
Public Law Studies Quarterly, Vol. 53, No 1, Spring 2023 
DOI: 10.22059/jplsq.2021.317864.2692 

Developments in the Right to Self-Determination in 
International Court of Justice Advisory Theories: 

From Kosovo to the Chagos Archipelago 
(Type of Paper: Research Article) 

Sayed Mohammadreza Mirsaneh1, Sayed Bagher Mirabbasi2*, Maryam 

Moradi3, Sayed Taha Mousavi Mirkalayee4 

Abstract 
One of the most basic principles of human rights is the right of people to determine 
their own destiny. The importance of this right is such that its doctrine is considered 
the basis of all human rights. In fact, in order to achieve other human rights, the 
realization of the principle of the right to self-determination is very important. The 
research method is descriptive-analytical. In response to the question, what are the 
developments in the right to self-determination in the advisory theories of the 
International Court of Justice in the case of Kosovo and the Chagos Archipelago? It 
can be stated that the right to self-determination has two aspects, including the 
external aspect, namely the right of the people to determine their international status 
and the internal aspect, the right of the people to choose the system of government, 
participation in community decision-making and protection of minority rights. . In 
Kozo's case, the Court's ruling implicitly has political elements and has raised legal 
challenges to the relationship between the right to self-determination and the 
principle of territorial integrity. However, although the International Court of Justice 
continued to blur the line between the right to self-determination and territorial 
integrity by not determining the conditions for being a state, Kosovo still retained 
the right to win. In relation to the Chagos Archipelago, the International Court of 
Justice has called on all UN member states to cooperate with the United Nations to 
complete the process of decolonization in Mauritius, as the right to self-
determination is a universal obligation. It cannot be reduced to a reciprocal task. 
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 وانید یمشورت یهاهیسرنوشت در نظر نییتحوالت حق تع
 چاگوس ریالجزا: از کوزوو تا مجمعیدادگستر المللینیب

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 4، سید طه موسوی میرکالئی3، مریم مرادی*2، سید باقر میرعباسی1محمدرضا میرصانعسید

 دهیچک
 این اهمیت. است خودشان سرنوشت تعیین برای مردم حق شر،ب حقوق موازین نیترییکی از اساس

بترای   قتت حقی در. دانندیآن را پایه و اساس همگی حقوق بشری م ندکتری که است حدیبه حق
روش تحقیتق   نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشتت اهمیتت باتیایی دارد.   

 یهتا هیت سرنوشتت در نرر  نییت حق تعتحوالتحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که –توصیفی
 تتوان یمت چیاتت    چاگوس ریالجیامجمع وکوزوو  ی در قضیۀدادگاتر یالمللنیب وانید یمشورت

 نیتی حتق متردم در تع   یعنت ی ،یرونت یب ۀجنب شاملدو جنبه  یسرنوشت دارا نییحق تعگفت که 
مشتارکت در   ،یحکتومت  اتت  یحق متردم در انتاابتات س   ،یخود و جنبه درون یالمللنیب تیوضع
 یدارا یصورت ضمنبه وانید یرأدر قضیۀ کوزوو، ست. هاتیجامعه و حفظ حقوق اقل یریگ یتصم

 تیت سرنوشتت و اصتل تمام   نیتی حق تع نیب ۀبر رابط یحقوق یهالشاست و به چا یاسیعناصر س
دولتت   طیشرا نییبا عدم تع یدادگاتر یالمللنیب وانیهرچند دحال  . با ایندامن زده است یارض

 کوزوو با وجود اینکماکان ادامه داد،  یارض تیسرنوشت و تمام نییحق تع نیبودن، به ابهام مرز ب
 یالمللت نیبت  وانیت د ،چتاگوس  ریت الجیامجمعدر خصوص  .حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت

فراینتد   لیت منرتور تکم دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که بته  تمامیاز  یدادگاتر
 نیتی چراکته حتق بتر تع    نتد، کن یبا سازمان ملل متحد همکتار  سیمور نیدر سرزم ییاستعمارزدا

 .دوجانبه فروکاست یفیآن را به تکل توانیالشمول است و نمتعهدات عام ۀسرنوشت در زمر

 کلیدواژگان
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 مقدمه

 دهیت ا نیگفت که ا دیسرنوشت با نییدر خصوص اصل تع یعمل یۀرو سده ازگذشت حدود چهار  با
سرنوشتت متردم    نیتی طتر  اصتل تع   خیواقتع تتار   . درشودیمحاوب نم یدیجد دۀیا وجهچیهبه
 قتت، یگتردد )حق یبتاز مت   1۴4۱در  یبه صلح وستتفال  ،دولت ملت منجر شود جادیبه ا که ینحوبه

 نیتی نرتر وجتود نتدارد. مفهتوم تع    حال در مورد مبدأ و منشأ آن اتفتاق  این با (.13۱-130: 13۱1
 ،یاست یشناخته شده، از بدو طر  آن، ابعاد ماتلف س یاصل جهان کیعنوان سرنوشت که امروزه به

موضوع پرداخته شده است. درست از همتان   نیماتلف به ا یهاداشته و از جنبه یو حقوق یاخالق
سرنوشت  نییثبت شده، معمول شده است، تع خیدر سرتاسر تار ییاستعمارگرا موقع که استعمار و

بتا   یصتورت جمعت  از جانب متردم بته   گرید یماتند است، از سو یین یحقوق فرد ۀیبر پا یاسیس
 .(0۴: 1311توسلی نائینی و شیرانی، پاس داشته شده است ) یعیروند، به طرز وس نیاعتراض به ا

 .ن حقوق بشر، حق مردم برای تعیتین سرنوشتت خودشتان استت    موازی نیتریاساس یکی از
در  .داننتد یآن را پایه و اساس همگی حقوق بشری م دکترین است کهحدی بهاهمیت این حق 

با . برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بایایی دارد حقیقت
هتا را متورد   حقوق افراد و گروه المللنیب ۀنبود که جامع نای مائله ،شدهمطر به مطالب  توجه

حقتوق   تیبود که رعا نیا ،ارچوب ملل متحد رخ دادچ که در یباشد، بلکه تحول هتوجه قرار داد
مطتر  شتد. حقتوق بشتر کته در       الملتل نیب تیعنوان مؤلفۀ صلح و امنها بهافراد و گروه یبشر
مداخله قرار داشت، به  شمول اصل عدم و تحت یداخل ۀمائل کیعنوان چندان دور بهنه یدوران

تترین  عنتوان مهت   به ی،المللنیب تیامنصلح و  تواندیم یشد که حت لیالمللی تبدبین یموضوع
حقتوق بشتر فعالیتت     زمینۀدر  ژهیطور وهدف سازمان ملل را به مااطره افکند. سازمان ملل به

بته   ییها ن. دولتبردیحقوق بهره م نیاز ا تیحما جیترو یو از امکانات خودش در راستا کردیم
. امتا ایتن   دادنتد ینشان مت  یتوجه خاص ،دادیرخ م اینقاط دن ریکه در سا یتحوالت حقوق بشر

بشر نیازمند رویکردی نوین به جایگاه حق تعیین سرنوشت در قالب یکتی   به حقوقمییان توجه 
یتک ایتده دارای    عنتوان به ، چراکه حق تعیین سرنوشتاستهای اصلی حقوق بشر نیی از مؤلفه

 ماتئله ریشه در مقام اناانی با دموکراسی و حقوق بشر در یک ردیف قرار گرفته است که ایتن  
در حمایت از  المللنیبفه  ذات حاکمیت و نقش حقوق  العادهفوقخود به معنای قدرت موازی 

( و میثتاق  11۴۴) یاست یسحقتوق متدنی،    یالمللت نیبای که در میثاق گونهحقوق بشر است. به
(، حتق تعیتین سرنوشتت    11۴۴) یفرهنگت در زمینۀ اقتصادی و اجتمتاعی و حقتوق    یالمللنیب
 برای موقعیت ماتعمراتی ارائه شده است. محدودشدهیک حق کلی و نه یک حق  عنوانبه

موضوعی که در مورد اصل حق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، چگونگی  این، برافیون
استت. اصتل    یدادگاتر یالمللنیب وانیدو رویۀ قضایی  یالمللنیبدر منابع  شدهیاد اعمال اصل
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و رویتۀ قضتایی    هاامکان حاکمیت دولت حدد که شوای اعمال گونهحق تعیین سرنوشت باید به
ماهیتت حتق   . پرسش اساسی در این مقاله این استت کته   به چالش کشیده نشود مراجع قضایی

مطروحته در   یالمللنیبچیات و چه جایگاهی در قضایای  لمللانیبتعیین سرنوشت در حقوق 
در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطر  است کته در رویتۀ   ی دادگاتری دارد  المللنیبدیوان 
اصل تعیین سرنوشت بایتد   یالمللنیبی و رسیدگی به فضایی دادگاتر یالمللنیب وانید ییقضا
 ه قرار گیرد.یک الگوی مه  و پایه مورد توج عنوانبه

. در ایتن  استت  یاکتاباانته  قیت و ابتیار تحق  یلت تحلی – یفیمقاله توص نیدر ا قیروش تحق
ۀ رنتد یدربرگالملل کته  پژوهش ابتدا به بحث مبادی و مبانی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین

ای از و همچنین بیان تاریاچته  است المللنیبمفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن در حقوق 
الملل شامل منشور سازمان تعین سرنوشت در اسناد بین حقدر ادامه به تعیین سرنوشت و  حق

میثتاقین حقتوق بشتر و حتق     و  استقالل به کشورها و ملل ماتتعمره  یاعطا یۀانیبملل متحد، 
 وانید ییقضا یۀسرنوشت در رو نییحق تعدر نهایت اینکه  .پرداخته شده است سرنوشت نییتع
 ی با ذکر مصادیقی بیان شده است.تردادگا یالمللنیب
 

 المللنیسرنوشت در حقوق ب نییابعاد حق تع
همچون حفظ صتلح و امنیتت    المللنیباعمال حق تعیین سرنوشت باید با رعایت اهداف حقوق 

ی هتا جنبهشدۀ حقوق بشری و همچنین با در نرر گرفتن و نیی توجه به اصل شناخته المللنیب
شامل موارد زیتر   هاجنبهشناسایی و اعمال شود که این  المللنیبوق ماتلف حقوق بشر در حق

 (:2۱1-2۱2: 1310هاشمیان، است )
 ؛آنهتا  امتور دولتت   در دیگتر  یهادولت ۀمداخل حق مردم یک دولت به داشتن استقالل و عدم. 1

 یهتا ولتت د داخلی امور مداخله در ها تمامیت ارضی و عدمپیوند با اصول حاکمیت دولت این حق در
 ؛ماتقل است مردم یک دولت خارجی بر ۀنوع سلط آن عدم مشروعیت هر ۀقرار دارد و نتیج دیگر

پایتان   ، بترای استتقالل و  دشوینیروی خارجی اداره م توسطحق مردم یک ماتعمره که . 2
 ؛استعماری و کاب استقالل ۀسلط
 واقتع بته   این حتق در  ؛ندکنآن زندگی  در خواهندیحق مردم برای انتااب دولتی که م. 3

قتومی، نتژادی و    یهتا تیت اقل ۀدولت متبوع یک گروه جمعیتی است و دربار انتااب معنای حق
حتق   رهیافت نوین ناتبت بته   گرچه دراصورت تقاضای خودماتاری بیان شود، به تواندیملی م
شتده استت. البتته حتق متردم بترای انتاتاب دولتت          اعتبارسرنوشت چنین تقاضایی ک  تعیین

انتاتاب دولتت متبتوع     ۀقومی اختصاص ندارد، بلکه دربتار  یهاتیموضوع اقل بوعشان تنها بهمت
 (؛1-2: 13۱2کاپیتان، نیی صادق است ) ندشویاستعمار خارج م از مردم سرزمینی که
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 حقوق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم یک سرزمین برای انتااب نوع نوع دیگری از. 4
 (؛1-2: 13۱2کاپیتان، )سیاسی مطلوبشان است  نرام
 المللیمیثاق بین 21مادۀ  حق تعیین سرنوشت همان بعدی است که در دیگری از ۀجنب. 1
 است و آن به معنای حق مشارکت دائمتی و ماتتمر و   شدهتأکید  بر آنمدنی و سیاسی  حقوق

 حتق تعیتین  امور دولت متبوعشان است. پنج مورد یادشده در مورد  ۀآزادانه و برابر مردم در ادار
نوع  خارجی حق تعیین سرنوشت و ۀیک نوع مربوط به جنب ؛شودیسرنوشت به دو نوع تقای  م

حتق   ختارجی  ۀجنب ۀدربار 1و  2داخلی حق تعیین سرنوشت است. موارد  ۀمربوط به جنب دیگر
 3داخلی ایتن حتق قترار دارنتد. متورد       ۀدر پیوند با جنب 4و  1تعیین سرنوشت هاتند و موارد 

 هت   خارجی حق تعیین سرنوشتت و  ۀارتباط با جنب آن را ه  در توانیینابینی دارد و مب ۀجنب
 (.2۱2: 1310هاشمیان، داخلی این حق دانات ) ۀپیوند با جنب در

بتا   یسرنوشتت )کته ماتاو    نیتی موستع حتق تع   ریبتا تفات   یالمللت نی، جامعتۀ بت  سویک از
هتا )شتامل   حقوق افتراد و گتروه   تیارع گر،ید یدارد و از سو دیباشد( ماالفت شد یطلبییجدا
 جادیابه مفهوم  دیسرنوشت نبا نییشده است. حق تع ها شناختهدولت فۀی( در زمرۀ وظهاتیاقل

 نیتی حتق تع  د.شو یتلق تیو اقل یقوم یهاگروه یکشور ماتقل برا لیو تشک یطلبهیحق تجی
بتا احتترام بته     یاسسی منرا در مردم وها مشارکت گروه ایدولت به معن کیسرنوشت در داخل 

تنهتا حتق    نیت استقالل باشد، ا یبرا یاگر درخواست ماتمر و قو ی. حتاستآن  یارض تیتمام
 .درخواست پاسخ دهد نیاست که چگونه به ا یدولت مرکی

شامل حتق تعیتین سرنوشتت سیاستی،      یالمللنیب تیمربوط به وضع یسرنوشت خارج نییتع
ی هتا نهضتت و منتابع طبیعتی، حتق     هتا ثتروت ائ  بتر  حق تعیین سرنوشت اقتصادی و حاکمیت د

ی سرنوشتت داخلت   نییو تع ی خود و ...هاملتملی در راه احقاق حق تعیین سرنوشت  باشیآزاد
، حتق تعیتین سرنوشتت اقتصتادی، حتق ملتی       هاتیاقلشامل حق مردم در انتاابات، حفظ حقوق 

 ونتد یمربتوط بته پ   ایتن زمینته   ۀ متورد اختتالف در  ماتئل  (.220: 13۱1امیدی، است )کردن و ... 
کتتاب   شیرایت و نیمثتال، در آختر  رای سرنوشت استت. بت   نییو حق تع ی()دموکراس یساالرمردم
 کیت دموکرات ییمبنتا  کندیها را ملیم مسرنوشت، حکومت نییحق تع»که است شده  انیب سیهر

استت کته    گرفتته  هجت ینت اًریاخ دماری. در مقابل و(211: 1310ی، آباددولت)ربیعی « داشته باشند
: 1311، انیدیت مؤ)قاستمی و   «اتت ین کیت سرنوشت شامل حق بر حکومتت دموکرات  نییحق تع»

حکومتت   کیت سرنوشت شتامل حتق داشتتن     نییحق تع ایآ نکهیدر مورد اطبق این بیان،  (.21۱
هتا در  سرنوشت ملتت  نییوجود دارد. نابت حق تع یینررهااختالف ،ریخ ایست اه   کیدموکرات
 ادیت تنتوع ز  لیت دلبته  ،یو حافظ حقوق بشر، بتا دموکراست   بانیعنوان اصل پشتبه المللنیحقوق ب

و  دهیت چیپ یسرنوشتت، ناتبت   نیتی حتق تع  ییمبنتا  یهتا ارزش منیلتۀ بشر به یهایحقوق و آزاد
، نتد یمفهتوم دموکراست  « یو ضترور  ریناپتذ ییجتدا »جیء  یاسیو س یاست. حقوق مدن یچندوجه
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 ۀ. رابطت دشویم نیتأم یخوببه کیدموکرات یدر چارچوب حکومت یاسیسرنوشت س نییتع روازاین
و  یذاتت  ،یاست یسرنوشتت س  نیتی ماننتد تع  بته  یبا دموکراس یو اجتماع یسرنوشت اقتصاد نییتع
 یاست یحقتوق س  افتنیت  تیدر فعل ینیآفرنقش لیدلبه یو اجتماع یحقوق اقتصاد ات؛ین نفکیال
و  یاقتصتاد  ۀحق بر توستع  روازاین. رندیگیقرار م یکراسمفهوم دمو ۀریدر دا  یرماتقیغ ینحوبه

سرنوشتت   نیتی تع یاالزم بتر   شترط شیعنتوان پت  بته  کیدر چارچوب حکومت دموکرات یاجتماع
و احترام به فرهنت    ییضمن شناسا یفرهنگ یهاگروه و هاتی. اقلدشویحاصل م یو مدن یاسیس

افتراد آن   ریماننتد ستا   یدر رابطته بتا دموکراست    ییو قضتا  ییاجرا ،ینیتقن یآنها در نهادها ییمتما
 یجوامتع فرهنگت   ینه اعضتا  شوند،یم یتلق هایحقوق و آزاد ریناپذییو تما کاانیجامعه حامالن 

 .(221-222: 1311، انیدیمؤقاسمی و برخوردار باشند ) یفرهنگ ییاز حقوق متما دیکه با
حتق   ،قرار گرفتت  یجهان ۀجامع رشیپذ حال مورد هر سرنوشت که به نییجنبه از تع نیاول

 بیکته در زمتان تصتو    ییاز کشورها یاریحق با نیبه ا نادبود. با است یسرنوشت خارج نییتع
بته   ،بیرگ قرار داشتتند  یهااستعمار قدرت یا تحت قلمروی حکومتی وجود علت عدمبهمنشور 

 .(Mathew, 2011: 614) دندیاستقالل رس
 یحقتوق  یعنتوان مبنتا  آن به یر قلمرو ضداستعمارها دسرنوشت ملت نییاصل تع گمانبی
قلمرو مورد استناد و استفاده  نیدر هم ییو در عمل ن افتهیتبلور  یاستعمار یهااز قدرت دیخلع
کته   دهتد یسرنوشتت نشتان مت    نیتی اصل تع یسازمان ملل در مورد اجرا ۀیاست. رو دهشواقع 
 ۀمورد توجه عمتد  ینژاد ضیو تبع یستعمارا یهاتیاصل اساساً در ارتباط با وضع نیحال اتابه
موارد سازمان ملل متحتد ختود را موظتف بته      گونهنیدر ا اغلب ییسازمان بوده و در عمل ن نیا

ملتل   در جادشتده یای نر  جهان ییایمشاصۀ وستفال .(212: 1313سیفی، است ) افتهیمداخله 
را از مردمتان   نهتا یا کته یدرحتال  ،بود گذاشتهها دولت ررا ب آن ریو تأث تیموقعیی متحد، شناسا
 –بدون دولت کته بته دولتت     یهاملت یبود برا یایهیمائله انگ نی. اکردیم غیبدون دولت در

کته در نرتام ملتل متحتد وجتود داشتت،        یرومنتد ین یتی گرادولتت  با وجتود شوند.  لیملت تبد
 قیا تشتو ر یپاااستتعمار  یدر کشتورها  یمردمتان ناراضت   ،یقدرتمنتد ضداستتعمار   یدئولوژیا
 کترد یدو رو(. Michael, 1999: 358-359دست به شورش بیننتد )  شانیهادولت هیکه عل کردیم

ساالرانه مردم کردیرو یکی ؛وجود دارد یسرنوشت داخل نییحق تعدر زمینۀ حقوقدانان  انیدر م
 ی.سرنوشت داخل نییحق تع به یکرد حقوق بشریرو یگریو د

 حتق،  ایتن  بته  بشری حقوق رویکرد که شوندیم شت، سببسرنو تعیین حق لیبرال یهاشهیر

 داخلتی  سرنوشتت  تعیین حق اساس این دهد. بر قرار خود توجه مرکی در را تأمین حقوق و حمایت

 بترای  کافی است. شرط بشری حقوق سایر تأمین دروازۀ شده که شناسایی حق بشری یک عنوانبه

و  منتد نرام طوربه حکومتی اگراست.  آن اعضای بشر حقوق رعایت حکومت، یک مشروعیت داخلی
 باید رویکرد نیا .جدایی دارند یا مقاومت مهاجرت، حق اشااص بیند، سرباز تعهداتش انجام از دائ 
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 در کته  فتردی اشااصتی   حقتوق  حفتظ  منروربه داخلی سرنوشت تعیین حق اعمال که کند اثبات

 میتان  در رویکترد  این توسعۀ و رشد به که تعهداتی از است. یکی دارند، ضروری حضور جامعۀ ملی

 (.Weller, 2008: 23است )بشری  حقوق میثاقین مشترک 1 شده است، مادۀ منجر حقوقدانان
 تعیتین  بتر  کشتور  یتک  متردم  حتق  معنای به سرنوشت تعیین حق ساالرانهمردمدر رویکرد 

 ایتن  ابقاست. مط ادارۀ مملکت و حکومت فرایند در و مشارکت حکومت شکل سیاسی، وضعیت

 دنبتال  آزادانته  را خودشتان  مدنرر فرهنگی و یاجتماع اقتصادی، توسعۀ توانندیم مردم رویکرد،

 قابل شده، تشکیل سرنوشت تعیین تحقق حق منروربه که دولتی همان مقابل در حق کنند. این

 و اتت نی ارادۀ عمتومی  دیگر بیانگر که شودیم منحرف ایگونهبه دولت کهاست؛ هنگامی استناد
 (.۴4-۴1: 13۱1میرمحمدی، ندارد ) بر عهده را سرزمین آن درون مردمان نمایندگی

 در نته  ،دانتد یمت  مردم در را قدرت این و دارد توجه قدرت مشروعیت به یساالرمردم ۀینرر

 متورد  را فتردی  حقتوق  لیومتاً  مردمی ارادۀاست.  مردم ارادۀ دموکراتیک ۀینرر اولویت .نابگان

 (.Michael, 1999: 358-359دهد )ینم قرار رعایت
 معرفتی  عرفتی  قاعتدۀ  یتک  را دموکراستی  بر حق ۀمثاببه سرنوشت تعیین حق محققان، برخی

 یهتا ستازمان  و هتا دولت رویۀ دموکراسی، و سرنوشت تعیین در خصوص مه  نکتۀ بایار د:انکرده
 ماننتد  یالمللت نیبت  یهامانساز برخی در عضویت امروزه است. و غیردولتی دولتی از اع  یالمللنیب

 یهتا ستازمان  بیشتتر  یهتا ژهیکتارو  از یکی .است دموکراسی به رعایت مشروط ناتو و اروپا اتحادیۀ
 اجرای حان و دموکراتیک مدیریت استانداردهای متحد، تعریف ملل خصوص سازمانبه یالمللنیب

 انتاابتات  برگتیاری  حداقل که دهدیم این مائله نشان .است گذار حال در کشورهای در انتاابات

« دموکراسی حق «که معتقدند نیی حقوقدانان برخی .است شده تبدیلی المللنیب عرفی ۀقاعد به آزاد
(. 10: 13۱0امیتدی،  است ) المللنیب حقوق اصول از یکی عنوانبهعرفی  قاعدۀ وجود بر دیگر دلیل

اص شد که تحوالتی در زمینۀ در بررسی بیشتر ارتباط حق تعیین سرنوشت و حق دموکراسی مش
و حق مشارکت عمودی ایجاد شده که به پذیرش اصولی حق تعیتین   هاملتاصل تعیین سرنوشت 

و حق مشارکت عمومی منجر شده استت کته بته پتذیرش اصتولی حتق تعیتین         هاملتسرنوشت 
ی سیاسی و اقتصادی یتک کشتور توستط    ریگ یتصمسرنوشت داخلی یا حق مشارکت عمومی در 

 از حیث نژاد، عقیده و رن  انجامیده است. هاتفاوتافراد آن بدون در نرر گرفتن همۀ 
 

 یالمللنیبحق تعیین سرنوشت در اسناد 
 منشور سازمان ملل متحد. 1

 یطتر  مقتدمات  ه است. سرنوشت برده نشد نییاز تع یملل نام ۀجامع ثاقیطورکه ذکر شد در مهمان
 اتکو یتا متذاکرات سانفرانا  1141در سال  کیمنشور آتالنت تصویب منشور از ،اصل در مذاکرات نیا



 7ی...   مشورت یهاهیسرنوشت در نظر نییتحوالت حق تع

 ت،یت حاکم یادعتا  کته در آن هتا بتود   ییوغ آلمان ریزی هانیهدف پوشش دادن به سرزم با 1144در 
اختصتار  بته  ایت سرنوشت خود  نییتع یها براآنها مطر  بود. اصل حق ملت یمل اتیو ح یخودماتار
ستازمان ملتل متحتد     مقتررات  است که بنتابر  المللنیبحقوق  یسرنوشت از اصول اساس نییحق تع

ترین اصتول  سرنوشت از مه  نییاصل حق تع. آور استمنشور، الیام یهنجارها ریعنوان مرجع تفابه
 وادستازمان )مت   نیت جمله در منشور ا حاک  بر سازمان ملل متحد است که به طرق ماتلف از نیادیبن
 یهتا جملته قطعنامته   )از تیت امن یشتورا  یهتا عنامهو قطسازمان  11۴۴حقوق بشر  ثاقی(، م11 و 1

در  یگذشتت زمتان و بتروز تحتوالت     گرفته است. اما بتا  قرار دیو تأک حی( آن مورد تصر1۱33و  1114
حفتظ  منشتور   1متادۀ  آشکار شتده استت.    شیپ از شیدو اصل ب نیا انیتعارض م ،یالمللنیب ۀعرص

 ۀتوستع و  الملتل طبق اصول عدالت و حقوق بین آمیی وهای ماالمتالمللی با شیوهصلح و امنیت بین
بر مبنای احترام به اصل تااوی حقوق و خودماتاری ملتل و انجتام ستایر    را روابط دوستانه بین ملل 

منشور در فصل نهت    11همچنین مادۀ  .کندیمپیشنهاد  مقتضی برای تحکی  صلح جهانی هایاقدام
ایجاد شرایط ثبتات و رفتاه بترای     ی بر ضرورتالمللنیبماعی منشور با عنوان همکاری اقتصادی و اجت

الملل براساس احترام به اصل تااوی حقتوق و خودماتتاری   بین ۀآمیی و دوستانروابط ماالمت نیتأم
 در، اشتاره دارد  وشتسرن نییمحدود و ک  به تع یصورتاگرچه منشور سازمان ملل به تأکید دارد. ملل
 یبترا  .)متن منشور سازمان ملل متحد( ارائه داددر این زمینه سرنوشت را  نییتع نیدکتر یۀانیواقع ب

 یمنطقته از ستو   نیت استتقالل ا  یتۀ اعالم ۀکجانبت یصدور  دهدیتحوالت کوزوو نشان م ۀنمونه مطالع
سازمان ملتل   تیامن یقرار گرفته و شورا یوگاالوی یمل تیپارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکم

ختود   هتای اسناد و اقتدام  گریو د 1244، 1231، 1111، 11۴1 یهاقطعنامه یر تمامکه داین متحد با
دو  نیت همواره بر لیوم احترام بته ا  کرده، یریگیکوزوو و صرباتان صادر و پ انیحل بحران م یکه برا

 حیسرنوشتت متردم کتوزوو تصتر     نییو حق تع یوگاالوی یمل تیحق حاکم ییاصل در قالب شناسا
د و در کتر ن حینکترد، آن را تقبت   یریجلتوگ  یوگاتالو ینتاتو در   ینرام ۀاز مداخل ، در عملکرده است

 یالمللت نیبت  وانیت د 2313 یجتوال  22 یمشتورت  ی. رأدشمادوش  یوگاالوی یمل تیحاکم جهینت
مجمتع   ۀقطعنام نیسازمان صادر شد و همچن نیا یهایریگیکه بنا به درخواست و پ یین یدادگاتر
کتوزوو بتا    یاستقالل از ستو  ۀکجانبیاعالم  رتیبر عدم مغا یمبن 2313ر اکتب 13سازمان در  یعموم

کتوزوو را ناتبت بته     شتت سرنو نیتی ستازمان در حتق تع   حیتترج  نیت ا ینوعه  به الملل،نیحقوق ب
 (.213: 1313، زادهفرجنوازنی و د )کر دییتأ یوگاالوی یمل تیحاکم
 

 استقالل به کشورها و ملل مستعمره یاعطا یۀانیب. 2
قطعنامه بر آن شتد تتا    نیبا صدور چند یسرنوشت، مجمع عموم نییحق تع ۀتوسع یر راستاد

 وهیشت  کیبه  تیمومیخودماتار و تحت قریغ یهانیکه با سرزم دکندول استعمارگر را موظف 
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 دهیت د 11۴3استقالل مصتوب   یاعطا ۀقطعنام درملل متحد  دیجد کردیرو نی. اوج اندکنرفتار 
 یتکتامل  ری. ست دشت برقترار ن  هانیدو نوع سرزم نیا انیم یییتما چیآن، ه موجب که به شودیم

استتقالل بته کشتورها و ملتل      یاعطتا  یتۀ انیب»قطعنامتۀ معتروف    بیتعیین سرنوشتت بتا تصتو   
 14قطعنامته در   نیت . ارستد یمت  وجسرنوشت است، بته ا  نییحق تعنام دیگر آن که  «ماتعمره
در  هیت انی. بدیرس یمجمع عموم بیماالف به تصو و بدون رأی موافق یرأ ۱1با  11۴3سپتامبر 

اصل تعیتین   هیانیب نیا در روند استعمارزدایی داشت. عیدر تار ییبند صادر شد و نقش بایا 0
آزادانتۀ ارادۀ   انیت که اعمال آن ماتلیم ب یالمللنیب یسرنوشت مردم از اصول مال  حقوق عرف

متورد   یاستتعمار  یهتا تیوضعتمامی دادن به خاتمه  یبرا توانیم رونیهاست و ازاملت یواقع
 11۴2در ستال   یمجمتع عمتوم   1114 ۀکته در قطعنامت   هیت انیب نیواقع شود. براساس ا استناد

نرتارت   یتۀ انیب یاجترا  بتا هتدف  ضداستعمار را  ۀژیو ۀتیکم یاست، مجمع عموم گنجانده شده
 ،1141همتراه بتا قطعنامتۀ    قطعنامه  نیواقع ا . درکرداعمال آن صادر  یبرا ییهاهیو توص جادیا

 تیت حتال موجتب تقو   هر به ،کردندیم تیسرنوشت مردم ماتعمرات حما نییاگرچه از حق تع
 (.03: 13۱1موحد، شدند ) یاصل حقوق کیعنوان حق به نیا اتیادب
 

 میثاقین حقوق بشر .3
و  یجتماعا ،یحقوق اقتصاد یالمللنیب ثاقیو م (11۴۴) یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم

د. در دارنت سرنوشتت   نیتی حق تع زمینۀمشترک در  مادۀ کیند که ایثاقیدو م (11۴۴) یفرهنگ
 ونیات یسازمان ملل از کم یو اجتماع یاقتصاد یشورا ،یبرحاب قطعنامۀ مجمع عموم 1113

ها در جهت حقوق مردم و ملت نیها و ابیار تضمروش یحقوق بشر درخواست کرد که در راستا
حقوق بشر  نیثاقیگرفت که م  یتصم یکند. دو سال بعد، مجمع عموم قینوشت تحقتعیین سر
استتقالل بته    یاعطتا  ۀیت انیب بیاز تصتو  پتس  تینهادر که شود خصوص  نیدر ا ،یاشامل ماده

، 11۴۴که در سال  یمجمع عموم جه،ینت در .دیرس بیبه تصو نیثاقیم اتعمره،کشورها و ملل م
امضا و  یبرا کرده بود، آنها را بیرا تصو یالمللنیب ثاقیدو م سینوشیاتفاق، پو به یطور رسمبه

در  نیثتاق یم 1 بته اجترا درآمتد. متادۀ     110۴در ستال   ثتاق یم نیکشورها کرد. ا  یتال بیتصو
را دارا هاتتند و   شیسرنوشتت ختو   نییتع اریهمه مردم اخت» :داردیبند خود اعالم م نیناات
و  یاجتمتاع  ،یاقتصتاد  ۀکرده و آزادانه به توستع  نیرا مع شیوخی اسیماتارند نرام س نیبنابرا
 :داردیاذعتان مت   2 ندب و (ICCPR & ICESCR, 1966: Art.1« )همت گمارند شیخو یفرهنگ

 یالمللت نیب یپا گذاشتن تعهدات همکار ریاهداف و منافع خود بدون ز یها در راستاهمۀ ملت»
ختود   یعت یطب ، از ثروت و منتابع المللنیبوق حق نیبراساس اصل سود مشترک و قوان یاقتصاد
، زادهفترج )نتوازنی و   «ختود محتروم ناواهنتد شتد     هیاز منابع اول یگروه چیو ه ندیجویبهره م
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 ۀادار تیکتته ماتتئول ییکشتتورها نیهمچنتت»: نیثتتاقیم 3برابتتر بنتتد  (. همچنتتین211: 1313
اند برابر مقررات منشور ملل عهده دارند، موظفرا به تیمومیتحت ق و خودماتارریغ یهانیسرزم

نمتوده آن را محتترم    لیرا تاته  شیمتردم در سرنوشتت ختو    یآزاد تحقق حتق  لیمتحد، وسا
 .(میالدی 11۴۴دسامبر  1۴مصوب ی اسیو س یحقوق مدن یالمللنیب ثاقیم)متن « شمارند

 

 سرنوشت نییحق تع ۀدربار یدادگستر یالمللنیب وانید ۀیرو
 نیتی واژۀ خلق و درجۀ اعمتال حتق تع   فیها و ملل متحد در تعرولتد ۀیتعارضات موجود در رو

اوضتاع و  و  طیخود برحاتب شترا   یاسیها با توجه به منافع سکه دولت دهدیسرنوشت نشان م
 رونیت آنان بوده است. ازا نیشیعملکرد پ ریرا اتااذ کردند که مغا یاهیاحوال خاص هر قضیه، رو

مراتتب  کته بته   یو داخل یالمللنیب ییقضاو شبه ییحاک  قضام یکه توجه به آرا رسدینرر مبه
 یمعنتا  حرازدر ا توانندیم ،دارند یاسیس طیاز شرا یکمتر یریرپذیتأث یاسینابت به مراجع س

 ییقضتا  یتۀ باتش رو  نیت در ا (.302: 13۱1عیییی، د )نسرنوشت راهگشا باش نییاصل تع قیدق
 ود.شمی یبررس دادگاتری یالمللنیبدیوان 

ستی  طتور اسا ها بهاز پرونده یسرنوشت را در شمار نییاصل تع یدادگاتر یالمللنیب وانید
 .شودیمبه شکل موردی بررسی ها پروندهکه در ادامه برخی  شناخته است تیبه رسم

 

 1قضیۀ نامیبیا .1
در  1141قضیۀ نامیبیا در پی پرسش مجمع عمومی سازمان ملتل متحتد از دیتوان در دستامبر     

ی آفریقای جنوب غربی شکل گرفت و آغازگر فرایند حقتوق ظریتف،   المللنیبوضعیت خصوصی 
ی شد. دیوان در قضیۀ نامیبیا در خصوص حق تعیین سرنوشت چهار نرریه را دارادامهپیچیده و 

ارائه داد؛ اول اینکه نررهای مشتورتی دیتوان بته مجمتع عمتومی و شتورای امنیتت، مقصتود و         
ی دیگتر را متعهتد   هادولتمردمان نامیبیا را شفاف ساخت، البته محدودۀ حق تعیین سرنوشت 

توسط قدرت سرپرست یعنی آفریقای جنوبی را به رسمیت  جادشدهیای رقانونیغکرد تا وضعیت 
سترزمین بتوده استت؛ دوم اینکته بتا       مؤثرنشناسند؛ وضعیتی که استدالل شده در حک  اشغال 

ی، دیتوان پیونتدی را میتان حتق     کشت نالسیاست ی المللنیبتصریح دیوان بر لیوم محکومیت 
تعیین سرنوشت و دیگر حقوق بنیادین بشری ایجاد و تقویتت کترد و دیتوان آپارتایتد را نتاقض      

از همه اینکه نررهای دیتوان، راهنمتایی    ترمه مقاصد و اصول منشور ملل متحد داناته است. 
عیتین سرنوشتت و حقتوق بشتر     ی سازمان ملل متحد در پیشبرد حق تهاارگانبرای تصمیمات 

________________________________________________________________ 
1. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) 
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متیالدی در   11۴۴ی که متعاقب تصمی  دیوان در سال جدل و بحثاینکه  تینها دربوده است و 
حقوقی بته رویکتردی بته     ازحدشیبخصوص این قضیه پیش آمد، سبب شد تا دیوان از دیدگاه 

 فیت نتد تعر سرنوشتت همان  نییحق تع بر ا،یبینام ۀیقض یمشورت یدر رأتغییر رویه دهد.  ندهیآ
 یهتا نیدر ارتباط با سرزم المللنیحقوق ب یکه توسعۀ بعد کندیو اعالم م  دیسازمان ملل تأک

همتۀ   یسرنوشت بترا  نییکه در منشور سازمان ملل آمده است، اصل تعخودماتار، همچنانریغ
 نیتی تع ریموجتود و تتأث   ری. دادگتاه تتالش کترد تفات    (314: 13۱1عیییی، اجراست ) آنها قابل

را توستعه دهتد. بتا استتناد بته قطعنامتۀ        یغرب یصحرادر خصوص  یمشورت ینوشت در رأسر
 نیتی تع فیت )در تعر 2در پتاراگراف   ژهیت ومقتررات ذکرشتده بته   »، دادگاه کشف کرد که: 1114

را ماتتحق   یغربت  یارادۀ متردم استت و متردم صتحرا     یقت یآزاد و حق انیسرنوشت( ماتلیم ب
 یشترق  موریت ۀیدر قض وانید .(I.C.J Reports, 1966, para 2« )حق دانات نیاز ا یبرخوردار

 یاز اصتول ضترور   یکت یعنتوان  د و از آن بهکربار به اصل تعیین سرنوشت استناد  نیسوم یبرا
 I.C.J) قترار داد  «عام الشتمول » تعهداتحق را در  نیا یکرد و حت ادیمعاصر  المللنیبحقوق 

Reports, 30 June 1995, para 52-5341: 13۴1یی، ؛ ضیا). 
ی نشان داد که بایتد تناستبی بتین متتن و رو      المللنیبی هاواکنشدر واقع دیوان با وجود 

ای که حقوق بنیادین بشر رعایت شتود،  گونهقانون در زمینۀ حق تعیین سرنوشت ایجاد شود؛ به
 باشد. یالمللنیبی و جامعۀ هاملتۀ وظایف کنندنییتعو 

 

 1کاراگوئهیدر ن متحده االتیا ینظامو شبه ینظام یهاتیفعال ۀپروندقضیۀ  .2

 ینتام  سرنوشتت  نیتی صتراحت از حتق تع  بدون آنکه به کاراگوئهین ۀیدر قض وانید گرید یسو زا
داد.  حیسرنوشت توض نییکشورها را در پرتو حق تع گرید یاصل منع مداخله در امور داخل ،ببرد
وضتوع حاضتر بته رونتد استتعمارزدایی مربتوط       آن استت کته م   زمینه نیتوجه در اشایان نکتۀ 
. دانتد یم شدنیاجرا یین یاستعمارریسرنوشت را در حوزۀ غ نییحق تع وانید نی. بنابراشودینم

بته موضتوع    ،یو متال  نافاسویبورک یکشورها انیمربوط به اختالف م یاز رأ یدر باش وانیاما د
 تیت )گتروه اقل  کشتور  کیت  تیاز جمع یاشاره و اعالم کرد که باش یقوم یهاگروه یطلبهیتجی
 تیت به صتلح و امن  مائله نیا رایز ،از کشور محل سکونت خود جدا شود تواندینم ی(زبان ،یقوم
 یدادگاتر یالمللنیب وانید .(ICJ Reports 1986: 31,para 45سازد )یوارد م بیآس یالمللنیب

: داردیاظهتار مت   یانیت با ب کاراگوئهیندر  متحده االتیا ینرامو شبه ینرام یهاتیفعال ۀدر پروند
خواهتد   یبتر جتا   المللنیبمداخله در حقوق  آنچه از اصل عدم دنیدشوار خواهد بود د اریبا»

 یهابه درخواست گروه ،حاضر مجاز است حالکه به درخواست دولت حاک  در  یاماند، مداخله

________________________________________________________________ 
1. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 
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. UN Security Council, Resolution 221 (1966)) «مجاز شناخته شتود  ییماالف و معارض ن
 یالمللت نیبت  ۀبه جامع امیپ نیانتقال ا انیدر ب یپردازعبارت نیبا ا یدادگاتر یالمللنیب وانید

 اتت ین المللنیببرخالف حقوق  یاست که اوالً دعوت به مداخله به درخواست دولت حاک  امر
اصتل   یبترا  ییجتا  گرید  ،یریپذب ییرا ن یو انقالب یشورش یهاگروه ۀاگر دعوت به مداخل اًیو ثان
در  الملتل نیبت حقتوق   ونیات یکم نیهمچنت  ناواهد ماند. یباق المللنیبمداخله در حقوق  عدم
 ینیبه قلمترو سترزم   یورود سربازان خارج کردها اعالم دولت یالمللنیب تیطر  مائول ریتفا
بته   یتیالفعت  نیامتا اگتر چنت    شتود، یمت  یدولتت تلقت   کیت  تیحاکم دیها نقض شددولت ریسا

در  المللنیبحقوق  ونیای. کمشودیمحاوب م یحکومت حاک  باشد، قانون ایدرخواست دولت 
 ده است.کرها استناد دولت یۀه به روزمین نیا

 

 1. قضیۀ کوزوو3
 دربارۀ مشورتی نرریۀ سرنوشت، تعیین حق موضوع در دیوان فعالیت نییتریبرانگبحث و آخرین

 نرریته  ایتن  .بود خواهد مقالۀ حاضر ویژۀ توجه مورد که است وزووک مشروعیت اعالمیۀ استقالل

 باشد  کجانبهی جدایی برای مجوزی تواندیم سرنوشت حق تعیین آیا که است نیا بیانگر در واقع

 یادهیت چیپ و فترد منحصتربه  وضعیت قومیتی، ترکیب نرر از اروپا شرق در ۀ بالکانریجیشبه
 و هتا کتروات  ،هتا صترب  ،هتا ییایآلبان بلغارها، ،هایونانی را نطقهم این عمدۀ ی قومیهاگروه .دارد
 تشتکیل  را آن جمعیت درصد 1۴ از بیش کوزوو، تبارهایآلبانیایی .دهندیم تشکیل هاییایبوسن

 یوگاتالوی  در موجود یهاگروه سایر از را خودشان ی متماییهایژگیو ها،سال طی که دهندیم

 را خودشتان  خاص فرهن  و هاسنت و کنندیمصحبت  مشترک انیزب به آنها بودند. کرده حفظ
 تشتکیل  را سیاستی  واحتد  یتک  کوزوو، ایالت عنوان تحت منطقه این نیی عثمانی زمان دارند. در

 ن،یو هرزگتو  یبوسن ،یکرواس ،یصرباتان، اسلوون یهامجموعه اول جهانی جن  از پس .دادیم
 یتک  صتورت بته  و پیوستند ه به نایوودیار کوزوو و وونگرو و دو استان خودماتو مونته هیمقدون

 یک کوزوو ،111۱ در به یوگاالوی الحاق زمان از .کردند موجودیت اعالم یوگاالوی نام با کشور

 (.Radan, 2002: 8رفت )یم شماربه شدهشناخته مرزهای با مجیا منطقۀ جغرافیایی
شناسایی  و یوگاالوی فروپاشی از پیش تا که بود این ،هایجمهور سایر با کوزوو مورد تفاوت

 متؤثر طور به صرباتان بود که صرباتان جیئی از کوزوو ماتقل، یهادولت عنوانبه سابق ایاالت

 .شتود  شناستایی  ماتتقل  دولتتی  عنوانبه نبودهکه موقعیتی و درکردهیم حاکمیت اعمال آن بر
از  اگرچته  بتود،  نشتده  فیت تعر وییوگاال درون در ماتقل جمهوری یک عنوانبه گاهچیه کوزوو

دولتت مرکتیی در    هایدر واکنش به اقدام (.Radan, 2002: 8) بردیم بهره خودماتاری وسیعی

________________________________________________________________ 
1. Kosovo's declaration of independence 
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 شتده  لید که کتوزوو بته جمهتوری ماتتقل تبتد     کرتبعید کوزوو اعالم  ، پارلمان در1111سال 
بته  آنهتا   رصتد د 11حاضر شتدند و   1111سپتامبر  پرسیهمهدرصد مردم کوزوو در  ۱0است؛ 

 در زمینه همین (. در144: 1311)میرعباسی و موسوی میرکالیی،  استتتقالل کوزوو رأی دادند

سترکوب   کته  خواهتد یمت  یوگاتالوی  از حکومت ملل، بشر سازمان کمیتۀ حقوق 1112 دسامبر
 را خودماتتاری  بتازگردانی  بترای  الزم ابیارهتای  تمامی و کند متوقف را کوزوو آلبانیایی مردمان

 (.Kugelmann, 2007: 237گیرد ) کاربه
 نهاد بنیان کوزوو انینرامشبه با مثلبهمقابله منروربه را کمپینی میلوسویچ ،111۱ سال در

 شورای .بود یوگاالوی پلیس و ارتش دست به تبارانییایآلبان یکشنال و عامقتل آن نتیجۀ که

 از و دهتد  خاتمته  آشتتی  و صلح با را هایریدرگ خواست از یوگاالوی 111۱ سپتامبر در امنیت

 بتا  ناتو بعد ماه سه نداشت. مواضع این به توجهی ی میلوسویچول کند، ینینشعقب کوزوو منطقۀ

 نیروهای سرانجام .جن  کرد اتمام به مجبور یوگاالوی را ،1111 مارس در یوگاالوی بمباران

 قطعنامتۀ  طتی  ملتل  ستازمان  یتشورای امن .کردند ینینشعقب کوزوو از 1111 ژوئن در صرب

 ستازمان  مأموریت و هیأت کرد ایجاد موقت حکومت یک کوزوو در 1111 مصوب ،1211 شمارۀ

 خود کار سازمان ملل نرارت تحت سپرد و آن به را کوزوو کوزوو ادارۀ موقت ادارۀ منروربه ملل،

 (.Hugh, 2011: 51-52کرد ) آغاز را
سرنوشت دارد و تنهتا   نییاز حق تع قیبرداشت مض للالمنیستدالل کرد که حقوق بدیوان ا

 نیتی خواستتار حتق تع   توانندیم« هاتند یسلطۀ استعمار ای گانگانیب ادیانق»که تحت  یمردم
الملل ضمن محترم داناتن اصولی چتون حتق   بین حقوقای که گونهبه باشند؛ یرونیسرنوشت ب

ستو تمامیتت   حلی که از یتک خله، راهمدا عدم ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصلحاکمیت دولت
را  یاقومی و فرقه یهاتیاقل یهاخواست ارضی کشورها را در نرر دارد و از سوی دیگر منافع و

دوم، اعطتتای  ۀدموکراتیتتک و در وهلتتی هتتااول برقتتراری نرتتام ۀمتتدنرر قتترار دهتتد، در وهلتت 
یکی  منیلۀخودماتاری بهگرچه نهاد ا تشایص داده است. با این وصف، هاتیخودماتاری به اقل

باتیار راهگشاستت و در متورد     وفصتل درگیتری قتومی   حفظ هویت اقلیتت و حتل   یهاوهیاز ش
را  متذکور  یهتا دستتگاه  الملتل برقتراری  تعدادی از کشورها عینیت یافته است، اما حقتوق بتین  

تحقتق   یهتا راهعنوان یکتی از  به آور برای کشورها نپذیرفته و تنها آن راالیام ۀعنوان یک قاعدبه
 (.241: 13۱1)امیدی،  حق تعیین سرنوشت تلقی کرده است

در خصتوص   رویکترد کوزوو، سه  یمشورت یرأ یۀها در قضدولت یکتب حیدر لواکلی،  طوربه
: 13۱۱)عییتیی،   دشت مطتر    یراستعماریغ هاینهیدر زم یسرنوشت خارج نییحق تع گاهیجا

اعتقتاد   نیت ( بر اییها اروپادولت یو برخ ییقایآفر ،ییایآس یها )کشورهااز دولت ی. گروه(133
 یقتوم  یهتا گتروه  ۀکجانبت ی ییجتدا  یبرا یگونه حقچیه ،یاستعمار تیبودند که خارج از وضع
هرگونته تتالش    یو تمامتت ارضت   تیت معاصر بنتابر اصتول حاکم   المللنیوجود ندارد و حقوق ب
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 یکشتورها  اغلبها )دولت یبرخ گرید ی. از سوداندیها را نامشروع مدولتیۀ تجی یبرا کجانبهی
بتر   یمبنت  یحکمت  گونته چیمعاصر ه المللنیباعتقاد بودند که در حقوق  نی( بر اکایمرآو  یغرب

از کتاربرد   یناشت  هافتیواحد تازه استقالل تیمگر موجود ،وجود ندارد کجانبهی ییجدا تیممنوع
و  یغربت  یبتر کشتورها  افتیون هتا ) از دولتت  گتر ید یسوم، گروه رویکردزور باشد. در  یرقانونیغ
مگتر   ،دانتد یرا نامشروع م کجانبهی ییجدا االصولیعل المللنی( معتقد بودند که حقوق بکایمرآ

در اوضتاع   یعنی رد،یصورت پذ« سازچاره ییجدا» نرریۀو استقالل به موجب  ییآنکه اعالم جدا
 یتۀ کوزوو به موجب نرر ۀکجانبی ییعالم جداادر کل اینکه د. گیراعالم استقالل انجام  یو احوال
کتوزوو موافتق    ۀکجانبت ی ییدوم، جتدا  یتۀ شناخته شتد و طبتق نرر   المللنیحقوق ب ریاول، مغا

بتر حکت     قسوم در انطباق مصتدا  یۀداده شد. طرفداران نرر صیتشا المللنیمقررات حقوق ب
نشتان داد  قضیۀ کتوزوو   ون، مواردی چنیا وجود با(. 133: 13۱۱)عیییی،  دچار اختالف شدند

استت کته    ییجتا  خودماتاری الیامی است. این التیام در  که در برخی شرایط، برقراری سیات 
یتا   دهتد یرا برقتراری خودماتتاری تشتایص مت     هتا تیت شورای امنیت تنها راه حفظ هویت اقل

 .ددهت یدر معرض تهدید قترار مت   یساترا به هاتیاقل دولت مرکیی، هاتی و حقوق کهیهنگام
نگرفتته استت،    صتورت  کجانبته ی یطلبت ییالملل هیچ نتوع شناستایی بترای جتدا    در حقوق بین

خواستتار   کجانبته ی طتور الملتل بته  بتین  وقحق با استناد به توانندینم هاتیقومی و اقل یهاگروه
 هتا و متردم در  ی مشارکت گتروه اجدایی شوند. حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت به معن

و  ، حتی اگر درخواست برای استتقالل ماتتقر  استاحترام به تمامیت ارضی آن  نرام سیاسی با
)امیتدی،   قوی باشد، این تنها حق دولت مرکیی است که چگونه به این درخواست پاستخ دهتد  

 نیتی با عدم تع یدادگاتر یالمللنیب وانیهرچند دحال (. با این 1: 1313؛ امیدی، 213: 13۱1
با کماکان ادامه داد،  یارض تیسرنوشت و تمام نییحق تع نیمرز ب دولت بودن، به ابهام طیشرا

نکترد کته    ینف ای دییتأ وانی. هرچند دحق پیروزی را برای خود محفوظ داشت کوزوو این وجود
 دولت بودن را دارد. طیکوزوو شرا

 

 1چاگوس ریالجزامجمع یۀقض .4
و بتا   212/012 ۀشمار ۀطعنامق بیسازمان ملل متحد با تصو ی، مجمع عموم2310ژوئن  22در 

 ییجتدا  یآثار حقوق یۀدر قض وانیاز د یدادگاتر یالمللنیب وانید ۀاساسنام ۴1استناد به مادۀ 
 یاهیبا صدور نرر یدادگاتر یالمللنیب وانید کرد. ینرر مشورت یچاگوس تقاضا ریالجیامجمع
از زمان استقالل  سیمور ییااستعمارزد ندایفر»کرد:  یریگجهینت 23113 یۀفور 21در  یمشورت

________________________________________________________________ 
1. Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 
2. https://undocs.org/en/A/RES/71/292 
3. https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN 

https://undocs.org/en/A/RES/71/292
https://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN
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مکلتف   ایتانیبر»اعالم کرد:  نیهمچن وانید«. است دهیقانونمند به اتمام نرس یصورتآن کشور به
 «.سرعت خاتمه دهدبه اگوسچ ریالجیامجمع ۀاست تا به ادار

صتدور نرتر    منروربه وانید تیصالح ۀبه مقول یدادگاتر یالمللنیب وانیدر گام ناات، د
 چیده است که هت کراعالم  یدادگاتر یالمللنیب وانی، دزمینه نیداخته است. در همپر یمشورت

مجمتع   هتای پرستش خود در پاسخ به  یمشورت تینرر کردن از صالحصرف یبرا یمعقول لیدل
چتاگوس   ریت الجیامجمتع  یۀدر قضت  یصدور نرتر مشتورت   یبرا جه،یوجود ندارد و در نت یعموم
مربتوط بته    یموضتوع  عیوقا لیبا تحل یدادگاتر یالمللنیب انویدوم، د ۀدارد. در وهل تیصالح
 یالمللت نیبت  وانیت ده است. دکر یرا بررس یچاگوس، سؤاالت مجمع عموم ریالجیامجمع ییجدا

 نیتی و قلمترو حتق بتر تع    تیماه ،یعموم معمج پرسش نیمنرور پاسخ به نااتبه یدادگاتر
ده که حق بتر  کر یادآوری وانیده است. دکر لیتحل ییسرنوشت را با توجه به فرایند استعمارزدا

 ن،یا براست. افیون دهشاهداف ملل متحد قلمداد  ۀسرنوشت در منشور ملل متحد در زمر نییتع
 وانیت . ددیت آیشمار مبه یعرف المللنیب قوقسرنوشت از اصول ح نییحق بر تع وان،یبه اعتقاد د

حق  یعرف ۀصیاز خص یل متحد را حاکمل یمجمع عموم 11141 ۀقطعنام یدادگاتر یالمللنیب
و هت    یالمللت نیعرف بت  یه  عنصر ماد وان،یحااب آورده است. از نرر دسرنوشت به نییبر تع

 یاقطعنامته  نیاستت و چنت   هشتد  عیتجم 1114 ۀدر قطعنام (opinio juris) هاعیم راسخ دولت
وشتت دارنتد. در واقتع،    سرن نیتی در بند استعمار، حق بتر تع  یهانیداللت بر آن دارد که سرزم

مضمون و  ت،یماه لیآور است، اما تحلالیامریغ یاقطعنامه یاز نرر شکل 1114 ۀهرچند قطعنام
آور استت )بنتد   التیام  یکه قواعد مندرج در آن قواعد دهدیقطعنامه نشان م نیا بیتصو طیشرا
شده کامالً در الت طر سؤا ،یدادگاتر یالمللنیب وانیاز نرر د ن،یا برافیون .(ینرر مشورت 113

در  ییسازمان ملل متحد قترار دارد؛ چراکته فراینتد استتعمارزدا     یمجمع عموم تیقلمرو صالح
 مجمتع قترار دارد و   یاعطاشتده بته مجمتع عمتوم     یهاتیچارچوب منشور ملل متحد و صالح

ده کتر در جهت اهداف سازمان ملتل متحتد حرکتت     ییبر فرایند استعمارزدا یبا پافشار یعموم
 سیمتور  تیده است که رضاکراعالم  یدادگاتر یالمللنیب وانید .(01: 1311)لطیفیان،  ستا

صورت نگرفتته   نیمردمان آن سرزم لیآزاد و اص ۀچاگوس براساس اراد ریالجیامجمع ییدر جدا
چاگوس معتبر  یی، جدایالمللنیحقوق ب نیطبق مواز جه،یدر نت .(ینرر مشورت 102است )بند 

 سیمتور  ینیت سرزمیچاگوس مکلف است تا به تمام ۀکننددر مقام دولت اداره اینتایو بر اتین
 یدادگاتتر  یالمللنیب وانید ن،یا بر. افیوندکن لیرا تکم ییو فرایند استعمارزدا بگذارداحترام 

 فیتوصت  یالمللت نیبت  ۀعنوان فعل متالفانت چاگوس را به ریالجیادر مجمع ایتانیحضور ماتمر بر
 یالمللت نیبت  تیماتئول  یاعمتل متالفانته   نیکه ارتکاب چن استده کراعالم  حیتصر کرده و به

________________________________________________________________ 
1. McWhinney, Edward, (1960), Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 

Peoples New York, 14 December 1960 
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از  یدادگاتتر  یالمللت نیبت  وانیت تر آنکته، د مه  .(ینرر مشورت 100دارد )بند  یرا در پ ایتانیبر
 ییفرایند استتعمارزدا  لیمنرور تکمدول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به تمامی

 ۀسرنوشت در زمر نییچراکه حق بر تع ند،کن یبا سازمان ملل متحد همکار سیمور نیدر سرزم
نرتر   1۱3دوجانبته فروکاستت )بنتد     یفت یآن را بته تکل  تتوان یالشمول است و نمت تعهدات عام

بازگشت و استقرار مجتدد   ۀمائل ،یدادگاتر یالمللنیب وانیآنکه، به اعتقاد د ترمه  .(یمشورت
 نیحق بر اسکان در سترزم  رایز ،است یحقوق بشر یاد مائلهخو نیمردمان چاگوس در سرزم

 (.Thin, 2021: 935) (ینرر مشورت 1۱1است )بند  یو اناان نیادیبن یخود حق

داشته باشتد. از   در پی یمهم یحقوق جینتا تواندیم یدادگاتر یالمللنیب وانید ینرر مشورت
هند تحتت   انوسیور آن کشور را در اقو حض ایتانیبر یاسیسرنوشت س وانید ی، نرر مشورتسوکی
از کشتورها  زیتادی  فراموش کرد که تعداد  دیرا نبا تیواقع نیا گر،ید یقرار خواهد داد. از سو ریتأث

سرنوشتت   نیتی تحقتق حتق بتر تع    یو بترا  کنندیوپنجه نرم مدست ییاستعمارزدا ۀهنوز با مائل
شتناخته شتدن    تینمونه، به رسم ی. برا(۴1-۱3: 131۱)ضیایی بیگدلی،  کوشندیمردمان خود م

سرنوشتت متردم    نیتی در تحقق حق بتر تع  تواندیم یعرف یحقوق ۀمنیلسرنوشت به نییحق بر تع
 یسال( بتا آگتاه   13بار )پس از نیناات یبرا لیکه اسرائ اتین سببیمؤثر واقع شود. ب نیفلاط

ختود در فراینتد    تیبتر وضتع   یدادگاتتر  یالمللت نیب وانید  یتصم انباریز یآثار احتمالدر زمینۀ 
اظهتار کترد کته     وانیت د یشتفاه  یدگیرست  ۀدر جلا لیچاگوس شرکت کرد. اسرائ یۀقض یدادرس

 یۀدر قضت  لیاستت کته موضتع استرائ     وشتن نتدارد. ر  یدگیرست  تیچاگوس صالح یۀدر قض وانید
خاصتته در  نیسرنوشتتت متتردم فلاتتط نیتتیآن کشتتور در قبتتال حتتق تع یهتتایچتتاگوس از نگرانتت

بته   یدادخواست  یبا تقد1 231۱سپتامبر  2۱در  نی. فلاطکندیم تیو نوار غیه حکا المقدستیب
خواستت کته اعمتال     وانیت طتر  کترد و از د   کتا یآمر هیت را عل ییدعوا یدادگاتر یالمللنیب وانید
. دکنت محکتوم   المقتدس تیت آن کشتور بته ب   ۀرا در انتقتال ستفارتاان   کایدولت وقت آمر یرقانونیغ

چتاگوس   یۀدر قضت  یدادگاتر یالمللنیب وانید یوجود دارد که نرر مشورت دیام نیخوشباتانه ا
 .فا کندیمؤثر ا یسرنوشت مردمان آن سهم نییو حق بر تع نیبتواند در اثبات موضع فلاط

 

 گیرینتیجه
 یدر نرتام کنتون   ییبرانگسرنوشت مردم، همچنان از اصول اختالف نییمحدوده و مفهوم حق تع

 یشتتر یبا مشتکالت ب  شکبیحق،  نینابت اعمال ا نی. به همرودیشمار مبه یالمللنیبحقوق 
خودشتان را  ۀ وجهت ، تیمنرور کاب مشتروع ها همواره بهکه دولت است نیا روست. مائلههروب

اصتل   نیت بحتث عمتل بته ا    ی. اما وقتاندکردهیم یسرنوشت مردمان معرف نییحق تع ازبرآمده 

________________________________________________________________ 
1. Application instituting proceedings, 28 September 2018 



 1422بهار ، 1، شمارۀ 33فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    16

 نیتی است که مفهوم حتق تع  یدر حال نی. اروندیطفره م آن یاز اجرا ینحو، بهرسدیم یاساس
از  یدر بعضت  یو حتت  الشتمول را دارد قاعدۀ عام کی تیوضع المللنیبسرنوشت از منرر حقوق 

امتور   ۀمتردم در ادار  ۀگرفته است. مشارکت هم آمره مورد توجه قرار یاعنوان قاعدهابعاد آن، به
استت کته    یاماتئله  ت،یت اقل یهاگروه تیفظ هومردم و حق بر ح یحقوق بشر تیکشور و رعا

 یلت ی، خدهنتد یم حیمدت خودشان را بر منافع بلندمدت مملکت ترجکه منافع کوتاه ییهادولت
آنهتا حتق    ۀحقوق بشتر و در رأس همت   تیرعا ۀ. امروزه مائلاتندیآن راغب ن تینابت به رعا

 .ردیت قترار گ  ییت ن یالمللت نیب ۀمورد توجه جامع دیاست که با ینجها ایهسرنوشت، مائل نییتع
 مهت  اهتمتام ورزد.   نیت تحقتق ا  در زمینۀ دیدارد، با اریکه در اخت ییبا ابیارها یالمللنیب ۀجامع
، بلکته در  شتود یمحتدود نمت   یالمللت نیبت  هایاختالف ییآموفصل ماالمتبه حل وانید فۀیوظ

 یرکن قانونگتذار  المللنیبوق مشارکت دارد. با توجه به آنکه در حق یین المللنیبتوسعۀ حقوق 
ناچتار استت    وانیت بپردازد، د المللنیبمقررات حقوق  رییوجود ندارد که به اصال  و تغ یماتقل

در توسعۀ حقوق مشارکت  ییقضا ۀیرو قیاز طر یالمللنیبجامعۀ  ییترین نهاد قضاعنوان مه به
آن را  راتییت و تغ یجتمتاع ا طیموجتود شترا   یضمن اعمال قواعد حقتوق  وانیراه د نیکند، در ا

 یهتا نرتام  یهمچتون برخت   المللنیبدر حقوق  ییقضا ۀیگرچه وحدت روا. دهدیمدنرر قرار م
 قیت طر نیت است و در صورت ضرورت از ا دقیدر عمل به آن م وانید ی، ولپذیرفته نشده یداخل

ق مجبتور استت از چتارچوب حقتو     یرفع ختط حقتوق   یدر عمل برا وانید .کندیم جادیقاعده ا
 بترای و انعطاف الزم  تیاست که صالح یسازمان نیترصالح یفعل طیموضوعه فراتر رود و در شرا

. در پاسخ به پرسش اصلی بایتد گفتت کته حتق تعیتین سرنوشتت در رویتۀ        اردقاعده را د جادیا
 ،ینیسترزم  یکپتارچگ ی ت،یت حتق حاکم  ی دادگاتری در قالبالمللنیبی دیوان المللنیبقضایی 

سرنوشت  نییحق تع یتحول مفهوماست.  شده انیبی و خودماتار یطلباستقالل ،یطلبییجدا
اکنتون موجتب بته     ،ییاستتعمارزدا  یهااعمال به فرایند تیای بوده است که از صرف قابلگونهبه

 ۀکجانبت یامکان اعتالم   ،خودماتارریغ یهانیشناخته شدن حق استقالل ساکنان سرزم تیرسم
 نیت تحقتق ا  یبترا  یقت یپرسی آزاد و حقهمه یخاص، برگیار طیراش در یطلبییاستقالل و جدا
هنتوز از   وانیت قضتات د  ن،یت ا وجتود  ثالتث شتده استت. بتا     یهاتعهدات دولت ییحق، و شناسا

متردم )اقتوام(،    فیت سرنوشتت، تعر  نیتی مفهوم حتق تع  دقیق شدن یشده برافراه  یهافرصت
موضع حقتوق   نییثالث و تع یاهدولت، مشاص کردن تعهدات دولت تیدارا شدن وضع طیشرا
بتا  در قضیۀ کوزوو دیوان  .اندبهره نبرده یطلبییاستقالل و جدا ۀکجانبیاعالم  رابردر ب المللنیب

از حتق   قیبرداشت مضبا  المللنیحقوق ب به با توجهشده توسط طرفین و به مباحث ارائه توجه
 یستلطۀ استتعمار   ایت  گانگتان یب ادیت انقبیان کردند که فقط افرادی کته تحتت    سرنوشت نییتع

انتد و ایتن بایتد در چتارچوبی باشتد کته       یرونیسرنوشت ب نییحق تع قادر به درخواست هاتند
 منتافع و و همچنتین   مداخلته  عدم ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصلحق حاکمیت دولت اصول
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دنبال صدور به بنا به تفایر نگارنده،، در نرر گرفته شود یاقومی و فرقه یهاتیاقل یهاخواست
استقالل کوزوو و طر  سؤال از سوی مجمع عمومی برای اختذ نرتر مشتورتی     ۀکجانبی ۀاعالمی

جاری مبادرت به بررسی صتالحیت ختود    ۀرکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر روی
د. دیتوان پتس از احتراز صتالحیت ختود بترای       کتر نرتر مشتورتی    ۀمنرور ارائبرای رسیدگی به

مجمع کوزوو را  233۱ ۀفوری 10ۀ موافق اعالمی یرأ 13مجمع عمومی، با  پرسشبه  ییاگوپاس
یتا چتارچوب    1111شتورای امنیتت    1244 ۀقطعنامت  و برخالف الملل عمومیناقض حقوق بین

کل سازمان ملل متحد از جانب نیروهتای ملتل متحتد در     ریدب ۀمقام ویژاساسی )که توسط قائ 
مشورتی که خش  برخی کشورها )صرباتتان و روستیه( و    ۀاین نرری .تکوزوو اتااذشده( ندانا

بتروز   ۀزمینت  شتک بتی شادمانی بایاری )آمریکا و اغلب کشورهای اروپتایی( را در پتی داشتت،    
قتومی و نتژادی یتا     یهتا تیت کشتورهایی کته دارای اقل   ژهیت وحوادث جدیدی را در کشورها، بته 

 خصتوص  در وانیت د یمشتورت  یرأ جته ینت در. وردند، فراه  خواهتد آ اطلبانهییجدا یهاجنبش
 یاز آرا یکت ی، 2313 یجتوال  22در  المللنیبا حقوق ب کجانبهیاستقالل  یهاهیاعالم هماوانی

 تیت سرنوشتت و اصتل تمام   نییرابطۀ اصل حق تع خصوص در یالمللنیب ینهاد حقوق کیمه  
استتقالل  » ۀیت توس، صتدور اعالم لو یبه اصل آزاد یحیبا استناد تلو وانید نجایاست. در ا یارض

 تیت در خصتوص ماه  یماتائل فنت   دنیکش شیبا پ وانیکرد. هرچند د یابیارز یرا قانون« کوزوو
 وانید یرأ دیتردبی یول ،دور کند یاسیس یهاکرد خود را از چالش یسع ،یسؤال مجمع عموم

 نیتی حتق تع  نیبر رابطتۀ بت   یحقوق یهالشاست و به چا یاسیعناصر س یدارا یصورت ضمنبه
 یدادگاتر یالمللنیب وانیهرچند دحال . با این دامن زده است یارض تیسرنوشت و اصل تمام

 یارضت  تیت سرنوشتت و تمام  نیتی حتق تع  نیدولت بودن، به ابهام مترز بت   طیشرا نییبا عدم تع
 وانیت . هرچنتد د حق پیروزی را برای خود محفوظ داشتت  کوزوو این با وجودکماکان ادامه داد، 

 ،چتاگوس  ریت الجیامجمتع در خصتوص   دولت بتودن را دارد.  طینکرد که کوزوو شرا ینف ای دییتأ
دول عضو ستازمان ملتل متحتد تقاضتا کترده استت کته         تمامیاز  یدادگاتر یالمللنیب وانید
 د،کننت  یبا سازمان ملل متحد همکار سیمور نیدر سرزم ییفرایند استعمارزدا لیمنرور تکمبه

 یفت یآن را بته تکل  تتوان یالشمول است و نمتعهدات عام ۀوشت در زمرسرن نییچراکه حق بر تع
 یعرفت  یحقتوق  ۀمنیلت سرنوشت بته  نییشناخته شدن حق بر تع تیدوجانبه فروکاست. به رسم

ی طبق نرتر  کل طورمؤثر واقع شود. به نیسرنوشت مردم فلاط نییدر تحقق حق بر تع تواندیم
ردی استت کته همتۀ افتراد اعت  از کتودک و       نگارنده، حق تعیین سرنوشت یک حتق بشتری فت   

کته تمتامی    کنتد یمت ، زن و مرد از آن حق برخوردارند و این حق زمتانی تحقتق پیتدا    کهناال
باشتد. در   شتده  نیتتأم ی اساسی تمامی اعضتای آن جامعته   هایآزادهای حقوق بشری و مؤلفه

اه این حق در منتابع  به جایگ یالمللنیبهمین زمینه نیاز است چه در سطح ملی و چه در سطح 
منرتور احقتاق حتق تعیتین     یۀ قضایی مراجع قضایی بته روو  یالمللنیبی هاسازمان، یالمللنیب
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در  سرنوشت توجه ویژه شود و لوایح و قوانین گویتایی در ایتن زمینته تصتویب و اجرایتی شتود.      
اص نیی مشت  یدادگاتر یالمللنیب وانید ییقضاخصوص توسعۀ حق تعیین سرنوشت در رویۀ 

سرنوشتت در عمتل، معتادل حتق      نیتی حتق تع  ،یالمللت نیبت  یتۀ در رو ر،یت تتا دوران اخ شد که 
 داریت پد یکه اجمتاع  رسدینرر مبه ریاخ یهااستعمارزدایی و مترادف آن بوده است. اما در سال

 ایت نقتض شتود   منتد  نرتام صتورت متداوم و   از مردم بته  یگروه یشده است که اگر حقوق بشر
 ییت آمضیو تبعت  کیدموکراتریغ یاوهیو به ش عیو وس یصورت کلبه ب،کوبدون سر کهیدرصورت
سرنوشتت برختوردار    نیتی از حتق تع  ینیت  آنتان  ندهنتد،  مشتارکت  «حکومت ساختار» در راآنها 
استت کته    یالهیسرنوشت وست  نییدرست باشد، آنگاه حق تع فیتوص نیاگر ا نی. بنابراشوندیم
بتا غالتب   و  دکراستفاده  یحقوق بشر و دموکراس یالمللنیب یارهایمع سیاز آن در تأس توانیم

در حتق   ییت ن یتحول مفهتوم  المللنیبر حقوق و روابط ب یشدن گفتمان حقوق بشر و دموکراس
در کل نتایج بررسی قضایای مطروحه در رویتۀ قضتایی دیتوان     گیرد.میسرنوشت صورت  نییتع

رر تعریف مردم )اقوام(، تعریف شرایط دهد که مفهوم حق تعیین سرنوشت، هنوز از مننشان می
دارا شدن وضعیت دولت، و نابت آن با اصول و مفاهی  دیگتر، هماننتد یکپتارچگی سترزمینی،     

، ابهامتات متعتددی دارد و مباحتث    کجانبته ی و تجییۀ سرزمینی و اعتالم استتقالل ی  طلبییجدا
 .اندنشدهبه تصمی  نهایی سازنده خت   تاکنونمطروحه 
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