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 بررسی تطبیقی دادگاه عدل اسالمی 

 با دادگاه های بین المللی و منطقه ایی 
 مرمر اسدیان 1

 * 2زاده    ی موال   دباسم ی س 

 سیدحسن حسینی  3

 چکیده 
است   یموضوع  افتهی   تیماه  یجامعه جهان  جادی ا  یکه در پ  یالملل  نیمقابله با اختالفات ب  شهی اند

را در جهتتت   یفریان عرصه عدالت کندانشمو د  کارشناسان  تیذهن و فعال  وستهیکه به صورت پ

 است یتنها نهاد یاسالم ینموده است. سازمان همکارمعطوف  یالملل نیب یفریمرجع ک  سیتأس

و   باشتتدیم  گرایانتته  یمل  یهای دئولوژی و ا  ملیبنا شده که فراتر از تعهدات    یمذهب  یهاهی که بر پا

ستتازمان   نی عضو ا  تواندیاست م  معهجا  تی اکثرکه در آن اسالم مذهب    یبطور بالقوه هر کشور

را در جهتتت گستتتر  و   یاستتالم  عتی سازمان، شر  نی دهنده ا  لیتشک  یاسالم  یگردد. کشورها

نشست  نیاند. اولحل و فصل اختالفات در نظر گرفته یالملل برا نیچوب حقوق ب  هارچ تی تقو

بتتا   یالدیمتت   1969در ستتا     یشده در منطقه مسجد االقصتت   جادی مناقشه ا  ینهاد در پ  نی ا  یاعضا

دهتته  یهااست. در طو  ستتا  دهی برگزار گرد نیعضو به حل مساله فلسط  یهدف الزام کشورها

قبل  ی( و کم1980-1988و عراق ) نرای ا یکشورها نیدر خال  گستر  جنگ ب  ،یالدیهشتاد م

رکتتن   بتته عنتتوان  یاستتالم  یدادگستتتر  یالملل  نیب  وانی د  سیتأس  تی از تهاجم عراق به کشور کو

 یعضو بتترا یهادولت نیاختالفات ب زیحل مسالمت آم تیشده و مسئول  شنهادیسازمان پ  یی قضا

بتتا  یدادگتتاه عتتد  استتالم  یقیتطب  یبه بررس  یا  سهی قامقاله به رو  م  نی آن در نظر گرفته شد. ا

 .پردازد یبا کارکرد مشابه م یالملل نیو ب یمنطقه ا یدادگاهها گری د

 یاسالم یسازمان همکار ،یالملل نیب یهادادگاه ،یمعد  اسالدادگاه    : ی لید اژگان ک و  

 
 ،یخوزستان، دانشگاه آزاد اسالم قات یعلوم و تحق سیپرد ،یگروه حقوق جزا و جرم شناس ،یدکتر ینشجودا .1

 . رانیاهواز، ا

     مسئول( )نویسنده رانیاهواز، ا ،یانشگاه آزاد اسالمحقوق، واحد اهواز، د ارگروهیاستاد. 2

                                                                  sb.mavaly@gmail.com   * 

 .رانیرامهرمز، ا ،یواحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسالم  ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ارگروهیاستاد. 3
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 مقدمه

تاریخ   ایجاد جامعه جهاندر  پی  در  که  المللی  بین  اختالفات  با  مقابله  ماهیت  اندیشه  ی 

پیوسته ذهن و فعالیت کارشناسان و دانشمندان  یافته اند، موضوعی است که به صورت 

کی مرجع  تأسیس  جهت  در  را  کیفری  عدالت  بین  عرصه  مفری  خود المللی  به  عطوف 

فعالیت  این  کنار  در  است.  قضایی  نموده  مراجع  تأسیس  به  را  خود  تمایل  کشورها  ها، 

بین المللی یا در درون مراکز قضایی دیگر، در جهت سازمانهای  جدید در درون ساختار  

قابل   دعاوی  آن  به  نسبت  که  قانونی  اساس  بر  دعاوی،  باب  در  مورد  به  مورد  که  این 

اند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، هیآت حل  کنند، نشان دادهیم گیری  راست تصماج

یی و بسیاری دیگر از  ستری اروپااختالف سازمان تجارت جهانی، دیوان بین المللی دادگ 

در حال  دادگاه که  است  المللی  بین  اخالفات  و فصل  مراجع حل  تعدد  دهنده  نشان  ها 

دارند.دیوان مستمر  فعالیت  الم  حاضر  دادگ بین  دارد. للی  جای  گروه  این  در  ستری 

اتحادیه اتحادیه آفریقا،  اتحادیه  آمریکایی،  کشورهای  اتحادیه  مانند:  ایی  منطقه  های 

اتا همکاریوراسیا،  )حادیه  آسیا  جنوب  ایی  منطقه  چندگانه  SAARCهای  اتحادیه   ،)

( تکنیکی  و  )BIMSTECاقتصادی  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  اتحادیه   ،)ASEAN  ،)

سازمان  حادیهات و  و  اروپا  امنیت  سازمان  شانگهای،  همکاری  سازمان  همانند  هایی 

( اروپا  ) OSCEهمکاری  جمعی  امنیت  پیمان  سازمان   ،)CSTO  و همکاری  (  سازمان 

( گونه OICاسالمی  مشترک حمایت  ماهیت  دارای  که  هستند  المللی  بین  نهادهای  (،نیز 

   وت باشد.بوده، هر چند مبنای تأسیسی آنها متفا

حاکمیت و برابری، خودداری از تهدید و استفاده از زور، حق تعیین سرنوشت، حل و  

باشد که انتظار  حقوقی می  فصل مسالمت آمیز اختالفات و عدم مداخله از جمله اصول

ها آورده شده باشد. در میان نهاد های ذکر شده،  رود در منشور این نهادها و سازمانمی

اس همکاری  تنه سازمان  نهادی  المی  پایها  بر  که  از  است  فراتر  که  شده  بنا  مذهبی  های 

می ملی  ایدئولوژیهای  و  ایی  منطقه  هر  تعهدات  بالقوه  بطور  و  در  باشد  که  آن کشوری 

تواند عضو این سازمان گردد. کشورهای اسالمی  اسالم مذهب اکثریت جامعه است می

هار چوب  تقویت چ  گسترش و  تشکیل دهنده این سازمان، شریعت اسالمی را در جهت 

اند. اولین نشست اعضای این حقوق بین الملل برای حل و فصل اختالفات در نظر گرفته
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 یق   یتطب یبررس   

اسالم عدل   یدادگاه 

 نیب   یبا دادگاه ه ا

 یو منطقه ا یالملل

میالدی با هدف   1969طقه مسجد االقصی در سال  اد شده در مننهاد در پی مناقشه ایج

های دهه الزام کشورهای عضو به حل مساله فلسطین برگزار گردیده است. در طول سال 

( و  1980-1988گسترش جنگ بین کشورهای ایران و عراق )  در خالل  میالدی،  هشتاد

تأسیس  عدل اسالمی(  کمی قبل از تهاجم عراق به کشور کویت )مقر پیشنهادی دادگاه  

و   شده  پیشنهاد  سازمان  قضایی  رکن  عنوان  به  اسالمی  دادگستری  المللی  بین  دیوان 

آن در نظر گرفته  ضو برای  ولتهای عمسئولیت حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین د

باشد و با عنایت  شد. رسالت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی می

توسعه حقوق راجع به صلح، این موضوع امر بدیعی   رت گرفته جهتبه تالشهای صو 

های حفظ صلح و خلع سالح بوده، در نیست. جنبه عملی حق صلح، بطور کلی فعالیت 

شود.  به حقوق بین الملل و نظریه امنیت دسته جمعی مربوط میئوری آن  ه جنبه ت حالیک

ریح نسبت  کی بر تعهد صسیستم امنیت دسته جمعی متخذه توسط منشور ملل متحد مت

ست و بر این باور مبتنی است که خطر بر  ا به ارزش صلح جهانی توسط همه کشورها

برای دنیا خطری است  در هر جای  نظم  نتیجه  جامعه جهنظم کل    هم خوردن  در  انی. 

ب تکیه  با  که  است  الزم  پایدار  صلح  به  دستیابی  فعالیت برای  آمیز،  ر  مسالمت  های 

کر به طریقی حل و فصل  را  نظم اختالفات  به یک رویه عمومی گردیده و  تبدیل  تا  د 

 نوین در جهان دموکراتیک و غیر نظامی حاکم گردد. 

دول عضو    قابل بین دول عضو،ز جمله تاسالمی اوجود مناقشات و منازعات در جوامع   

گروه ظهور  عضو،  غیر  جامعه و  مشکالت  آفریقا،  و  میانه  خاور  منطقه  در  افراطی  های 

غ کشورهایی  در  میمسلمان  اسالمی  بین  یر  دیوان  کارایی  سنجش  برای  محکی  تواند 

موانع  ن وجود،  المللی اسالمی در حل عادالنه و قدرتمندانه این قبیل چالشها باشد. با ای

فرقهو   در  اختالف  از جمله  بسیاری  و  مشکالت  متعارض  منافع  اسالمی،  مذاهب  و  ها 

رق عضو،  کشورهای  بین  برانگیز  اابت چالش  نتیجتاً  و  منطقهها  نتوانسته  ختالفات  ای 

ظرفیت مهم و اثرگذار چنین دادگاه بین المللی را در بین کشورهای اسالمی متبلور سازد.  

هت شفاف سازی این نکته است که سیر نقش آفرینی وهش در ج ی این پژمطالعه تطبیق

 های بین المللی و منطقه ایی چه جهتی داشته است.  دیگر دادگاه
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 مبانی معرفتی دادگاه عدل اسالمی  . 1

در دستیابی به امنیت و صلح، هر یک از نظریات روابط بین الملل با بهره مندی از مبانی  

بر اصول و اهداف متفاوتی در رویکرد به  ایز خود  ناسی متممعرفت شناسی و هستی ش

که دغ الملل  بین  امنیت  ایی اساسی در دانش  نظام جهانی استوارند. صلح و  روابط دغه 

بین الملل به خصوص در مکاتب، موضوع اصلی به شمار می اید، دغدغه ایی است که  

آ رویکرد  و  دارد  انسان  دنیوی  یا  زمینی  نیازهای  در  ریشه  عقالدر  مینها  شد  بانی 

(. رویکرد فرانظری اسالم به امنیت و صلح مبتنی بر تالش در دستیابی  33:  1395)قنبرلو،

م آمیز  مسالمت  همزیستی  ظرفیت یبه  و  میباشد  را  اسالم  گفتمانی  عنوان  های  به  توان 

ای بر صلح و دوستی در روابط بین الملل معرفی نمود مبادی گفتگوی جهانی و مقدمه

م)پور   می39:1390رادی،احمدی؛  قرار  اصالت  و  الویت  در  بشریت  و  انسان  و  (.  گیرد 

شود. زیرا  ی مطرح میطراحی و تأسیس یک اجتماع اخالقی جهانی، فراتر از دولت ملّ

های انسانی و اخالقی تنها در قالب یک اجتماع سیاسی و ساختار فرا ملّی تحت  ارزش

تحقق   کامل  طور  به  اسالمی  واحد  گونه  یابد،میحاکمیت  اجتماع   به  این  در  که  ایی 

شود )دهقانی فیروز آبادی،  اخالقی، امنیت و سعادت انسان و بشریت تأمین می-سیاسی 

(. در نگاه اسالمی روابط بین الملل هنجارها و موازینی جهت ارتقای صلح  133:  1389

ست. یکی  وجود دارد، ولیکن این موازین مبتنی بر دو بعد شریعت و فرهنگ اسالمی ا

بر بر    مبتنی  مبتنی  دیگری  و  الملل  بین  روابط  تعامالت  عرصه  در  واقعی  کارکردهای 

می در عین واقع گرایی فلسفی، مشخصه فضای گفتمانی. در واقع باید گفت، نگاه اسال

و   انسانها  میان  روابط  تنظیم  و  سیاسی  بعد  در  گرایی  واقع  هم  آن  و  دارد  نیز  دیگری 

دادگ ملت  بنابراین  اهاست.  عدل  براه  شناختی    سالمی  هستی  و  شناختی  معرفت  مبانی 

 اسالمی مبتنی است. 

  حل و فصل حقوقی اختالفات در عرصه بین المللی. 2

های داوری به  های بین المللی و دادگاه، استفاده از دادرسی قضایی دادگاهدر این حالت 

  ه یک راه و نیل ب  منظور برطرف کردن مرافعه موجود بین تابعان اصلی حقوق بین الملل

می  مطرح  دعوی  آن  با  رابطه  در  قضایی  مراجع حل  المللی  بین  دیوان  یا  دادگاه  باشد. 

آم به وجود  از  بین  دادرسی هستند که پیش  تابعان اصلی حقوق  بین  دن مرافعه مربوطه 
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 نیب   یبا دادگاه ه ا

 یو منطقه ا یالملل

و   ملل  سازمان  منشور  نظیر  المللی  بین  سند  یک  اساس  بر  آنها  اقدام  از  پیش  یا  الملل 

المللی و درون قاره ایی که دولتها آن را تصویب کرده و    های بیننوانسیونضمیمه آن، ک 

ب از قضات مستقل و بی اند، تأسیس یافته است. این دستگاه قضایی مرک به آن متهد شده 

می صالح  علمی  لحاظ  از  و  دادگاه طرف  آن  یا  دیوان  آن  مؤسس  سند  مطابق  که  باشد 

للی بر اساس یک آیین دادرسی بین الم  ا دادگاهاند. دادرسی در این دیوان یانتخاب شده

می معتبر  تصویب قانونأ  و  تدوین  مرافعه،  آمدن  بوجود  از  بیش  آن  مقررات  که  باشد 

ت. این نوع محاکم بین المللی در بدو تأسیس چه بصورت منطقه ایی و چه به  گردیده اس

به حل و  ند صالح کنصورت جهانی و بین المللی از طرف دولتهایی که آنها را تأسیس می

می دعاوی  و  اختالفات  قضایی  و فصل  است  شده  مقرر  آنها  اساسنامه  در  که  شوند 

آ دولت  به  بعدأ  که  دولتهایی  یا  و  مؤسس  میهای  ملحق  و  نها  امضاء  تأیید،  با  شوند 

 گذارند. تصویب اساسنامه آنها، صالحیت قضایی محاکم را صحه می

ک  در  مذکور  اساسنامه  و  مؤسس  سند  متصویب  مانشورهای  معاهدات ختلف  سایر  ند 

دیگر بر اساس آیین خاصی که در قانون اساسی هر کشور مقرر شده است صورت   عادی

المللی که به منظور حل و فصل اختالفات بین المللی تأسیس های بیگیرد. دادگاهمی ن 

را حل  می اختالف خاصی  آور یک  الزام  قانونأ  رأی  یک  با صدور  دارند  وظیفه  شوند، 

مه دهند. اصحاب یک دعوی بین المللی مشتمل بر دو یا چند کشور یا  ه آن خاتکرده و ب

یین دادرسی دارای حقوق یکسان دولت بوده که در دادگاه یا دیوان از لحاظ قضایی و آ

 تواند موضوع یک اختالف یا دعوی بین المللی باشد. باشند. مطالب متفاوتی میمی

ن یا اعالم حقوق یکی  ربوط به تعیی ، دعوی مضی، مالیاز جمله دعاوی و اختالفات ار  

یا نحوه اجرا و   یا چند کشور  بین دو  تأیید یک وضعیت حقوقی  به  از طرفین )مربوط 

دعاوی  تفسی و  زیست  محیط  و  بشر  حقوق  به  مربوط  دعاوی  معاهده(،  چند  یا  یک  ر 

دادگاه یا  دیوان  از جمله  الملل جنگ.  بین  به حقوق  الملمربوط  بین  داوهای  و  ری:  لی 

آمریکا  معاه قاره  آمیز  صلح  فصل  و  حل  کنوانسیون    1948ده  بوگوتا،  میثاق  به  ملقب 

، معاهده صلح و دوستی پنج  1957مللی  اروپایی حل و فصل صلح آمیز مناقشات بین ال

آمریکا و مکزیک تحت عنوان دیوان دادگستری   ایاالت متحده  آمریکای التین و  کشور 

به کار خود ادامه داد و عالوه بر اینکه    1918ا سال  که ت  1906آمریکای مرکزی در سال  
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ر یک  صالحیت قضایی برای حل و فصل کلیه دعاوی بین دول قاره آمریکا را داشت و ه

می آمریکا  قاره  کشورهای  دعوی  از  اقامه  دیوان  این  در  جانبه  یک  به صورت  توانست 

آمریکا و قاره  بین دول  در دعاوی  اجباری  ثال  نماید، صالحیت  نیزدول  را  بود.    ث  دارا 

 The Court of Justice of the Beneluxدیوان دادگستری اتحادیه اقتصادی بنولوکس )

Economic Unionبه منظور حل و فصل اختالفات و دعاوی ناشی    1974ال  ( که در س

بین  بنلوکس  اقتصادی  اتحادیه  به  مربوط  معاهدات  مقررات  قوانین و  تفسیر  اجراء و  از 

لوگزامبورگ تشکیل شد. تأسیس دادگاه بازار مشترک آفریقای    ، هلند وور بلژیکسه کش

سال   در  د  1972شرقی  اوگاندا  و  تانزانیا  کنیا،  کشور  سه  فصل بین  و  حل  جهت  ر 

اختالفات مربوط به بازار مشترک این دول، ملهم از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، هر 

در عمل موفق نبوده است.  ای شدید  هخصومت   چند به دلیل وجود تنش در این منطقه و

خاص   زمینه  یک  در  محدودی  قضایی  صالحیت  که  ایی  هسته  انرژی  اروپایی  دادگاه 

در یک منطقه خاص )اروپا( داشته و به دعاوی ناشی از استفاده از    )انرژی هسته ایی( و

م  تاکنون  عمل  در  اما  دارد،  رسیدگی  غربی صالحیت  اروپای  در  ایی  هسته  وفق  انرژی 

یوان دادگستری اتحادیه اروپایی که باالترین مرجع قضایی اروپایی در زمینه  ه است. دنبود

اروپ اتحادیه  موضوعه  قوانین  اجرای  و  میاعمال  شمار  به  بر  ایی  نظارت  همچون  رود، 

اشراف قوانین موضوعه اتحادیه اروپایی بر قوانین موضوعه ملی اعضا و دادرسی دعاوی  

تعهدا نقض  به  جانمربوط  از  ارت  دول  )ب  دادگستری  المللی  بین  دیوان  (،  ICJوپایی. 

( دریا  المللی حقوق  بین  مانند سیستم حITLOSدادگاه  که  ل ( و محاکم قضایی خاص 

تجارت جهانی است، می در سازمان  آذر حسین،اختالفات حقوقی  )ثریایی  : 1393باشد 

29.) 

  فقدان اختالفات به مثابه صلح بین المللی. 3

علمی  زامتعددی  تعاریف   ولی  است؛  شده  ارائه  تاکنون  این  صلح  از  که  تعریفی  ترین 

تعریف ارائه شده باشد،  مفهوم تا به حال ارائه شده است و اساس مطالعات صلح نیز می

می گالتونگ  آمیز توسط  صلح  روشهای  از  استفاده  با  صلح  کتاب  مقدمه  در  وی  باشد. 

خشمی دارد:  وجود  خشونت  نوع  سه  که  مستقنویسد  )محکو ونت  دارد،  یم  وجود  می( 

می ناشی  انسان  و  جامعه  ساختار  از  )که  ساختاری  فرهنگی  خشونت  و خشونت  شود( 
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ت قبلی از طریق مذهب، ایدئولوژی و زبان(. وی با  ون)مشروعیت بخشی به دو نوع خش 

کند. صلح مثبت و صلح منفی. توجه به این سه نوع خشونت دو نوع صلح را مطرح می

باشد و صلح مثبت نیز به معنی عدم د خشونت مستقیم میعدم وجو   به معنی   صلح منفی

لی و هم از  عمباشد. مفهوم »حق صلح منفی« هم از لحاظ  وجود خشونت غیرمستقیم می

های حفظ  تواند مشخص شود. جنبه عملی حق صلح بطور کلی فعالیت جنبه تئوری می

وق بین الملل و آن به حقه تئوری  شود. در حالی که جنبصلح و خلع سالح را شامل می

می مربوط  جمعی  دسته  امنیت  اظهار  نظریه  باید  مثبت«  صلح  »حق  مورد  در  اما  شود. 

مفهومی بدیع و پیچیده، قدرت بسیج کنندگی آن نسبت به ن  داشت که به جهت دارا بود

نظر می  به  این وجود  با  است.  اندک  بسیار  منفی  نظریات حق  حق صلح  که جمع  رسد 

های  ذ یک موضع میانی ممکن باشد، بدین صورت که فعالیت ت و اتخافی و مثبصلح من

تسلیحات هسته    رلصلح به یک میزان به مسائل فقر، جمعیت، بازدارندگی، توسعه و کنت

(. گالتونگ برای ایجاد صلح ایده کوچک کردن و  249:  1387ایی بپردازد )کوشا جعفر،

کوچک محیط بهتری برای  زمانهای  دارد سا  کند و عقیدهتمرکززدایی قدرت را مطرح می

فراهم   را  گروهی  درون  اقتدار  باالی  سطوح  و  مشارکت  محلی،  قدرت  و  اقتدار  ظهور 

 آورند. می

  یت دسته جمعی برای غلبه بر تنازع بین المللیراه حل امن. 4

گردد، به امنیت جمعی تعبیر  از واکنش جمعی در برابر عملی که تهدید جمعی تلقی می 

)عاکفشمی قاضیانود  برای  118:  1399ی،ی  بسیاری  پیشنهادات  نیز  هجدهم  قرن  در   .)

ترتیب میایجاد  خاص  طور  به  که  گرفت  صورت  جمعی  امنیت  امات  طرح  انوئل  توان 

در کتاب مشهورش »صلح پایدار: یک طرح فلسفی »اشاره داشت که    1795کانت به سال  

عه صلح در جهان  ات و توسبر مناقشدر آن ایده اتحادیه یا مجمع ملل را برای نظارت  

ابتدا در میثاق جامعه ملل و به طور   میان دولتها، مطرح نموده است. ایده امنیت جمعی 

( مواد  در  )8خاص  الی  نیروهای  18(  اتحاد  بر  مواد  این  مفهوم  نهاده شد.  بنیان  میثاق   )

  مال فشاردول صلح جوی جهان برای مقابله با تجاوز، هر کجا که باشد، و از طریق اع

نوعی  تحریم  هنجاری، ملل  نظامی، داللت داشت. جامعه  مداخله  اقتصادی و حتی  های 

بایست به نام جامعه بین  ی میدر مواردنظام امنیت دسته جمعی را طراحی کرده بود که  
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از  داشت؛  متعددی  اهداف  سیستم  این  گردد.  اعمال  تخلفات  برخی  به  نسبت  المللی، 

بی همکاریهای  توسعه  الملل  جمله:  دستین  بر  جهت  دولتها  میان  امنیت  و  صلح  به  ابی 

توسل    اساس حقوق بین الملل؛ روابط آزاد و منصفانه میان دولتها و تعهد متقابل به عدم

جنگ. سیستم امنیت جمعی، ذیل میثاق جامعه ملل غیر متمرکز و اختیاری بود، چرا    به

دولت  جمعی،  امنیت  غیرمتمرکز  وکار  ساز  در  عضو  که  تصمهای  گیری  برای  در  یم 

خصوص ضرورت اقدامات اجرائی و نحوه انجام چنین اقداماتی آزادی عمل دارند؛ حال  

ت اساسی به ارگانی مرکزی( چون شورای  ، تصمیماآنکه در سیستم امنیت جمعی متمرکز

گردد. از جمله اقدامات شورای امنیت در توسل به ساز  امنیت در سازمان ملل )محول می

امنیت  کار  تح  و  سال های  ریمجمعی  در  جنوبی  رودزیا  مورد  در  اقتصادی  و  سیاسی 

لیبریا    1965 هائیتی،  آنگوال،  سودان،  سومالی  لیبی،  عراق،  کشورهای  همو  و  چنین  ... 

بوده است. عملکرد نظام امنیت جمعی   1977تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی در سال  

 ه است. ملل متحد تنها در دو مورد با موفقیت، اجرایی شد

در سال    کره شمالی  علیه  اقدام  مورد  علیه    1950اولین  زور  به  توسل  در  دوم  مورد  و 

سال   در  کویت  به  کشور  این  تهاجم  از  پس  ماندن  متع  1990عراق  نتیجه  بی  اقب 

شورای  تحریم  جمعی  امنیت  سیستم  شدن  فعال  آنکه  دلیل  به  قدرتمند.  اقتصادی  های 

یت بین المللی یا تهدیدی برای  لح و امنه ناقض صامنیت منوط به احراز وقوع وضعیتی ک 

آن باشد، است و این احراز باید رأی اکثریت شورا که شامل آرای موافق تمامی اعضای  

توان گفت گه نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد یک ا بدست بیاورد، میئم است ردا

تهدیدات و   تمامی  نیست و  کلمه  معنی واقعی  به  امنیت جمعی  گونه  سیستم  نقض هر 

 کند. یا اقدام تجاوزی ساز و کارهای ای سیستم را فعال نمیصلح 

اهدا تحقق  امنیت  دائم شورای  اعضای  از سوی  »اعمال وتو«  در  در حقیقت  ف سازمان 

دشوار می را  امنیت جهانی  و  محدودیت حفظ صلح  نظامی  سازد.  و  مالی  امکانات  های 

منشور   43به موجب ماده  ست، زیرا داشته ا سازمان ملل نیز مشکالت دیگری را به همراه 

نامه یا موافقت  نامه  به واسطه موافقت  ملل متحد  کلیه اعضای  هایی  سازمان ملل متحد، 

مک و تسهیالت من جمله حق عبور الزم برای حفظ صلح و امنیت  مسلح، ک   نیروهای

می قرار  شورا  اختیار  در  را  المللی  اجرایی  بین  تاکنون  مقرره  این  که  است دهند  .  نشده 
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منطقه بنابرا وکارهای  ساز  به  مواردی  در  که  است  شده  ناچار  سازمان  و ین  نظامی  ای 

زمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در  ده به ساامنیتی متوسل شود از جمله مأموریت محول ش

مواردی چون حمایت از نیروهای حافظ صلح در بوسنی. بدین ترتیب شورای امنیت به  

ای اجرایی صلح، با استناد به مقررات فصل  عملیات هفظ صلح وای برای حطور فزاینده

منطقه سازمانهای  به  منشور،  )هفتم  ماده  موجب  به  است.  شده  متوسل  من52ای  شور  ( 

نهادهای منطقه   »هیچ یا  این منشور مانع وجود قراردادها  از مقررات  انجام یک  ای برای 

ای باشد نطقهقدامات مب برای ا امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناس

و  مقاصد  با  فعالیتهای  و  مؤسسات  یا  قراردادها  اینگونه  این  اینکه  بر  مشروط  نیست، 

سازگا متحد  ملل  باشد..اصول  )ر  ماده  همچنین  می53«.  بیان  در  (  امنیت  »شورای  دارد: 

ختیار  ای برای عملیات اجرایی تحت ا موارد مقتضی از چنین قراردادها یا نهادهای منطقه

استفادخو  به  د  اجرایی  عملیات  هیچگونه  امنیت  شورای  اجازه  بدون  اما  کرد.  خواهد  ه 

( و  2جام نخواهد شد«. بند )ای انقهای یا توسط مؤسسات منطموجب قراردادهای منطقه

( منشور مقرر داشته است که حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات از طریق  52( ماده )3)

منطقه قبسازوکارهای  مرا ای  از  به شل  طور  جعه  به  و  است  مطلوب  امنیت، شیوه  ورای 

مقوله   صلح  ایجاد  اجرایی  عملیات  اما  است.  بوده  اینگونه  ملل  سازمان  رویه  کلی 

 و تصمیم گیری آن با خود شورا است. دیگریست 

 رویکرد نظریه واقع گرایی به مفهوم امنیت بین المللی . 5

که    به عبارت دیگر، ساختاریهنده یا  ای شکل دههای واقع گرایان، پویاییبر اساس ایده

دهد، خصلت هرج و مرجی یا آنارشیکال به رفتار دولتها در محیط بین الملل شکل می

. این ویژگی دولتها را وادار به کسب قدرت و الزامات ناشی از آن  نظام بین الملل است 

بین  می نظام  از واحدهای شکل دهنده  ازکند. در چنین محیطی، هیچ یک  امنیت   الملل 

های قدرت به شدت حساس است و  ود مطمئن نیست و از این رو نسبت به واقعیت خ

ر سطح قدرت فروگذار نمی  یت مطلوب از نظاز هر گونه تالشی برای دستیابی به موقع

می نشان  حساسیت  یکدیگر  رفتار  به  شدت  به  دولتها  فضایی  چنین  زیرا  کند.در  دهند، 

عنی تهدید امنیت دیگران است. در نتیجه نیت به متضمین امهرگونه افزایش قدرت برای  

نش در  گیرد که به افزایش ترقابتی قمارگونه برای کسب قدرت میان واحدها شکل می
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بین می  محیط  در   (.  Trachtenberg,2003:170)انجامدالمللی  و  کلیدی  و  اصلی  مفهوم 

د را  تا راهش  میکند  رئالیسم کمک  به  که  راهنمای اصلی  بیواقع  الملل  رعرصه  بیابد،  ن 

تعریف   قدرت  چارچوب  در  که  است  منافع  واقع  15:1373میشود)مشیرزاده،مفهوم   .)

بین  صحنه  در  قدرت  کسب  برای  تالش  را  ملی  منافع  نگرشی،  چنین  طرح  با  گرایان 

المللی میدانند ،زیرا  منافع ملی حیاتی هر دولت حفظ هویت فیزیکی، سیاسی و فرهنگی  

 (.  Morgenthau،1983:50کشورها است) ر  سیله سایعلیه تجاوز به و 

  به مفهوم امنیت بین المللی رویکرد نظریه لیبرالیسم . 6

از   الملل عبارت است  بین  امنیت  به  لیبرالیست نسبت  در مجموع دیدگاه کلی متفکرین 

محسوب   الملل  بین  نظام  در  پدیده  بدترین  و  امنیتی  تهدید  شدیدترین  جنگ  که  این 

پ جنگ  ای  میشود؛  ندیده  بین  اجتناب  سازمانهای  به  تمسک  با  میتوان  اما  است  اپذیر 

آ مانند المللی  دیگری  کنشگران  دولتها  کنار  در  لیبرالیسم  مکتب  در  برد.  بین  از  را  ن 

به   دولتی  غیر  های  سازمان  حتی  و  المللی  بین  سازمانهای   ، ملیتی  چند  های  شرکت 

عرصه بین الملل  لتها در  رفتار دوتحوالت روابط بین الملل جهت می دهند. سیاست و  

در الگوی رئالیسم تصور می شود. بر خالف چند بعدی بوده و پیچیده تر از آن است که  

نگاه رئالیستی در نگاه لیبرالیستی ، دولتها صرفاَ تحت تاثیر عوامل ثابت و مشخصی چون  

نکر محدود  امنیت  و  قدرت  به  را  خود  ملّی  اهداف  و  منافع  و  نیستند  اند)  آنارشی  ده 

گسترش تعامالت    (. اندیشه خلع سالح ، تشکیل دولتی مافوق دولتها،32:  1395قنبرلو،  

اقتصادی و همکار ی های فنی، تجارت آزاد، تأسیس جامعه ملل، امنیت دسته جمعی و  

خود محدودیتی دولتها از طریق پایبندی به قوانین جهانی از جمله راه حل های لیبرال ها  

 (. 55:1390)پور احمدی؛مرادی،هانی است امنیت ج برای تحقق صلح و

از نظر لیبرال ها با آمدن بازیگران متعدد و گرایش روابط از دوجانبه گرایی به چند جانبه  

به   و  یافته  کاهش  ها  دولت  اقتدار  حوزه   ، المللی  بین  سازمانهای  چارچوب  در  گرایی 

، جامعه مدنی مردم محور ب یافا شتاب گ موازات جامعه سیاسی دولت محور  ته  سترش 

ت ها مجبور شده اند که کمتر در چارچوب منافع ملی محدود و بیشتر در است و دول

و  ادغام  از  مثال  بهترین  اروپا  اتحادیه  کنند.  فکر  بیطرف  و  ای  منطقه  منافع  شرایط 

منازعات   گریبانگیر  تاریخ  در طول  که  ای است  منطقه  در  اقتصادی و سیاسی  همکاری 
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د فقط میتوان به وسیله جایگزین کردن  ال ها معتقدنصه، لیبرطور خال  ملی بوده است.به

دیپلماسی تعادل قدرت با ترتیبات امنیت دسته جمعی به امنیت و منفعت ملی جامه عمل 

پوشاند.وا قع گراها، از سوی دیگر معتقدند که صلح و امنیت با تعادل قدرت بین دولت 

تعادل قدرت   یابد و نقش اصلی  از صلدر جلوگیها تحقق می  بلکه  ری  برای  ح نیست 

نظام دولت  این (.  Bull, 1977: 106-112است)  ها  حفظ  بر  نئولیبرالیسم ها  این میان  در 

اعتقادند که نباید برای حل هرگونه بحران و محاصره امنیتی و به خطر افتادن منافع ملی  

نها به الت نه تاز ابزارهای نظامی و قدرت سخت استفاده کرد.  زیرا دولت ها در این ح

از  نافع استراتژیک خو م اعتبار استراتژیک  بلکه حداقل های الزم را برای   ، نائل نشده  د 

 (. 174:1397پیری،(دست می دهند

 رویکرد اسالم به مفهوم امنیت بین المللی. 7

رویکرد اسالمی به روابط بین الملل از آنجا که به نظم نظام و روابط بین الملل مطلوب   

است، و  باشدمیهنجاری    قائل  صلح  چون،  ارزشهایی  ذاتی  اصالت  بر  تأکید  بنابراین   .

امنیت در روابط بین الملل با توجه به عاملیت انسان و توانایی او در تغییر و اصالح خود  

اساس   امکان شکل گیری یک جامعه اخالقی جهانی واحد بر  و ساختارهای اجتماعی، 

آورد.  اسالمی را فراهم می یت واحدتحت حاکمارزشها، منافع و نهاد های مشترک بشری 

از نظر اسالم عرصه بین المللی باید از حالت آنارشی به نفع شکل گیری نوعی جامعه  

بین المللی خارج شده و در نتیجه هویتی مشترک یابد؛ هویتی که مؤید این معنا باشد که  

مرتب آن  بازیگران  همگی  رفتار  نوع  به  جهانی  جامعه  آینده  چنسرنوشت  است  ین  ط 

ی بی تفاوتی یا ملی گرایی منفی را تعدیل نموده، نوعی حساسیت بین المللی را  نگرش

سازد. معنای این سخن آن است  آورد که بازیگران را نسبت به یکدیگر متعهد میپدید می 

سازد و لذا باید برای  که نظریه سعادت، ما را نسبت به آینده نظام بین الملل حساس می

 (.11: 1394اهتمام داشته باشیم )آدمی،  ح اموران و اصالهدایت دیگر

نظم بین المللی مطلوب اسالم، اخالقی و عادالنه است که تعالی و سعادت کل بشریت   

می تأمین  ارزشرا  و  کند.  اعتباری  نیز  اسالمی  الملل  بین  نظام  و  نظم  زیربنای  های 

ی و قابل کشف  د، واقعگیرت میقراردادی نیستند، بلکه از آنجا که از فطرت انسانی نشئ

می تبیین  فیروزآبادی،و  )دهقانی  میان  142:1389باشد  اصیل  ایی  رابطه  اساساً  اسالم   .)
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را میانسان و جهان تشخیص می اصیل  رابطه  این  نظریه دهد.  بودن  گرا  با جوهر  توان 

تی برای  اسالمی روابط بین الملل تبیین نمود. جوهر گرایی به معنای قائل بودن اصالت ذا

و  هپدیده  اجزاء  از  متشکل  جهان  اساس  این  بر  است.  اجتماعی  و  طبیعی  از  اعم  ا، 

های متمایز و مجزا مانند افراد، اعیان، فرایندها، حوادث و ساختارهای مادی و  موجودیت 

غیرمادی است که از ذات و جوهر، برخوردار بوده و به طور فرازمانی و فرامکانی وجود  

نظام هستی   ندارند.  ذاتنیز یک  ی و غیرقراردادی است. به طوری که رابطه ذاتی و  ظام 

پدیده اشیاء  بین  دارد واقعی  وجود  هستی  جهان  دهنده  تشکیل  عناصر  و  اجزاء  ها، 

رابطه(.  97:1370)مطهری، دارای  بشر  ترتیب  این  مبانی  به  که  است  جهان  با  اصیل  ای 

نمی دگرگون  نها  مکا  و  نها  زما  تفاوت  با  آن  نشو محوری  بشر  و    یازمندد.  عام  منبعی 

مشترک برای قانونگذاری و مبنایی عام برای گفتگو است. نیازمند منبعی برای تعریف و  

معیار است تا او را در کنار جهانیان به وحدت و هماهنگی برساند و در عین حال تکثر 

فرهنگ همه  کنار  در  را  او  با فرهنگی  اسالم  شمارد.  محترم  و  کرده  حفظ  دیگر  های 

ها و عرفانهای گوناگون که آنها را  ی انسانی در فرهنگها، نژادها، فلسفههااوتپذیرش تف

انسان حواله می تأکید به طبیعت  انسانها  در  ثابت و مشترک  بر وجود یک فطرت  دهد، 

می شناخته  وحی  حضور  با  ثابت  فطرت  این  انسانها،  دارد.  از  مبنایی  تعاریفی  و  گردد 

ارائه خدا  و  جهان  ک دهد  می  طبیعت،  در  میو  خوبی  به  فرهنگی  کثرت  آن  تواند، نار 

ملی،   دولتهای  افول  با  که  شرایطی  در  گفتگو  این  کند.  برقرار  ملتها  میان  را  گفتگویی 

عمومی،  و  فرهنگی  دیپلماسی  به  روزافزون  میل  جغرافیایی،  مرزهای  شدن  دار  خدشه 

می جهانی،  ارتباطات  گسترش  و جنگ،  نزاع  از  جهانی  شتو بیزاری  به  زیراند  بنایی  کل 

احمد؛  )پور  کند  پایدار  امنیت  و  صلح  یک  ایجاد  برای  را  عمومی  باورهای 

 (.  66:1390مرادی،

در اسالم صلح و همزیستی مسالمت آمیز اصالت دارد و جنگ و جهاد در راستای تأمین  

این هدف است. صلح در اسالم یک قاعده همیشگی و موضوع جنگ یک حالت استثناء  

فرماید: »اگر به صلح گراییدند، تو بدان گرای و بر خدا توکل نما  یمن کریم  است و قرآ

(. بنابراین، در روابط خارجی اسالم نه جنگ اصل است  61که او شنوای داناست«)انفال،

اندیشند( و نه صلح همیشگی است )آن گونه که ایده آلیست ها می)آن گونه که رئالیست 
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نکه جهان را به دو قسمت دار الحرب و دار  یالی رغم  اندیشند( و از سوی دیگر ع ها می

اش در مورد دعوت  کند، اما در نهایت اسالم با توجه به رسالت جهانیاالسالم تقسیم می 

همگان به سعادت و کمال همواره ایجاد رابطه مسالمت آمیز را دنبال نموده و اصل را بر 

می قرار  آمیز  مسالمت  )سجادی،همزیستی  موضوع(  97:1381دهد  که   و  است  امنیت 

گردد. در ابتدا یک مقوله غریزی بوده که انسان خواسته خودش  اندیشه صلح به آن بر می

را از عوامل تهدید زا مصون بدارد و به همین دلیل نیاز به قدرت و اقتداری داشته است  

)زمانی است  صلح  مفهوم  با  مترادف  واقع  در  این  و  کند  فراهم  برایش  را  امنیت  -که 

 (.  2:1395که،چور

طرح اسالم برای ایجاد صلح و امنیت در نظام بین الملل رسیدن به امت واحده جهانی  

است. همان گونه که در قرآن و در سوره انبیاء آمده است: »انّ هذه اَمتَکم اَمة واحدة و انا  

سه   طرح  یک  بر  پایدار،  صلح  تأمین  مکانیسم  مورد  در  اسالم  نظریه  فاعبدون«.  ربَکَم 

استهمرحل از  ای  گیری  بهره  و  المللی  بین  ارتباطات  همان  که  نخست  طرح  است:  وار 

هاست و پیروی از نظام حقوقی بین الملل مبتنی بر  قواعد حقوقی عادالنه در روابط ملت 

های  ها در سازمانعرف و قراردادهای بین المللی را الزم شمرده و از مشارکت فعال ملت 

برابر المللی بر اساس اصل  عدالت و احترام متقابل و حکمیّت و حل و  ی، حق و  بین 

(.  47-80:  1377کند )عمید زنجانی  فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی استقبال می

ها و از طرح دوم با بهره گیری از دو استراتژی »دعوت« و »جهاد« برای اگاه سازی ملت 

قی و حقوق  نهاد حقومیان بردن استکبار، تشکیل حکومت جهانی واحد و تأسیس یک  

(. در طرح سوم، با تداوم هم فکری  117:  1394کند )صالحی،  اساسی بین الملل دفاع می

فراهم  واحده  امت  تشکیل  و  جهانی  واحد  جامع  طرح  اجرای  زمینه  مشترک،  آرمان  و 

 (.90: 1365شود )ضیایی بیگدلی، می

 رویکرد اسالم به مفهوم امنیت ملّی. 1-7

شه سیاسی اسالم، مفهوم امت جایگزین مفهوم ملت  اندی  یستی، دربرخالف برداشت رئال 

با وحدت طلبی امت است، چندان می منافع ملی که در تضاد  لذا مفاهیمی چون  گردد. 

اعتباری ندارند و به جای آن، مصالح جامعه اسالمی و امنیت امت اسالمی اهمیت پیدا 

مسلممی امت  امنیت  در  اساسی  اهمیت  اسالم،  در  وکنند.  است  میاین    ان  تواند  امنیت 
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سیاست   در  اساسی  هدف  عنوان  به  نیز  جهانی  مشترک  جامعه  به  رسیدن  زمان  تا  حتی 

خارجی   سیاست  در  سبیل  نفی  اصل  و  داراالسالم  اصل حفظ  دو  گردد.  دنبال  خارجی 

تواند در جهت درک وجوه تشابه نگاه اسالم با نگاه نوین اندیشمندان غربی و  اسالم می

خصوص   کپنبه  ممکتب  مملکت هاک  از  حفاظت  برای  تالش  گیرد.  قرار  دقت  ورد 

بالد  بر  بیگانگان  تسلط  از  همچنین جلوگیری  و  مختلف خارجی  ارتباطات  در  اسالمی 

تواند مبنای همکاری با دول دیگر قرار گیرد. اما علی رغم اینکه در اسالم به  اسالمی، می

است   شده  تأکید  آمیز  مسالمت  همزیستی  و  نگاههمکاری  به اسال  اما  و  امنیت  به  م 

به   را  آن  که  غرب  نگاه  با  واجب  و  یک ضرورت  عنوان  به  اجتماعی  امنیت  خصوص 

هایی نیز دارد، طبیعی است که بر اساس  کند، تفاوتعنوان یک حق برای انسان تلقی می

و   عمل  و  مال  و  جان  امنیت  باشد.  متفاوت  اسالمی  نگاه  در  نیز  آن  مفهوم  تمایز،  این 

آزادی و  محقوق  اسالم  های  تاکیدات  از  مسکن  و  و حیثیت  و شرف  ربوطه، شخصیت 

 (. 14: 1394است )آدمی،

 

 دادگاه عدل اسالمی)دیوان بین المللی دادگستری اسالمی( . 8

تنظیم روابط بین کشورهای اسالمی با ایده تاسیس یک سازمان بین المللی از اواسط دهه 

تبلور   1954اسالمی« در سال  می  س عمو پنجاه قرن بیستم آغاز گردید. با تشکیل »کنفران

به تصویب رسید. این منشور تصریح می کند که هدف    1956یافت و منشور آن در سال  

فرهنگی و  ارتقای سطح  برادری،  اعتماد و  پیوندهای  ،تقویت  کنفرانس  این  برگزاری  از 

بوده  مسلمانان  بین  موجود  روابط  تقویت  یا  جدید  روابط  ایجاد  مسلمانان،    اقتصادی 

این کنفرانس دیری نپایید، زیرا پس از خروج پاکستان و بروز اختالف بین دو   امااست.

پایان   المللی  بین  سازمان  یک  عنوان  به  کنفرانس  فعالیت  دیگر،  موسس  کشور 

  اتحادیه جهانی مسلمانان را تاسیس کرد،   1962یافت.پادشاهی عربستان سعودی در سال  

نین عربستان است و در کشورهای  قوا  اساس  هر چند موسسه ایی فرهنگی و مذهبی بر

. در طی برگزاری یکی  (Lombardini, 2001: 670)مختلف و جوامع مسلمان فعالیت دارد

این  جمهور  رییس  برگزارگردید،  سومالی  کشور  در  که  اتحادیه  این  های  کنفرانس  از 

د. کشور خواهان برگزاری کنفرانس کشورهای اسالمی در جهت پایش امور مسلمانان ش
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برای   دعوت  کنفرانس  که  تشکیبیانیه  است  شده  توجیه  مالحظاتی  با  اجالس،  این  ل 

 مهمترین آنها عبارتند از :  

جهان اسالم بلوک واحد تشکیل دهد و بخش ها و مردم خود را با ایمان اسالمی   -الف

 پیوند دهد. 

گیرند،  -ب می  قرار  آن  معرض  در  اسالمی  های  ملت  که  فکری  و  های سیاسی  هجمه 

جهانی را ضروری می سازد. کشورهایی از  ک بلوک  مکاری آن ملت ها برای ایجاد یه

جمله ایران و سومالی از فراخوان برگزاری اجالس بدون قید و شرط حمایت کردند. هر  

پشتیبانی  کنفرانس  برگزاری  به  تعهد  بدون  اسالمی  همبستگی  ایده  از  چندکشورهایی 

مخالف اجالس  این  با  کشورهایی  و  مینمودند  شصت  دهه  پایان  با  کردند.  الدی،  ت 

غییرات جدیدی در عرصه کشورهای اسالمی ایجاد شد، اما عامل مستقیمی که منجر به  ت

برگزاری کنفرانس گردید، آتش سوزی مسجد االقصی توسط تعدادی از یهودیان بود که  

 منتج به درخواست کشورهای اسالمی برای تشکیل سران اسالمی در زمینه بحث در این

کن این  طعنامه نشست وزرای خارجه کشورهای شرکت  فرانس قرابطه گردید.در جریان 

تصویب شد که نتیجه آن گردهمایی، غلبه جریان تاسیس سازمان   1970کننده در سال  

منشور مورد    2بین المللی کشورهای اسالمی با دبیرخانه کل و منشور بود. بند )ب( ماده  

ات  اختالف  بحث، پنج اصل مهم را مشخص نموده است که اصل چهارم آن حل و فصل

کشورهای عضو از طرق مسالمت آمیز مانند مذاکره، میانجیگری ، سازش و داوری می  

   :(Powell, & Mitchell,2007: 402)باشد.در مورد این اصل مواردی ذکر شده است 

راه حل مسالمت آمیز اختالفات را به عنوان تنها وسیله رسیدگی به اختالفات بین    -الف

امی برای تحمیل نیروی نظز این رو منشور توسل به  کشورهای عضو فراهم کرده است. ا

 طرف مقابل به پذیرش اصل حل و فصل اختالفات بین مسلمانان را منتفی دانسته است.  

ابزارهای حقوقی و سیاسی برای حل اختالفات    -ب از  ایی  این منشور شامل مجموعه 

هستند و انحصاری نمی است و این ابزارها به عنوان نمونه بوده و جنبه نمایندگی را دارا  

 ند.  باش

ار داوری بر خالف سه روش دیگر که سیاسی اختیاری می باشند، الزام آور است و  ابز

صدور  با  داوری  دیوان  تشکیل  جهت  دعوا  طرفین  توافق  معنای  به  حقوقی  شکل  یک 
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اسالمی؛اعالمیه   دادگستری  المللی  بین  دیوان  تاریخچه  با  رابطه  .در  است  قطعی  حکم 

کنف اسالماولین  کشورهای  سران  شهررانس  در  سال    ی  در  مراکش  کشور    1969رباط 

تصریح می کند که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکالتی که 

سهم   و  دارند  می  آید،اعالم  بدست  آمیز  مسالمت  طرق  از  آنها  فیمابین  است  ممکن 

ر هد کشورهای شرکت کننده دخویش در تقویت آن را تایید می نمایند.این اعالمیه به تع

س بر حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات دو یا چند جانبه و قرار دادن این تعهد کنفران

کنفرانس سران   دومین  کرد.در طی  می  اذعان  متحد  ملل  منشور سازمان  در چهارچوب 

در پاکستان، اعالمیه الهور بر عزم و تصمیم کشورهای    1974کشورهای اسالمی در سال  

بر اختال  عضو  گونه  هر  و فصل  ممحل  که  راه فی  آید،از  پیش  اعضا  فیمابین  است  کن 

از طرف یک یا چند   میانجیگرانه  با تالشهای  برادری و  با روحیه  آمیز و  های مسالمت 

در نهایت    . کشور اسالمی برادر بدون اشاره به منشور سازمان ملل متحد تاکید کرده است 

در    1981سال    سران کشورهای اسالمی در  طی کنفرانس سوم  P-3/ 11تصمیم    بر اساس

طائف ، تاسیس دادگاه اسالمی به عنوان چهارمین رکن سازمان با مسئولیت حل و فصل  

سازمان  کل  دبیر  شد.  گرفته  نظر  در  عضو  کشورهای  بین  اختالفات  آمیز  مسالمت 

ا برای طراحی اساسنامه دیوان  گروهی از متخصصین ر  1983کنفرانس اسالمی در ژانویه  

تعی دادگستری  المللی  در  بین  اساسنامه  نهایی  نمود.نسخه  مورد    1987ژانویه    29ین 

و   گردید  برگزار  کویت  در  سال  همان  در  سران  اجالس  پنجمین  گرفت.  قرار  موافقت 

شماره   تصویب     P-5/ 13قطعنامه  به  اسالمی  دادگاه  تاسیس  مورد  در  را 

  (. Lambordini, 2001: 675)رساند

کنفرانس پنجمین  در  در  اسالمی  کشورهای  از   سران  که  شد  داده  ترجیح  کویت  کشور 

کلیات پرهیز شده و بر رسیدگی به اختالفات خاص بین کشورهای اسالمی تمرکز شود.  

به عنوان مثال بر حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه عراق و ایران و درگیری لیبی و چاد 

د.  ی به دو سطح تقسیم می شو انی سازمان کنفرانس اسالمتاکید شده بود. ساختار سازم 

سطح اول؛ سازمان مرکزی و سطح دوم مرتبط با نهادهای کمکی می باشد. سطح اول:  

از    3ماده   کنفرانس  کنفرانس اسالمی تصریح می کند که  نهاد مرکزی    3منشور سازمان 

 تشکیل یافته است:  
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 یق   یتطب یبررس   

اسالم عدل   یدادگاه 

 نیب   یبا دادگاه ه ا

 یو منطقه ا یالملل

 ها  کنفرانس پادشاهان و سران کشورها و دولت -اول

 رجهکنفرانس وزرای خا-دوم

 ستگاه های تابعهدبیرخانه کل و د-سوم

به وجود   کلی  به طور  کشورهای عضو  فیمابین  که  اختالفاتی  بررسی  به  اسالمی  دادگاه 

و آید  ارائه    می  و  شود  ایجاد  منشور  تفسیر  از  است  ممکن  که  اختالفاتی  به  رسیدگی 

کنفرانس وزرا پادشاهان و روسای جمهور و  کنفرانس  به درخواست  ی  نظرات حقوقی 

ذکر است که صالحیت دادگاه اختیاری می باشد، به این معنی    خارجه می پردازد. قابل

شورهای عضو موافقت می کنند که به  که دیوان فقط به اختالفاتی رسیدگی می کند که ک 

دهند ارجاع  دیوان    .دادگاه  دارد.ماده    50اساسنامه  المللی    2ماده  بین  دیوان  اساسنامه 

کند   می  تاکید  ک دادگستری  کشور  در  دادگاه  مقر  م که  داشت.  قرار خواهد    49اده  ویت 

  11مقرر می دارد که دیوان زمانی تشکیل خواهد شد که حد نصاب الزم مذکور در ماده  

، اساسنامه را   ، که برای اصالح منشور ضروری است  منشور سازمان همکاری اسالمی 

ماده   اساس  نمایند.بر  کشورهای11تصویب  دو سوم  اکثریت  رای  اصالح    ،  برای  عضو 

 (Powell  & Mitchell, 2007:408)ورد نیاز است منشور م 

نظر به اینکه سازمان کنفرانس اسالمی بزرگترین سازمان بین المللی اسالمی است ، دیوان  

آن یکی از جامع ترین مراجع حل و فصل اختالفات بین المللی خواهد بود که بسیاری  

اجت سوابق  و  ها  فرهنگ  با  ها  دولت  شاز  را  مختلف  زمینه  ماعی  در  شد.  خواهد  امل 

از جمله نکات قابل ذکر شرایط انتخاب قضات دادگاه می باشد. بر اساس  ساختار دیوان،  

مدت  اساسنامه  3ماده   برای  که  است  قاضی  هفت  از  مرکب  اسالمی  دیوان  سال    4، 

هستند.ماده   تجدید  قابل  دیگر  دوره  یک  برای  فقط  و  شوند  می    اساسنامه   4انتخاب 

می دارد: فرد مورد نظر مسلمان  ورد نیاز برای تصدی این جایگاه را بیان شرایط عمومی م

اخالقی   ویژگیهای  بوده،  اسالمی  کنفرانس  های عضو سازمان  دولت  اتباع  از  باشد،یکی 

سال، صاحب نظر در مسائل شرعی و حقوق بین   40عالی داشته باشد،دارای سن بیشتراز  

قضایی در کشور متبوع خود باشد. طبق    عالی ترین مقامالملل و واجد صالحیت تصدی  

، انتخاب رییس و قضات دیوان بر اساس تقسیمات جغرافیایی و زبانی کشورهای  5ه  ماد

دو  دارای  اسالمی  دیوان؛دادگاه  صالحیت  مبحث  گرفت.در  خواهد  صورت  عضو 
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ترافعی اساسنامه در مورد صالحیت    21صالحیت ترافعی و مشورتی است.بند)الف( ماده  

می کنفرانس  مقرر  سازمان  عضو  کشورهای  فقط   : دادگاه   دارد  نزد  توانند  می  اسالمی 

، کشوری که عضو سازمان کنفرانس اسالمی  21حاضر شوند. لیکن طبق بند )ب( ماده  

ابتدا  اینکه  بر  مشروط  کند،  مطرح  شکایت  اسالمی  دیوان  نزد  تواند  می  نیز  نیست 

و باشد  پذیرفته  را  دادگاه  عنوا  صالحیت  به  را  و آن  پذیرش  مورد  حل،  راه  آخرین  ن 

ق ماده  شناسایی  در  اختیاری است و  گردیده    26رار دهد.این صالحیت  اساسنامه مطرح 

اساسنامه با اکثریت مطلق صادر می   37است.آرای صادره از دیوان مطابق با بند )ج( ماده  

ست و ف الزام آور اتصریح می نماید که آرا فقط نسبت به طرفین اختال  38گردد. ماده  

نهایی  39ماده   آرا  که  کند  می  وجود    تصدیق  آنها  از  خواهی  پژوهش  امکان  و  بوده 

رسیدگی دو    30اساسنامه در رابطه با فعالیت دائمی دادگاه می باشد. ماده    12ندارد.ماده  

قدرت اتخاذ اقدامات موقتی دادگاه به منظور    33مرحله ایی کتبی و شفاهی دادگاه و ماده 

نماید.از آنجاییکه طبق    فین اختالف قبل از صدور رای را تبیین میایت از حقوق طر حم

اساسنامه دادگاه اسالمی رکن قضایی سازمان کنفرانس اسالمی است،تصمیمات و    1ماده  

بنیادین   باشد و شریعت اسالمی قانون  احکام صادره اش مبتنی بر شریعت اسالمی می 

جاییکه ضابطه و قاعده مشخصی در ولی همچنان در  دیوان بین المللی دادگستری است   

اس بین  شریعت  حقوق  مانند  فرعی  منابع  به  تواند  می  باشد،دادگاه  نداشته  وجود  المی 

جانبه چند  یا  دو  المللی  بین  های  کنوانسیون   ، المللیالملل  بین  عرف  کلی ،  اصول   ،

 ند.حقوقی یا به آرای صادره توسط دادگاه های بین المللی نیز استناد ک 

 دیوان بین المللی دادگستری. 9

ارگان    دیوان  ملل  این  منشور سازمان  توسط  که  بوده  متحد  ملل  سازمان  اصلی  قضایی 

سال   در  که  تأسیس   1945متحد  شد،  امضا  آمریکا(  متحده  )ایاالت  سانفرانسیسکو  در 

در کاخ صلح، الهه )هلند( شروع به کار نمود.دیوان متشکل از    1946گردید و در سال  

: اول، حل و فصل اختالفا  قاضی   15 بین دولتها که  است  و دو نقش دارد  ت حقوقی 

توسط آنها به آن ارجاع می شود، مطابق با حقوق بین الملل، ثانیاً، اظهار نظر مشورتی در  

مورد موضوعات حقوقی که توسط ارگان ها و آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد  

به   هستند.  مجاز  مقتضی  طور  به  ارجاکه  و  آن  انگلیسی  دادگاه  رسمی  شود.زبان  می  ع 
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 یق   یتطب یبررس   

اسالم عدل   یدادگاه 

 نیب   یبا دادگاه ه ا

 یو منطقه ا یالملل

اختالفی  فرانسوی پرونده های  در  دادگاه  در  واجد شرایط حضور  ها  فقط دولت  و  ست 

کشور عضو سازمان ملل می باشد.دیوان صالحیت رسیدگی به    193هستند که به معنای  

سازماندرخواست  افراد،  شرکت های  غیردولتی،  دیگهای  خصوصی  نهاد  هر  یا  را ها  ر 

ا در تعامل با مقامات ملی به آنها کمک  ارد و نمی تواند به آنها مشاوره حقوقی داده ی ند

کند.با این حال، یک دولت ممکن است به پرونده یکی از اتباع خود رسیدگی نموده و  

در برابر دولت دیگری به خطاهایی که تبعه آن ادعا می کند از سوی کشور دوم متحمل 

کند استناد  است  ازشده  پس  ش  .  می  تبدیل  ها  دولت  بین  اختالف  به  اختالف  ود.از  آن 

سویی دیگر،دیوان بین المللی دادگستری صالحیتی برای محاکمه افراد متهم به جنایات  

جنگی یا جنایت علیه بشریت ندارد، زیرا از آنجایی که دادگاه کیفری نیست، دادستانی  

ری با دیوان دادگستری اتحادیه  دادگست  ندارد که بتواند رسیدگی نماید.دیوان بین المللی

اروپا و صدور  اروپا )مستقر د قوانین جامعه  تفسیر یکسان  آن  نقش  که  لوکزامبورگ(  ر 

حکم در مورد اعتبار آن است، و همچنین با دیوان اروپایی حقوق بشر )در استراسبورگ،  

بین دادگاه  و  کهفرانسه(  کاستاریکا(،  خوزه،  )در سن  بشر  اته  آمریکایی حقوق  امات  به 

اند، رسیدگی ها تنظیم شدهه بر اساس آنهای حقوق بشری ک مربوط به نقض کنوانسیون

 . (Kälin,  & Künzli, 2019:48)کنند مغایرت داردمی

می  دادگاه  سه  درخواست این  بر  عالوه  دولت توانند  درخواست های  به  افراد  ها،  های 

بین دیوان  برای  که  کنند،  دادگسترسیدگی  امکانالمللی  دیوان  ری  نیست.صالحیت  پذیر 

با داد  بین نتیجه  مانند المللی دادگستری کلی است و در  المللی تخصصی  بین  گاه های 

( دریاها  المللی حقوق  بین  دادگاه  ITLOSدادگاه  یک  دیوان  نهایت،  است.در  متفاوت   )

 عالی نیست که دادگاه های ملی بتوانند به آن مراجعه کنند. 

ست. با این حال، می تواند در  ید نظر برای هیچ دادگاه بین المللی نیهمچنین دادگاه تجد 

رای داوری حکم کند.دادگاه تنها زمانی می تواند به اختالف رسیدگی کند  مورد اعتبار آ

ابتکار خود به یک اختالف  که یک یا چند کشور از آن درخواست کنند. نمی تواند به 

اجازه بررسی و صدور حکم درباره اعمال رسیدگی کند. همچنین، طبق اساسنامه خود،  

نیز باید به دیوان  دولت های مستقل را به دلخواه خود ندارد.کشو  رهای دخیل در دعوا 

دسترسی داشته باشند و صالحیت آن را پذیرفته باشند، به عبارت دیگر باید با رسیدگی  
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بر حل اساسی حاکم  این یک اصل  کنند.  موافقت  نظر  مورد  اختالف  به  و فصل   دیوان 

وه حل  کشورها دارای حاکمیت هستند و در انتخاب نح  اختالفات بین المللی است، زیرا

و فصل اختالفات خود آزادند.با یک توافق خاص : دو یا چند کشور که در مورد یک  

به   مشترک  طور  به  را  آن  که  کنند  موافقت  است  ممکن  دارند،  اختالف  موضوع خاص 

من این  برای  و  کنند  ارائه  یکدیوان  اساس  کنند.بر  منعقد  نامه  توافق  یک    ظور  در  بند 

ی بندهایی )معروف به بندهای صالحیتی( هستند که  معاهده حاو  300معاهده : بیش از  

به موجب آن یک کشور عضو متعهد می شود در صورت بروز اختالف با دولت دیگر  

اعالمیه بپذیرد.با  را  دادگاه  صالحیت  معاهده،  اجرای  یا  تفسیر  مورد  :  یکجانبه  در 

انبه صادر ن می توانند تصمیم بگیرند که اعالمیه ای یکجکشورهای عضو اساسنامه دیوا

کنند که صالحیت دیوان را در رابطه با هر کشور دیگری که آن را نیز به عنوان الزام آور 

 .  (Born, 2021: 80)می پذیرد، الزام آور تشخیص دهد 

نام برده می شود، منجر به ایجاد گروهی از   این سیستم شرط اختیاری، همانطور که از آن

فصل هر گونه اختالفی است که هر یک صالحیت دادگاه را برای حل و    دولت ها شده

آنها در آینده ایجاد شود، داده است.احکام صادره توسط دیوان )یا   که ممکن است بین 

جرا است.  یکی از شعب آن( در اختالفات بین دولت ها برای طرف های ذینفع الزم اال

شود در و سازمان ملل متحد متعهد می دارد: »هر عضمنشور ملل متحد مقرر می  94ماده  

تبعیت کند«. احکام قطعی و بدون  ده هر پرون ]دیوان[  از تصمیم  آن است،  ای که طرف 

این   امکان  تنها  یا محدوده حکم،  مفهوم  در  اختالف  بروز  تجدیدنظر است. در صورت 

از  طرفین  از  یکی  که  که    است  حقیقتی  کشف  در صورت  کند.  تفسیر  تقاضای  دادگاه 

عتاکن است  ممکن  و  بوده  ناشناخته  دادگاه  برای  از  ون  هر یک  باشد،  کننده  تعیین  املی 

 (.  www.icj-cij.org/en)طرفین می توانند درخواست تجدید نظر در حکم نمایند

 دیوان بین المللی حقوق دریاها. 10

توسط سومین    1982آوریل    30یاها در  مورد حقوق در  کنوانسیون سازمان ملل متحد در

الزم االجرا شد.در    1994وامبر  ن  16کنفرانس سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در  

کشور و یک سازمان    167کشور عضو کنوانسیون می باشند که شامل    168حال حاضر  

تخصص دادگاه  یک  عنوان  به  دیوان  شود.  می  اروپایی(  )جامعه  المللی  برای  بین  ی 
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از    رسیدگی کنوانسیون تأسیس گردید.دیوان پس  تفسیر و اجرای  از  ناشی  به اختالفات 

کنوانسیون در    الزم االجرا اولین   1994نوامبر    16شدن  انتخاب  از  آمد و پس  به وجود 

در   در  1996اوت    1قضات  کرد.زبان    1996اکتبر    1،  آغاز  را  خود  کار  هامبورگ  در 

ن یک نهاد قضایی مستقل است که ارتباط  نسوی است.دیوارسمی دادگاه انگلیسی و فرا

با سازمان ملل دارد و سازمان ملل عنوان   اعطا  نزدیک  به دیوان  ناظر مجمع عمومی را 

کرده است. بودجه دیوان هر ساله توسط اجالس کشورهای عضو کنوانسیون بر اساس  

ی  اضی دیوان برا ق  21پیشنهادهای بودجه ارائه شده توسط دیوان به تصویب می رسد.  

سال توسط کشورهای عضو انتخاب می شوند و نامزدها باید توسط کشورهای    9مدت  

ی شوند و برای انتخاب شدن نیاز به اکثریت دو سوم آرای کشورهای عضو  عضو معرف

حاضر و رای دهنده دارند،با این پیش فرض که  دیوان نمی تواند بیش از یک قاضی از 

و نمایندگی نظام های حقوقی اصلی جهان و  د داشته باشد  یک تابعیت را در شعبه خو 

داور ترکیب  تضمین شود.  باید  است:  توزیع جغرافیایی  زیر  به شرح  در حال حاضر  ان 

کدام   هر  آسیا  و  شرقی    5آفریقا  التین،کارائیب    3قاضی،اروپای  آمریکای  و    4قاضی، 

ه  ز طرفین دعوی ک یکی ا  قاضی. در بحث قاضی موقت،  4اروپای غربی و سایر کشورها  

می  ندارد،  دادگاه  در  را  خود  تابعیت  جریان قاضی  در  قاضی  عنوان  به  را  فردی  تواند 

رونده معرفی کند. قاضی موقت در آن پرونده به طور مساوی با سایر قضات شرکت می  پ

کند.در رابطه با ساختار شعب،همانطور که در اساسنامه آن پیش بینی شده است، دادگاه  

 ,Del Vecchio)شعبه رسیدگی اجمالی را تشکیل داده است   ات بستر دریا وشعبه اختالف

, & Virzo, 2019: 56)  . 

است،ش شده  تشکیل  دیوان  توسط  دیگر  شعبه  شعبه سه  ماهیگیری،  اختالفات  عبه 

اختالفات محیط زیست دریایی و شعبه منازعات تعیین حدود دریایی. دفتر ثبت، ارگان  

سازم  این  است.  دیوان  بخش  اداری  تعدادی  از  شود،  می  اداره  ثبت  اداره  توسط  که  ان 

الکترونیکی،   های  داده  پردازش  مالی،  و  اداری  حقوقی،  است:  شده  تشکیل  مختلف 

در   مطبوعات، رسیدگی  روند  مبحث  در  کتابخانه.  و  زبانی  خدمات  و  ها  کنفرانس 

یک   از  اطالع  با  یا  کتبی  درخواست  طریق  از  یا  دادگاه  در  نامه  دادگاه،اختالفات  توافق 

از اعمال یا تفسیر کنوانسیون سازمان ملل    خاص ایجاد می شود. هر پرونده ای که ناشی
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د به دیوان ارجاع شود. در پرونده هایی که تا متحد در مورد حقوق دریاها باشد، می توان

به امروز به دیوان ارائه شده است، موارد زیر برجسته بوده است: آزادی سریع کشتی ها  

ق دریایی آن، آزادی کنوانسیون، صالحیت دولت ساحلی در مناط   292طبق ماده  و خدمه  

ردی می شود که کشتیرانی... و حفظ ذخایر ماهی.  صالحیت دیوان همچنین شامل موا

کند.جلسات   می  اعطا  را  دادگاه  صالحیت  که  است  هایی  نامه  موافقت  سایر  از  ناشی 

بگیرد یا طرفین پرونده درخواست    دادرسی علنی است مگر اینکه دیوان تصمیم دیگری

پذیرفته نشوند. مخارج دیوان، از جمله مخارج ناشی از پرونده های  کنند که عموم مردم  

از طریق بودجه دیوان به عهده دولت های عضو کنوانسیون است..قانون ارائه شده به آن،  

و سایر قواعد    قابل اعمال در دادگاه، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها

کنوانسیون   این  با  که  الملل  بین  نیستند،حقوق  باشد   ناسازگار   & ,Del Vecchio)می 

Virzo, 2019:89) . 

پ  توانند  می  کشورهای عضو  فقط  آیا  که  مورد  این  دیوان  در خصوص  به  را  ها  رونده 

  ارسال دارند،اینگونه پاسخ داده می شود که در هر موردی که صراحتاً در قسمت یازدهم

پیش که  کنوانسیون  دیگری  توافقنامه  موجب  به  که  موردی  هر  در  یا  باشد  شده  بینی 

د اعطا میصالحیت  را  توسط همه طرف ادگاه  دیوان کند و  باشد،  پذیرفته شده  آن  های 

های طرف کنوانسیون فعال است. تصمیمات دیوان قطعی و  صی غیر از دولت برای اشخا

ملزم دعوی  طرفین  و  بوده  االجرا  در   الزم  دیوان  قوانین  چند  هستند،هر  آن  رعایت  به 

نظر یک ح تجدید  یا  تفسیر  با درخواست  این  رابطه  بینی شده است و سوای  پیش  کم 

تصمیمات   اجرای  برای  ای  وسیله  هیچ  دیوان  عنوان موضوع،  با  ایی  مساله  ندارد.  خود 

سیون است  کنوان  292( وجود دارد و آن مرتبط با ماده  prompt releaseآزادسازی سریع)

توقیف می از  آزادی سریع شناورها و خدمه  به  میکه  ادعا  که  مواردی  در  شود  پردازد، 

بازداشت  کشتیدولت  سریع  آزادسازی  برای  را  کنوانسیون  مفاد  خدمهکننده،  و  از  ها  ها 

  توقیف انجام نداده است 

 شورای حل اختالف سازمان تجارت جهانی. 11

زمانی که پانصدمین    هانی به نقطه عطف مهمی رسید.، سازمان تجارت ج2015در نوامبر  

فصل   و  حل  سیستم  شد.  ارائه  اختالفات  فصل  و  حل  مکانیسم  به  تجاری  مناقشه 
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محک پایه  دعوی،  اقامه  تشویق  از  دور  به  تجارت  اختالفات  سازمان  اعضای  برای  می 

گو  ( فراهم کرده است تا مشکالت خود را از طریق گفت2023کشور تا سال    166جهانی)

پرونده ثبت شده، تقریباً نیمی از آنها هرگز به مرحله داوری    500و مذاکره حل کنند. از  

فرآیند   طریق  از  عوض  در  و  نرسیدند  داوری  درگیر    "مشاوره "هیئت  طرفین،  بین 

یسم حل و فصل مسالمت آمیز اختالف شده اند.این فرآیند در جریان دور اروگوئه  مکان

گر قرار  مذاکره  مورد  قاسازمان  آور  الزام  سیستم  یک  و  های  فته  دولت  که  است  نونی 

عضو را متعهد می کند تا اختالفات خود را به شیوه ای منظم و چند جانبه حل و فصل  

برای حل و فصل اختالفات تجاری بین دولت ها   نمایند. این اولین سیستم از این دست 

فص و  حل  سیستم  که  دارند  را  عقیده  این  عضو  های  دولت  از  است.همه  اختالفات  ل 

به    1995انویه  زمانی که در ژ آنها خدمت کرده است و  به  کرد به خوبی  کار  به  شروع 

است  شده  رسیدگی  طوالنی  دردسرهای  بدون  این  (Pauwelyn, 2019: 306)منازعات   .

است که    -پذیری سیاسی و یکپارچگی حقوقی  ای از انعطاف یزهآم  -ویژگی شبه قضایی  

منحص فرآیندی  به  را  مسالمت این  و فصل  برای حل  بینربفرد  اختالفات  از  المآمیز  للی 

کند.میزان انطباق با احکام حل اختالف بسیار  طریق نیروی استدالل و نه زور تبدیل می

شکایات را آغاز کرده اند، ایاالت    درصد است.اعضایی که بیشترین 90باال است و حدود 

درصد بوده اند. به عنوان   18با حدود    درصد موارد، و اتحادیه اروپا  22متحده با حدود  

درصد پرونده ها، بیشترین تعداد پرونده ها را    27، ایاالت متحده با حدود  پاسخ دهندگان

برای   المللی  بین  مشابه  های  مکانیسم  سایر  با  مقایسه  است.در  فصل  داشته  و  حل 

اس کارآمد  بسیار  جهانی  تجارت  سازمان  اختالفات  فصل  و  حل  سیستم  ت.  اختالفات، 

جهانی، به استثنای تشکیل هیئت و  میانگین بازه زمانی حل اختالف در سازمان تجارت  

چهار سال،   دادگستری  المللی  بین  دیوان  برای  است.  ماه  ده  ها، حدود  گزارش  ترجمه 

اروپا   دادگستری  دیوان  آمریکای برای  آزاد  تجارت  )موافقتنامه  نفتا  برای  و  سال  دو 

  .شمالی( از سه تا پنج سال است 

 دیوان دادگستری اتحادیه اروپا . 12

، مأموریت آن اطمینان از 1952از زمان تأسیس دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال  

از بخشی  عنوان  به  است.  بوده  معاهدات  اجرای  و  تفسیر  در  قانون«  این    »رعایت 
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ق اروپا:  اتحادیه  اتحادیهمأموریت، دیوان دادگستری  نهادهای  اروپا را   انونی بودن اعمال 

معاهدات   در  مندرج  تعهدات  به  کشورهای عضو  که  نماید  می  کند،تضمین  می  بررسی 

تفسیر   و  اجرا  عضو،  کشورهای  های  دادگاه  و  ها  دادگاه  همکاری  با  و  هستند  پایبند 

ا به عنوان  ا را تضمین می کند.دیوان دادگستری اتحادیه اروپیکسان قوانین اتحادیه اروپ

ار اتحادیه  از دو دادگاه تشکیل شده  مرجع قضایی  لوکزامبورگ است  آن در  وپا که مقر 

(.از 1988است: دیوان دادگستری  اروپا و دیوان عمومی اتحادیه اروپا)تأسیس در سال  

د را دارد، دیوان دادگستری  آنجایی که هر کشور عضو، زبان و نظام حقوقی خاص خو 

نه یک  اروپا  زبانی  اتحادیه  ترتیبات  است.  زبانه  چند  در  اد  دیگری  دادگاه  هیچ  در  آن 

جهان معادلی ندارد، زیرا هر یک از زبان های رسمی اتحادیه اروپا می تواند زبان پرونده  

از انتشار رویه باشد. به دلیل نیاز به برقراری ارتباط با طرفین به زبان رسیدگی و اطمینان  

را به طور  ، دادگاه موظف است اصل چندزبانگی  قضایی خود در سراسر کشورهای عضو 

 . (Kälin, & Künzli, 2019:22)کامل رعایت نماید

  دیوان دادگستری و حقوق بشر آفریقا. 13

راستای    در  مردم  و  بشر  حقوق  آفریقایی  منشور  به  الحاقی  پروتکل  توسط  دیوان  این 

حقوق بشر و مردم، اصلی ترین سند حقوق    تاسیس آن بنیان نهاده شد. منشور آفریقایی

ست که حقوق و وظایف مربوط به حقوق بشر و مردم را تعیین می کند.  بشر آفریقایی ا

آفریقایی حقو  کمیسیون  منشور،  بر  این  و  بوده  نهاد شبه قضایی  که یک  مردم  بشر و  ق 

است کرده  گذاری  پایه  را  کند  می  نظارت  منشور  قهی،  )اجرای  یوسفی  :  1400مصفا، 

ن کشورها و دولت های  سی و چهارمین جلسه عادی مجمع سرا  1998در سال    .(296

سازمان وحدت آفریقا )اکنون اتحادیه آفریقا( که در اواگادوگو، بورکینافاسو برگزار شد،  

الزم االجرا شده و راه    2004ژانویه    25یب نمود. این پروتکل در  پروتکل دیوان را تصو 

دیوا شدن  عملیاتی  برای  وظایف  را  تقویت  و  تکمیل  دیوان  ساخت.ماموریت  هموار  ن 

یون در ترویج و حمایت از حقوق، آزادی ها و وظایف انسان و مردم در کشورهای  کمیس

به قضایی تنها می تواند توصیه عضو اتحادیه آفریقا است. کمیسیون به عنوان یک نهاد ش

د ارائه دهد.دیوان متشکل از  هایی را در زمانی که دیوان تصمیمات الزام آور اتخاذ می کن

ز اتباع کشورهای عضو اتحادیه آفریقا بوده و توسط مجمع ( قاضی است که ا11یازده )
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شوند سران کشورها و دولت های اتحادیه آفریقا برای یک دوره شش ساله انتخاب می  

و  ها  پرونده  کلیه  به  رسیدگی  صالحیت  است.دیوان  تمدید  قابل  بار  یک  برای  که 

دیوان و هر سند    ارائه شده به آن در خصوص تفسیر و اجرای منشور، پروتکلاختالفات  

حقوق بشری مرتبط دیگری که توسط کشورهای مربوطه تصویب شده است، را دارد.در 

می مشورتی،دادگاه  صالحیت  اتحادیه توازمینه   عضو  کشور  یک  درخواست  به  بنا  ند 

ارگان از  هر یک  یا  آفریقا،  آفریقا،  اتحادیه  اتحادیه  های  توسط  که  آفریقایی  سازمان  هر 

شناخته شده باشد، در مورد هر موضوع حقوقی مربوط به منشور یا هر  آفریقا به رسمیت  

دوستانه در   موضوع دیگری نظر دهد. دادگاه همچنین صالحیت رسیدگی به حل و فصل

میتوانند پرونده های در حال رسیدگی بر اساس مفاد منشور را دارد.نهاد یا نهادهایی که  

آفریقایی حقوق بشر و مردم،یک کشور    به دادگاه درخواست ارائه دهند شامل: کمیسیون

ک کشور عضو  عضو پروتکل دیوان که شکایت علیه آن در کمیسیون تسلیم شده است،ی

که   دیوان  دولتی  پروتکل  بین  های  است،سازمان  بشر  حقوق  نقض  قربانی  آن  شهروند 

ان که در یک پرونده ذینفع هستند، ممکن است توسط  آفریقا،دولتهای طرف پروتکل دیو 

بپیوندند،سازمان  دیوان با  NGOهای غیردولتی مرتبط )اجازه داده شود که به رسیدگی   )

می  هم  افراد  و  کمیسیون،  در  ناظر  مستقوضعیت  در توانند  کنند،  شکایت  دادگاه  در  یماً 

آمده  آن  از  که  عضوی  کشور  که  اعالمیهصورتی  مبنی  اند،  چنین  ای  اجازه  بر 

باشددرخواست  داده  مستقیم  زبا(Jalloh, Clarke,. & Nmehielle,2019:46)های   ن . 

رسمی دادگاه همان زبان اتحادیه آفریقا است. زبان های رسمی اتحادیه آفریقا در قانون 

وی ، پرتغالی و عربی تعیین شده است. اساسی اتحادیه آفریقا به صورت انگلیسی ، فرانس

حقوق بشر که توسط    ناد مربوط بهقانون قابل اجرا برای دادگاه، مفاد منشور و سایر اس

 کشورهای مربوطه تصویب شده است، خواهد بود.در نتیجه ی بررسی دعاوی در دادگاه،

دستورات   است،  شده  نقض  مردم  و  بشر  حقوق  که  دهد  تشخیص  دادگاه  که  هنگامی 

تضی برای رفع تخلف صادر خواهد کرد، از جمله پرداخت غرامت عادالنه.در موارد  مق

لزوم برای جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر به اشخاص،  و در صورت  شدید و فوریت 

دادگاه می تواند اقدامات موقت اتخاذ کند.نمونه ای از شرایطی که اتخاذ تدابیر موقت را  

ار است حکم اعدام اجرا شود و فرآیند تجدیدنظر به  ایجاب می کند، زمانی است که قر
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مذاکرات، رأی خود را صادر می  س از اتمام  روز پ  90پایان نرسیده باشد.دادگاه ظرف  

کند.رأی قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی باشد. با این حال، با توجه به شواهد جدید، 

می تواند درخواست    که در زمان صدور حکم در اطالع یکی از طرفین نبوده است، وی 

  یفری رسیدگی تجدید نظر در حکم نماید.در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه به امور ک

مردم  و  بشر  حقوق  آفریقایی  دادگاه  حاضر،  حال  در  که  گفت  توان  می  کند؟  می 

صالحیت رسیدگی به جنایاتی مانند نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و  

پروژه ای برای داشتن یک دادگاه آفریقایی کامل با صالحیت گسترده  غیره را ندارد. اما  

 . (Powell, &Mitchell, 2007: 412)داردوجود 

 نتیجه گیری 

با عنایت بههه باشد و  رسالت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی می 

تالشهای صورت گرفته جهت توسعه حقوق راجع به صههلح، ایههن موضههوع امههر بههدیعی 

های حفظ صلح و خلع سههالح بههوده، در نیست. جنبه عملی حق صلح، بطور کلی فعالیت 

شههود. نظریه امنیت دسته جمعی مربوط می  به حقوق بین الملل وحالیکه جنبه تئوری آن  

توسط منشور ملل متحد متکی بر تعهد صههریح نسههبت سیستم امنیت دسته جمعی متخذه  

به ارزش صلح جهانی توسط همه کشورهاست و بر این باور مبتنی است که خطر بر هم 

ی. در نتیجههه بههرای خوردن نظم در هر جای دنیا خطری است برای نظم کل جامعه جهان

، اختالفههات را های مسالمت آمیههزتیابی به صلح پایدار الزم است که با تکیه بر فعالیت دس

به طریقی حل و فصل کرد تا تبدیل به یک رویه عمومی گردیده و نظم نههوین در جهههان 

دموکراتیک و غیر نظامی حاکم گردد. وجود مناقشات و منازعات در جوامههع اسههالمی از 

هههای افراطههی در منطقههه عضو و غیر عضو، ظهور گروهل بین دول عضو، دول  جمله تقاب

تواند محکی مشکالت جامعه مسلمان در کشورهایی غیر اسالمی می  خاور میانه و آفریقا،

برای سنجش کارایی دیوان بین المللی اسالمی در حل عادالنههه و قدرتمندانههه ایههن قبیههل 

ها و اخههتالف در فرقهههالت بسههیاری از جملههه  چالشها باشد. با این وجود، موانع و مشک

ها و نتیجتههاً کشورهای عضو، رقابت  مذاهب اسالمی، منافع متعارض و چالش برانگیز بین

ای نتوانسته ظرفیت مهم و اثرگذار چنین دادگههاه بههین المللههی را در بههین اختالفات منطقه

 کشورهای اسالمی متبلور سازد.
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اسالم عدل   یدادگاه 

 نیب   یبا دادگاه ه ا

 یو منطقه ا یالملل

 منابع
 شماره  المللی، بین حقوقی فصلنامه  دو  ،  صلح اصالت یا جنگ  اصالت  سالم،ا (1384)  محمدعلی برزنونی،

 . .73-157صص  ،33

 پژوهشکده  تهران، راهبردی، مطالعات پژوهشکده ترجمه،  هراس  و ها دولت مردم،  (1378)  باری بوزان،

 .راهبردی مطالعات

 جریان نظریات با  تطبیقی سهمقای در  پایدار صلح  اسالمی  مبانی (1390)عبداهلل  مرادی؛  حسین،  احمدی؛ پور

 .74-39صص زنان، حقوق  از صیانت  مطالعات فصلنامه ، الملل بین روابط در اصلی

 مجله  ،ملی منافع مفهوم به  نسبت الملل بین روابط  و حقوق مختلف های رهیافت (1397)حیدری  پیری،

 .161-184صص   ،تابستان ،34 شماره ، حقوقی پژوهشهای 

 راهبردی  مطالعات پژوهشکده،  علیرضا طیبترجمه  لیبرالیسم و گرایی واقع (1381)دیگران و تریف تری

 حقوق تحقیقات نشریه ،  المللی بین اختالفات حل حقوقی روشهای به نگاهی   (1393)حسین آذر، ثریایی

 .23-50صص  ،تابستان و بهار ،21 شماره ،1 دوره، کیفری و خصوصی

 خارجی، سیاست فصلنامه و،  نات آینده استراتژی در ریایید امنیت مفهوم جایگاه (1389)جاویدنیا،کیومرث

 .ناتو نامه ویژه چهارم، و  بیست  سال

 فصلنامه ،  اسالمی شهروندی  حقوق از حمایت  در اسالمی المللی بین دادگاه نقش   (1398)محمود  جاللی،

 .111-123صص ،13 دوره شهروندی،  حقوق و بشر حقوق نامه ویژه  پزشکی، حقوق 

 با یا منطقه امنیتی ی مجموعه ی نظریه انتقادی بررسی (1389)ولی کالجی، گر کوزه ن؛داداندیش،پروی

-107 صص  ،56 شماره نوزدهم، سال ،راهبرد فصلنامه ،جنوبی قفقاز ی  منطقه امنیتی محیط  از استفاده

73. 

   ،لیلیتح  موضوعی، نظری، های چارچوب  الملل بین روابط  و  اسالم (1389)جالل سید فیروزآبادی،  دهقانی

 .صادق امام  دانشگاه انتشارات   تهران،

 ، 4 شمار دوم، سال نظامی، فنون و علوم فصلنامه ،«ملّی امنیت مفهوم در تحول سیر (1384)ایرج رادمهر،

 .115-122صص ،زمستان

 .15 شماره  سیاسی، علوم فصلنامه ،قرآن  در خارجی سیاست  اصول (1380)عبدالقیوم سجادی،

  العلوم،  باقر سیاسی،دانشگاه علوم  فصلنامه  ،الملل بین روابط و انسان ماهیت » (1385)عبدالقیوم سجادی، 

 .22 شماره

ق )یمجتب  ،یقاسم  ،رضا یعل  ،یظاهر   ،د یفر  ،سیسلطان  انگ1400.  نظام    یهازهی(.  در  معاهدات  انعقاد 

س  یالملل  نیب   ییای وستفال اقتصاد  پرتو  هاالمللنیب   یاسیدر  پژوهش  ب  ی.  (,  1)11  ،الملل  نیروابط 

161-188 

 فصلنامه  ،«اسالمی-صلح مطالعات و  غربی الملل  بین روابط های نظریه در صلح مفهوم (1394)حمید صالحی، 

 .101-133صص ، بهار پانزدهم، شماره نخست، دوره ، المل  بین روابط های پژوهش
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 .دانش گنج نشر  ،الملل بین  حقوق و اسالم  (1365)محمدرضا بیگدلی، ضیایی

 مکتب اساس بر سرد جنگ  از پس ناتو  در امنیت تحول (1393)جواد محمد فتحی، حمد؛م سید  طباطبایی،

 .42-7صص ،زمستان چهاردهم، شماره پنجم، سال شدن، جهانی راهبردی مطالعات فصلنامه  ، کپنهاگ
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 .161-183صص ،زمستان ،9 شماره ،5 دوره سیاست،  و  وقحق  ش پژوه مجله، اسالمی

.  قایدر منطقه شاخ آفر  یاسیدر توسعه س  قایآفر  هی(. نقش اتحاد1400. )نیحس  ،یقه  یوسفی  ،نینسر  ،مصفا

 . 291-249 ،( 3)10،یجهان  استیس مجله 

Born, G. B. (2021). International arbitration: law and practice. Kluwer Law 

International BV. 

Del Vecchio, A., & Virzo, R. (Eds.). (2019). Interpretations of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and 

Tribunals (pp. 1-444). Springer. 

Jalloh, C. C., Clarke, K. M., & Nmehielle, V. O. (Eds.). (2019). The African 

Court of Justice and Human and Peoples' Rights in Context: 

Development and Challenges. Cambridge University Press. 

Kälin, W., & Künzli, J. (2019). The law of international human rights 

protection. Oxford University Press, USA. 

Lombardini, M. (2001). The International Islamic Court of Justice: towards an 

international Islamic legal system? Leiden Journal of International Law, 

14(3), 665-680. 

Pauwelyn, J. (2019). WTO dispute settlement post 2019: what to expect? 

Journal of International Economic Law, 22(3), 297-321. 

Powell, E. J., & Mitchell, S. M. (2007). The International Court of Justice and 

the world's three legal systems. The Journal of Politics, 69(2), 397-415. 

Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K., & Tomuschat, C. (Eds.). 

(2019). The Statute of the International Court of Justice: A Commentary. 

Oxford University Press. 

 


