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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب 

و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع 
نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان 
آثاری همت گمارد که  تولید  به  نیازهای علمی دانشجویان،  با رصد دقیق  خود و 
باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین 
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را 

در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



حقوق سازمان های بین المللی یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که به دلیل 
با نیاز دانشجویان و داوطلبان،  گستردگی و حجم باالی مطالب و فقدان کتابی متناسب 
همواره به عنوان یکی از دروس ناملموس یاد می شود. حقوق سازمان های بین المللی یکی از 
دروس تخصصی برای داوطلبین دکتری حقوق بین الملل و داوطلبین کارشناسی ارشد حقوق 
بین الملل و حقوق بشر است که به عنوان یکی از دروس استراتژی برای قبولی لحاظ می شود. 
در کتاب فوق تالش شده است تا تمامی مطالب و نکات مهم با زبانی ساده و روان و در 
برخی مباحث به شکل نموداری ارائه شود به گونه ای که هیچ ابهامی در ذهن داوطلبین 
از مطالب در ذهن خواننده نقش ببندد و در پایان  ایجاد نگردد و دسته بندی صحیحی 
پاسخ  با  همراه  بین المللی  سازمان های  حقوق  تخصصی  تست های  مجموعه  دوره  پنج 
تشریحی آورده شده است که داوطلبین و دانشجویان محترم می توانند به خوبی خود را 
آنکه منبعی مفید و کم حجم و  بر  ازاین رو کتاب حاضر عالوه  قرار دهند.  مورد سنجش 
مقوی برای داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری است، می تواند به عنوان منبعی درسی 

برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گیرد. 
و  کارشناسی  دانشجویان  و  ارشد  کارشناسی  و  دکتری  آزمون  داوطلبین  ویژه  فوق  اثر 
کارشناسی ارشد می باشد و امید است اثر فوق که نتیجه سال ها تدریس اینجانب، شاهین 
مظاهری جبلی )مدرس دانشگاه و طراح سؤال( و سرکار خانم شبنم شاه طاهری بوده و 
تألیف و تدوین قرار گرفته است، گامی مؤثر در جهت سهولت در پیشبرد اهداف  مورد 

داوطلبین و دانشجویان حقوق باشد. 
داوطلبین و دانشجویان ارجمند می توانند، نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل 

Dr.shmazaheri@gmail.com ارسال کنند. 

دکتر شاهین مظاهری جبلی
 دکتر شبنم سادات شاه طاهری

خردادماه یکهزاروسیصدونودوهشت

سخن مؤلف
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 1- تعریف سازمان  های بین  االمللی 
 2- خصوصیت کلی سازمان های بین المللی 

 3- ایجاد و علل و ضرورت ایجاد سازمان های بین المللی 
  4- انحالل سازمان های بین  المللی

 5- صالحیت سازمان  های بین  المللی 
 6- طبقه بندی سازمان  های بین  المللی 

 7- انواع و اعتبار قطعنامه های سازمان های بین المللی





1-1-تعریفسازمانهایبینالمللی
دربارۀ تعریف سازمان های بین المللی اختالف نظر وجود دارد و نمی توان تعریف جامع و 
مانعی از سازمان های بین المللی ارائه داد که بیان کننده تمام معانی و در برگیرنده همه 
سازمان های بین المللی با هدف و برنامه های گوناگون آنها باشد؛ لیکن به نظر می رسد با 
این مورد که چنین  کلی در  آرای نسبتاً  توافق  تعریف،  بر اختالف در تنظیم  فائق آمدن 
تعریفی باید متضمن چه عناصری باشد، حاصل شود. اگرچه برخی نویسندگان آن عناصر 
اّما معموالً در تحلیل های بعدی، آنها را دوباره مطرح  را از ترکیب خود حذف می کنند؛ 
عناصر  این  به  که  نسبی  ارزش  درباره ی  تردیدها  و  اختالف ها  دیگر  سوی  از  می سازند. 

گوناگون و بار حقوقی آنها داده می شود نیز وجود دارد. 
دانست  دولت ها  از  مجمعی  می توان  را  بین المللی  سازمان  یک  عوامل،  این  به  توجه  با 
که با عقد قرارداد میان اعضای آن ایجاد می شود و با داشتن یک نظام یا مجموعه ای از 
دستگاه ها، وظیفه اش تعقیب هدف های مربوط به مصالح مشترک از طریق همکاری میان 

اعضای آن است. 
این تعریف پنج خصیصه بارز سازمان بین المللی را توضیح می دهد:

مبنای میان کشوری، مبنای ارادی، برخورداری از یک نظام دائمی، دستگاه های خود مختار 
و وظیفه تعاونی آنها، بنابراین هیچ سازمان بین المللی بین الدولی نیست که آشکار حائز 
چنین ویژگی هایی نباشد. ولی دسته ای از سازمان های بین المللی هم هستند که ماهیت 
غیردولتی دارند و امروزه تعدادشان به مراتب از سازمان های بین الدولی بیشتر است و در 
عرصه مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و. . . فعالیت 
می کنند که بر پایۀ همین عناصر اقدامات الزم را انجام داده و به حیات خود ادامه می دهند. 
باید متذکر شویم که پدیده هایی وجود دارد که گاه با تعریف فوق الذکر مطابقت می کنند 
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بدون آن که سازمان بین المللی باشند؛ یعنی ما مشاهده می کنیم که ممکن است نهادهایی 
وجود داشته باشند که دارای ساختاری منظم باشند و اجالس های ادواری داشته باشند؛ ولی 
در زمره سازمان های بین المللی قرار نگیرند. به عبارتی این سازمان ها تمامی خصوصیات 
ذکرشده را دارند؛ اما فاقد شخصیت حقوق بین الملل هستند، نمونۀ بسیار بارز این پدیده 
)جنبش عدم تعهد( است که یک سازمان بین المللی محسوب نمی شود. اگرچه دولت ها 
مفهوم  در  ولی  دارند؛  و...  دبیرخانه  مسئول،  منظم،  و  ساالنه  اجالس  هستند،  آن  عضو 
حقوق سازمان های بین المللی، یک سازمان بین المللی محسوب نمی شوند؛ زیرا فقط یک 

شخصیت حقوق بین المللی است. 

1-2-خصوصیتکلیسازمانهایبینالمللی
سازمان های بین المللی به تجمعی از دولت ها اطالق می شود که بر اساس یک سند تأسیس 
تشکیل شوند و اعضای آن اهداف مشترکی را در چارچوب نهادها و کارگزاری های ویژه با 

فعالیت مستمر و مداوم، دنبال می کنند. این سازمان ها ویژگی هایی دارند که عبارتند از:

1-2-1- اجتماع دولت ها
اصوالً سازمان های بین المللی توسط دولت ها به وجود می آیند و دولت ها پس از تأسیس 
یک سازمان، نمایندگان خود را به سازمان اعزام می کنند. تا از منافع آنها دفاع کنند. برای 
نمایندگان دولت ها،  بر  برد که در آن عالوه  نام  را  بین المللی کار  مثال می توان سازمان 
تصمیم  اتخاذ  در  و  می کنند  شرکت  مذاکرات  در  نیز  کارفرمایان  و  کارگران  نمایندگان 
دولت  نمایندۀ  سازمان ها  آن  اعضای  سازمان ها،  از  بعضی  در  البته  می کنند.  دخالت  نیز 
نیستند؛ بلکه نمایندۀ مردم هستند مثل پارلمان اروپا که در پی تحوالت اخیر سازمان های 

بین المللی در اروپا ظهور کرده است. 

1-2-2- تصویب سند تأسیس
برای تشکیل یک سازمان بین المللی، عالوه بر اجتماع دولت ها، تصویب سند تأسیس تحت 
عناوین )میثاق، منشور، اساسنامه و...( توسط اعضای آن  سازمان الزم است؛ چرا که بدون 
مدت  برای  که  بود  خواهد  بین المللی  کنفرانس های  مثل  دولت ها،  تجمع  تأسیس،  سند 

معین تشکیل و پس از آن خاتمه می یابد.
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سند تأسیس یک سازمان دارای آثار حقوقی حائز اهمیتی برای آن می باشد که عبارتند از: 

1-2-2-1- آثار سند تأسيس
الف( اعالم موجودیت سازمان: هر سازمان با تصویب دولت ها و با سند تأسیس، تشکیل 
می شود. البته نحوۀ تصویب سند تأسیس سازمان ها از همدیگر متفاوت هستند. در بعضی 
از آنها، تصویب سند تأسیس با موافقت بعضی از کشورها و در بعضی از آنها با موافقت همه 
کشورها و در بعضی نیز با موافقت عده ای خاص از کشورها صورت می پذیرد، برای مثال در 
بند۳ ماده ۱۱0 منشور سازمان ملل متحد، الزم االجراشدن منشور منوط به تصویب اعضای 
دائم شورای امنیت و اکثریت دولت هاست و در مادۀ 2۱ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، شرط الزم االجراشدن اساسنامه، تصویب تعداد محدودی از دولت هاست مخصوصاً 

دولت های هسته ای است. 
ب( احراز شخصیت حقوقی بین المللی تصویب سند یک سازمان، موجب اعطای شخصیت 
به  مستقاًل  تأسیس  از  سازمان، پس  آن  که  به گونه ای  است.  سازمان  به  مستقل  حقوقی 
حیات خود ادامه داده و جدای از مؤسس دارای استقالل مالی خواهد بود و به دلیل داشتن 

شخصیت حقوقی مستقل دارای وظایف و اختیارات است. 

1-2-3- اهداف مشترک
سازمان های بین المللی برای اهداف خاص به وجود می آیند، و اصوالً انگیزه تشکیل آنها به 
منظور رسیدن به اهداف مذکور است و همین اهداف سازمان است که چارچوب فعالیت 

سازمان را مشخص می کند. این سازمان ها معموالً دارای دو نوع هدف هستند:
۱- اهداف عام و جهانی: مثل سازمان ملل متحد که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 

تأسیس شده است.
2- اهداف خاص: مانند اهداف نظامی )ناتو، ورشو، سنتو( یا اهداف اقتصادی همانند اپک.

1-2-4- وجود نهادهای خاص
به  آنها  توسط  بتواند  که  است  نهادهایی  وجود  بین المللی،  سازمان های  تشکیل  الزمۀ 
اهدافش برسد و در صورت نبود این نهاد دستیابی به اهداف سازمان ممکن نخواهد بود. 
برای مثال، اگر نهاد های خاص مجمع عمومی، شورای امنیت و دبیر خانه سازمان نباشد، 

امور مهم سازمان ملل مختل خواهد شد.
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1-2-5- تداوم و استمرار فعالیت
پشتوانه تحقق اهداف سازمان بین المللی، فعالیت دائمی و مستمر آن، سازمان است؛ چرا که 
موضوع و فعالیت های سازمان های بین المللی، امور جهانی و بین المللی است. حل آن مسائل 
مستلزم فعالیت دائمی است به همین دلیل اکثر سازمان ها مدت فعالیت خود را در سند 
تأسیس نمی آورند. و از دیگر خصوصیات سازمان های بین المللی، خصیصه بین الدولی بودن 
آنهاست؛ ولی عماًل بعضی از اعضای سازمان ها که دولت و کشور نیستند هم در آن سازمان ها 

عضو می شوند که البته این عضویت سازمان ها ضرری به این خصیصه نمی زند. 

1-3-ایجادوعللوضرورتایجادسازمانهایبینالمللی
سازمان های بین المللی از لحاظ تاریخی به دوران عهد عتیق و به طور دقیق به زمان دولت۱ 
شهرهای یونان بر می گردد از آنجا که این دولت شهرها مهد تمدن، فلسفه و علم بوده اند؛ 
لذا فعالیت های سیاسی در آنجا بیشتر در جریان بوده است. این دولت شهرها جهت حفظ 
تداوم فعالیت های خود مجبور بودند که قدرت هایی جدای از یکدیگر را به صورت نهادهایی 
متمرکز ایجاد کنند تا بدین وسیله بتوانند در پناه این نهاد تازه تأسیس شده در مقابل 
قدرت های خارجی مقاومت کنند. به مرور انسجام این نهادها2 بیشتر شده و نه تنها در 
حوزۀ سیاست بلکه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را نیز تحت پوشش قرار 
این سو سازمان های بین المللی به عنوان ضرورت زیست  به  از آغاز قرن بیستم  اند.  داده 
می آیند.  حساب  به  تحول  حال  در  بین المللی  نظام  از  الینفک  و  مهم  جزئی  و  جمعی 
به نحوی که سازمان بین المللی یک پدیده بارز حکومت مدرن است و به عنوان ساختاری 
شناخته می شود که در واقعیت ریشه دوانیده و نسبت به ضرورت های روابط بین المللی 
مطابقت  دارد. پیش از این همان طور که گفته شد به دلیل ساده بودن روابط کشورها 
و دولت ها و نیز به علت سطح پایین میزان مبادالت و مراودات دوجانبه و چندجانبه به 
وجود چنین نهادهایی چندان احساس نیاز نمی شد هرچند رهبران یا نمایندگان دولت ها 
به دنبال بروز مسائل خاص یا در پی حوادث و تحوالتی نظیر جنگ، انقالب های سیاسی و 
غیره به طور موقت گرد هم می آمدند؛ ولی این گردهمایی ها و یا کنفرانس ها موقتی بودند 
و به نهادهای دائمی بین المللی مبدل نمی شدند، با آغاز قرن بیستم و در پی آن گسترش 

۱- در دوران عهد عتیق یکی از مهم ترین تجمع های سیاسی که وجود داشته است. دولت شهرهای یونان مثل آتن و اسپارت بوده است. 
2- آمفیکسیونی دولت شهرهای یونان در چارچوب این آمفیکسیونی ها قدرت نظامی خود را متمرکز می کردن. سیماشی یا سیماچی که این، 
سازمان ها عمدتاً نهادهایی بودند که توسط اینها دولت شهرهای یونان از امکان مقدس مذهبی خود در مقابل تهاجمات خارجی دفاع می کردند. 



1919یلل او : مقدمه ای بر حقوق سازمان های بین المللی

مبادالت بین المللی و بروز جنگ های خانمان سوز و نیز به دنبال پیشرفت علوم و فنون و 
به ویژه فناوری تجهیزات نظامی، بروز بالیای طبیعی یا شیوع بیماری های مسری و تحریک 
احساسات بشردوستانه و نقش دیپلماسی پارلمانی که تجلی آن را در قالب جامعه ملل 
بین کشورها و حل معضالت و  برای تنظیم روابط  یافت،  و سازمان ملل متحد می توان 

مشکالت مشترک جامعه بین المللی، اهمیت یافت. 
فناوری های  رشد  تکنولوژیک،  پیشرفت های  بین المللی،  روابط  پیچیدگی  کلی  به طور 
بیشتر، تشکیل  و همکاری  تعامل  به  نیاز جامعۀ مدرن  و  مراودات  نو، ضرورت گسترش 
نهادهایی را برای قانونمند ساختن روابط بین کشورها، جلوگیری از جنگ و مقابله با آثار و 
پیامدهای کذب آن، کمک به حل وفصل سریع مخاصمات بین المللی و رفع نیاز کشورهایی 

که به تنهایی از عهدۀ مسئولیت های خود بر نمی آمدند ضروری می نمود. 
تبلور این ویژگی ها و تحقق خواست ها را در تشکیل جامعه ملل می توان یافت. اما ناکامی 
جامعه ملل و بروز جنگ جهانی دوم آرمان سازمان بین المللی را در نطفه خفه نکرد. بلکه 
خود، زمینه ای شد برای حرکتی جدید در مسیر توسعه )به تدریج سازمان های بین المللی 
اقتصادی،  با موضوعات خاص سیاسی،  یا جهانی  و  و غیردولتی منطقه ای  از دولتی  اعم 
تأثیرگذاری  و  فعالیت  گرفتند( حضور،  آنها، شکل  از  ترکیبی  یا  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
این سازمان ها در عرصه روابط بین المللی به گونه ای تجلی یافت که از این نهاد به عنوان 
ایجاد سازمان های  مهم ترین بازیگر روابط بین الملل پس از دولت ها یاد می کنند. نتیجتاً 
بین المللی از عهد عتیق شیوع یافت و بنا به نیاز جامعه تا به امروز ادامه یافته است و از 
و حفظ حیات  دولت ها  احقاق حقوق  بین المللی  سازمان های  این  ایجاد  عامل  مهم ترین 

مساعدت آمیز تابعان فعال و غیر فعال بین الملل است. 

1-4-انحاللسازمانهایبینالمللی
سازمان های بین المللی در طول حیات خود با وضعیت های مختلفی مواجه می گردند یکی 
از فصل های زندگی این سازمان ها دوره انحالل و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین المللی 
آنهاست. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت ها در تأسیس 
آنها از یک سو و استقالل و شخصیت بین المللی آنها از سوی دیگر باعث اختالف نظر در 
خصوص مبنای انحالل سازمان های بین المللی گشته است، آنچه که در محل این اختالف 
حائز اهمیت است جایگاه سند مؤسس و شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی است 

که به ترتیب شرح می دهیم. 
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1-4-1- شخصیت حقوقی سازمان بین المللی
به  که  می باشند  المللی  بین  و  داخلی  حقوقی  دارای شخصیت  بین المللی  های  سازمان 

ترتیب به شرح آن ها می پردازیم؛

1-4-1-1- شخصيت حقوقی داخلی سازمان های بين المللی
 این شخصیت برای اقدامات سازمان در نظم داخلی ضروری است و باید در قلمرو یکی از 
کشورها استقرار یابد هر چند که در تمام کشورهای عضو برای انجام وظایف خود و تحقق 
اهداف دست به اقدام می زند و در این خصوص مشروعیت خود را از ماده ۱04 منشور ملل 
متحد اخذ می کند. بدیهی است شخصیت حقوقی داخلی سازمان های بین المللی فقط 
برای کشورهای عضو معتبر است و در مورد کشورهای ثالث شخصیت حقوقی می تواند بر 

اساس یک موافقت نامه یا قانون داخلی مورد شناسایی قرار گیرد. 

1-4-1-2- شخصيت حقوقی بين المللی سازمان های بين المللی
اشاره  به چند مطلب  باید  بین المللی  بین المللی سازمان های  مورد شخصیت حقوقی  در 
کرد. مهم ترین آنها، زیربنای شخصیت حقوقی، گستره و دامنۀ شخصیت حقوقی و قلمروی 

اجرای شخصیت حقوقی و آثار شخصیت های حقوقی بین المللی است.

الف( زیربنای شخصيت حقوقی
در مورد بنای شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی دو نظریه وجود دارد گروهی که با 
نظریۀ اول موافقند، شخصیت حقوقی یک سازمان را منوط به مفاد سند مؤسس نمی دانند 
اما عده ای این شخصیت را زمانی معتبر دانستند که در سند مؤسس قید شده؛ لذا باید 
سند مؤسس را تجلی گاه اراده و توافق دولت ها دانست. بنابراین چنانچه دولت ها نخواسته 
این  در  شد.  نخواهد  بین المللی  حقوقی  دارای شخصیت  بین المللی  سازمان  هیچ  باشند 
صورت معتقدند زیربنای شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی را باید در سند مؤسس 
و ارادۀ مشترک دولت ها جستجو کرد. حال در اینجا سؤالی مطرح می گردد، نظریۀ کدام 
باید گفت که ذکر شخصیت حقوقی  گروه در حقوق بین الملل قابل اجراست؟ در پاسخ 
بین المللی در سند مؤسس به طور صریح الزم نیست؛ بلکه همین که سازمان بر اساس سند 
مؤسس موظف است حقوق و تکالیفی را اعمال نماید، کافی است که برای آن شخصیت 
حقوقی بین المللی قائل شویم؛ چرا که الزمۀ برخوردار بودن از حقوق و تکالیف  داشتن، 
اهلیت است. )چه این اهمیت صراحتاً ذکر شده باشد چه ذکر نشده باشد( مثاًل منشور 




