتحادیتحریمخصوص بیرتر در  ۀبرای مطالع. 9
Konstantinos D. Magliveras, Revised version of a paper presented at an Expert Roundtable on “The 
African Union:The First Ten Years” which was organized by the Institute of Security 
Studies, AddisAbaba, Ethiopia, 11 – 13 October 2011, available at: 
http://www.academia.edu/1103678/THE_SANCTIONING_SYSTEM_OF_THE_AFRICAN_UNIO
N_PART_SUCCESS_PART_FAILURE 
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 خلهی در ایه  کرهور و علیه  سهیرالئون     وهای دا م ب  دلیل وقوا جطگ9221تا  9222وای سال
 م9211تها   9212وهای  م، ومیطی  علی  ساحل عاا در سال9229تا  1337وای لدر میانۀ سا

 .Carter, op. cit, para)  ای اسهت وای مططقه  وای اعمال تحریم ا  سوی سا مانا  دییر نمون 

23). 
پروتکلی با عطهوان   42ای اقتصادی، مادۀ مبطای حقوقی اعمال تحریم در ای  سا مان مططق 

ورگاه دموکراسهی ا   »دارد: م است ک  اشعار می9221مصوب « بدموکراسی و حاکمیت مطلو»
ور راوی ]در کروروای عضو[ ب  ناگاه ب  نقطۀ پایان خود رسی  و یا در جایی ک  نقهض فهاح    

توان  اق امات تحریمی را حقوق برر در ی  دولت عضو اکواس ارتکاب پی ا کرد، ای  سا مان می
توانه  اشهکال   کط  که  تحهریم مهی   ادش ه در ادام  اعالم میمادۀ ی«. بر دولت مزبور اعمال نمای 

ش ه ا  سوی دولهت متخلهف بهرای    مختلفی داشت  باش : ا جمل  حمایت نکردن ا  نامزد معرفی
المللهی، نبهود سها مان وی جلسهات اکهواس در      وهای بهی   وای انتخابی در سا مانتص ی سمت

گیرنه ۀ اکهواس؛   نهادوهای تصهمیم   سر می  دولت متخلف، تعلیآ دولت عضهو متخلهف ا  تمهام   
ربط حآ عضویت خود را ب  سا مان پرداخهت کطه . در رهول اعمهال     حال بای  دولت ذیعی در

وای یادش ه، سا مان بای  اق امات دولت عضو متخلف برای با گردانه ن قهانون اساسهی و    تعلیآ
ترهویآ و حمایهت    شرایط عادی ب  کرور را تحت نظارت خود قرار دو  و در صورت لزوم ،ن را

 Protocol A/SP1/12/01 on Democracy and Good Governance Supplementary to)نمای 

the Protocol relating to the Mechanism For Conflict Prevention, Management, 

Resolution, Peacekeeping and Security, 2005). 
م با انجهام کودتهایی   9219در سال (junta)ا نظامی جونت مانی ک  در کرور مالی، گروه شب 

نظامی ب  ق رت رسی ، اکواس اعالم کرد ک  علی  ای  کرور اق امات تحریمهی خاصهی را وعهع    
نظهامی  وای دیالماتی ، تجاری و مالی بر ای  گهروه شهب   خواو  کرد. ای  اق امات شامل تحریم

ار مالی برای تحهت فرهار قهرار    . ومیطی ، اق اماتی نظیر بست  مر وای کروروای ومجوش می
 دادن ای  کرور محصور در خرهکی، موعهعی اسهت که  ا  سهوی اکهواس اتخهاذ شه ه اسهت.         

.(ECOWAS Impose Sanctions on Mali Junta, 2 Aptil 2012, available 

at:http://www.euronews.com) اعمال و در ،گوست ومان سال  9219وا در ،وریل ای  تحریم
 (Boon, ibid).برداشت  ش  

رهور  نکتۀ قابل توج  دییر دربارۀ اکواس ای  است ک  شورای امطیت تاکطون چط ی  بهار به   
مطرهور، اقه امات    29مستقیم و غیرمستقیم ا  ای  سا مان خواست  است تها در راسهتای مهادۀ    

وایی چون سومالی و سیرالئون انجام دو . اکواس نیهز در ایه  قبیهل    اجرایی ال م را در وععیت
موارد با توسل ب   ور، وارد خا، کرور مربوط ش ه است تا ابتکار عمل تأمی  امطیت و سهرکوب  

در سهال   1199دسهت گیهرد. قطعطامهۀ    المللی را به  ای و بی عامل ته ی  صل  و امطیت مططق 
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و قطعطامهۀ   (S/RES/1132 (1997), para. 8)م در خصوص جطهگ داخلهی در سهیرالئون    1337
  (S/RES/1846 (2008), para. 9)م در خصهوص د دان دریهایی سهومالی   9228در سال  1841
خهود به  اکهواس ایه       8ذیل بط   1199. قطعطامۀ 1شون وایی ا  ای  گون  موارد تلقی مینمون 

دو  تا با ومکاری دولت قانونی مطتخب سیرالئون، اق امات ال م اجرایی را در  میطهۀ  مجو  را می
وا محصوالتی نفتی و ومیطی  تسلیحات ک  در ای  قطعطام  ب  ،نحمایت ال م در مورد نفت و 

 عمل ،ورد. اشاره ش ه است، ب 

وهایی که  چهارلز تیلهور، روبهر      وای داخلی در سیرالئون و کم حال، اومیت درگیریای با
داد، موجهب شه  که     وای شورشی ای  کرور انجام مهی سابآ لیبریا، ب  صورت مخفیان  ب  گروه

سا مان ملل بخواو  تا مجو  ال م برای م اخلۀ نظامی را در اختیار ایه  سها مان قهرار    اکواس ا  
 1199ت  ا  و رای امهور خارجهۀ اکهواس در اجهالس تصهویب قطعطامهۀ        3دو . در ای  راستا، 

 Repertoire of the) مرارکت داشتط  و بر توسل ب   ور ا  رریآ م اخلۀ نظامی تأکیه  کردنه   

Practice of the Security Council: Supplement 1989-1992, 1992, p.271-272)  بر اساس .
رو  گزارشهی را پیرامهون اقه امات     92گهردد که  وهر    ایه  قطعطامه ، اکهواس ملهزم مهی      3بط  
وها و  خهود به  دولهت    3نیز ذیهل بطه     1841،م ه ب  شورای امطیت ارائ  نمای . قطعطامۀ عملب 

ظرفیت انجام اق امات اجرایی در  میطۀ مقابل  با د دان دریایی  ای ک  توان ووای مططق سا مان
وهای  وا و قایآنمای  تا ا  ای  رریآ عم  با رسی کرتیسومالی را دارن ، مجو  ال م را اعطا می

مرکو، در حال عبور و مرور ا  ساحل ایه  کرهور، به  دسهتییری و خلهع سهالح ایه  د دان        
 باردا ن .
 

 یکاییسازمان کشورهای امر .3
ای بهوده که  به  اعمهال     در رول جطگ سرد، سا مان کروروای امریکایی تطها سها مان مططقه   

وها در اوایهل دوهۀ    تحریم علی  برخی کروروای عضو خوی  مبادرت ور ی ه است. ایه  تحهریم  
 (Wilson, 2014, p.198) شصت میالدی و علی  جمهوری دومیطیک  و کوبا اتخاذ گردی ه اسهت 

در خصوص ای  سا مان ای  است ک  سا مان یادش ه به  لحهاظ سهط  مؤسهس      نکتۀ شایان ذکر
 خوی ، مبطایی حقوقی برای اعمال تحریم علی  اعضای خود ن ارد.

تها   1331وهای  کرهوروای امریکهایی علیه  وهائیتی در سهال      اعمال تحریم ا  سوی سا مان
مهم  یم ا  جانب ای  سا مانای ا  اعمال تحرنمون  م ومراه با ملل متح  و ایاالت متح ه،1334
جمهوری مطتخب . پس ا  سرنیونی رئیس(Gibbons, 1999, p.3-7) ای قارۀ امریکا است مططق 

                                                           
 .ر.، ،تحلیلی در ای  خصوص ۀبرای مراو  .1

Alexander Orakhelashvili, Collective Security, Oxford University Press, 2011, pp. 261-265. 
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م در پی کودتهایی نظهامی، اقه امات متعه دی ا  سهوی برخهی کرهوروا        1331وائیتی در سال 
نکتۀ (Swindells, 1996, p.1880-1960). ا جمل  ایاالت متح ه و سا مان ملل متح  انجام ش  

وای وفتاد و ورهتاد  جالب در ای  خصوص ایطک  ب  دلیل وقوا کودتاوای نظامی متع د در دو 
 1331وهای کرهوروای امریکهایی در ژوئه      میالدی در امریکای جطوبی، مجمع عمومی سا مان

تصویب رسان  ک  بهر اسهاس ،ن مقهرر شه  تها در      ب « اعالمیۀ سانتیاگو»ای را موسوم ب  اعالمی 
راستای یکی ا  او ا  اصلی ای  سا مان، یعطی ترویج و تقویت دموکراسی در مططق ، در صورت 
وقوا کودتای نظامی در کروروای عضو، اق امات ال م ا  سوی سا مان ا جمل  اق امات تحریمی 

 Declaration of Santiago on Democracy and Public Trust: A New).اتخهاذ گههردد. 

Commitment to Good Governance for the Americas, 1991)      چط  مهاه بعه  که  کودتهای
نظامی در وائیتی انجام ش ، اق امات تحریمی چط ی ا  سوی سا مان کروروای امریکایی علیه   

 .1تصویب رسی وائیتی ب 
عطهوان مقهر   در واشطیت  ب  1331اکتبر  9ری اجالس ویژۀ و یران امور خارج  سا مان در 

وای مسافرتی و انس اد امهوال مرتکبهان کودتها و تحهریم کامهل      گردی  ک  تحریم سا مان، مقرر
وهای فطهی   تجاری با کرور وائیتی برقرار گردد. ع م شطاسایی رژیم ناشی ا  کودتا و قطع کمه  

سا مان ب  وائیتی ا  دییر اق امات تحریمی سا مان بود ک  بر ای  اساس، نهادوهای مهالی مههم    
وهای  انی و بان  ترمیم و توسع  نیز ب  پیروی ا  اق امات سها مان، کمه   جهانی مانط  بان  جه

 طه گان ینما ،ییشطاسها  ع م  یا ۀجینت درفطی خوی  را ب  ای  کرور ب  حالت تعلیآ در،وردن . 
 شه ه یمعرفه  افرادعوض،  درو  نر ن  رفت یپذ سا مان در زین حکومت  یا یسو ا  ش هفرستاده

 یکرهور در سها مان کرهوروا     یه ا ۀط ینما عطوانب  یجمهورسیئر  یتبع در حکومتِ یسو ا 
برگهزاری   .گرفتطه  قهرار   رشیپهذ  مهورد  یمانط  بان  جهان یالملل یب ینهادوا ریو سا ییکایامر

، 1334اکتبهر   12ادامه  داشهت تها ایطکه  در      1332ژوئه    2وای ویژه برای وائیتی تها  اجالس
ای وای مططقه  در نتیجۀ فراروای ناشی ا  تحریمجمهوری مطتخب ای  کرور، ،ریستی ، رئیس

وای شورای امطیت و کروروایی چون ایاالت متحه ۀ  سا مان کروروای امریکایی در کطار تحریم
 (Caminos, 1999, p.141-142). امریکا ب  ق رت با گرت

 وهای وهای عضهو سها مان بها تحهریم     نکتۀ مهم در ای  میان ای  بود که  بسهیاری ا  دولهت   
 وهها راکردنهه  و گههاوی وههم اسههباب دور  دن ،نی مههورد نظههر سهها مان ومکههاری نمههی اتخههاذ

 ختط ؛ به  ومهی  دلیهل بهود که  شهورای      سها برای حکومت ناشی ا  کودتای وائیتی فراوم مهی 

                                                           
 .ر.، ،بحران وائیتی خصوصمریکایی در اق امات دییر سا مان کروروای ا ۀبرای مراو . 1

H. Caminos, The Role of American Organization in the Promotion and Protection of Democratic 
Governance, Recueil des Cour, 1999, 141-142. 
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 ,Reinalda) .امطیت دو سال پس ا  مراو ۀ عملکرد عهعیف اعضهای سها مان وارد عمهل شه       

2009, p.608.) 
 

 یۀ اروپااجرای تحریم در اتحاد
رهور خهاص، ا  انسهجام و    رور کلی و در مورد ایران به  وا در اتحادیۀ اروپا ب نظام اجرای تحریم

ای دییهر و حتهی خهود سها مان ملهل متحه        توجهی ب  نسبت نهادوای مططقه  وماوطیی قابل
وها  وای عضو در اثر خواست ،نگون  ک  گفتیم، ورچ  میزان انسجام دولت. ومانبرخوردار است

گونه   ، ایه  موعهوا در اجهرای تصهمیمات ایه      1ای بیرتر شهود سا ی مططق مبطی بر یکاارچ 
رور مرخص، در عرصۀ اعمال تحریم و اجهرای ،ن،  وا نیز اثر معطاداری خواو  داشت. ب سا مان

ای  نکت  بسیار مرهود است و ب  یکی ا  ابزاروای مؤثر اتحادی  در جهت رسهی ن به  وحه ت و    
گرایی اعضا تب یل ش ه است. اتحادیۀ اروپا تحریم را ابزاری برای رسی ن رریآ ومیکاارچیی ا  

کط . بر اسهاس تارنمهای روابهط خهارجی اتحادیهۀ اروپها،       ب  سیاست خارجی ای  نهاد قلم اد می
وهای ثالهث، اشهخاص و    وها علیه  دولهت   تحریم»موعع خود اتحادی  در ای   میط  ای  است ک  

شون  ک  بهرای  ی  ابزار اساسی در سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا تلقی میعطوان ا ب وموجودیت
کهار گرفته    پیییری او ا  اتحادی  بر مبطهای اصهول سیاسهت مرهتر، خهارجی و امطیتهی به        

ای تحمیلهی شهورای امطیهت ذیهل فصهل      وای اتحادی ، مبتطی بر تحریموشون . برخی تحریممی
است ک  عالوه بر ت ابیر مورد نظر ملل متح  علیه    وفتم مطرور و برخی دییر اق امات مستقلی

 ,European External Action Service, Sanctions policy) «گرددموجودیت و  ، اعمال می

http://eeas.europa.eu.) 
حال، ای  نکت  نیز شایان ذکر است ک  فرایط  تصویب و اجرای تحریم در اتحادیۀ اروپها  ای با

وبات تحریمی ملل متح  یها مصهوبات تحریمهی مسهتقل خهوی  درپهی        ک  در اثر اجرای مص
دانهان، تحهوالت   دارد و ب  تعبیر یکی ا  حقهوق با یک ییر وای فراوانی گرفت  ش ه است، مرابهت

 شودموجود در وری  ا  ای  فرایط وا موجب اثرگذاری در دییر فرایط وای تحریمی اتحادی  می

(Bethlehem, ibid) مبحث ب  مبانی تحریم در اتحادیۀ اروپا خواویم پرداخت. . در ادامۀ ای 
 
 
 

                                                           
 .ر.، ،اروپا ۀسا ی اتحادیتاریخی ، مبانی و مباحث مربوط ب  یکاارچ  بارۀدر. 1

August Reinisch, Essential Questions in EU Law, Cambridge University Press, 2009, pp. 1-12. 
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 مبانی حقوقی تحریم در اتحادیۀ اروپا .1

، اکطون به   1پس ا  بیان ای  مق م  بسیار مختصر در خصوص تاریخیۀ ترکیل و ارکان اتحادی 
ن در ایه   میطه ، کمیتهۀ مرهاورا    پهردا یم.  موعوا اجرای تحریم در چارچوب اتحادیۀ اروپا می

عمل وای عضو شورا ب الملل شورای اروپا در پرسری ک  ا  دولتحقوقی در خصوص حقوق بی 
وا توج  نران داده وای شورای امطیت در صالحیت سر میطی ،ن،ورده، ب  نحوۀ اجرای قطعطام 

وای شورای امطیت در چارچوب نظم حقهوقی اتحادیهۀ   است. در ای  میان، شیوۀ اجرای قطعطام 
ز م  نظر قرار گرفت  است. در ای  باره، گفت  ش ه است ک  اتحادیۀ اروپا معموالک فرایط ی اروپا نی

ای را در ای  مسیر پی  رو دارد؛ نخسهت، شهورای و یهران اتحادیه  موعهع مرهترکی       دومرحل 
(Common Position)نمای  ک  بر اسهاس ،ن دیه گاه اعضهای جامعهۀ اروپهایی را در      را اتخاذ می

دارد و سهاس در مرحلهۀ دوم، بسهت  به      وای شورای امطیت بیهان مهی  طعطام خصوص اجرای ق
وای عضو، م  نظهر  ملی دولتنظام ماویت موعوا، اجرای قطعطام  در سط  جامع  یا در سط  

 گیرد.قرار می
بر ای  اساس، تقریباک تمام موارد اجرای قطعطامۀ شورای امطیت ا  رریآ دستورالعمل جامعه   

lation)(Community Regu گون  دستورالعمل دارای گسترۀ اجرایی و ،ییطی . ای 9شودانجام می

                                                           
تهوان چطهی  گفهت که  نظهم حقهوقی       می ،کوتاه و نیاوی گذرا ب  نهادوای حاکم بر اتحادی  ۀبا توج  ب  تاریخی. 9

 یادشه ه  یرا نههاد   ،وردار استالمللی برخاروپا ا  انسجام بیرتری در قیاس با نظم حقوقی بی  ۀحاکم بر اتحادی
توانست  است با ایجاد مقررات و سا وکاروای بسیار کار،م  و مبتطی بر نیا وای خهوی ، عطصهر ومکهاری را در    

اروپها در ایه     ۀمیان اعضای خود تأمی  و ب  سوی یکاارچیی در معطای ی  دولت ف رال حرکت نمای . اتحادی
،ی  که   الملل ب  حساب میای در چارچوب حقوق بی سا مان مططق  موفقی ا  ۀا  عمر خوی ، نمون چط  دو 

تر، با سا وکاروای تفکی  ش ه و کار،م  خهود ومیهون دیهوان اروپهایی     با داشت  مقررات مطسجم و ا  ،ن مهم
و به  ایه  وسهیل  انسهجام و      ،ب  اجرای حقوق حهاکم بهر ،ن اقه ام    است دادگستری و شورای اتحادی ، توانست 

تهوان در  فهرد اتحادیه  را مهی   به  ای تقویت و تحکیم نمای . ویژگی مطحصردر چارچوب نهادی مططق  وح ت را
عواملی چون تفکی  قوا و انسجام در اجرای مقررات حاکم بر اتحادی  مهورد توجه  قهرار داد. بهرخال  ویژگهی      

 ، مجریه  و قضهایی اسهت،    گانه  مقططه  المللی ک  فاق  اقت ار عالی  در معطای وجود قهوای سه   نظم حقوقی بی 
وای حقوقی داخلی ا  چطهی  مهووبتی برخهوردار اسهت و ایه  موعهوا       اروپا در معطایی نزدی  ب  نظم ۀاتحادی

نحو مطلوبی، کار،م  و مؤثر واقهع شه ه اسهت. بهرای     خود بر اجرای مقررات و حقوق حاکم بر اتحادی  ب  ۀنوبب 
  .ر.، ،بیرتر در ای  خصوص ۀمطالع

Catherine Barnard and Steve Peers (eds.), European Union Law, Oxford University Press, 2014. 

اروپا وجود دارد که  موسهوم به  مطهابع اولیه ،       ۀ،ور در نظم حقوقی اتحادیشایان ذکر است ک  س  نوا مطبع الزام .1
وها را  گذار اتحادی  بهوده و صهالحیت  ا  معاو ات پای  برگرفتۀمطابع ثانوی  و حقوق تکمیلی وستط . مطابع اولی  

رو، چهارچوب حقهوقی که  در قالهب ،ن مبهادرت به  فعالیهت        نمایط  و ا ایه  میان سا مان و اعضا مرخص می
وا در ای  حیطه   کطط ه اسطاد مؤسس سا مان ا جمل  پروتکلکط . اسطاد اصالح و تکمیلکطط  را تعیی  میمی
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باش . ومیطی ، ای  دستورالعمل در کلیت خوی  وای عضو میعامی بر مقررات متعارض دولت
سایر مقرراتی ک  در موعهع مرهتر،   ،ور است. وای عضو الزامرور مستقیم برای تمام دولتو ب 

توان ب  تحهریم  وای عضو قرار دارن  ک  ا جمل  میرچوب صالحیتی دولتن ، در چاادرا گردی ه
وهای عضهو در   ای وارد بر مسافرت اشخاص تحریمی اشاره داشت. دولتوتسلیحاتی و مح ودیت

سیاست مرهتر،  وا مطابآ با موعع مرتر، ای   میط  بای  تضمی  نمایط  ک  اق امات ملی ،ن
ایه  بهاره، شهیوه و شهکل اجهرای تحهریم مربهوط برعهه ۀ         است و در  امطیتی و خارجی اتحادی 

 Committee of Legal Advisers on Public International). شهود عضو گذارده مهی  وایدولت

Law (CAHDI), European Union, March 2006) 
وهای اتحادیه ، دارای تهاریخی بهرای اتمهام اقه امات       در خصوص ای  نکته  که  ،یها تحهریم    

وها در  دارد ک  معموالک تاریخ انقضای تحریمباش  یا خیر، سط  یادش ه اعالم مییمح ودکطط ه م
واسطۀ تصویب مصوبۀ مرتبطی در ومان  میط ، مصوبۀ مقررۀ مربورۀ اتحادی  درا، و یا ایطک  ب 

رد که  مصهوبات تحریمهی    داشود. در ادام ، گهزارش یادشه ه چطهی  اشهعار مهی     پیری  لرو می
صالح داخلی برای اعطای عطوان مقام ذیخواو  تا فرد یا نهادی را ب خود می اتحادی ، ا  اعضای

. (Competent Authorities)مجو وای مربوط به  اسهتاطای قطعطامهۀ تحریمهی معرفهی نمایه        
ومیطی  گفت  ش ه است ک  گاوی کمیسیون اتحادی  چطی  نقری را در موارد انه کی برعهه ه   

ر ای  گزارش ب  ،ن اشاره ش ه ای  است ک  به  وطیهام اعطهای    گیرد. نکتۀ مهم دییری ک  دمی
اختیاراتی ا  سوی شورای امطیت ب  کمیتۀ تحریمی رژیم تحریمهی ناشهی ا  قطعطامهۀ شهورای     
امطیت، مانط  درا نام اشخاص تحریمی ج ی  در فهرست تحریمی شهورای امطیهت، کمیسهیون    

یل را برعه ه دارد. ومیطی  اگر مواردی مبطهی  رسانی اق اماتی ا  ای  قبرو اتحادی  مسئولیت ب 
بر ،یی  و شیوۀ چیونیی خروا ا  فهرست تحریمی در قطعطام  درا ش ه باش ، ای  موعهوا در  

                                                                                                                                        
ط با چارچوب کلی ساختار اتحادی ، موا ی  و مقررات اولی  ایه  سها مان را   گیرن . بطابرای ، اسطاد مرتبجای می

جانبه   شون . اق امات یه  وای سا مان مینام جانب  و موافقتدوط . مطبع ثانوی  شامل اق امات ی ترکیل می
وها  روطمهود  ،(regulations)وها  نخسهت، دسهتورالعمل   ؛ن شهو بطه ی مهی  کلهی تقسهیم   ۀسا مان نیز ب  دو دست

(directives)  تصهمیمات ،(decisions)  وها  و توصهی   وها دیه گاه و(opinions and recommendations)دوم،  ، و
وهای سها مان نیهز    نامه  وایی ک  موسوم ب  اوراق سفی  و سبز وستط . موافقتاق امات مراب  مکاتبات و توصی 

وهای  نامه  وای اعضا با یک ییر و موافقهت نام تسا مان با اشخاص ثالث، موافق ش ۀوای مطعق نام مانط  موافقت
 . مطهابع  شهون رور ربیعی بخری ا  مقررات سها مان قلمه اد مهی   ه میان نهادوای مختلف سا مان ب ش مطعق 

الملهل و اصهول کلهی    قضایی دیوان اروپایی دادگستری، حقوق بی  ۀروی ۀتکمیلی حقوق اتحادی  نیز دربرگیرن 
سا ن  تا خألوای موجهود میهان مطهابع اولیه  و ثانویه  حقهوقی اتحادیه  را        ادر میحقوق وستط  ک  دیوان را ق

 .ر.، ،بررر  نمای . برای مطالع  بیرتر
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_en.htm 

 Alina Kaczorowska, European Union Law, Routledge, 2013, pp. 108-109. 



 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     012

 

توانه  در  صالح داخلی دولت عضهو مهی  شود و مقام ذیوای مربوط اتحادی  درا میدستورالعمل
 (Ibid). انجام دو  ای  خصوص اق امات ال م را 

 

 های ساختاری تحریم در اتحادیۀ اروپااختار و محدودیتس .2
و خهارجی تقسهیم    رهور کلهی به  دو بخه  داخلهی     روابط حقوقی اتحادیۀ اروپا ب رور کلی، ب 
شود. اعمال تحریم ا  سوی اتحادی  بر اساس مقررات مربوط ب  بخه  روابهط خهارجی ایه      می

نسهخۀ   9. برابهر بطه  نخسهت مهادۀ     1،یه  شود و ب  حالت اجهرا در مهی  بط ی میسا مان صورت
وهای  ،  مانی ک  معاوه ات مهرتبط اتحادیه ، صهالحیت    9یکاارچ  معاو ۀ کارکردی اتحادیۀ اروپا

توان  در ای   میط  دست ب  کطط ، اتحادی  میای خاص ب  اتحادی  اعطا میانحصاری را در  میط 
رهور خهاص، در راسهتای    . به  9ویب برسان تص،وری را ب گذاری بزن  و مصوبات قانونی الزامقانون

                                                           
 European External Action)«بخه  اقه امات خهارجی اروپهایی    »عطهوان   بها لیسبون، بخری  ۀبر اساس معاو . 1

Service)   عالی سیاست مرتر، امطیتهی و   ۀبیطی گردی  ک  ریاست ،ن را نمایط در سا وکاروای اتحادی  پی
کمیسهیون اروپهایی، پیرهطهادوای ال م را در خصهوص      خارجی برعه ه دارد. وی پس ا  مرورت بها پارلمهان و  

ب  تصویب مقهررات   واو شورا نیز بر اساس ای  پیرطهاد کط میاق امات قانونی ب  شورای و یران اتحادی  ارسال 
پهردا د.  اروپا ا جمل  تحریم، م یریت بحران و نظهارت بهر حقهوق برهر مهی      ۀوای خارجی اتحادیال م در  میط 
وایی ک  علی  ایهران  شود. تمام تحریماداره و سامان وی می ،ای  نهاد ا  سویمور خارجی اتحادی  درواقع، تمام ا

عهالی سیاسهت مرهتر، امطیتهی و      ۀ طه نمای ا  رهر  تصویب رسی ه اسهت،  شورای و یران اتحادی  ب  ا  سوی
اشهتون بودنه . مقهر ایه       سابآ خانم ۀیریطی و نمایط گفعلی خانم مو ۀان . نمایط خارجی اتحادی  پیرطهاد ش ه

نمایط ه دارد. ای  نهاد بر اساس پیرطهاد خانم اشهتون در   142نهاد در بروکسل بلژی  است و در سراسر جهان 
کار خود را رسهماک ،غها     9211شورای و یران اتحادی  تأسیس گردی  و ا  اول ژانوی   ا  سوی 9212جوالی  91

 .ر.، ،کم بر روابط خارجی اتحادی بیرتر در خصوص حقوق حا ۀنمود. برای مطالع
Bart Van Vooren, Ramses Wessel, Ramses A. Wessel (eds.), EU External Relations Law: Text, 

Cases and Materials, Cambridge University Press, 2014; Pieter Jan Kuijper, Jan Wouters, Frank 
Hoffmeister, Geert de Baere, and Thomas Ramopoulos (eds.),The Law of EU External Relations: 

Cases, Materials, and Commentary on the EU as an International Legal Actor, Oxford University 

Press, 2013. 
2. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union - Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - 
Protocols - Annexes - Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference 
which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 - Tables of equivalences, available 
at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN 

معاو ه بیان شه ه اسهت.    9 ۀوای موجود میان اعضا و اتحادی  در چارچوب حقوقی اتحادی  در مادانواا صالحیت. 9
وهای انحصهاری را به      مانی ک  معاو ه صالحیت ،داردی  اشعار میوا چطای  ماده در خصوص تو یع صالحیت

،ور اتخاذ نمای .  مانی وهم که  معاوه ه،    کط ، تطها اتحادی  قادر است در ای  باره اق امات الزاماتحادی  اعطا می
توانطه  در ،ن حهو ه خهاص به      کطه ، وهر دو مهی   وای عضو اعطها مهی  صالحیت مرترکی را ب  اتحادی  و دولت

وای گمرکهی، قواعه  رقابهت در    وایی چون اتحادی ، اتحادی  در  میط 9 ۀبر اساس مادگذاری دست بزنط . انونق
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، خهود ، اتحادی  بای  سیاست مرتر، امطیتی و خهارجی  9وا، برابر بط  چهارم مادۀ اعمال تحریم
 ومیون چارچوب برنام  سیاست دفاعی مرتر، را تعریف و ،ن را اجرا کط . 

 912مهادۀ  قرار دارد، « اق امات مح ودکطط ه»بر اساس بخ  چهارم معاو ه ک  ذیل عطوان 
وطیهامی که  تصهمیمی مطهابآ بها      »دارد: سابآ معاو ۀ جامعۀ اروپایی( چطی  اشعار مهی  921)

معاو ۀ اتحادی  اتخاذ گردی  و بیانیر قطع یا کاو  جزئی یا کلی روابط اقتصادی و مالی با یه   
یطه ۀ  یا چط  کرور ثالث بود، شورای اتحادی  بر مبطای رأی اکاریهت ال م در برابهر پیرهطهاد نما   

عالی اتحادی  در امور خهارجی و سیاسهت امطیتهی و کمیسهیون اتحادیه ، مبهادرت به  تصهویب         
اق امات عروری خواو  نمود و در ای  راستا، پارلمان اروپا را نیز ا  ای  موعوا ،گاه خواو  کهرد  

ا ای ر)بط  نخست(. وطیامی ک  تصمیم ال م در ای   میط  اتخاذ ش ، شورا اق امات مح ودکطط ه
وهای  وا و موجودیتبر اساس ،یی  مط را در بط  نخست علی  اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه

رسان  )بط  دوم(. عم  ایطک  اق امات مح ودکطط ۀ مربوط بایه  حهاوی   تصویب میغیردولتی ب 
در راستای بط  سوم ومی  مهاده،  «. وای حقوقی باش  )بط  سوم(مقررات ال م در  میطۀ تضمی 

کطه  که  رعایهت حقهوق و     ک  به  معاوه ه پیوسهت شه ه اسهت، اعهالم مهی        92شمارۀ اعالمیۀ 
رور خاص ب  معطای توج  مطاسب ب  حمایت و رعایت حقهوق مربهوط به     وای بطیادی  ب ، ادی

افزایه  که  بهرای    ربط است. اعالمی  در ادام  مهی وای ذیترریفات قانونی اشخاص و موجودیت
در خصههوص تصههمیمات داخههل در موعههوا اقهه امات  تضههمی  یهه  بهها بیطی قضههایی کامههل  

مح ودکطط ه، تصمیم اتحادی  بای  مبتطی بر معیاری مرخص و روش  باش . ایه  معیاروها بایه     
 Declaration). وای خاص وری  ا  اق امات مح ودکطط ه درنظر گرفت  شهود متطاسب با ویژگی

on Articles 75 and 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union.) 
معاو ۀ یادش ه نیز دیوان اروپایی دادگستری نبایه    972شایان ذکر است ک  بر اساس مادۀ 

رور در مورد اقه امات  در خصوص مقررات مرتبط با سیاست مرتر، امطیتی و خارجی و ومی 
گفته   ۀ پهی  وا، اعمال صالحیت نمای . در ادامۀ مهاد مصوب اتحادی  بر اساس ای  گون  سیاست

                                                                                                                                        
تحهت   ،شان یورو است، حفظ مطابع بیولهوژیکی دریهایی  با ار داخلی، سیاست پولی اعضایی ک  واح  پولی ۀحو 
 ۀنیهز حهو    4 ۀ. ماد ینمای م مال ماتیاق ام ب  اتخاذ تصم مرتر، یتجار استیس و التیش مرتر، استیس

سیاسهت اجتمهاعی    ؛با ار داخلی :ن  ا اوا عبارتشمرد. ای  حو هوای مرتر، اتحادی  و اعضا را بر میصالحیت
 ۀمهاد  ۀانسجام اقتصادی، اجتماعی و سر میطی، کرهاور ی و شهیالت جهز در حهو      ؛ش ه در ای  معاو هتعریف
 ،وهای ، ادی حهو ه  ؛انهرژی  ؛فهرا اروپهایی   یواشبک  ؛حمل و نقل ؛کطط هحمایت ا  مصر  ؛محیط  یست ؛قبل

در خصوص مفههوم، مسهائل و   موعوعات سالمت عمومی. خصوص امطیت و ع الت و نیرانی ایمطی مرتر، در 
 .ر.، ،اروپا ۀوا در اتحادیمباحث مربوط ب  تو یع صالحیت

Marise Cremona, Defining Competence in EU External Relations: Lessons from the Treaty Reform 
Process, in, Alan Dashwood and Marc Maresceau, Law and Practice of EU External Relations: Salient 
Features of a Changing Landscape, Cambridge University Press, 2008, pp. 34-69. 
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تصهمیماتی که  مبهادرت به      حال، دیوان مزبور بای  در خصوص قانونی بهودن  ای با»،م ه است: 
شهود،  وعع اق امات مح ودکطط ۀ مصوب شورای اتحادی  علی  اشخاص حقیقهی و حقهوقی مهی   

درواقع، ای  با بیطی قضایی مبتطهی بهر حفهظ حقهوق اشهخاص      «. صالحیت خود را اعمال نمای 
 باش .ق امات اتحادی  و انطباق مصوبات اتحادی  با موا ی  حاکم بر ای  سا مان میمتأثر ا  ا

، مفهاویم  9224ژوئه    7نکتۀ قابل ذکر دییر در ای  قسمت ای  است ک  اتحادی  در تاریخ 
در مههورد اسههتفاده ا  اقهه امات  اصههول اولیهه »بطیههادیطی را در سههط  بسههیار مهمههی بهها عطههوان  

 Basic Principles on the Use of Restrictive). تصهویب رسهان    به « مح ودکططه ه )تحهریم(  

Measures (Sanctions), Council of the European Union, 2004)  
وهای بعه ی تکهرار شه  که       مفاد ای  سط  در اسطاد دییری با عطاویطی مرهاب  ،ن در سهال  

راوطمها و  اصهول،   است. ویژگهی مهمهی که  در ومهۀ ایه       9214وا مربوط ب  ،وریل ،خری  ،ن
روطمودوا وجود دارد ایه  اسهت که  برخهی عطاصهر تفسهیری مانطه  تبیهی  برخهی واژگهان و           

وای راوبردی در اتخاذ تحهریم، در ایه  اسهطاد بیهان     کاررفت  در تحریم یا سیاستاصطالحات ب 
ان  تووا در چارچوب اتحادی ، میش ه است ک  ب  وطیام رسی گی قضایی یا اجرای اداری تحریم

 کار گرفت  شود.ب 
بر اساس بط  نخست ای  اصول اولی  یا بطیادی ، اتحادی ، خهود را متعهه  به  کهاربرد مهؤثر      

المللی بر اساس مطرور عطوان ابزاری مهم برای حفظ و با گردان ن صل  و امطیت بی وا ب تحریم
ی  اسهاس، در  کطه . بهر ومه   ملل متح  و سیاست مرتر، امطیتی و خارجی اتحادی  معرفی می

ادام ، اظهار ش ه ک  شورا، حامی ومیریی ملل متح  اسهت و تعهه ات خهود را ربهآ مطرهور      
وای اتخهاذی ا  سهوی   اتحادی ، اعمال تحریم دوم، بط  برابرانجام خواو  رسان . در ای  مسیر، ب 

ۀ دارای نمایه . نکته  موقع تضمی  میرور کامل، مؤثر و ب شورای امطیت سا مان ملل متح  را ب 
کطه  که    اومیت در بط  سوم ای  اصول گطجان ه ش ه است. بر اساس ای  بط ، اتحادی  اعالم می

وهای  وای مستقلی را برای مقابل  با تروریسم و اشهاع  نیهافت  سهالح   در صورت عرورت، تحریم
 ای اتخاذ خواو  نمود.وست 

وق برهر، دموکراسهی و   عم  ایطک  اتحادی  وج  دییر اعمال تحریم را تقویهت رعایهت حقه   
وا بر اساس سیاسهت مرهتر،   دان ، اتخاذ و اعمال تحریمحاکمیت قانون و حاکمیت مطلوب می

امطیتی و خارجی خوی  را م  نظر قرار خواو  داد و در ای  مسیر مطهابآ بها تعهه ات خهوی      
 مهانی  وها را  لملل عمل خواو  نمود. برابر بط  پهطجم، اتحادیه  اجهرای تحهریم    اربآ حقوق بی 

ومراه المللی ب کط  ک  حمایت ریف وسیعی ا  شرکای خود را در عرصۀ بی مطلوب توصیف می
عطهوان بخرهی ا  سیاسهت مطسهجم و جهامع      داشت  باش . برابر بط  شرم، اتحادی  تحریم را به  

دوه  ا   خوی  برشمرده است و ریف اق اماتی را ک  در راستای اجرای تحریم م  نظر قرار مهی 
عطوان ،خری  حرب ، اق امات قهری بر اساس مطرور ملل متح  وا تا ب سیاسی و مروق گفتیوی
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شود که  در تفاسهیر و اجهرای    گیرد. ای  بط  نیز در  مرۀ مفاد مهم ای  سط  تلقی میرا دربر می
 توان  مورد توج  قرار گیرد.اق امات تحریمی اتحادیۀ اروپا می

شهود تحهریم بایه  و فمطه  باشه  و      ست ک  گفته  مهی  مقررۀ مهم دییر در ای   میط  ای  ا
وها  نحوی اعمال گردد ک  بیرتری  اثر را بر رفتار کسانی داشت  باش  ک  قص  اثرگذاری بر ،نب 

وای و فمط  بای  تا ح  امکان ور گون  اثر مطفی انسانی یها ،ثهار ناخواسهت  را    وجود دارد. تحریم
وها کهاو  دوه . در    رن  یا کروروای ومجوار ،ندر خصوص اشخاصی ک  و   تحریم قرار ن ا

وای دسهتیابی به  ایه     ای  راستا، تحریم تسلیحاتی، ممطوعیت ص ور روادی  و انس اد اموال، راه
پردا د ک  اتحادی  ان . بط  وفتم ب  ای  مقول  میو   وستط . ای  نکات در بط  شرم درا ش ه

تحریم را با فضای امطیتی موجود تطبیهآ خواوه    وای خود را مطق  ساخت ، مرور  مان تحریمب 
وای غیردولتی نیز بها رعایهت مهوا ی     وایی بر موجودیتداد. در ای  مسیر اگر ال م باش  تحریم
گردد. شورای و یران اتحادیۀ اروپا بر ایه  دیه گاه اسهت    حقوق برر و حاکمیت قانون اعمال می

 کار گیرد.پذیر ب ی انعطا وا را ب  صورت مورد ب  مورد و ب  شکلک  تحریم
کط  که   در بط  نهم ب  موعوا مهم دییری اشاره ش ه است. بر ای  اساس، اتحادی  اعالم می

رور مرهخص تعریهف و درا شهود. اصهل     او ا  اتحادی  ا  اتخاذ تحریم بای  در اسطاد مربوط ب 
خود وستط  و بها   ۀ شوا برای تضمی  دستیابی ب  او ا  تعیی مهم دییر، بررسی مطظم تحریم

وها  رو، پایان تحهریم ای وای یادش ه بای  برداشت  شود. ا بر،ورده ش ن او ا  تحریم، مح ودیت
بر اساس مقررات و ،یی  اتحادی  خواو  بود. بر اساس بط  دوم و ،خر ای  اصول، اتحادی  با مه   

  است، مبهادرت به  وعهع    وایی ک  ا  گذشت  ،موختنظر قرار دادن ای  اصول و با تکی  بر درس
 وا در حیطۀ داخلی و در چارچوب ملل متح  خواو  نمود. تحریم و بهبود اجرای ،ن

کطیم، با بیان ای  اصول، اتحادیۀ اروپا موعع تقریباک روشهطی را در  گون  ک  مراو ه میومان
صورت نقض  توان درقبال اتخاذ و اجرای تحریم و اق امات مح ودکطط ه ابرا  نموده است ک  می

ای  اصول در  مان اجرای تحریم ا  سوی ارکان و اعضای اتحادی ، ب  ،ن استطاد نمود و ا ،نجایی 
توان  تعه اتی را بهرای اتحادیه    وا میک  ای  اصول وععیتی مراب  نقر  راه دارن ، تخطی ا  ،ن

 ومراه داشت  باش .جانب  ب واسطۀ ص ور عملی ی ب 

، اصول راوطمایی ا  رر  اتحادی  انترار پی ا کرد ک  ب  تعریف و 9219،وریل  91در تاریخ 
کهار رفته  در ادبیهات تحهریم اختصهاص داشهت. در ایه         ت قیآ در قلمرو برخی اصطالحات به  

درص  حآ مالکیتی و یا  22دییر ب  معطای داشت  « مالکیت موجودیتی بر موجودیت»خصوص 
نیز در خصوص اشهخاص حقهوقی در   « کطترل»  گردد. اصطالح داشتبیرتری  مطفعت تلقی می
ان  ا :  مهانی که  موجهودیتی اختیهار     کط . برخی ا  ای  عطاصر عبارتچط  وج  عیطیت پی ا می

انتصاب یا عزل اعضای اکاریت اداری، اجرایی یا ویئت م یره را داشت  باش ؛ موجودیتی که  در  



 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     018

 

تطهایی امکان انتصاب یها عهزل   وی  ب واسطۀ رأی خدو سال مالی متوالی دارای سمت بوده و ب 
اعضای اکاریت اداری، اجرایی یا ویئهت مه یره را داشهت  باشه ؛ پیهرو موافقهت سهایر اعضها یها          

نمایه ؛ داشهت  حهآ بهر     تطهایی کطترل میداران را ب داران، اکاریت حآ رأی اعضا یا سهامسهام
انفهرادی یها مرهتر،     استفاده جزئی یا کلهی امهوال موجودیهت یها شهخص حقهوقی؛ و تسههیم       

وها. اصهول راوطمهای مربهوط اشهعار      وای شخص یا موجودیت حقوقی یها تضهمی  ،ن  مسئولیت
دارد ک  مبطای اعمال معیاروای یادش ه ب  صورت مورد ب  مورد خواو  بهود. درصهورتی که     می

ش ه در فهرسهت تحهریم را کطتهرل    موجودیتی حقوقی تأسیس شود تا موجودیت حقوقی لیست
 جودیت ج ی  نیز بای  برای درا در لیست تحریمی ا  سوی دولت عضو پیرطهاد شهود کط ، مو

.(Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions)in 
the framework of the EU Common Foreign and Security Policy: New elements, p.3-

6.) 
مطترر ش ه است، اتحادی  تحریم را ابهزاری   9214،وریل  93  ب  تاریخ در برگۀ ارالعاتی ک

کط  ک  برای دستیابی ب  او ا  سیاست مرهتر، امطیتهی و خهارجی ایه  سها مان      معرفی می
شهود. ا  مطظهر   الملل اعمال مییعطی صل ، دموکراسی، حقوق برر، حاکمیت قانون و حقوق بی 

شون ، بلک  صرفاک در پی ترییر سیاست یا فعالیهت  کار برده نمیب ماابۀ تطبی  وا ب اتحادی ، تحریم
وها در  افزایه ، تصهویب تحهریم   موجودیت تحریمی وستط . برگۀ ارالعاتی یادش ه در ادامه  مهی  

اتحادی  ب  پیرطهاد شورای سیاست مرتر، امطیتی و خهارجی و تصهویب ،ن ا  سهوی شهورای     
وای شورای پذیرد ک  عالوه بر اجرایی کردن تحریمیو یران اتحادی  ب  شکل اتفاق ،را صورت م

وا مصهوب گهردد و حتهی    امطیت سا مان ملل، ممک  است مواردی نیز برای تکمیل و تقویت ،ن
 EU restrictive) .اق اماتی مح ودکطط ه ب  صورت مستقل ا  سوی اتحادی  م  نظر قرار گیهرد  

measures factsheet (29 April 2014), p.1.) 
تر وم بیان کردیم و در ای  سط  نیهز به  ،ن اشهاره شه ه اسهت، برخهی       گون  ک  پی ومان

وهای  وا مانط  تحریم تسلیحاتی و ممطوعیت مسافرتی ب  شهکل مسهتقیم ا  سهوی دولهت    تحریم
نمای  ک  برای اعضها  شود و شورای و یران صرفاک تصمیمی را در ای  باره اتخاذ مینجام میعضو ا
وهای صهادراتی،   وایی نظیر اق امات مربوط ب  انس اد اموال و ممطوعیهت ،ور است. اما تحریمالزام

گههذاری اجرایههی بهه  شههکل صهه ور تحههت صههالحیت خههود اتحادیهه  قههرار دارد و نیا مطهه  قههانون
بر اسهاس پیرهطهاد مرهتر، نمایطه ۀ عهالی اتحادیهۀ اروپها در روابهط خهارجی و           دستورالعمل

باش  ک  خود حاوی جزئیات دقیآ اق امات مهورد نظهر شهورا اسهت. ایه       کمیسیون اتحادی  می
دستورالعمل معموالک ی  رو  پس ا  چاپ در رو نامۀ رسمی اتحادی ، بر شههرون ان و با رگانهان   

نکتۀ دارای اومیت دییر در ایه  بهاره ایه  اسهت که       (Ibid). شود ی می،ور تلقاتحادی  نیز الزام
وهای خهوی  را به  صهالحیت سهر میطی و وهوایی اتحادیه  محه ود         اتحادیۀ اروپا قلمرو تحریم

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf
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لملهل تلقهی   اگهذاری، نقهض حقهوق بهی     دارد ک  اعمال فراسر میطی قهانون نمای  و اعالم میمی
 (Ibid, p.3) .شود می

ای ایران به  ،ن اشهاره   و مهمی ک  جا دارد در پی تحوالت اخیر در برنام  وست  نکتۀ پایانی
جهوالی   11)برجهام( در  « برنامۀ جامع اقه ام مرهتر،  »شود، موعوا پذیرش توافقی موسوم ب  

)چی ، فرانس ، ،لمهان، روسهی ، بریتانیها،     2+1ا  سوی ایران و گروه کروروای موسوم ب   9212
و  9212جهوالی   11طیی اتحادیۀ اروپا( است. درواقع، با پذیرش برجام در ایاالت متح ه با وماو

وهای  ، ترییر بطیادیطی در وعهع تحهریم  9212جوالی  92در  9991در پی ،ن، تصویب قطعطامۀ 
شهود. ظهاور قطعطامهۀ    ب  اختصار ذکر می 9991وجود ،م . برخی نکات مهم قطعطامۀ مربوط ب 

  ذیل فصل وفتم صادر نر ه است،  یهرا چطهی  موعهوعی    دو  ک  ای  قطعطامنران می 9991
اقه ام بهر اسهاس    »وای شورای امطیت، با عطهوان  معموالک در بط  پایانی قسمت مق ماتی قطعطام 

شود. ومیطی  بر اسهاس سها وکار برجهام که  تهوافقی خهارا ا        درا می« فصل وفتم 41مادۀ 
حال، برخی ای یری  لرو خواوط  ش . باوای پچارچوب رسمی شورای امطیت بود، مفاد قطعطام 

بطه ی مرهخص که  در پیوسهت دوم     وا ک  قرار است لرو شون ، ری برنامهۀ  مهان  ا  ای  تحریم
مرور  مان مرتفع خواوط  ش . برای نخسهتی   ان  و ب ان ، تب یل ب  مح ودیت ش هقطعطام  ،م ه

یه  بیهان که  شهورای امطیهت      بار، موعع کرور و   تحریم در قطعطام  درا ش ه اسهت؛ به  ا  
رور کلی یا جزئی، تعهه ات ناشهی   وا، ب سا د ک  ایران در صورت ع م لرو تحریمخاررنران می

را اجرایی نخواو  کرد. ای  نکت  جالب توج  است ک  موعع کرهوری که  تها پهی  ا       ا  برجام
مههم   ۀامها نکته   ،(Res. 2231, paras. 7,13)د شودر قطعطام  بیان  است، ای ، و   تحریم بوده

ول بخه  سیاسهت   ئو ایران است ک  مس 2+1کطط ه میان اروپا در مقام وماوطگ ۀحضور اتحادی
ایفها   نق  بسهیار مهمهی   ای ایرانوست  ۀاختالفات ناشی ا  برنامحل  ۀخارجی اتحادی  در  میط

ستای اجرای اروپا در را ۀ، اتحادی9211جوالی  11د. با رسی ن ب  رو  اجرای برجام در تاریخ کر
مرور  مان، برخی مقررات تحریمهی  ش ه و ب بط ی انجامتعه ات ناشی ا  برجام، بر اساس تقسیم
  (JCPOA, Annex IV, para. 16).خود را لرو و برخی دییر را تعلیآ نمود 

 

 نتیجه
ن تهوا حقوقی اتحادی  مهی  خصوص نظامای ب وای مططق وا در سا مانبا نیاوی ب  اجرای تحریم

وهای  ب  نکات چط ی اشاره داشت. نخست ایطک  ای  نکت  بسیار دارای اومیت است ک  سها مان 
شون  ک  خواست سیاسی ال م را در می ای عم تاک  مانی وارد عرصۀ اتخاذ و اجرای تحریممططق 

  توجرس ، توانایی قابلنظر میوولۀ اول داشت  باشط . ،نی  در کطار ای  خواست سیاسی مهم ب 
مالی سا مان یادش ه ب  دلیل داشت  نیروی اداری و اجرایی برای اعمال تحریم است. ب  عبهارت  
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واسطۀ کمبود مطابع مالی تهرجی   دییر، گاه سا مانی ارادۀ ال م را برای اعمال تحریم دارد، اما ب 
ام دوه   اثری را ب  لحاظ عملی انجه دو  ک  دست ب  چطی  کاری نزن  و یا اق امات بسیار کممی

  .ش ه، مخالف استکم ای  نکت  را اثبات کط  ک  با اق امات موجودیت تحریمتا دست
ای گرایهی سیاسهی و توانهایی اقتصهادی سها مان مططقه       گون  ک  گفت  ش ، ورچ  ومومان

بیرتر باش ، احتمال انجام واکط  در قبال عمل متخلفانۀ موجودیت وه   نیهز بیرهتر خواوه      
وهای  ای  ب  ای  نکت  توج  کرد ک  مال، متخلفانه  بهودن عمهل ا  نظهر سها مان     بود. البت  با  ب

بطه ی خاصهی،   وا ب  دلیل تعلهآ به  دسهت    بسا مواردی ک  برخی سا مانای چیست؟ چ مططق 
ان ؛ درحالی ک  سا مانی دییهر در  عمل متخلفانۀ موجودیت و   تحریم را تقبی  و تحریم کرده

وهای جههادی   ،ورد. ایه  موعهوا در خصهوص گهروه    عمل میجی  ب نقطۀ مقابل ا  ،ن عمل، تم
کروروای اسالمی و در رر  مقابل، اتحادیهۀ   اهلل لبطان در سا ماناسالمی مانط  حماس و حزب

 اروپا نمود دارد. 
وا ا  دو توان اق امات ای  اتحادی  را در قبال تحریمرور کلی میدر خصوص اتحادیۀ اروپا، ب 

وها که  دارای فرایطه ی    کرد. نخست ا  مطظر سا مان وی ساختار و اجرای تحریم دی گاه بررسی
رور مرخص، اتحادیۀ اروپا تطها سا مانی است که  پهس ا  سها مان    معی  در ای   میط  است. ب 

وهای شهورای امطیهت پیهروی     ملل متح  ب  تحریم ایران اق ام نموده و در ای  راستا ا  قطعطامه  
نران ا  خواست سیاسی و تهوان اقتصهادی و اجرایهی کرهوروای عضهو       کرده است. ای  موعوا

وا علی  ایهران دارد. عهم  ایطکه  سه  کرهور اروپهایی رهر         اتحادی  در خصوص اجرای تحریم
نویس در شورای امطیت مذاکره با ایران یعطی فرانس ، ،لمان و بریتانیا ا جمل  حامیان ررح پی 

رهور جه ی   یعتاک ای  موعوا را در چارچوب اتحادیۀ اروپا ب ان ، ربایران بوده در خصوص تحریم
وها علیه    نمایط . ساختار مطسجم اتحادیۀ اروپا موجب ش ه است ک  اجهرای تحهریم  پیییری می
وای و   تحریم بیرتری  جلوه را در ای  سا مان داشت  باش  و سهاختار یکاارچه  و   موجودیت

ن موجب شه ه اسهت تها اجهرای تحهریم در ایه        وای عضو ،گرایی سیاسی و اقتصادی دولتوم
سا مان در مقایس  با اجرای تحریم در ایاالت متح ه، ا  پییی گی و صالبت اجرایی بیرتری در 

دو  ک  سا وکاروای قضهایی  مرحلۀ اجرا برخوردار باش . ای  نکت   مانی خود را بیرتر نران می
وها ا جمله    ورای امطیت و سهایر دولهت  ش ه در چارچوب اتحادی  ب  نسبت سا وکاروای شتعبی 

رهوری که  در حهال    تری را داشت  است؛ ب ایاالت متح ه، میزان پاسخیویی و رسی گی مطلوب
واسطۀ نقض حقهوق اشهخاص تحریمهی    حاعر، قضایای متع دی در دیوان اروپایی دادگستری ب 

ب تحهوالتی در  ش ه مانط  قضیۀ کادی موجه شود ک  در برخی قضایای شطاخت مطرح ش ه و می
 ای   میط  ش ه است.

تهوان  در بحث سا مان وی و انسجام درونی نظام حقوقی اتحادی  در  میطۀ اجرای تحریم، می
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تهر نیهز بیهان شه ،     گونه  که  پهی    ش ه در ای  نظام توج  نمود. ومانب  مراحل مختلف تعبی 
داشهت  باشه ، یها ایه      وطیامی ک  اتحادیۀ اروپا قص  اعمال تحریم نسبت ب  اشهخاص ثالهث را   

وهایی اسهت که  ا     ا  تحهریم  کط  و یا ،ن دسهت  وا را ب  تصمیم خود اتخاذ و اجرایی میتحریم
حال، اتحادی  در قالب شورای و یران، موعهع  ای تصویب رسی ه است. درسوی شورای امطیت ب 

مرههتر، خههود را در خصههوص وعههع تحههریم یادشهه ه اتخههاذ کههرده، سههاس رههی تصههمیم یهها  
گون  ک  نمای . ومانورالعملی مبادرت ب  بیان تفصیلی و اجرایی مقررات موعع مرتر، میدست

وها ایه  اسهت که  رعایهت مهوا ی  حقهوق برهری در         گفت  ش ، نکتۀ مهم در ای  دستورالعمل
گیهرد که  ایه  امهر، نکتهۀ      خصوص اشخاص تحریمی در نظام حقوقی اتحادی  م  نظر قرار مهی 

وای عضو ب  پیهروی ا  تصهمیمات اتحادیه     شود. الزام دولتوب میشاخصی برای اتحادی  محس
وهای عضهو   وای حقهوقی دولهت  موجب ش ه است تا مقررات وماوطگ و یک ستی در درون نظام

وها خودنمهایی کطه ، نهوا     وجود داشت  باش  و شای  تطها تفاوتی ک  در مرحلۀ اجرا در ای  نظام
ری یا اجرایی ا  مصوبات اتحادی  یا قطعطام  مهرتبط  گذاربطِ قانونتفسیری است ک  مقامات ذی

نمایط . بطابرای ، اجهرای سها مانی، اجهرای    شورای امطیت دارن  و در مرحلۀ اجرا ،ن را اعمال می
ومراه خواو  داشت و وجود سا مانی چون اتحادیۀ اروپا ک  در قیاس با مطسجم و یک ستی را ب 

ی ا  نظم حقوقی مطلوبی برخوردار است، موجهب شه ه   ای و حتی جهانوای مططق سایر سا مان
وای بع ی قابل استطاد برای محاکم ملی عضهو اتحادیه  و خهارا ا  حهو ۀ     است ک  یکی ا  روی 

المللی، رویۀ اجرایی اتحادیۀ اروپا باش . ای  روی  در تفسهیر مقهررات   اتحادی  و حتی محاکم بی 
ر اسهت. عهم  ایطکه  وجهود ریفهی وسهیعی ا        وای شورای امطیت بسیار مؤثتحریمی قطعطام 

کروروا در ی  سا مان مانط  اتحادیۀ اروپا در مقایس  با اجرای کروروایی مانط  ایاالت متحه ه،  
 دو .ژاپ  یا کانادا، ق رت اجرایی و تفسیری ،ن را نیز ارتقا می

ۀ اروپها،  وای شورای امطیت در چهارچوب اتحادیه  نکتۀ قابل ذکر بع ی در رویۀ اجرای تحریم
توجهی است ک  سران ای  اتحادی  در مورد رعایت موا ی  حقهوق برهری نسهبت به  اشهخاص      
تحریمی دارن . افزون بر مقررات مربور  در معاو ۀ کارکردی اتحادی  ک  ب  بحث امکان اعمهال  

پردا د، ای  موعوا ب  صهورت  نظارت قضایی دیوان اروپایی دادگستری بر تصمیمات اتحادی  می
وهای مختلهف به  تصهویب     وب در اصول راوطمای مربوط ب  رعایت حقوق برر که  در سهال  متطا

نهادوای متع د ای  اتحادی  رسی ه، مورد تأکی  قرار گرفت  است. ای  موعوا در بط وای ،غا ی  
وای مختلف اتحادی  نیز اشاره ش ه است. اقامۀ دعاوی متعه د  یا نهایی تصمیمات و دستورالعمل

ش ه ا  سوی اتحادی ، نرهانیر توجه  به     وای اعمالوای ایرانی در  میطۀ تحریمنا  سوی خواوا
تهر یهاد،ور شه یم،    گون  که  پهی   رعایت موا ی  حقوق برری در چارچوب اتحادی  است. ومان

وا را بخری ا  دیوان اروپایی دادگستری با تکی  بر موا ی  حقوق برری حاکم بر اتحادی  ک  ،ن
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تری  و بهتری  گزیطه  بهرای نظهارت قضهایی بهر تصهمیمات       کط ، مهماد میحقوق اتحادی  قلم 
وای تحریمی شورای امطیت است. رور مستقیم و نظارت غیرمستقیم بر قطعطام اتحادیۀ اروپا ب 

م ،غا  ش  و تاکطون ،رای بسیاری در ای   میطه   9228ای  موعوا با ص ور رأی کادی در سال 
انه . نظهارت   الملل به  خهود اختصهاص داده   تقلی را در حقوق بی ک  رویۀ قضایی مس صادر ش ه

وهای  قضایی دیوان اروپایی دادگستری در چارچوب نظام حقهوقی اتحادیهۀ اروپها در کطهار ،ورده    
خصوص در رأی نهادا  بسیار مهم و اثرگذار دیوان اروپایی حقوق برر در چارچوب شورای اروپا ب 

ان مطلوبیهت احقهاق حهآ در حهو ۀ اروپها بسهیار       م، موجب شه ه اسهت تها میهز    9219در سال 
وای قضایی کروروای مهمی ومیون ایهاالت متحه ۀ   تر ا  دییر نظامتر و پذیرفتطییافتطیدست

 امریکا باش .  
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