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Abstract 
Under Articles 31 and 32 of the 1969  and 1986 Vienna Conventions on the Law of 

Treaties, subsequent practice in the application of the treaty is an authentic element 

in the interpretation of that treaty. The constituent treaty of an international 

organization is the legal basis under which that organization operates. The growth 

and development of an international organization and its proper functioning, 

requires a better understanding of its constituent treaty in light of subsequent 

practice. It is believed that the subsequent practice of parties to the constituent 

treaty, the subsequent practice of the organization’s organs and a combination of 

both can be used for elucidating the content of the constituent treaty. Articles 12(1) 

and 27(3) of the Charter of the United Nations are representative examples. 

International jurisprudence, findings of the International Law Commission, and legal 

scholarship confirm the role of subsequent practice in interpreting the UN Charter. 
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 چکیده
در خصوو  قوووم مهاهو،ا       1986و  1969های یونکنوانسمشترک  32و  31مواد  براساس

فسویر نن مهاهو،خ خواهو، بوود      المللی  عنصوری مهترور در    ینبرویة به،ی اطراف یک مهاه،ة 
المللی در مسیری قووقی و مطلوب به کارکردهای نن سازمان  خوود  ینباساس ه،ایت سازمانی 

المللوی و کوارکرد مطلووب نن     ینبو است  با این قال  رش، و  وسهة یک سوازمان   مؤسسسن، 
این اسوت کوه    در پر و رویة به،ی نن سازمان است  باور ما مؤسسمستلزم قرائتی نوین از سن، 

یوة  روسازمان  رویة به،ی ارکوان سوازمان و نیوز  رکیروی از دو      مؤسسرویة به،ی اعضای سن، 
 3سازمان باش،  بنو،   مؤسس وان، مفی، قرائتی اصیل و منطرق بر زمان از مفاد سن، یمنامرردخ 
است   همان سن،  چنین  حولی را به خود دی،خ 12مادة  1منشور ملل متح، و نیز بن،  27مادة 

یو، چنوین   مؤالملل و دکتورین قوووقی   ینبهای کمیسیون قووم المللی  یافتهینبرویة قضایی 
 اثری برای رویة به،ی در  فسیر منشور ملل متح، است 
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 مقدمه

  پیش از ننکه خالق یک  واب   المللیینب یهامؤسس سازمانعنوان اسناد به المللیینمهاه،ا  ب
ن،  اال،ولیینب ةیک مهاه،  ریقعرار ی دقو به المللیینب ةاشتواقی باشن،  در ماهیت یک مهاه،

قوووم   1969را در قالو  کلوی کنوانسویون     چنوین ینا یاکافی است که مهاه،خمسئله همین 
در ایون   1969کنوانسویون   5 ةاش بنشوینیم  مواد  ظوارخ مهاه،ا  قرار دهیم و در نن سیام بوه ن 

  المللوی ینمور ر  بوا سوازمان بو     ةبا قفظ اعترار هور قاعو،  »اساس  این بر  صراقت دارد زمینه
 یااست و نیز بر هر مهاهو،خ  المللیینکه سن، مؤسس سازمانی ب یاکنونی بر هر مهاه،خ ةمهاه،

این گزارخ  فراینو،  فسویر سون،      «گرددیعمال ممنهو، شود  ا المللیینکه  حت نظر سازمانی ب
همان کنوانسیون شامل خواه، ش،  مادة  31مادة  براساسالمللی را نیز ینبمؤسس یک سازمان 

کنیم  رویة به،ی اطوراف یوک مهاهو،خ را    یمعنوان قاع،ة کلی  فسیر یاد گفته که از نن بهیشپ
لحاظ کردخ و مورر داشته است که این رویه به رب  یذعنوان  فسیر اصیل و مهترر از مهاه،ة به

شرط وجود عنصر  وافق و در اجرای مهاه،خ بودن  در کنار سیام مورد اعتنا خواه، بود  چنوین  
ی هوا دولوت بر اجرای مهاه،خ  نیوا  اولیوة    مؤخرای بای، یکسان  مشترک و مستمر باش، و یهرو

 یهوا بور ننکوه کنفورانس   افوزون (  576: 1395کن، )فلسوفی   یمخوبی نشکار طرف مهاه،خ را به
در  فسیری  سازییهدر رو  وانن،یم المللیینبیک مهاه،ة  عضو یهامتشکل از دولت المللیینب

  واننو، ینن نیز م یهاو ارگان المللیینب یهاخود سازمان  ثر واق  شون،ؤیک مهاه،خ م خصو 
سناد مؤسس سوازمان خواهو، بوود  نیوز     باشن، که کاربست نن در  فسیر ا اییهعامل به خلق رو

ییو، بور   أبا عملکردهای خود یوا نهوادن مهور       وانن،یمؤسس سازمان م ةعضو مهاه، یهادولت
 خود ا خاذ کردخ است  ةباشن، که سازمان در  فسیر اساسنام اییهی، روؤسازمانی  م هاییهرو
 

 المللی  ینبی هاسازمانسازی تفسیری در رویه
بر ننچه در سن، مؤسس مورر داشته ش،خ است  نیز قاصول    افزونالمللیینب قیا  یک سازمان

عملکردهایی است که نن سازمان در راستای پیشوررد اشوتالا   خوود در پویش گرفتوه اسوت        
را  هوایی یوه در راستای رش، و  رقی خود  رو این نهاد کامل قیا  سازمان مستلزم نن است که 

دربوارة   ننهوا ة  وافوق مومنی   نشوکارکنن، در اجرای مهاه،خ   هاطرفرویة به،ی در پیش گیرد  
شوکل و قالو  ایون رویوه      (  130: 1396مفهوم  دامنه و مهنای موررا  مهاه،خ است )فلسفی  

بتوان، قاکی از مکنونا  قووقی سازمان و در راستای اجورای سون،    موموعیت ن،ارد و هر ننچه
از   ووان یخواهو، بوود  در ایون قالو  مو     سوازمان   ةرویو  دهنو،ة یلمؤسس سازمان باشو،   شوک  

موارد خا  همچون  ر  عملکردهای ناظر بیسازمان   صمیما   اسناد درونهایهها  اعالمقطهنامه
 ةرویو در یوک کوالم   ها و قطهنامهها  یهاعالم صمیما   نام برد   ینها جویز قق یا  کلیف و جز ا
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قاصول   ةن،رجا  سن، مؤسس باشن،  رویو قووقی از م ی اصیلشرح و  فصیل  وانن،یسازمان م
از سن، مؤسس سازمان  مورول افتو، و ایون    مهتررقرائت رسمی و  یةبه پا  وان،یین، مااز این فر

بن، نخست  سازمان فهال شود  ةکارویژ  سن، مؤسس به نف هاییتامکان را فراهم نورد که ظرف
در سوازمان   یافتهاستورار ةرویصراقت قووم مهاه،ا   به در خصو  1986کنوانسیون  2 ةماد

نوردخ اسوت  بور ایون     عنوان یکی از مناب  عملکرد سازمانو به را در ردیف سن، مؤسس سازمان
مصووب   یهوا قواع، سازمان مشخصاً به مهنوای اسوناد مؤسوس   صومیما  و قطهناموه     »اساس 

  «سازمان است مستور ةو نیز روی گفتهیشسازمان  دیگر اعمال مصوب سازمان مطابق با اسناد پ
به قیا  سوازمان و هو،ایت وی در صوراطی     یدهدر جهت  وان،یسان که سن، مؤسس مهمان

سوازمان انتظوار داشوت      ةو بایو، از رویو    وانیثر افت،  همین نوش را نیز مؤقووقی و مطلوب م
دیگور   ن فسیری  از سازمانی به سازما سازییهالرته با این قی، که کیفیت و موام صالح در امر رو

 فسیری  با اقرال عمومی سازمان و ارکان نن مورد پذیرش قرار  ةکه این رویمتفاو  است  زمانی
به،ی نشکار ر خواه، بود و مواومت در قرال این رویه  رنگ خواه، باخت   ةگیرد  اثرگذاری روی
بخشو، و  عرفوی خوا   اعوتال     ةخر سازمان را در موام قاعو، ؤم ةروی  وان،یاین اقرال همگانی م

  نوین خوانشینوین و منطرق بر زمان را از سن، مؤسس سازمان فراهم نورد   یهااسراب خوانش
از قووم و الزاما ی که گَرد فراموشی زموان بور ننهوا نشسوته باشو، پوردخ         وان،یبر ننکه مافزون

در زموان   1راقابول اجو   هوایی یافتهعام و خام از سن، مؤسس را به  ییهاگزارخ  وان،یبردارد  نیز م
ش،خ و مستور اعتال یابو،  طریهوی اسوت     ثریت اییهالرته به این شرط که به ق،ود رو ب،ل کن، 

  صواق   المللوی ینبو  ةمتمادی از فهالیت و ایفای نوش در عرص یهاکه هر سازمانی پس از دهه
مسوتور   ةحکم و یکنواخت از عملکردها خواه، ش، و هموین اسوت کوه رویو    مغنی   یامجموعه

دادگسوتری در نظور مشوور ی موسووم بوه جروران        المللوی ین  دیوان بو نه،یم نازمان را بنیاس
قووم و  کالیف سازمانی بسان ملول متحو،  بایو، در    » که خسارا  ملل متح، بیان داشته است

که به  صریح یا مومناً در سون، مؤسوس    طوریاه،اف و اشتالا   این سازمان باش،  به با ار راط
  (ICJ, 1949: para. 180« )سازمان  وسهه یافته باش، داشته یا در رویه و عملکرسازمان وجود د

هسوته   یهایک دولت از سالح ةمشروعیت استفاد دربارة خود نیز همین دیوان در نظر مشور ی
یوک سوازمان در    هوای یتمهمول در  صریح صالق ةدر مخاصما  مسلحانه  ممن اذعان به روی

مرور  برخوورداری از    وان،یم المللییننیازهای قیا  ب»است: دل سن، مؤسس  مورر داشته 
طور مهمول در سن، مؤسوس  که به هایییترا برای سازمان مورر دارد  صالق هایتبرخی صالق

 بینوی یشو به  صریح  در اسناد بنیوادین قواکم بور فهالیوت سوازمان پو       شون،یسازمان درج نم
مومنی   صوریح نشو،خ و     هاییتی است که این صالق  طریه(ICJ, 1996: para. 25« )ان،نش،خ

                                                           
1. Applicable 



 1401بهار ، 1، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    4

مخفی  در پر و رویه سازمان شکوفا و متجلی خواهن، ش،  نتیجه ننکه  عملکرد  فسیری سازمان 
در قال  اولویت یافتن اشتالا   و اه،اف سازمان  منجر به قرائتی از سن، مؤسس شوود    وان،یم

خی از ارکان نن باشو،  اختیوارا ی کوه ممکون     که متضمن اختیارا ی ج،ی، برای سازمان و یا بر
است به  صریح در سن، مؤسس سازمان   وریر نش،خ باشن،  اما برای پیشررد و  حوق اشوتالا    

 ( ICJ, 1949: para. 182) سازمان مرور  یابن،
ثر خواه، افتاد که قابل انتساب به سوازمان  ؤدر  فسیر سن، مؤسس سازمان  م اییهصرفاً رو
طروق قواعو، انتسواب      المللوی ینب یهاها و دیگر عملکردهای سازمانیما   قطهنامهباش،   صم

مواهوی و   هوای یوین صالح و طروق ن قابل انتساب به سازمان خواهن، بود اگر از مجرای ذی ةروی
در مهنوای  فسویری خوود کاربسوت      اییوه نیز رو  شکلی مورر در سن، مؤسس خلق ش،خ باشن،

نن سون، مؤسوس سوازمان ا خواذ      سأسناد با دستی سوازمان و در ر خواه، یافت که مطابق با ا
بور   1 «سن، مؤسوس سوازمان   تاولوی»ش،خ باش،  بایسته است باورمن،ی به اصلی قووقی به نام 

قوا و اختیارا  نن سوازمان   کنن،ةیماین اساس  سن، مؤسس سازمان در هر قالری که باش،   وس
زمان است  ناشی از قکومت سن، مؤسس و بوه  صوریح   رونی سابنی و رودهن،خ به قیا  دو نظم

سازمان  بای، منطرق با سن، با دستی باشو،  در غیور    ةعول مجرد  هر گونه عملکرد و  جلی اراد
و بوا اذعوان بوه     ایون  این صور   اعتراری برای عملکردهای سازمان قابل  صور نیست  با وجوود 

بوه قوال    بخوش یوان ش،  مخرب و زارخ  بهدر این گز یشیان،سن، مؤسس سازمان  جزم اولویت
که اولویوت سون،    کن،یسازمان اقتضا م 2کارکردی یهاسازمان و قیا  وی خواه، بود  مرور 

نظر نرس، و در  ضاد سن، مؤسس سازمان بهخا   قطهی به ییهامؤسس سازمان  جز در قوزخ
امری ماهوی از سوی دیگور   عنوان عنوان امری شکلی از یک سو و اه،اف و اشتالا   سازمان به

  نگواخ صول  و سوخت بوه موموو       یابنو، یاین اه،اف و کارکردهای سازمان باش، که اولویت مو 
کارایی و قرض  وان سوازمان خواهو، شو، و در    نا هلل   سر م،    نخست و در کو اخگفتهیشپ

 مؤسس، پس مروری است که سنبلن،م،   مَما  عملکردی سازمان را به ارمالان خواه، نورد  
منظور  طریق خود با موتضیا  ج،یو، را داشوته باشو، )زموانی      یری کافی بهپذانهطافسازمان  
 ةدر صوحن  ننثر نووش  ؤقیوا  سوازمان و ایفوای مو     یهوا مورور   ینکهباور به ا(  145: 1392

 ر به قال سازمان خواهو، بوود  بو،ون ننکوه       از ارج وا  ری برخوردار باشن،  مطلوبالمللیینب
 فسویری   سوازی یوه ،ار سن، مؤسس به کناری نهادخ شود  با این قرائوت اسوت کوه راخ بور رو    اقت

  سازمان را از  نگناها و  ضوییوا  ن وی  محفووظ    مسئلهو همین  شودیگشودخ م یسازماندرون
یابو،  یمو شوود و پیوسوته  حوول    ینمو با این قرائت  مهاه،خ در ظرف زموان خوم    خواه، داشت 

گاخ مفاد سن، مؤسس سازمان  خود به یواری ایون قرائوت خواهو، نمو،        ( 132: 1396)فلسفی  

                                                           
1. Priority of Constituent Instrument 

2. Functional Necessities 
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روا  و اسوتحکام    در عین ثَ المللیینب یهاکه اسناد مؤسس سازمان گوی،یدرستی مشرمس به
هموین پویوایی    ( Schermers & Blokker, 2011: 729) از پویایی را در دل خود دارنو،  یادرجه

سوازمان بوه    ةسازمان خواه، نم،  بوه ایون طریوق کوه رویو     وار به یاری شاست که در روزهای د
عام همان سازمان عرمه خواه، ش، و اسراب  وسی  اختیارا  سازمان  یهاموررا  پویا و انگارخ

    فسیری فراهم خواه، نورد اییهرا در قال  رو
ز و وجوه  موایز نن ا   1«مسوتور سوازمان   ةروی» ب،انیم خواهیمیقال  أملی بر دو اصطالح  م

هوا   صومیما  و فهول و انفهوا       اق،ی از اعمال  قطهناموه  ست؟یسازمان چ 2«عمومی ةروی»
 ررویه دانست  مشوروط بو    وانیرا در مهنای عام خود م المللیینایجابی و سلری یک سازمان ب

و قابول انتسواب بوه سوازمان یوا ارکوان        ودخننکه در راسوتای اجورای سون، مؤسوس سوازمان بو      
با مخالفوت و اعتوراب برخوی     اییهاجرای وظایفشان باش،  هرچن، چنین رو نن در داریتصالق
 4و  والی 3شکل گرفته باش،   کرار نن سازمان یهایا ارگان سازمان مؤسسی عضو سن، هادولت

رفتواری سوازمان در اجورای برخوی از مووررا        مروینن الگووی    وان،یاین اعمال در بلن،م،   م
مستور سازمان ة ایجاد روی سر ین کیفیت و  کرر در بستر زمان مؤسس سازمان باش،  ا ةمهاه،

  در درون گوذرد یو هر ننچه مو  شودیمستور افزون نم ة   ا ب،ین مرقله  عنصری به رویشودیم
کنوانسیون وین و در ق،ود عنصر مکمل  فسیر  32 ةدر مهنای ماد اییهسازمان است  چنین رو

ییو، مهوانی قاصول از اعموال قاعو،ة کلوی  فسویر          أز در   به این مهنا کوه جو  باقی خواه، مان،
سوازمان   یرمستورغ ةاستوراریافته  بای، از روی ةدر موابل و مادون این رویکاربست نخواه، یافت  

ردهایی است که در سازمان لک  قاصل ع،م  کرار و  والی اعمال و عمیرمستورغ ةنیز نام برد  روی
 هوای یوت و در موطهوی ویوژخ از فهال   خوا   ا به مصالحی  ممکن است سازمان بنگیرن،یشکل م
سوازمان    یاست و درمانگر نیازهای موطه در پیش گیرد که مفی، به همان قال ای رایهخود  رو

خوود   یرمستوردر ق، شاذ و غرب  یذ ةروی شودیم موج ع،م اصرار و ابرام این رویه در ن یه  
بهیو، اسوت    باش، ز  کرار یا وفام در عناصر متشکله که فاق، ق،اقلی ا اییهباقی بمان،  چنین رو

ر واق  شود  الرتوه  ؤثسن، مؤسس سازمان  م قرائتکه جز در باب همان قا   خا   بتوان، در 
دودن اثر  فسیری زَ  مورر ش،خقووم مهاه،ا   1986کنوانسیون  2 ةسان که در شرح مادهمان

منظوور ایوواف در   نن اسوت و نوه بوه    یت،م قطهاختالفی بودن و ع ةواسطصرفاً به اییهچنین رو
 ایون     بوا وجوود  (International Law Commission, 1982: 21, para. 25) سوازمان  سازییهرو
سوازمان در نیول بوه    بخشییاریسازمان و  یهااز ارزش این رویه در برنوردن خواسته  وانینم

 سوی اه،اف خود غافل ش، 

                                                           
1. Established Practice 
2. General Practice 

3. Repetition 
4. Sequence 
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ش،خ در بطن سازمان  مورد اقرال و پذیرش عمومی اعضوای  یتمستور و  ثر یةکه رواز زمانی
عمومی نن سازمان بو،ل خواهو،    ةمستور سازمان  به روی ةسن، مؤسس سازمان قرار گرفت  روی

 ةنوه نن اسوت کوه  موامی اعضوای سون، مؤسوس سوازمان  رویو          1ش،  مراد از پذیرش عموومی 
دهن،  کافی به موصود خواه، بود اگر  استوراریافته با کیفیت پیشین را مورد پذیرش صریح قرار

قورار   یا ع،م مخالفت مورد پذیرش صریح یا ممنی 2و در کلیت خوداغل  مستور سازمان   ةروی
عنووان عنصوری   کنوانسویون ویون بوه    31 ةدر کمال اعترار است و وفق ماد اییهگیرد  چنین رو

اثور پوذیرش    ،ییو أدر   اصیل و مهترر  در  فسیر سن، مؤسس سازمان  کاربسوت خواهو، یافوت    
 ةعمومی سازمان  به نظر مشور ی دیووان در قضوی   ةمستور به روی ةعمومی برای ب،ل کردن روی

کوه در مجمو  عموومی     شوود یرا یادنور م اییهدیوان از یک سو  رو کنیم یماشارخ دیوار قائل 
منشور اسوت   12 ةرواب  شورای امنیت و مجم  عمومی براساس ماد ةدهن،استورار یافته و نظم

که در انطروام بوا    شودیخود متذکر م یافتة و از سوی دیگر  پذیرش این رویه را در قال   حول
مخلووم و   ةپوذیرش رویو   این یهنی اثر ( ICJ, 2004: 28) منشور است 12 ةمنطوم و مفهوم ماد

 عمومی  ةمستور در سازمان و  ر،یل نن به روی

 

 دوگانه ؛ طبعیالمللیینمؤسس سازمان ب ةمعاهد
در قالو    بایو،  نن رامطلووب   یهوا و ایفوای نووش   المللیینب ةچارچوب کنش سازمان در صحن

مؤسوس سوازمان  واجو، سرشوتی دوگانوه اسوت  طرهوی        ة مؤسس سازمان یافت  مهاه، ةمهاه،
 جلی قاکمیت  کوینی یوک دولوت    یانخست ننکه این سن، مهاه،خ 4و نیز هنجاری  3قراردادی

قالری برای  جلوی   رسانن، ویها را در خلق موجودیتی ج،ی،  یاری مه دولتاست  به نن مهنا ک
   ا این مرقلوه  ایون مهاهو،خ  هویا  فواو ی بوا دیگور مهاهو،ا          هستن،دولت  نهادسازی ق،ر 

عنوان عامل بهو  است مهاه،ا  ن،ارد و در شکل  قال  و قووم قاکم ملحق به همان المللیینب
  ایون اسوناد   ننکوه نتیجوه   اسوت   المللوی ینب یامیثام و مهاه،خ ةثابمبه سازمان  به بخشیا ق

ویون   1969مهاه،ا ی هسوتن، کوه مشومول قواعو، عموومی مهاهو،ا  منو،رج در کنوانسویون         
سیسی نیز قابول  صوور   أاما همین مهاه،خ را  قالری هنجاری و   ( 144: 1392شون، )زمانی  یم

ق ارگوانیزمی زنو،خ و رو بوه  کامول اسوت         خوال یس سوازمان کوه سون،  أسو    قیثاست  از نن 
قیا  نن و هنجارهای قاکم بر عملکرد این نهاد نووین  منرهوث از    کارکردهای سازمان  کیفیت

بوه   را محتوای سن، مؤسس است و همین سن، مؤسس است که روقوی از قوووم و شخصویت   

                                                           
1. General Acceptance 
2. Accepted as a Whole 
3. Conventional   

4. Constitutional/ Normative 
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وووقی داخلوی نن   و نظوم ق  بخشو، ی  پیشررد اشتالا   سازمان را انتظام مکن،یسازمان اعطا م
ها  استیفای قوووقی    در قال  همین وصف هنجاری است که دولتکن،یم بینییشسازمان را پ

و نن نهاد را در  حوق مومو  و هو،ف   نهن،یها وا مو به این سازمان ستانن،یخا  را از خود م
 (   Ahlborn, 2011: 11) رسانن،یاساسنامه  یاری م

ملول متحو،     هوای ینوه برخوی هز  در خصو در نظر مشور ی دادگستری  المللییندیوان ب
چن،جانروه  واجو، مواهیتی قوراردادی      یاعنووان مهاهو،خ  بر ننکه منشور ملل متحو، را بوه  افزون

(  نیوز  ICJ, 1962: 157) کنو، یخوا  مهرفوی مو    هاییژگیهمان سن، را واج، برخی و دان، یم
 یاهسوته  یهوا یک دولت از سالح ةمشروعیت استفاد در خصو همین دیوان در نظر مشور ی 

کوه در   دانو، یرا مهاه،ا ی ویژخ مو  لیملالبین یهادر مخاصما  مسلحانه  اسناد مؤسس سازمان
عین ایجاد  ابهان نوین  ق،ی از استوالل و  هویو  اهو،اف مشوترک را بورای سوازمان  هریوف       

(  پوذیرش  ICJ, 1996: para. 19نو، ) اقراردادی و اساسوی     چنین مهاه،ا ی   اب  وصفیکن،یم
سیسوی سون،   أاین طر  دوگانه  نتایجی بسیار مهم خواه، داشت  با پذیرش طرو  هنجواری و    

ثر اشوتالا   سوازمان در صو،ر  موام     ؤکیو، بور ننکوه قیوا  و پیشوررد مو      أمؤسس سازمان و  
 یک سازمان است  ناشی از همان طر  هنجاری  کیفیتی متفاو  در قرائت   فسیر و هاییتاولو

قوانون   ةمثابو سویس بوه  أمؤسس سازمان مورد نیاز خواه، بود  دیگر ننکوه سون،     ةاجرای مهاه،
مرا و   سلسوله  ةبه مهنای  هریمسئله بخش نن سازمان شناخته خواه، ش، و این روحو  اساسی

خواه، بود  روشن است کوه در ایون    ننردی لکعم یهاهنجاری در مناب  قووم سازمان و قال 
در پوذیرش اسوت     سیس بر هر قاع،خ موادون و  والی شوایان   أاما  ناشی از سن،  قال   و،م الز

در سون،   ننهوا گونه  هه،ی را که با  هه،ا  یاهالمللی نرای، ینبی  اعضای سازمان اقوزخچنین 
دیگر ننکه ناشی از وصوف  (  1016: 1395اساسی مالایر  داشته باش،  بر عه،خ بگیرن، )فلسفی  

ها دانست و قووم و  کالیف سوازمان  دولت ة مامه  نای  در ارادازمان را بهس  وانیهنجاری  نم
 دیگور   عرار ید  بهکرسیس نم،خ است   صور أسان که در سن،  را در قال  منجم، خود و همان

نتهوی بوه و کاشوف از سون،     مدر این قال  زم نیست رویه و عملکردهوای سوازمان را همووارخ    
فورب  مؤسوس دانسوت  بلکوه     ةنخسوتین اطوراف مهاهو،    ةا ارادبو  1کامل مطابوتمؤسس و در 

  هموین امور  مسویری همووار بور موا       گشای،یسازمان  راخ را بر ابتکار مبرای  موجودیت مستول
سازمان را در نن مسویر دنروال کنویم      ةو عملکردهای نزادان هایتصالق ةخواه، گشود  ا  وسه

جاری برای سن، مؤسس سازمان  در امر  فسویر  هن وصف ةاثر این خوانش نوین و  هری ین رمهم
در ین،  فسیر  از مهانی عادی و مت،اول عرارا  انن مهاه،ا  است  بسیار منطوی است که در فر

بلکوه    بانیان سازمان ةعرور کرد و سن، مؤسس را نه صرفاً در پر و قص، اولیقال  نخستین خود 

                                                           
1. Full Compliance 
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،خ و مرور   حووق نن   حوول در زیسوت    در پر و  حو   زمانی  اولویت ه،ف و مومو  مهاه
  رون،  ،ریجی انسوانی شو،ن قوووم    المللینو مفاهیم و نهادهای سیاست و قووم ب المللیینب
  پوس موروری   کردسازمان و ارکان نن  فسیر  د ر از همه در پر و رویه و عملکرو مهم المللینب

ینو،  فسویر   اویون را در فر  1969 کنوانسیون 33 ا  31است با  ه،یلی درخور  اعمال مفاد مواد 
 بپذیریم  المللیینب یهااسناد مؤسس سازمان

 

 ةب ر تفس یر معاه د    1969تفس یری کووانس یون وی ن     دحکومت قواع  
 المللیینمؤسس سازمان ب

 5 ةوین و نیز نظور بوه  جوویز کلوی منو،رج در مواد       1986کنوانسیون  نرودن ا جرانظر به  زم
کلووی  فسوویر منوو،رج در  ةووووم مهاهوو،ا   قکومووت قاعوو،ق در خصووو  1969کنوانسوویون 

و جوز   رسو، ینظر مو مورول به المللیینب یهاکنوانسیون اخیر  در  فسیر اسناد مؤسس سازمان
برخوی   دادگستری در نظر مشور ی المللییناین  رهیافتی مطلوب قابل شناخت نیست  دیوان ب

منشوور  اصوول و قواعو، عوام  فسویر       ةیوژ و یهوا ملل متح،  با وجود اذعان به مؤلفه هایینههز
(  نیوز هموین دیووان در    ICJ, 1962: para. 157) پوذیرد یین،  فسیر منشور مامهاه،ا  را در فر

سوازمان جهوانی    ةو در  فسویر اساسونام   یاهسوته  یهوا اسوتفادخ از سوالح   دربارةنظر مشور ی 
ی  مهاه،ا ی چن،جانره  لوی را  از نظرگاهی شکل المللیینب یهابه،اشت  اسناد مؤسس سازمان

در  فسیر مهاه،ا  غیرسازمانی را  بر  فسویر اسوناد    ش،خیرفتهپذاغل  و قکومت قواع،  کن،یم
(  الرته دیوان یوادنور برخوی   ICJ, 1996: para. 19) ده،یها مورد پذیرش قرار ممؤسس سازمان

کوه   دانو، یو موتضوی مو   شوود ینیز م المللیینب یهامهاه،ا  مؤسس سازمان ی خا هامؤلفه
-انو، طرو  قوراردادی   هوا صوور  گیورد  از نن جملوه    ین،  فسیر به نن مؤلفها وجهی ویژخ در فر

 وسو  بانیوان    شو،خ بینوی یشاهو،افی پو    خود سازمان و اشتالا   سیسی این مهاه،ا   طر أ 
 .ICJ, 1996: para) ثر کارکردهای سوازمان ؤسازمان برای این مخلوم نوین و ملزوما  اجرای م

ینو،  فسویر بوه مووررا  کنوانسویون      افر ة(  منطوم و مفهوم این عرار  دیوان  در عین اقال19
مرسوم  فسیر است  نیز موردی دیگور کوه در نن    هاییافته   ه،یل و گاخ اعراب از برخی 1969

  ننجاست که به  صریح  ممناً یا مستنر  شودیعام  فسیری اعراب م هاییافتهاز قکومت این 
 5 ةنن سازمان  قواع، خا   فسیری قابل اقراز باشن،  چنوین  جوویز و امکوانی از مواد     ةز رویا

قابل فهم است  الرتوه   1986کنوانسیون  2 ةذکر نن رفت و نیز ماد یشترکه پ 1969کنوانسیون 
خا   فسیری  یهافاق، چنین گزارخمابوی   1المللیینب یهابای، دانست جز مه،ودی از سازمان

                                                           
مل است  این قرائت  فسویری ولوو مشوابه بوا     أاروپا قابل   ةائت  فسیری دیوان دادگستری ا حادیدر این مورد  قر  1



 9   المللیینب یهاسس سازمانؤبعدی در تفسیر معاهدات م ۀنقش روی

هوا و مووررا    گزارخ ةها نیز   هری(  در مورد همان مه،ود سازمانILC, 2015: para. 27) هستن،
 در پوی شوناخت نهواد    اغل کلی  فسیر  بلکه  ة فسیری  نه در راستای اعراب  ام از قاع،  خا

 1صالح بر  فسیر است 
 

 مؤسس سازمان ةابزاری در تفسیر معاهد ةمثاببعدی به ةروی
 ابهی از قواع، موجود  المللیینرخی استثنائا    فسیر اسناد مؤسس یک سازمان باصو ً و با قی، ب
 ةعنوان یکی از عناصور موجوود در قاعو،   به،ی به ةوین خواه، بود  نوش روی 1969در کنوانسیون 

مفی، اسوت   شود میبررسی  ینجادر ا المللیینب یهاکلی  فسیر در مورد مهاه،ا  مؤسس سازمان
چه جایگواهی   المللیینقضایی ب ةروی ینکهبه،ی سازمان و اقسام نن و ا ةاهیت رویپاسخگویی به م

سوه    ووان یبرای این عنصر مهترر  فسیر شناخته است  در نگاهی اولیه و به لحاظ قال  و شکل  م
نو  رویه را لحاظ کرد و برای هریک از ننها  شأن و اعتراری متفواو  در نظور گرفوت  جووهر ایون      

از عناصر مووم سازمان برخاسوته و  وا    یکاز وجود ک،ام رب یذ ةن اساس است که روی فاو  بر ای
  باش،سازمان یا اطراف سن، مؤسس قرار گرفته  نچه ق، مورد اعتنای دیگر ارکا

 

 1969کووانسیون وین  32و  31مؤسس سازمان وفق مواد  ةبعدی اعضای معاهد ةروی. 1
 هلوق بگیورد     المللیینعوول جمهی  به  شکیل سازمانی ب ها ممکن است در مجمهی ازدولت ةاراد

ارادخ و  شکیل این سازمان نو  جز  شوکیل نهوادی مسوتول     ةعرور از رمای دولتی و ورود به مرقل
الرته با   استوالل خود را فریاد خواه، زد المللییننتیجه نخواه، داد  این  اب  اشتواقی در فضایی ب

سازمانی خود خواهو، بوود  بوا ایون     ة  حوق کارویژ در پی المللیینگران بها و دیگر بازییاری دولت
هوا و  دولوت  ةخلق سازمان  نن را به ق، کمال  مررا و مصوون از رویو   ةپس از مرقل  وانینم قال 

اسوت   ییهاسازمان در ی، همان دولت هاییژخدانست  کاربست برخی از کارو نن بانیان یهادخالت
مؤسس  ةبه،ی اعضای مهاه، ةست که سخن از رویینجاان،  اسازمان بسته که کمر همت به  شکیل

                                                                                                                                        
  در ماهیت متفاو  از نن است  این دیوان در  فسویر  1969کلی  فسیر من،رج در کنوانسیون  ةقاع، یهاگزارخ

( و Integration حادیوه ) مهاه،ا  مؤسس ا حادیه  هموارخ نگاخ به مومو  و ه،ف این اسناد در اسوتورار یوک ا  

ارکوان ا حادیوه و ایجواد     سوازی یوه خلق نظم قوووقی نووین داشوته اسوت  در ایون قالو   فسویری  راخ بور رو        

و قکوم بور    شوود یمو  قلم،ادعملکردهای نوین  فسیر  منافی با قق دیوان در  فسیر مهاه،ا  مؤسس ا حادیه 

عرفوی را در  فسویر مهاهو،ا      هوای یافتوه مزبور قکومت   دیوان قالخواه، ش،  با این  هایهاین رو اعترارییب

 پذیرفته است   ثالث یهامنهو،ش،خ میان اعضای ا حادیه و دولت

 ةنامو در  فسیر مفاد موافووت  یالهئهر مس» رمیم و  وسهه  المللیینبانک ب ةاساسنام 9 ةماد «الف»براساس بن،   1

  «ذ  صمیم به م،یران اجرایی ارجا  خواه، ش،مؤسس  بین عضو و بانک یا بین اعضای بانک برای اخ
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گوواهی ممکوون اسووت اختیووارا    نیوو،یمهاهوو،خ بووه میووان موو ننسووازمان و نوووش نن در  فسوویر 
کافی نراش، و ارکان مختلف  مؤسسش،خ برای ارکان سازمان برای وم  موررا  در اسناد بینییشپ

به،ی در مهنای  ةروی(  پس 174: 1391زادخ  اشته باشن، )بیگسازمان نیاز به اختیارا  بیشتری د
در موارد ابهام  اجمال یوا   رب یمنظور استخراج و اقراز صالقیت برای سازمان ذاین بن،  بیشتر به

دادگستری در نظر مشور ی خوود   المللیین  دیوان باستمورد  وجه سازمان   مؤسسسکو  سن، 
 31 ةمسلحانه پس از بیان قکومت ماد ةدر مخاصم یاهسته یهاحمشروعیت استفادخ از سال دربارة

ایون   ة  در  فسیر اساسنامجهانی به،اشت سیس سازمانأسن،  فراین،  فسیر بر  1969کنوانسیون 
 گیش،خ  وس  سازمان شایان پاسخگویی است بسوت ال مطرحؤس ینکها» :سازمان مورر داشته است

 3به،ی اعضای سازمان وفق قسمت دوم بنو،   ة فسیر و نیز رویکلی  ةدر پر و قاع، که دارد به این
 :ICJ, 1996« )یا خیر گیردینن سازمان قرار م هاییتمطروقه در چارچوب فهال پرسش  31 ةماد

para. 19مجم  جهانی به،اشت که با اعتراب برخی اعضا  صوی   40/46 ة(  به باور دیوان  قطهنام
خوود  خوودی و بوه  یروشون   بوه یامشروعیت کاربرد سالح هسته دربارةال ؤش،خ است و نیز طرح س

باش، که قاکی از  وافق اعضوای سوازمان جهوانی به،اشوت بورای  فسویر        اییهمثرت رو  وان،ینم
 دربوارة باش،  به این منظور کوه چنوین  فسویری سوازمان را در طورح پرسوش        رب یذ ةاساسنام

(   صریح دیوان و استنادش ICJ, 1996: para. 27) گردان،  محوق یامشروعیت کاربرد سالح هسته
گفتوه مروین   پیش ةدر  فسیر سن، مؤسس سازمان جهانی به،اشت و نیز قطهنام 31 ةماد 3به بن، 

اعضای نن و نه خوود سوازمان یوا     ةنن است که دیوان در  نویح صالقیتی مردد برای سازمان  روی
در قال  قطهنامه متجلی ش،خ است  هرچن، این  که اییهارکان نن را مطمح نظر قرار دادخ است  رو

اعضوای   ةاموا بایو، گفوت رویو     نمایو،  یخود سازمان رخ م ةعنوان رویقطهنامه در نگاخ نخستین به
شایستگی سازمان در اخذ نظر مشور ی از دیوان در باب خصو  سازمان مرین ع،م  وافق ننان در 

مرزهای زمینوی و نبوی بوین    ة ان در قضیی دیوأاست  همین خ   فسیری در ر گفتهیشمومو  پ
ی  دیوان به این منظور که مستخرَج دارد نیا کمیسیون أکامرون و نیجریه قابل یافت است  در این ر

  شایان دخالوت و ایفوای نووش در قفوظ صولح و امنیوت       المللیینعنوان سازمانی بچاد به ةدریاچ
به،ی اعضای مؤسس سازمان را موردنظر قرار  ة  روییا خیر خود است یادر قال  منطوه المللیینب
 هوایی یتچاد  صالق ةسیس کمیسیون دریاچأبر نووش من،رج در سن،  که افزون اییه  روده،یم

سیس قابل یافت نیسوتن،   أافزون را برای سازمان مورر داشته است که به  صریح و اصو ً در سن،  
 ةسیس  کمیسیون قوزأکرد به،ی اعضای سن،  که براساس متن مهاه،خ و عمل داردیدیوان مورر م

جالرافیوایی   ةخوود را در یوک منطوو    هوای یتاست که صوالق  المللییندریاچه چاد  یک سازمان ب
را  یاوفصل مسائل مربوط به قفظ صلح و امنیوت منطووه  قل  وانی  اما نمکن،یمشخص اعمال م

ذیل فصل هشتم منشور ملل متح،    جایابی این سازمان سر در اه،اف این سازمان جست و ب،ین
 (  ICJ, 1998, para. 67ممتن  است )
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 نبعدی ارکان سازما ةروی. 2
  وانو، ینیوز مو     وس  اطراف سن، مؤسس سازمان خلق شوود   وان،یبر ننکه مبه،ی افزون ةروی

قاصل  رب یمستول از دخالت نن اطراف و مرتنی بر عملکرد متأخر رکن یا ارکانی از سازمان ذ
  صالقیت در  فسویر مووررا  اساسونامه نن    المللیین  هر رکنی را از ارکان یک سازمان برددگ

و اختیارا  نن رکن است  چنوین   هایتاست  موررا ی که مربوط به ق،ود صالقمتصور سازمان 
نن رکن  بو،ون لحواظ    ةبه،ی همان رکن باش،  در این قال  روی ةقاصل روی  وان،ی فسیری م

عضو سن، مؤسس قرار گرفته  یهامورد پذیرش دیگر ارکان سازمان یا دولت اییهننکه چنین رو
  دیووان  واجو، ارزش باشو،  عنوان عنصر  فسیر سن، مؤسوس سوازمان    به  وان،یاست یا خیر  م

صوالقیت مجمو  عموومی در پوذیرش      خصو دادگستری در نظر مشور ی خود در  المللیینب
اطراف منشوور   ةخود ارکان سازمان و منصرف از روی ةروی ةبارها به عضویت ملل متح،  دردولت

منشوور    4 ةملل متح، کوه براسواس مواد    یهاارگان دسته از نن»ملل متح، مورر داشته است: 
مزبوور را   ةمواد   ها به عضویت سازمان  به ننوان محوول شو،خ اسوت    قضاو  در امر پذیرش دولت

شوورای امنیوت    ة  عمومی صرفاً براساس  وصوی ان، که مجم فسیر کردخ گونهینطور پیوسته ابه
 :ICJ, 1950) «ا خاذ  صمیم کن،پذیرش یک دولت به عضویت ملل متح،   خصو در   وان،یم

para. 9  )  وجوود یوک    لکوه اصو   یافوت جایی کاربست خواه،  رویة  فسیری مؤخر در این قال
و در چارچوب سون، مؤسوس    بودختصور ماختیار یا صالقیت برای رکن یا ارکانی از یک سازمان 

 ة  اما در کیفیت استیفا و اجرای نن اختالف باش،  در این قال اسوت کوه رویو   باش،قابل جایابی 
 دربوارة مورد بحث  کارساز افت،  در نظور مشوور ی    ةدر  نویر کیفیت اجرای مورر  وان،یبه،ی م
عضو  یها  مجم  دولتکه  وس کن،یاشارخ م اییهایمنی دریایی  دیوان به رو ةکمیت ةاساسنام
کوه  وسو    کن، یاشارخ م اییهمشور ی دریایی ا خاذ ش،خ است  دیوان به رو ال،ولیینسازمان ب

 یهوا دولوت  ةدیوان بر رویوه  منصورف از رویو    ی،ین  أکاخود سازمان در کل  مجری بودخ است  
 ,ICJ) بو، یایمهنوا مو   مسوتوالً مؤسس سازمان اسوت و   ةعضو سازمان در اجرای موررا  مهاه،

1960: paras.168-169 ملول متحو،     هوای ینوه برخوی هز  دربوارة (  دو سال به، در نظر مشور ی
ارکان سازمان   ةاز مجموع یعنوان رکنمجم  عمومی را به ةسابق خود  روی ةروی ةدیوان در ادام

 داردیسان که دیووان بیوان مو     ننده،یسازمان  مطمح نظر قرار م یزیرامر بودجه خصو در 
ملول   ةسوا ن  ةمربووط بوه بودجو    یهامجم  عمومی نن بودخ است که در قطهنامه 1مستمر یةرو

نو،  از  کدرج  المللوی ینمربوط به قفظ صلح و امنیت بو  هایینههز خصو در  یامتح،  موررخ
و  نشو،خ بینوی یشپو  هوای ینوه   هزگفتوه یشطور سا نه  مجم  در همان قال  پو به 1947سال 

ملل متحو، لحواظ    یزیررا نیز در امر بودجه المللیینه قفظ صلح و امنیت بامطراری مربوط ب

                                                           
1. Consistent Practice  
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مجمو    ةدیووان و برخاسوته از رویو    بواور (  قاصل ننکه  بوه  ICJ, 1962: para. 160کردخ است )
عنووان  بوه  1یانوه خاورمهای نیروی امطراری ملل متح، در ینهعنوان رکن سازمان  هزعمومی به

منشوور قلمو،اد    17 ةمواد  2ملول متحو، در مهنوای بنو،      هایینههز ةمثاببه نیروی قافظ صلح 
 22قابلیوت اجورای بنو،     دربارةنیز در نظر مشور ی دیوان  ( ICJ, 1962: para. 175خواه، ش، )

که زمانی شود ی فسیری دنرال م  ملل متح، همین خ هاییتکنوانسیون مزایا و مصون 6 ةماد
 یهوا ارگوان  ة  بوه رویو  کنو، ییواد مو   گفتهیشپ ةسیر مورربه،ی ملل متح، در  ف ةدیوان از روی

ایون  ش،خ  وسو  دبیور کول     ارائه یها  به باور دیوان  در رویه و براساس دادخداردسازمان اشارخ 
با ماهیت متنو   هایییتمأمور  ان،به افرادی که ومهیت کارمن،ان ملل متح، را ن،اشته سازمان

ملول متحو، مروین نن اسوت کوه اشخاصوی کوه         ةموارد  رویو اعطا کردخ است      در  مامی این 
 نعنووا   بوه هوای قوووم بشوری   یسویون و کم هایتهویژخ اعضای کمان، و بهمنصوب ش،خ گونهینا

(  ICJ, 1989: para. 48انو، )  لوی ش،خ 22در چارچوب مهنای بن،  2در قال خ،مت انکارشناس
قوووم بشوری کوه از     ةه گزارشگران ویوژ ملل متح، قاکی از نن بودخ است ک ةچن،ین سال یةرو

ان،  کارشناس در قال خ،مت ذیول بنو،   فرعی کمیسیون قووم بشر منصوب ش،خ ةجان  کمیت
موورر در نن مهاهو،خ  متمتو      هوای یتو از مزایوا و مصوون   گیرن،یکنوانسیون قرار م 6 ةماد 22

به،ی ملول   ة،خ ننکه  رویدیوان در این پرون ة(  قاصل از رویICJ, 1989: para.60)  خواهن، بود
به این قرائت منجر شود که   وان،ینن در مهنای خا  خود  م یهامتح، در مهنای عام و ارگان

کیفری   هوی هر گونه از   استخ،امی با سازمان ةعنوان افراد فاق، رابطملل متح، به نکارشناسا
رکوان هور سوازمان    گفتوه نن اسوت کوه اقو، ا    پیش یهاقاصل از  جمی  گزارخ هستن،  مصون

ین، ممکن است بوه  ا فسیر موررا  مربوط به خود است   وسل به این فر رصالح در ام المللیینب
به،ی نن رکن یوا جمیو  ارکوان سوازمان محووق       ةعمل نی، یا ننکه در اثر رویطریوی رسمی به

به،ی  ةروی نیز قرار گرفته است  المللیینقضایی ب ةکه مورد شناسایی روی  شود  در قالت اخیر
 سازمان قلم،اد شود  ةعنصر مهترری برای  فسیر موررا  اساسنام  وان،یرکن سازمان م

 

 بعدی اعضای معاهده مؤسس ةبعدی ارکان سازمان و روی ةترکیب روی
 ة  این عنصور اموافی  رویو   شودیارگان سازمان افزودخ م ةعنصری امافه بر روی  رویهاین نو  در 

است که  وس  ارگانی از سازمان در پیش گرفتوه شو،خ    اییهپذیرش رو به،ی اعضای سازمان یا
عضو سازمان یا پذیرش نن رویه خواخ صریحاً و خوواخ مومناً     یهابه،ی دولت ةاست  الحام روی

                                                           
1. United Nations Emergency Force in the Middle East 

 منظور قل بحران سوئز ایجاد ش، و به 1956نوامرر  7مجم  عمومی به  اریخ  1001 ةشمارة این نیرو به موج  قطهنام
2. Experts on Missions 
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راستا و مور ر  بوا   یک اما در   متفاو  ةلفؤخا  را خالق خواه، بود که  رکیری از دو م اییهرو
کیفیت  در قکم  وافق ممنی است که در رفتوار یک،سوت و متووارب    ای با این یهاست  رو 1هم
 ر فسوی  قاصول از کیفیت این رویه  ا ق،ی است کوه  (  130: 1396یاب، )فلسفی  یم جلی  ننها

که بوه ظواهر  خوروج مفهوومی از مفواد سون،        یاب،یمباز اب  یاگونهمؤسس سازمان به ةمهاه،
  قوال  کنو، یهاهو،خ را وارد وادی اصوالح نیوز مو    و قتوی گواخ م   کردخمؤسس را به ذهن مترادر 

  فسیری  به،ی ةاز این نو  روی یاامثله

 

 موشور ملل متحد 27 ةماد 3بعدی در تفسیر بود  ةروی
بوا   2 صمیما  شورای امنیت راج  به سوایر مسوائل  »منشور ملل متح،  27 ةماد 3براساس بن، 

  با این قی، کوه  شودیئم باش،  ا خاذ می موافق  مام اعضای داأی مثرت نه عضو که متضمن رأر
طورف   شوود یا خاذ مو  52 ةماد 3در مورد  صمیما ی که به موج  من،رجا  فصل ششم و بن، 

ی أ  بخش دوم این عرار   گویوای  ههو، بوه عو،م ر    «خودداری خواه، کرد یدعوی از دادن رأ
یوه رگیر در نن است  روی است که نن عضو نیز دهایدادن  وس  عضو شورای امنیت در اختالف

نوشی عم،خ در  نویر و   دنرال ش،خ 27 ةکه  وس  شورای امنیت و در اجرای این بن، از ماد ای
شورا نن بودخ است که ایون  ههو، بوه     ةداشته است  قاصل از روی 3نیینی  فسیر مفاد این  هه،

ت شو،خ و  ی دادن  مختص و منحصر به زمانی بودخ اسوت کوه وجوود یوک اخوتالف ثابو      أع،م ر
ی أشورای امنیت دنرال شود  در فو،ان این اختالف   هه، بوه عو،م ر   ررسی،گی به نن در محض

ی باش، که خواهان و در ار راط با دولت ینوعخواه، بود  هرچن، مومو  مطروقه به مهنایدادن ب
شورا  این موارد  حت عنوان ومهیت مطرح شو،خ و   ةدر رویگیری است  یرأم،عی مشارکت در 

  شورای امنیت مح،ودیت پویش 27 ةماد 3قاصل از قرائت مهوول و مهنای مت،اول عرارا  بن، 
 در خصووو فوو    محوذور  نیینووی پوس ایوون   4خ اسووت کورد گفتوه را منحصوور بوه اختالفووا    

عضو  دوو هموارخ این امکان وجود دارد که یک یا  «هایتومه»و نه  شودیاعمال م «اختالفا »
و جلووخ دهنو، کوه نن     کننو،  نحوی در شورای امنیوت مطورح    را بهاختالف  مومو دائم طرف
 هوای یت(  بنوابراین در وموه  22 :1382نمایان،خ شود و نه اختالف )شایگان   «ومهیت»مومو   

                                                           
1. Interrelated 

 موصود  مسائل ماهوی است     2
3. Procedural  

خواخ قوووقی   المللیین  در یک اختالف برس،ینظر مبه  (Dispute ر از اختالف )( موس Situationومهیت ) ةواژ  4

  اموا بوه  گیرنو، یعنوان طرفین یک دعوای قووقی یا سیاسی در موابل هم قرار میا سیاسی ق،اقل دو دولت به

اختالف یوا   ةدهن،شردر بستر خود  پرو  وان،یرس، که ومهیت  اوما  و اقوالی کلی و عام است که مینظر م

 باش،    المللیین ه،ی، علیه صلح و امنیت ب
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ی دادن برای اعضای شورای امنیت نیز وجوود خواهو، داشوت  از نن جملوه     أ  امکان رالمللیینب
شووکایت دو دولووت  خصووو در  1956اکتروور  13در ی دادن فرانسووه و انگلسووتان أانوو، ربووودخ

 1 118 ةموررش،خ در عرور از کانال سوئز مومو  قطهنامو  هاییتاز مصر بابت مح،ود گفتهیشپ
شکایت دولوت کوبوا علیوه ایون کشوور موموو         زمینةدر  1960 ژوئیة 19ی دادن نمریکا در أر

یل ئکایت این کشور علیه اسرادر مومو  ش 1966نوامرر  25ی دادن اردن در أر  1442 ةقطهنام
در  1992 ةژانویو  21نمریکوا و انگلسوتان در    ةیا   متح،ی دادن اَأو ر 3 228 ةمومو  قطهنام

در  گونوه ینکه ا اییهرو 4 731 ة کربی( مومو  قطهنام ةشکایت این دو کشور علیه لیری )قضی
ی دیگور اعضوای شوورای    با مخالفت ج،ی و اعتوراب اصوول   گاخیاه  ا خاذ ش،خ 27 ةاجرای ماد

یکی از ارکان  ةعنوان رویبه گفتهیشپ ةامنیت و ارکان ملل متح، مواجه نش،خ است   رکی  روی
عضوو سوازمان و نیوز دیگور ارکوان ملول متحو،          یهوا یی، این رویه  وس  دولتأملل متح، و  

 در م،ل کنونی نن فراهم نوردخ است  را  27 ةموجرا  اجرای ماد
 فسیری به،ی رکنی از ملول متحو، و مهور     ةاثر روی  وانیمنشور  باز هم م 27 ةماد 3در بن، 

د  در دکترین مهترور قوووقی  از ایون    کرمتأخر مالقظه  ةیی، به،ی اعضای سازمان را بر این رویأ 
متخذ از خود عروارا  منشوور     ا به،ی یاد ش،خ است  اما باور م ةعنوان اثر اصالقی رویاثر اغل  به
 ةمواد  3به،ی است  اما محل نزا  چیست؟ براساس بن،  ةبراساس روی و نه اصالح نن ر فسیر منشو

نه عضو کوه شوامل نرای    5مثرت ی صمیما  شورای امنیت راج  به سایر مسائل با رأ»منشور  27
ی دادن أکیفیوت ر  خصوو  در  27 ة  ننچه در مواد «گرددی مام اعضای دائم باش، ا خاذ م 6موافق

ی أاز ر 3صو،ر بنو،    کوه یان،ک ابهامی در دل خوود دارد  درقوال    قی، ش،خ استبرای اعضای دائم 
چوه  فواو ی    یراسوت   بهران،یی موافق سخن مأ  قسمت اخیر همین بن، از رگوی،یمثرت سخن م

 ةشورای امنیت راف  بودخ اسوت  رویو   ةوافق موجود است؟ این ابهام را  رویمی أی مثرت و رأبین ر
منفوی   یی مثرت  بلکه به عو،م وجوود رأ  أی موافق را نَه به رأگذر زمان  ر به،ی شورای امنیت در

ی دادن  أعضوو دائوم یوا امتنوا  ارادی وی را از ر     دخ است  به نن سان که غیروت کر هریر و  فسیر 
عضوو   4مثروت   یبوا رأ   وانو، یمخل کارکردهای مرسوم شورا ن،ان،  نتیجه ننکه یوک قطهناموه مو   

 ةدادگسوتری در قضوی   المللوی ین صوی  شود  دیوان بنیز مام اعضای دائم غیردائم و نرای ممتن   
در قالو   فسویر منشوور      شکل گرفته اسوت  27 ةو در اجرای ماد سانینرا که ب، اییهنامیریا  رو

بلن،م،   جام  و متح،الشکل شوورای امنیوت     ةروی»  به باور دیوان کن،یم یکربن،یملل متح، پ

                                                           
1. Security Council Resolution 118, Complaint by France and the United Kingdom against Egypt, 13 

October 1956. 

2. Security Council Resolution 144, Complaint by Cuba, 19 July 1960. 

3. Security Council Resolution 228, the Palestine Question, 25 November 1966. 
4. Security Council Resolution 731, Libyan Arab Jamahiriya, 21 January 1992. 

5. Affirmative vote  

6. Concurring Vote  
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ویژخ اعضوای دائوم   یس شورا و اعضای شورا بهئمرنی بر ننکه از نظر ر کن،یمشواه،ی مهتنابه ارائه 
شو،خ اسوت    ی  فسیراگونهخا   به یای دادن در باب مسئلهأنن  امتنا  ارادی یک عضو دائم از ر

ا خاذشو،خ  وسو  شوورا کوه پوس از       ةکه در  صوی  یک قطهنامه  مانهی ایجواد نکنو،  ایون رویو    
تحو،  منیز ب،ون  الییر ادامه داشته  عمومواً  وسو  اعضوای ملول      1965اصالقا  منشور در سال 

(  قاصول از  ICJ, 1971: para. 22) «عمومی نن سازمان اسوت  ةپذیرفته ش،خ است و قاکی از روی
عضو  اسوتورار   یهاو پذیرش عمومی این رویه  وس  دولت 27 ةشورای امنیت در اجرای ماد ةروی
عوامی اسوت    ة(   رکی  این دو عنصر خالق رویو ILC, 2015: para. 53بودخ است ) عمومی اییهرو

شوناخته   المللوی ینبه،ی در  فسیر سن، مؤسس یک سازمان بو  ةروی ةمر ر  رینیعنوان عالکه به
 ةالرته دیوان اشار  ن،ارد که این پذیرش عام چگونوه قاصول شو،خ و بوه چوه سوان رویو         شودیم

نظور  بوه   مورول داشته است  27 ةای امنیت را از مادعمومی اعضای ملل متح،   فسیری نوین شور
 ةثر از جان  هیا دولتوی بوه رویو   ؤخر شورای امنیت  ع،م اعتراب مأ ،اوم عملکردهای مت رس،یم

عنوان یکی دیگر از ارکان ایون  بهدادگستری  المللیینیی، دیوان بأا خاذش،خ در شورا و قتی مهر  
به،ی باش، که  وس  اقو،ی از ارکوان ملول     ةپذیرش نن روی  به مهنای گفتهة پیشبر رویسازمان 

ارزیوابی ایون دگردیسوی    دکتورین قوووقی در   الرته  قاصل ش،خ است  27 ةمتح، و در اجرای ماد
و  27 ةموافوق در مواد   یأی مثروت و ر أ  زیمرمان نظر به  فکیوک ر رس،ینظر م  متشتت بهمهنایی

به،ی شوورای امنیوت در اجورای     ةروینه اصالقی  و ،اعی  فاو  این دو  قائل به ماهیت  فسیری 
مزبور را با وجوود ار رواط ظواهری بوا      ة(  گاردینر نیز روی876 :1394است )سیما   گفتهیشپ ةماد

به،ی شورای  ةداونز نیز روی  (Gardiner, 2008: 245) کن،ی فسیری قلم،اد م ةاصالح منشور  روی
شوورا  در مطابووت    ةو با وجود اذعوان بوه ننکوه رویو     ،دانیامنیت را باز فسیر منشور ملل متح، م

 بوا وجوود  (  Dowens, 2005: 38اما از ق،ود نن نیز خوارج نیسوت )    نیست 27 ةماد نبا مت 1دقیق
و نگواخ  فسویری بوه نن     27 ةمواد  3بنو،   خصو   هستن، قووق،انانی که نگرش دیوان را در این

بهو،ی   ةنم،خ بسیار فرا ر از  فسیر است و روی 27 ةد  به نظر اینان  ننچه بر سر مادانن،یم نادرست
باش،  صابری انصاری مهتو، اسوت هرچنو،     وان،یمنشور نم 2در اجرای این مادخ  جز اصالح عملی

اموا    اسوت  27 ةبه،ی شورا در اجورای مواد   ةاثر  فسیری روی ةنامیریا الواکنن، ةنظر دیوان در قضی
این نحو برداشت  ةاست که اجاز یاگونهبه 27 ةن،رج در مادم ة  مهنا و محتوای قاع،پردازیعرار 

 ةپاولین نیز بر این بواور اسوت کوه رویو      (159-160 :1390)صابری انصاری   ده،ی فسیری را نم
گذشوته   الییور هنجارهوای     27 ةداشته باش، و ننچه بر مواد   وان،یبه،ی کارکردی اصالقی نیز م

(  لیانگ نیز بر همین باور است  به نظر وی  التزام بوه ایون   Pauwellyn, 2003: 50است ) یامهاه،خ
جوز اصوالح    اعتنایییشورای امنیت به کناری نهادخ ش،خ و خروجی این ب ة  در روی27 ةقی، در ماد

                                                           
1. Strictly in conformity  

2. Practical Modification  
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به،ی اگور خوارج از    ةبه باور اینان  کارکرد و اثر روی(  Liang, 2012: 6-7منشور نرودخ است )عملی 
متوأخر   ةیک مهاه،خ باش،  اصالح مهاهو،خ دور از دسوترس نیسوت و رویو    منطوم و مفهوم عرارا  

دخول و  صورف در    سور  ثر واقو  شوود و   ؤمو   وان،ی فسیری  جز در چارچوب عرارا  مهاه،خ نم
  شود یامهانی مهاه،خ

 صور  خوا  به« ی موافقأر»عرار  صور  کلی و به 27مادة دیوان در  فسیر  رس،ینظر مبه
ی موافق را نه در مهنوای ایجوابی و مثروت     أر  این عرار  باش، ظاهریجه مهنای بیش از ننکه متو

بوه    به،ی هستن، ةننان که قائل به اثر اصالقی رویبلکه در مهنای ع،م مانهیت  فسیر کردخ است  
بوه نظور موا      ان،بسته 27 ةمثرت در ماد یی موافق و  مایز نن از رأأعم، یا غفلتاً چشم بر عرار  ر

به  مامه در همین چارچوب مهنوایی    خود قاصل کردخ است ةهمساز و یکپارچ ةورا در رویننچه ش
  هموین کوه امکوان ا خواذ     نیو، یسان که از عرارا  منشوور برمو   در این قال  و نن  شودیداخل م

 ةخالقیت  فسیری و  وسه یها  یکی از جلوخرس،ینظر ممطلوب به   صمیم برای شورا فراهم شود
قوووقی  متضومن خالقیوت اسوت       ةبه،ی همین است   فسیر قاعو،  ةنشور در پر و رویموررا  م

 یهوا گرا در امر  فسیر و  وجه بوه  موامی مؤلفوه   خالقیت در این مهنا  قکومت نگاهی شامل و کل
در عوین خالقانوه    کنو،  یارائوه مو   27 ةاست   فسیری که دیوان از ماد المللیینسازمانی و بزیست

   ست در  حوق و پیشررد کارکردهای شورای امنیت بودن  اسرابی ا

 

 موشور ملل متحد 12 ةماد 1 بعدی در تفسیر بود ةروی
که شورای امنیت در مورد هر اختالف یا وموهیت   یمادام»منشور ملل متح،  12 ةماد 1براساس بن، 

نن  حول شو،خ اسوت  مجمو  عموومی در موورد     مدر قال انجام وظایفی است که در این منشور ب،ان 
  12 ةمواد   «نخواهو، کورد مگور بوه  واموای شوورای امنیوت        اییه وص گونهیااختالف یا ومهیت ه

  پیکربنو،ی  المللوی ینامنیت ب چارچوب رواب  مجم  عمومی و شورای امنیت را در امر قفظ صلح و
اسوت کوه    هوایی یتیوا وموه   هوا موان  دخوول همزموان نن دو رکون در اخوتالف      ینووع و به کن،یم

روشون موواجهیم کوه     یاباشن،  در این موادخ  ظواهراً بوا مووررخ     المللیینصلح و امنیت ب ةن، ه،ی،کن
خواه، بوود    یانیازی به  فسیر ن،ارد و هر گونه خروج از چارچوب نن به مهنای نوض  هه،ا  مهاه،خ

ی عنوان  فسیری اصیل در اجرای این بن، از سن، مؤسس سوازمان ملول  بسویار غنو    به،ی به ةاما روی
ا حواد   ةچیوزی جوز قطهنامو     را به سرنوشت کنونی مرتال ساخته است 12 ةبه،ی که ماد ةاست  روی
که برای شناخت واقهوی روابو     ی،یکلنیست  شاخ یی، دیوان بر صحت و اعترار نن أو مهر  برای صلح

ایون    بوه نظور موا    رسو، ینظور مو  بسیار مفی، بوه  المللیینمجم  و شورا در امر قفظ صلح و امنیت ب
به،ی   وانسته اسوت  فسویرگر روابو  مجمو  عموومی و شوورای        ةمص،اقی از روی عنوانقطهنامه به

    المللیینقفظ صلح و امنیت ب رامنیت باش، در ام
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برای مجم  عمومی در مواردی اسوت کوه    اییهاختیارا   وص ةاساس این قطهنامه در  هری
  براسواس  شودینا وان م المللیینامنیت ب شورای امنیت  از ایفای  هه،ا  خود در قفظ صلح و

مادام که شورای امنیت در مورد هر اخوتالف یوا وموهیت در    »منشور ملل متح،  12 ةماد 1 بن،
حول ش،خ است  مجم  عموومی در موورد نن   مانجام وظایفی است که در این منشور ب،ان  قال

 ینکه  نظر به ا«ی شورای امنیتنخواه، کرد مگر به  واما اییه وص گونهیااختالف یا ومهیت ه
بوا  صومیما     هوا یه ضاد محتوایی این  وص سر   وان،یقق مجم  عمومی بر ص،ور  وصیه  م

این مادخ بر مرنایی کوامالً مهووول و قوووقی  بوه      (Andrassy, 1956: 566) شورای امنیت شود
یوت در قفوظ   شوورای امن  یهامنظور مس،ود ساختن هر گونه دخالت مجم  عمومی در رسالت

و  صمیما ی  هریه شو،خ اسوت کوه     هایهجلوگیری از ص،ور  وصنیز و  المللیینصلح و امنیت ب
قق  و،م و اقو،ام نخسوتین  وسو  شوورای      ةجز  هری 12 ةپس ماد 1همپوشانی در مفاد دارن، 

 ةمهو جا و ناکام شوم ةجز سابو  وان،یخر نیز نمأاساس این  و،م و   2مهنا ده،   وان،یامنیت نم
و  صولح  ی،کنن،ةملل در دخول همزمان شورای اجرایی و مجم  عمومی به مسائلی باش، که  ه،

منظور زدودن مفاس، همزمانی و صالقیت همسوان در ورود بوه ایون مسوائل      هستن،  به امنیت
شو،خ اسوت     سپردخبه شورای امنیت  المللیینابتکار نخستین و اصلی در قفظ صلح و امنیت ب

منشوور  مشوکل    12 ةمواد  نادیو،خ انگاشوته شوود    از این رسالت م مجم  عمومی ب،ون ننکه سه
برای ص،ور  وصیه  وسو  مجمو  عموومی در     3سازمانی متضاد را با ایجاد من  موقت یهاگزارخ
(  اموا  495 :1394، )سویما   کنو قضایایی که در شورای امنیت در قال بررسی است  قل  زمینة

است کوه در نن  شوورای    4زمانی ةنن باز  فسیر را مفتوح داشتهمحل نزا  در این مادخ که باب  
این عرار  چه خواه، بود  6  مفهوم مخالفشودیخود قلم،اد م 5«در قال انجام وظایف»امنیت 

                                                           
ملل متح، باش،  رواب  مجمو   ارکان از  دو رکنبخش رواب  که انتظام ای استموررخگفت این مادخ  نها   وانیم  1

ا حاد برای صلح قاصول شو،خ اسوت  در     ةاست که براساس قطهنام اییهو شورا به  مامه  اب  این مادخ و نیز رو

از جمله نثار رسوی،گی بوه     دی، یافتهانتظام رادو یا چن، رکن  ةرابط  وانیجای منشور به این صراقت نم هیا

دادگستری یوا هموان اخوتالف در مجمو  عموومی و دیووان         المللیینیک اختالف در شورای امنیت و دیوان ب

یوک از  در هیا» :ورر داشته استگیری مگروگان ةی خود در قضیأاز ر 40دادگستری در بن،  المللییندیوان ب

در بواب روابو  مجمو  عموومی و      12 ةدیوان  مح،ودیتی به نن سوان کوه در مواد    ةمواد منشور و نیز اساسنام

  «شورای امنیت مورر داشته ش،خ است  به چشم نمی خورد

 Litisقاعو،خ کوه بوه     شراهت به ممنوعیت طرح همزمان یک دعوا در دو یا چن، مرج  قضایی نیسوت  ایون  وررخ بیماین   2

Pendese   واق، با اطراف واق، و نزد مرجهی با صالقیت یکسان است    یالهئمن من  طرح مسضتمموسوم است 
3. Temporary impediment  
4. Temporal threshold  

5. Is exercising… functions 
6. Argumentum a Contrario  
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خوالف  م؟ به نظر ما  این عرار  را مفهومی یاب،یو نیا این مفهوم مخالف در سیام منشور  مهنا م
بای، گفت اگر شورای امنیت در قوال انجوام وظوایف خوود در      از نو  مهترر خود  متصور است و

است نراشو،  مجمو  خواهو،     المللیینصلح و امنیت ب ةمورد اختالف یا ومهیتی که  ه،ی،کنن،
ن، که در راستای قفظ صلح و امنیوت  ک اییه وانست ظرفیت خود را فهال سازد و اق،ام به  وص

ی، همین  فسیر است  نگاخ بانیان ملل متحو،  ؤنیز ممنشور  ةاست  سوابق  اریخی  هی المللیینب
عنوان رکن عالی این نظام سوازمانی در  و،بیر اموور بوا هویا      نن بودخ است که شورای امنیت به

مانهی مواجه نراش،  چارخ نن است که ناشی از قق  و،م شورای امنیت  مجم  را موقتواً از ورود  
نجست یوا ناکوام از اجورای نن     یان قق  و،م بهرخبه مسئله من  کنیم و نن زمان که شورا از ای

مجم  به مومو  گشودخ شوود  قاصول  فسویری     زدودخ ش،خ و راخ بر ورود شکلی بود  این مان 
که شورای امنیت در موورد هور    یمادام»است که  گونهینا 12 ةمنطوی از عرارا  من،رج در ماد

حوول شو،خ اسوت     من ه نین منشوور بو  اختالف یا ومهیت در قال انجام وظایفی نراش، که در ا
   «مجم  عمومی در مورد نن اختالف یا ومهیت محق به ص،ور  وصیه خواه، بود

و در قوال   بست رسی،خ استگفت شورای امنیت به بن  وانیچه زمانی م قال یک پرسش 
ئه ارا «بست رسی،ن شوراه بنب»مهیاری دقیق از مفهوم   وانیمینم ا؟ ماجرای وظایف خود نیست

م به صرف و وی عضوی دائوم  شوورا در قوال اجورای وظوایف      یبگوی  وانیمیکه نماینم  کما یکن
 لدر هر قال که شورا  مای  وانیاین امر  امری موموعی است و نم نی،ینظر مخویش نیست  به
بسوت عملکوردی دانسوت  در هور اخوتالف یوا       این نهاد را در بن  نیست گیرییمیا قادر به  صم

براساس اوما  و اقوال خا  همان اختالف یا قضیه و نگریستن به ننچه در عالم واق    ومهیت
خویش است یوا خیور     یها شخیص داد که نیا شورا در قال کاربست رسالت  وانی  مگذردیم

بوا ماهیوت مشوابه در     یا کرر در جلسا  شورا در باب همان مومو    کورر در و ووی قطهناموه   
اعضای شوورای امنیوت بور  شوکیل      ةگسترد تی خا   اصرار و دعو اختالف یا ومهی خصو 

در کلیوت خوود    المللوی ینبو  ةجلسه و ا خاذ  صمیم در نن مورد  نگرش مجم  عمومی و جامهو 
  باش، رسانیاری  وان،یاز این دست م ییهاو مؤلفه یردولتینن مومو   گزارش نهادهای غ دربارة

 موا که به نظر -لم واق  و خارج از قضاو  شورای امنیت نیز از این نکته نرای، غافل ش، که در عا
  وانینم  در جریان باش، المللیین ه،ی،ی علیه صلح و امنیت ب  وان،یم -قضاو ی نهایی نیست

 کنو،  یرا اقراز نمو  39 ةمن،رج در ماد ةگاندر هر ومهیتی که شورای امنیت  وجود عناوین سه
واقهی  برونی و عینی  ه،ی، علیوه   عینیت و انهکاس  وانینم امور را در کمال صلح برینیم  ةهم

نووض   12 ةصلح را نادی،خ انگاشت  صرفاً به این واسطه که  و،م و  أخر شوکلی منو،رج در مواد   
یوا اختالفوا     هوا یتفوو،ان وموه   زمینة  در بسیاری از موارد  قضاو  شورای امنیت در شودیم

 شود یمواجه مو و در هر موردی که شورای امنیت با  و رس،ینظر مصلح  صحیح به ة ه،ی،کنن،
  دخول مجم  عمومی به مومو  و صو،ور  12 ةلزومی به شکستن  ر یرا  شکلی من،رج در ماد
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در  موامی   مهابایاین رکن به دخالت بمیلی یمجم  نیز گویای ب ة  رویشودی وصیه اقساس نم
 گاخیاا حاد برای صلح  مجم  عمومی ه ةاماست  با وجود مجوز قاصل از قطهن گفتهیشموارد پ

سال گذشته  صرفاً دخ بار به این قطهنامه متوسول   68افراطی نرردخ و در  یااز این قطهنامه بهرخ
همین مابطه را   12عنوان رویة به،ی در  فسیر مادة بها حاد برای صلح نیز  ةش،خ است  قطهنام

ستین شورای امنیت در قفوظ صولح و امنیوت    نخ یتداشته و ممن اذعان به مسئول ینالهنص 
این رکن را صرفاً زمانی دانسته  اییه  دخالت مجم  عمومی و فهال ش،ن ظرفیت  وصالمللیینب

ولیت ئع،م قصول ا فام نرا میان اعضای دائم از عمل به مسو  ةواسطشورای امنیت به»است که 
که  اییه  در این صور  و در هر قض  درمان،خ شودالمللیینخویش در قفظ صلح و امنیت ب ةاولی

منظور بیم  ه،ی،ی علیه صلح  نوض صلح یا عمل  جاوز برود  بایسته است که مجم  عمومی به
خطاب به اعضا  فوراً مومو  را در  یجمهمناس  مرنی بر ا خاذ اق،اما  دسته هاییهص،ور  وص

متح، در  وصیه به اق،اما   عنوان رکن جمهی مللمجم  به   پس رسالت«دستور کار قرار ده،
ولیت اولیه  بلکه خارج کوردن شوورای امنیوت از    ئ  نه به موصود جایابی در موام مسیجمهدسته
 ( Carswell, 2013: 455است که در نن موقوف مان،خ است ) یبستبن

 ةدیوار قائل   حول  فسیری از ماد دربارةدادگستری در نظر مشور ی خود  المللییندیوان ب
ملول متحو،  هوم مجمو       ةناشی از رویو   خر  پذیرفته است  به باور دیوانؤم ةا در پر و رویر 12

کوه مجمو     کردنو، یرا نن گونه  فسویر و اجورا مو    12 ةعمومی و هم شورای امنیت در نغاز ماد
کوه در دسوتور کوار     المللوی ینموموعی مر ر  با قفظ صلح و امنیت ب خصو در   وانستینم

  بهو،ها  12 ة،    با این قال  این  فسیر از مواد کنت  اق،ام به ص،ور  وصیه ساشورای امنیت نیز 
با  الییر مواجه ش،خ و مجم  عمومی خود را محوق بوه صو،ور  وصویه در موواردی دانسوته کوه        

 1961کنگو به سوال   ةمسئل ان،یلهمزمان در دستور کار شورای امنیت نیز بودخ است  از این قر
(  نیوز مشواور قوووقی ملول     ICJ, 9 July 2004: para. 27) 1963 و مستهمرا  پر الال به سوال 

 1«انجام وظیفه در هموین لحظوه  »را به  «در قال انجام وظیفه بودن شورای امنیت» ،متح،  قی
(  نیز به نظر دیوان  میلی روزافوزون در هور دو   ICJ, 9 July 2004: para. 27 فسیر کردخ است )

به موموعا ی مشوترک   2طور موازیکه هر دو به زمینهن گفته شکل گرفته است در ایرکن پیش
بپردازن،  به بواور دیووان  صو،ور ایون قطهناموه  وسو         المللیینقفظ صلح و امنیت ب ةدر قوز

 فسیر و  به،ی در ةروی ةمثاب  به1960مجم  عمومی و دیگر عملکردهای مجم  عمومی پس از 
نتیجه ننکه  دخالوت و ایفوای نووش     ( ICJ, 9 July 2004: para. 27بودخ است ) 12 ةماد اجرای
است  اییهفلسطین  کامالً مطابق با منشور ملل متح، و همخوان با رو ةمجم  در قضی اییه وص

 12 موادة به،ی در اجورای   ةرویدر اثر   در پیش گرفته ش،خ است  12 ةمتأخر که در اجرای ماد

                                                           
1. Is exercising the Functions at this Moment 

2. In parallel 
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متوأخر  وسو     ةو شناسایی ایون رویو  ا حاد برای صلح  ةقال  ص،ور قطهنام -منشور ملل متح،
 ةو نحوو  المللوی ینبر قفظ صولح و امنیوت بو    1ثانویه یولیتئ هه، و مس -دیگر ارکان ملل متح،

ش،خ است  پذیرش بهو،ی ایون رویوه  وسو       اییهکاربست نن   نویر یافته و واج، چارچوبی رو
به،ی مهترر  ةروانی روی ةلفؤعنوان مدخ است که بهکرعضو نیز  عنصر  وافق را قاصل  یهادولت

که  وس  اق،ی از ارکوان یوک سوازمان در پویش گرفتوه شو،خ و        اییهخواه، بود  این است رو
عضو سازمان و نیز دیگر ارکوان نن واقو  شو،خ اسوت  الزاموا  و       یهابه،ها مورد پذیرش دولت

و  وسوهه   به،ی ملل متحو،   فسویر کورد    ةدر پر و روی  وانیعام و مرهم منشور را م یهاگزارخ
 شود  ماننکه ا هام اصالح منشور متوجه داد  بی

 

 گیرییجهنت
المللی عنصری مهترر در  فسیر سن، مؤسس نن سازمان خواه، بود  ینبرویة به،ی یک سازمان 

دار نن باش، و نیز مشوحون از عنصور   یتصالقشرطی که قابل انتساب به نن سازمان یا ارکان به
رب  در این زمینه موموعیت نخواه، داشت  همین که رویوة سوازمان   یذ وافق شود  قال  رویة 

قاکی از کارکردهای مرسوم و کارویژة نن سازمان باش،  کافی به موصوود خواهو، بوود  فوار  از     
های منفرد و به اعترار شناسایی رویة سوازمان  دو نوو  از رویوة  فسویری در هور سوازمان       یهرو
ای مسوتور کوه قاصول  کورار و  ووالی عملکردهوای       یهروالمللی قابل شناخت است  نخست ینب

سازمان در اجرای سن، مؤسس خواه، بود  این رویه صرفاً  وس  ارکان سازمان قاصول خواهو،   
کنوانسیون وین و بوه  32ق،خ نخواه، داشت  کارکرد این رویه در قال  مادة یعلش، و عنصری 

بور  ای اسوت کوه عوالوخ   یهروافت  قسم دوم عنوان ابزاری مکمل در فراین،  فسیر  نمود خواه، ی
مویاسی مهتنابه از  والی و  کرار اعمال و عملکردهوای سوازمان  بوا میزانوی موروول از پوذیرش       

شوود  افوزون   یمو سازمان مواجوه   مؤسسی عضو سن، هادولت وس  دیگر ارکان سازمان و نیز 
ی متهوالی و نواب رویوة    شود که این قسم از رویه در مهنوا یمش،ن عنصر پذیرش به،ی  سر  

به،ی شناخته شود و در کنار سیام عرارا  سن، مؤسس  عنصری اصلی و نه مکمول در  فسویر   
سواز در خلوق رویوه    یوه روشناخته شود  به اعتراری دیگر و بر این اسواس کوه کو،امین عوامول     

ای یوه رو وان رویة به،ی سازمان را در سه قال  به نظارخ نشست  نخست یم  ان،داشتهمشارکت 
ای در  نوویح و شوناخت   یوه روشوود  چنوین   یمو که  وس  اطراف سن، مؤسس سوازمان خلوق   

المللوی  ینبو های مکتوم و مرهم سازمان  کاربرد خواه، داشوت  نظور مشوور ی دیووان     یتصالق
ی در مخاصمة مسلحانه برهانی بور ایون نوو  از    اهستهی هاسالحدادگستری در خصو  کاربرد 

ای است که  وس  رکن یا ارکانی از سوازمان قاصول شو،خ    یهروت  دوم رویة به،ی  فسیری اس

                                                           
1. Secondary Responsibility  
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المللوی در  فسویر مووررا  مربووط بوه خوود کوه در        ینبو است  هر رکنی از ارکان یک سازمان 
اساسنامة نن سازمان درج ش،خ است  صالقیت خواه، داشت  این  فسیر در قال  رویوة بهو،ی   

ای را یوه روکن است چنو، رکون از سوازمان  چنوین     نن رکن از سازمان ارائه خواه، ش،  نیز مم
در نظر مشور ی پذیرش به عضویت ملل متح، مورر ش،خ است  چنوین   ننچه بسانخالق باشن،  

ای در  فسیر سن، مؤسس نن سازمان و در قال   فسیر اصویل نن رکون از سون، مؤسوس      یهرو
انی از سازمان قاصل شو،خ و  ای است که از عملکرد رکن یا ارکیهروکاربست خواه، یافت  سوم 

به،ها به  أیی، و ابرام دیگر ارکان سازمان و نیز اطراف سن، مؤسس رسی،خ است  این نوو  رویوه   
 رین نو  از رویة به،ی در مهنوای  فسویری   یعالشود و یممهادل رویة عمومی سازمان شناخته 

محوذورا  ظواهری در     وان، کارکردهای سوازمان را ار ووا بخشو، و   یماست و به ق،ی مهتنابه 
 ننکوه اساسنامة سازمان را به نف  کارکرد مؤثر و پیشررد اشوتالا   سوازمان بوه کنوار نهو،  بوی      

 عرارا  مهاه،خ را بمیران، یا سن، مؤسس سازمان را وارد وادی اصالح عملی کن، 
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