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چکیده
یازامت،المللرصه بینعیگربازیکيالمللی برابینیحقوقیتاز شخصيمندبهره

صالحیت الزم براي اعمال حقوق و و برخورداري ازها یتفعالیلتسهبهاست که یبزرگ
اشخاص مسلم ی،دولتمیانالمللی هاي بینها و سازمانامروزه دولت. انجامدتکالیف وي می

المللی بینیحقوقیتاما در مورد شخصآیندبه حساب میالملل حقوق بینیحقوق
رغم مشارکت فعال الملل علیحقوق بین. وضعیت متفاوت استهاي غیردولتی زمانسا

المللی، شخصیت حقوقی گیري و اجراي قواعد بینها در شکلبرخی از این سازمان
نوشته ضمن ینا. ها شناسایی نکرده استالمللی در حد تابعان این حقوق را براي آنبین

هاي الزم جهت کسب و المللی با مالكبینلتییردوهاي غسازمانیفعلیتسنجش وضع
از يمندها را در بهرهسازمانیناییتواناها وزمینه،المللیبینیحقوقیتاخذ شخص

ها از یک سو و موانع ساختاري و نقاط ضعف در عملکرد آنالمللی بینیحقوقیتشخص
شخصیت حقوقی رسد تجویز و اعطاي به نظر می. را از سوي دیگر، بررسی کرده است

الملل موجود محور حقوق بین- ها با توجه به ساختار دولتالمللی به تمام این سازمانبین
باشد بلکه ها نیز مفید نمیدلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آنممکن نیست و به

ها  در ي غیردولتی با توجه به عملکرد آنهاشخصیت حقوقی محدود و موردي سازمان
ها آشکار و مورد وفاق و استقبال توان کارشناسی و کارآمدي این سازمانهایی که حوزه
.گیرد مطلوب و ممکن استها قرار میدولت

الملل، تابعان حقوق بینیردولتی،هاي غسازمان،المللیبینیحقوقیتشخص:یديکلواژگان
.مشارکتها،دولتیتحاکم
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مقدمه.1
اما اندالملل بودهبینحقوق یمو مفاهقواعدکنندهیمها تنها عنصر تنظگذشته دولتاگر چه در 

2المللیبینیدولتیرغيهاسازمانو1یدولتیانمیالمللینبيهاهمچون سازمانییاکنون نهادهاهم

هاي نوع و میزان مشارکت سازمان.پردازندثر میؤمی کارآمد وهم به صورتنقش آنیفايبه انیز 
نظرانالملل در حدي است که امروزه صاحبو اجراي حقوق بینگیري دولتی در شکلمیان

المللی هاي بینالمللی در مورد سازمانبینیحقوقیتبه شخصیلالملل به اجماع قابینحقوق
این تلقّی یک دیدگاه انتزاعی دکترین نیست بلکه رأي مشورتی دیوان بین . هستنددولتیمیان

,ICJ report(سارات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد المللی دادگستري در قضیه جبران خ

تشکیل مبناي این دیدگاه راها پشتوانه وها در تعامل با این سازماندولتو رویه) 178 :1949
مطابق نظر دیوان در این راي، نوع و ماهیت تابعان هر نظام حقوقی بر پایه نیازهاي جامعه .دهدمی

ها درانعقاد معاهدات با سازمان ملل متحد، اعطاي رفتار دولت. دشوو عملکرد آنان مشخص می
ها؛ دولتدهد که در رویهمصونیت و مزایا به کارکنان آن و مواردي از این دست، نشان می

المللی براي انجام وظایف دولتی مشابه آن داراي شخصیت بینسازمان ملل متحد و هر سازمان بین
دولتی مطلق نیست و در المللی سازمان بینحال، شخصیت بینبا این.و اختیارات خود است

اما شود شان، از طریق اساسنامه و یا هر سند مرتبط دیگر تعریف میچارچوب موضوع و اهداف
.هاي غیردولتی وضعیت متفاوت استسازماندر مورد

یی اي مبنی بر شناساالملل موجود، قاعدهاین یک مطلب روشن است که در حقوق بین
الملل وجود هاي غیردولتی در حد یک تابع حقوق بینالمللی براي سازمانشخصیت حقوقی بین

المللی و یا در مقام بنابراین، نویسندگان در این پژوهش مدعی وجود شخصیت حقوقی بین. ندارد
ت هاي مختلف مربوط به شخصیها و جنبهها نیستند بلکه بررسی زمینهاثبات آن براي این سازمان

ها مورد نظر است؛ در واقع، مساله این است که با توجه به مشارکت المللیِ این سازمانحقوقی بین
ها براي برخورداري از شخصیت المللی، وضعیت آنها درامور بینفعال برخی از این سازمان

ها و نقاط ضعفی در ساختار و عملکرد آنهاالمللی چگونه است؟ از سوي دیگر چه کاستیبین
شود؟ بخش ها میالمللی براي این سازمانوجود دارد که مانع شناسایی شخصیت حقوقی بین

هاي مثبت و منفی برخورداري شخصیت حقوقی عمده مباحث این تحقیق به تبیین و تحلیل جنبه
.ها پرداخته استالمللی در خصوص این سازمانبین

که بر فرض امکان برخورداري این گیري و راهکارها این است مساله مهم دیگر در نتیجه
1. Inter-Governmental Organization (IGO).
2. International Non-governmental Organization (INGOs).
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المللی المللی، چه منافع و مصالحی در تحقق آن براي جامعه بینها از شخصیت بینسازمان
الملل موجود متصور است؟ فراهم شدن این امر چه تاثیري بر تحقق اهداف و اصول حقوق بین

باحث و پاسخ به سواالت شود؟ براي پیشبرد مدارد و از لحاظ آثار و نتایج چگونه ارزیابی می
هاي کسب شخصیت حقوقی از مطرح شده، پس از بحث کوتاه راجع به مفاهیم مورد نظر، زمینه

. شودها بررسی میهاي غیردولتی و در پی آن، موانع و نقاط ضعف در عملکرد آنسوي سازمان
وقی برخوردار ها بخواهند از شخصیت حقدر ادامه به چند راهکار براي وضعیتی که این سازمان

ها از شخصیت حقوق در خصوص آثار و نتایج برخورداري این سازمان. پردازیمباشند می
.شودگیري  بیان میالمللی و یا عدم آن، مالحظاتی در قسمت  نتیجهبین

یردولتیهاي غمفهوم سازمان.2
ی،ت انتفاعسسامؤ. شوندمییمتقسیانتفاعیرو غیانتفاعیغیردولتی به دو دسته کلمؤسسات

يهاي اقتصادیتها کسب سود و انجام فعالآنیو هدف اصلیهاوليهستند که مبناییهاسازمان
کشورِيمرزهابه آنسويرا شانیتاگر فعالهستنديتجاريهاکه شرکتهاموجودیتینا. است

ق عالوه بر قوانین داخلی کشورها از مقررات حقو،گسترش دهندمحل تأسیس ابتدایی خود
شود که هدف اطالق میییهابه سازمانیانتفاعیرغموسسات. کنندالملل نیز تبعیت میتجارت بین

ها که به واسطه سازمانینا. استیمصالح و منافع عمومتأمین ها، آنی از ایجاد و فعالیتاصل
یه،همچون انجمن، اتحادینیشوند تحت عناویمنیجادای دولتیانمیتوافقیادولت یک

آنچه که . یندنمامییفارا ایهاي مهمالمللی نقشهاي بینموسسه و گروه در صحنهیون،دراسف
را شامل فوقيبندیمدسته دوم تقسشود، صرفاًمییدهنام»هاي غیردولتیسازمان«امروزه به عنوان 

.)Encyclopedia of Public International Law, 1990: 267(شود می
. دشونمییمالمللی تقسو بینیهاي ملبه سازمانیگرديبندیمتقسیکی در هاي غیردولتسازمان

در . استمحصور یسکشور محل تاسيدر چارچوب مرزهایهاي غیردولتی ملسازمانیتفعال
امرزيحالت فر،هاآنیتکه فعالباشدمیییهاالمللی شامل سازمانهاي غیردولتی بینسازمان،مقابل

نوشته ینآنچه که ما در ا.کنندمییريعضوگ،مختلفياز کشورهاین دلیلهمه ببه خود گرفته و 
.باشدمی»المللیهاي غیردولتی بینسازمان«یحقوقیتشخصیمپردازبه آن می

المللیبینیحقوقیتمفهوم شخص.3
بر موضوعات یفشدن حقوق و تکالاداریتعبارت است از صالحیحقوقشخصیت
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نظر علم دراست که یقیحقیرغيموضوع و موجودی،شخص حقوقهیجدر نتی؛انسانیرغ
یتشخص. )42: 1377یا،نقربان(شود میبرخوردار یف دارا شدن حقوق و تکالیتقابلاز ،حقوق
تحت نظام حقوق یابه موجب وهکاست یحقوقیتهمان شخصنیز المللیبینیحقوق

، المللبه موجب حقوق بینیماًمستقیتودموجیک،و به واسطه آنآیدوجود میبهالملل بین
:Bedjaoui, 1991(شودالملل محسوب میحقوق بینکند و تابعرا تحمل مییفیحقوق و تکال

يدولت در جامعه، اعطاواحدیتبه علت وجود حاکمیداخلیهاي حقوقدر نظام.)25
ینچنياعطایوهبه صورت کامل در دست دولت است و اوست که شیحقوقیتشخص

اما در حقوق . )Bedjaoui, 1991: 24(سازدرا به همراه حدود و ثغور آن مشخص میصیتیشخ
آهسته و مبهم یاربسیحقوقیتروند کسب شخصی،مرجعینالملل به علت عدم وجود چنبین

توان عناصر دقیقی را برشمرد و ، نمیالزمیحقوقیتکسب شخصيبرایگربه عبارت د. است
.(Dixon & Mc Corquodale, 2003: 31)ستناد کرد ها ابه آن

از جمله یفراوانهايصالحیتو یازاتامتیت،موجودیکيبرایحقوقیتشخصکسب
امکان طرح دعوا در دفاع از ی،هاي حقوقیتشخصیرانعقاد معاهده، امکان توافق با ساییتوانا

را به همراه عایت تشریفات ثبت داخلی و امکان فعالیت در سایر کشورها بدون نیاز به رحقوق خود
هاي عالیتفینهدر زمیژهبه ویموانع فراوانیحقوقیتاز شخصيمندعدم بهرهنیزدر مقابل. آوردمی

المللی هاي بینرو بسیاري از سازماناز این.داردبه دنبال در کشورهاي دیگر هایتآن موجود
آفرینی بهتر در تر و امکان نقشاي عظیمه گسترههاي خود بغیردولتی در راستاي گسترش فعالیت

المللی حقوقی بینمندي از شخصیتالمللی به شدت به دنبال راهکارهاي حقوقی بهرههاي بینعرصه
هاي سازمانیالمللینبیحقوقیتشخص«گیردمیقرار ینوشته مورد بررسینآنچه که در ا.باشندمی

.است»المللیغیردولتی بین

یردولتیهاي غنالمللی سازمابینیحقوقیتشخصیرشوالت در پذتح.4
یمساله نسبیکیهاي حقوقنظامیرالملل همانند سادر نظام حقوق بینیحقوقیتشخص

ها متفاوت ویتموجودیرنسبت به سایتهر موجودیحقوقیتشخصیگربه عبارت د. است
. شودمطرح یزنیانمینممکن است در ا)یادزیاکم (یباشد؛ هر چند که نقاط مشترکمجزا می

،در مقابل. دباشنمیکامل و تام یحقوقیتشخصداراي ها الملل تنها دولتدر حقوق بین
المللی بینیواندیمشورتأيکه بعد از ریدولتیانالمللی مسازمان بینیحقوقیتشخص

شده، یتتثبدیگرالمللیینهاي بسازمانیرسازمان ملل و سايبرا(ICJ, 1949:189)ي دادگستر
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شده یضتفویاراتسازمان، اختیجادهمچون هدف ایاست و به عواملسبینیتشخصیک
هاي سازمانیحقوقیتکه شخصگونههمان. داردیبستگ...توسط اساسنامه و سند موسس و 

تی هم هاي غیردولسازمانیست،نبوده و نیاسها قابل قدولتیحقوقیتبا شخصنیز المللی بین
اشخاص یررا نسبت به سایمجزا و متفاوتصیتشخی،حقوقیتدر صورت دارا شدن شخص

؛ به بیان دیگر در صورت قائل شدن به (ICJ, 1949: 131)کنندمیالمللی کسب بینیحقوق
هاي غیردولتی، شخصیت آنها نسبت به تابعان فعلی حقوق شخصیت حقوقی براي سازمان

.باشدي کمتري برخوردار میهاالملل از صالحیتبین
هاي بلکه هم در نوشتهیستنياتازهسخنهاي غیردولتی سازمانیحقوقیتشخصبحث

. گرفته استر موضوع مورد توجه فراوان قراینای،و هم در تالش موسسات حقوقیحقوق
نسبت به المللحقوقدانان بینیدگاهکه دباشدنکته میینرسد ابه نظر میدر این میان آنچه که 

در گذشته نه چندان دور .شده استحولمتصورت قابل توجهی موضوع در طول زمان بهینا
دانستند و یالملل نمتابع حقوق بینیی،هاي غیردولتی را جز در موارد خاص و استثناسازمان

:Bledsoe & Boleslaw, 1987)کردندتلقی مییها را کامال منتفآنیحقوقیتصحبت از شخص

77; Bederman, 2001: 62(.المللیبینیحقوقیتشخصنظران حقوقی،صاحبیدةدر عق،
ها و با و در وجود دولتنبوديقابل تسریتیبه هر موجودکهشدارزیابی مییمفهوم مهم

.(Bahalla, 1990: 29)یافت انحصار مییدولتیانالمللی مهاي بیندر سازمانیطیشرا
حالت و انعطاف به خود گرفتهیالمللی نوعحقوق بینیتصگذشت زمان موضوع شخبا

و انها، به عنوان تابعدولتیدگاهدییراز تغیامر ناشینا. استخود را از دست دادهي انحصار
يمندبهرهيهر چند که در مبنا.باشدمییزنالمللنظام حقوق بینیلاصیحقوقهايیتشخص

وجود دارد ییهاصاحب نظران تفاوتیانآن میزانو میحقوقیتهاي غیردولتی از شخصسازمان
,Simmons)شود تلقی میمعقول يها امرسازمانینایحقوقیتاما امروزه سخن از شخص 2008a:

106; Griffiths, 2008: 501; Berman, 2005: 555) . منشور 71در تفسیر ماده برنو سیماپروفسور
واسطه عدم هاي غیردولتی بهیت حقوقی به سازمانملل متحد پس از نفی امکان اعطاي شخص

ها، به بررسی امکان اعطاي شخصیت براساس عملکرد، مصوب دولتبرخورداري از اساسنامه
ها و قائل شدن به حق وي با اشاره به مقام مشورتی این سازمان. پردازدحقوق و تکالیف می

ها در رسد که این سازمانبه این نتیجه میدولتی هاي میانمشارکت براي ایشان در برخی سازمان
رو پاي فراتر از این نهاده و الملل محسوب شوند؛ از اینتوانند تابعان حقوق بینسطح محدود می

» هاي غیردولتیالملل سازمانحقوق بین«توان وجود نظامی حقوقی با عنوان گوید که حتی میمی
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ها المللی به سایر موجودیتبر اعطاي شخصیت بینتفکر مبتنی . (Simma, 1995: 913)را پذیرفت 
جایی که بر این الملل نیز جستجو کرد؛ در آننظران دیگر حقوق بینتوان در عقاید صاحبرا می

الملل، همه مندي از شخصیت در حقوق بینشود، ضرورتی ندارد براي بهرهعقیده تأکید می
به عبارت دیگر در نظر . دارد روبرو باشندها با همه حقوق و تکالیفی که یک دولت موجودیت

حساب الملل بهها در زمینه محدودي تابع حقوق بیناین دسته از حقوقدانان، سایر موجودیت
.(Oppenheim, 1992: 119-120)باشندآیند و از شخصیت حقوقی محدودي برخوردار میمی

در مورد یسنویشدو پيدارا1المللیهاي بینانجمنیهاتحادي،کنار مباحث نظردر
4باشدمی) 19503و 19232(هاي غیردولتی المللی به انجمنحقوق بینیتشخصياعطاچگونگی

نویس در اگرچه این دو پیش.با نگاهی کاربردي و عملیاتی به مسأله توجه شده استها که در آن
ی براي مسأله مورد بحث، اند اما به عنوان الگویها قرار نگرفتهعمل مورد تأیید یا تصویب دولت

.باشدداراي اهمیت می

المللیبینیحقوقیتهاي کسب شخصینهزم.5
نظران حقوقی، معیارهایی در مورد کسب شخصیت حقوقی هاي علمی صاحبدر نوشته

المللی هاي غیردولتی بینها با وضعیت فعلی سازماناست که با تطبیق آنالمللی ارائه شده بین
یندر ایگر دیانبه ب. ها دست یافتهم مناسبی پیرامون شخصیت حقوقی این سازمانتوان به فمی

اند که یدهرسايمرحلههاي غیردولتی بهسازمانیاکه آشودپرداخته میمطلب ینایابیجا به ارز
مند المللی الزم بهرهبینیحقوقیتاز شخصیجهباشند و در نتیارهاها و معمالكینواجد ا
ینهاي غیردولتی در اسازمانیتوضع، هاي مذکورمالكپس از بیان رویننه؟ از ایاشوند 
:گیردمورد ارزیابی قرار میرابطه 

یردولتیهاي غسازمانيعملکردییتوانایبررس.5- 1
يت وارده به سازمان ملل برااخسارأيردر در استدالل خوديالمللی دادگستربیندیوان

سازمان در یناییو توانااختیارات المللی سازمان ملل به عملکرد، بینیحقوقیتاحراز شخص
به عبارت دیگر در نظر دیوان .(ICJ report, 1949: 189)کندمیاستنادها اعمال و حراست از آن

هاي متعدد و متفاوتی شده است از یک هاي عضو داراي صالحیتاینکه سازمان ملل توسط دولت
1. International Union of Associations.
2. Draft Convention of International Association 1923.
3. Resolution on Granting of International Status to Association Established by Private
Initiative 1950.
4. Availabe at: Www.Uia.Org.
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ه منصه ظهور رسانیدن این اختیارات از سوي دیگر، عوامل موجد شخصیت سو و داشتن تواناییِ ب
بر اساس مالك ارائه شده از سوي دیوان، درصورتی . آیندالمللی براي این نهاد به حساب میبین

نمایش المللی بههاي بینکه یک موجودیت بتواند عملکرد موفق و مؤثري را از خود در عرصه
بر یزنیحقوقیشمنداناند.اصر برخورداري از شخصیت حقوقی استبگذارد، داراي یکی از عن

و 1سرخیبالمللی صلبینیتهنند کمهماهاي غیردولتی از سازمانیبرخياستدالل براینهميمبنا
,Bogdandy)اندشدهیلقاالمللیی بینحقوقیتشخصینترپلا 2010: یچکدامهیکهدر حال،(265

هاي غیردولتی سازمانیبیاروند نقش. باشندینمیدولتیانميااسنامهاسيها داراسازمانیناز ا
. مورد استناد قرار گیردهاسازمانیناعملکرد مناسبیشنمايشاهد براینبهترتواند به عنوان می

کنند یفاالمللی ااند در عرصه بینهاي غیردولتی توانستهکه سازمانییهانقشینترمهم، در ادامه
در رابطه با مهاست و هسازمانینايعملکردقدرت یانگربمکه هییهانقششود؛یبررسی م

.شودارزیابی مییتاهمدارايالمللحقوق بین

ی مقام مشورت. 5- 1- 1
آورده منشور ملل متحد یانهاي غیردولتی سخن به مالمللی که از سازمانسند بیننخستین

هاي غیردولتی را در خود گنجانده اما با سازمانيه همکاربیهتوصًمنشور صرفا71ماده . باشدمی
در چند قطعنامه یاجتماعياقتصاديرو شورایناز ا. استکردهآن را به صورت مبهم رها یسممکان

يشورا. کردیجادهاي مذکور ايرا جهت همکاریابهام را برداشت و ساختار مناسبینخود ا
کرد یجادهاي غیردولتی اسازمانيالزم را برایمقام مشورت2امجزقطعنامهدودریاجتماعياقتصاد

قرار دادیمورد بررستفصیلیملل را به طور زمانهاي غیردولتی و ساسازمانینبیماروابط فو
). 39- 1381:19، گلشن پژوه:ك. باشد، رمیروپیشمساله خارج از موضوع نوشته ینایبررس(

ها ناشی از کسب مقام مشورتی، محل تأمل و بحث است و سازمانالمللی  این احراز شخصیت بین
المللی از طریق داشتن حق رأي و مانند مقام مشورتی به معناي مشارکت فعال در ساخت قواعد بین

بدان توجه شود این نکته یدجا باینکه در ابا این حال برخی صاحب نظران معتقدند آنچه. آن نیست
دلیل آید ولی بهحساب میسرخ از لحاظ نحوه تأسیس و اعضاي آن، یک سازمان غیردولتی بهالمللی صلیباگرچه کمیته بین. 1

هاي هاي این سازمان در سطح جهان، وضعیتی متفاوت با سایر سازمانها و طیف متنوع مأموریتنمایندگیها،گستردگی فعالیت
ها و المللی صالحیتو سایر اسناد بین) هاي چهارگانه ژنواز جمله کنوانسیون(عالوه براین در متن معاهدات . غیردولتی دارد

این سازمان غیردولتی داده شده است که براي هیچ سازمان غیردولتی دیگري اختیاراتی براي نظارت و اجراي حقوق بشردوستانه به
قرار . هاي غیردولتی پیدا کرده استباشد که یک وضعیت خاص در میان سازماناي میگونهموقعیت این سازمان به. وجود ندارد

.بودن این سازمان استز مؤید غیردولتیهاي غیردولتی شوراي اقتصادي و اجتماعی نیگرفتن نام این سازمان در لیست سازمان
2. ECOSOC Resolution 1296 (XLIV) and ECOSOC Resolution 1996/31 on Consultative
relationship between the United Nations and non-governmental organizations.
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المللی اعتبار بینیجادهاي غیردولتی به منزله شناخت و اسازمانی بهمقام مشورتاعطاي که است
در یقانوندر حقیقت این مقام، سازوکارو) 1379:45،زادهیگب(شودمحسوب میها براي آن

یدولتیانمهايسازمانمیماتتصوالمللیهاي غیردولتی بر اسناد بینسازمانيجهت اثرگذار
باید توجه داشت که سازوکار مقام مشورتی در ). Brinie & Boyle, 1992: 76(شود ارزیابی می

ها با  ارکان ملل متحد، نوعی تاثیرگذاري غیرمستقیم از طریق گفتگو و البی کردن این سازمان
المللی ناشی از این حضور در حد ها در ارکان ملل متحد است؛ در نتیجه اعتبار بیننمایندگان دولت

.ها نیستصاحب حق در مقایسه با نمایندگان دولتیک شریک برابر و 

المللیاسناد بینيو اجرایمتنظ. 5- 2-1
.المللی استینی بحقوقیتهاي شخصاز شاخصهیکیالمللی هاي بینيسازیمدر تصممشارکت

المللی اثر هاي غیردولتی در دو بعد رسمی و غیررسمی بر تصمیمات بیندر حال حاضر سازمان
مذاکرات . شودها در ابعاد غیررسمی با قوت بیشتري پیگیري میرند که یقینا نقش آنگذامی

ییهابه دولتیتخصصیشنهادهايارائه پی،دولتیندگاناقناع نمافشارها،ها، اعمال یالبی،رسمیرغ
ود را به خهاي غیردولتی سازمانآفرینیاز نقشیندارند تنها بخشايکه در مسائل مورد بحث تجربه

ها و ینکمپاقدام به ایجاد برخی هاي غیردولتی سازمانی ، گاهینعالوه بر ا. دهداختصاص می
براي (المللیهاي بینکنفرانستشکیل منجر به در موارديکنند کهمیالمللیهاي بینفراخوان

ا ارزیابی هاما با وجود این، توانایی مهمی براي آنشودمی)االجراتصویب معاهدات و اسناد الزم
در مورد منع اتاوایونکنوانستوان به به عنوان مثال می؛)Martin Griffiths, 2008: 596(شود می

هاي غیردولتی صورت گرفت بخشیلهبه وساتاواکنفرانس يبرگزار.اشاره کرد1هاي ضد نفرینم
مساله یحدر تشرژهیها در مذاکرات به وهاي غیردولتی همسان با دولتکنفرانس سازمانیندر او

سازمان 800بالغ بر ) یفريالمللی کبینیواناساسنامه د(کنفرانس رمیاندر جر. تنددخالت داش
المللی بینیفريکیواندیکغیردولتی به صورت فعاالنه حضور داشتند و اصل توجه به لزوم وجود 

.(Dorn, 1999: 113)ها بودسازمانینهاي هماز تالشیناش
از اسناد یناشیفاز وظاايمجموعهمعاهدات نیزیبپس از تصومکن است همچنین م

نظارت بر تجارت ياطالعات الزم برامثال،يبرا. شودها سپرده میسازمانینالمللی به ابین
واحد «سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نامیکتوسط 2یتسساهاي هدف در معاهده گونه

1. Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of
Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (entred into forceon 1 March 1999).
2. CITES: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (entered into force on 1 July 1975).
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از یزهاي غیردولتی نسازمانیرسا. دشومییهته1»حیات وحش] هايگونه[نظارت بر تجارت 
کنندمیيهمکاریتسسانظارت بر معاهده یندسازمان در فرآینارسال گزارش به ایقطر

)Brinie & Boyle, 1992: 477(.

ي  گریانجیم. 5- 1- 3
درگیر در هايطرفیانميگریانجینقش میفايبه ای هاي غیردولتی مختلفامروزه سازمان

هاي غیردولتی در آنچه که موجب تقویت حضور سازمان. پردازندمیالمللیمنازعات داخلی و بین
المللی است ها در مخاصمات داخلی و بینطرفی این سازمانهاي مهم شده، خصیصه بیگريمیانجی

(Detter , 2000: 372 – المللی یته بینهاي غیردولتی همانند کمدر حال حاضر برخی سازمان.(374
شده یا زندانی، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز عالوه بر یافتن فرصت براي مالقات افراد بازداشت

:Detter , 2000)(نمایند حل براي پایان دادن به منازعات نیز نقش قابل توجهی را ایفا میدر ارائه راه

372 – هاي ملی و فراملی، یکی از عرصهگري درجا که قدرت یافتن در زمینه میانجیاز آن. 374
آید، در نتیجه حساب میهاي غیردولتی یا هر موجودیت دیگر بهنُمودهاي توانایی عملکردي سازمان

. بایست مورد غفلت قرار گیرداهمیت این موضوع نمی

یافکار عمومیجقدرت بس. 5- 1- 4
در اقناع افکار یقدرت فراوانيرادای،ارتباطیلاز وساینههاي غیردولتی با استفاده بهسازمان

همانند مقابله(شودکار برده میبهیدر جهت نفع عمومیگاهاین قابلیت . باشندمییعموم
که آثار مخرّب زیست شرکت در پرو ینایاتدر مورد عمل2غیردولتی با شرکت شلهايسازمان

:Mendes & Mehmet, 2003) (آوردمحیطی فراوانی را به همراه می يدر راستایزنیو گاه) 133
همانند اعمال فشارهاي حقوق بشري علیه کشورهایی (گیرد مورد استفاده قرار میگروهیمنافع 
صاحب يهاي کشورهایاستسيدر راستاو يها به صورت ابزارسازمانینادر حالت اخیر . )خاص

از یکیعنوان همساله بینکه ا3کنندمستدل اقدام مییرغبعضاً هاي ها و گزارشیانیهقدرت به صدور ب
.استیافتهیخاصحهاي غیردولتی وضودر حال توسعه با سازمانيهاي کشورهاچالش

المللیهاي بینبا سازمانيهمکار. 5-1-5
هاي را با سازمانیهاي متنوعيهمکاری،جهانیگراناز بازیکیهاي غیردولتی به عنوان سازمان

1. The Wildlife Trade Monitoring Unit.
2. Shell.
3. Codifying Repression- an Assessment of Iran’s New Penal Code, Human Rights
Watch, 2012.
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ارسال نظراتیق،هاي تحقیأتو مقام ناظر، اعزام هیداشتن مقام مشورت. اندگرفتهیشدر پیدولتیانم
زاده،یگب(طلبد یمتري را گستردهبحث که خوددهدل مییشکتاز تعامل آنها را یبخشتنها ... و 

هاي هاي غیردولتی در سازمانکند که نقش سازمانمییتنکته کفایناما ذکر ا)60- 71، 1379
المللی کار، سازمان بیندرهاکه حضور آنیست؛ با این توضیحنیکسانلزوما یدولتیانمالمللی بین

هاي سازمانها وآژانسیدر مابقهااین سازمانتر از حضور پررنگیاربسیگردیو برخیونسکو
هاي برخیهاي غیردولتی، جریان عمومی فعالیتاي که بدون حضور سازمانگونهبهالمللی استبین

.(Dupuy &Vierucci, 2008: 21)شود  دولتی دچار اختالل میهاي میانسازمان

المللیحق طرح دعوا در محاکم بین. 5- 2
المللی المللی از نتایج داشتن شخصیت بینهرچند یافتن امکان طرح دعوا و دفاع در محاکم بین

هاي حضور شایسته در دیوانهاي الزم برايی، برخورداري از تواناییحقوقاست اما نویسندگان
).Brownlie, 1990: 59(کنندمییابیالمللی ارزبینیحقوقیتاز عوامل موجد شخصنیزراالمللی بین

و ها سپرده شده استبه دولتاساسنامه صرفا34ًالمللی طبق ماده بینيدادگستریوانطرح دعوا در د
ی دفاع از منافع عموميدر راستایحتارح دعوحق طهاي غیردولتی هیچگاهطبق این ماده، سازمان

است که در آن حقوق یطیشرایجهماده نتینای؛حقوقیسندگانِاز نویبرخیدهبه عق. را ندارند
یتبتوانند شخصهایتموجودیرافراد و ساینکهایدهبوده و ایدولتیانحقوق میکالملل صرفاًبین

ینابه عبارت دیگر در عقیده ایشان.مودنُمیدفاعقابل یرغريتفککسب نمایند،المللی حقوق بین
یدجدیازهايرا در مورد نیخود به خود مشکالتاست،نکردهییرتا به حال تغ1922ماده که از سال 

(ها قدم برداشتبایست در راستاي حل آنآورد که میوجود میبه
The British Year Book of

International Law 1997: 1998, مانند هيامنطقهو اسناداز نهادهایامروزه برخاگرچه). 56
ی راهای، سازوکار)1969(ییاروپایمنشور اجتماعو) اتحادیه آفریقا(هاحقوق بشر و خلقیونکمس

اما )Shaw, 2008: 262(اندکردهیجادغیردولتی اهايسازمانتوسططرح دعوا و ارائه گزارشيبرا
.یستنیازهانيبگوموارد هنوز جواینا

1»دوست دادگاه«به عنوان يدر مواردیردولتیهاي غسازمانهاي اخیرین در سالعالوه بر ا

در » دوست دادگاه«نهاد در حال حاضر.یندالمللی مشارکت نماهاي بینیتوانند در دادرسمی
یج رایاربسیدهپدبه یکییمراجع قضایگرو ديحقوق بشرمحاکم،المللیبینکیفريهاي یواند

در ، امکان طرح نظرات خود را نهادیندر قالب ایردولتی نیزهاي غاست و سازمانمبدل شده
دوست دادگاه قالبی است که در آن یک سازمان .اندیافتهییهاي قضایدگیو رسيدعاو

1. Amicus Curiae.
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خود را یابد و نظرالمللی حضور میغیردولتی به عنوان موجودیتی مرتبط در دیوان یا محکمه بین
کند؛ هرچند که در این حالت سازمان غیردولتی به عنوان یکی در مورد موضوع مطروحه بیان می

اي جا که به شیوهتواند رأسا اقامه دعوا نماید، اما از آنآید و نمیاز طرفین دعوا به حساب نمی
ت، این امر را المللی فراهم گردیده اسهاي بینها در دادرسینوین امکان مشارکت این سازمان

که امروزه ویژه آنبه. المللی به حساب آوردبینجلو در مسیر کسب شخصیتتوان گامی رو بهمی
اي این مسأله به صورت رویه) اعم از کیفري و حقوقی(اي المللی و منطقهدر عموم محاکم بین

ز گنجانده هاي غیردولتی در رأي دادگاه نیکه گاهی نظرات سازماندرآمده است تا جایی
گیردمورد استناد قرار می) و نه صرفاً منبع اطالعاتی صرف(2و به عنوان طرف ثالث1شودمی

هاي غیردولتی در محاکم اگر چه مشارکت سازمان. )462- 1392:413غالمعلی قاسمی، (
ها در عرصه اجراي از مهمترین اشکال مشارکت این سازمان» دوست دادگاه«المللی در قالب بین

هاي غیر المللی از این رهگذر براي سازمانالمللی است اما دستیابی به شخصیت بینواعد بینق
نظر از این که در اغلب موارد این مشارکت، محدود دولتی محل تامل و تردید است؛ زیرا صرف

با این حال، باید اذعان کرد که این مشارکت گام مهمی در . به ارائه اطالعات به محاکم است
.هاي غیردولتی تلقی می شودالمللی سازماندستیابی به شخصیت بینمسیر

المللتابعان حقوق بینیرتوافق با سایجاداییتوانا. 5- 3
يهایژگیاز والمللیبینحقوقی هايیتشخصیرتوافق با سایجادو قدرت ايسازمعاهده

ید که آیادیدباحال. آیدبه حساب میالمللی بینیحقوقیتشخصيدارایتموجودیک
یناند از چنتا به حال توانستهیاآیا اینکهوباشند مییقدرتینچنداراي هاي غیردولتی سازمان

؟مند شوندبهرهیتیظرف
یخصوصیتموجودیکبا المللمسلم حقوق بینیتشخصگاه یکرسد هرنظر میبه

قراردادشان را ی،نظام حقوق داخليجاهو بمنعقد کندرا يقراردادیانامه موافقت) غیردولتی(
داخلییتابع نظام حقوقیگردیطرف خصوصیند، نمایحقوقیاصول کلیاالملل تابع حقوق بین

شخص حقوقی (طرف مقابلیهالمللی است که علبینیتشخصیکيشود بلکه داراینم
المللی موقت و بینحقوق یستمس«یکموارد هر چند یندر ا. یابدمیاستناد یتقابل)المللیبین

را انکار کردیخصوصیتالمللی موجودبینیحقوقیتتوان شخصیشده اما نمیجادا»یژهو
)Bedjaoui,1991: 33(.هاي غیردولتی با سازمانیانتوافق میجاداز ايموارد متعددیزعمل ندر

1. The European Court Of Human Rights, Case of S.A.S. v. France, Application No.
43835/11, Judgment Of 1 July 2014, Strasbourg, Paras. 86-107.
2. Third-party Interveners.
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لی را به طرف الملبینیحقوقیتاعتبار و شخصیکشورها نوع،هاکشورها وجود دارد که در آن
المللی بینیحقوقیتشخصیکیانتوافق مموارد،یندر ارسد که به نظر می. انددهکرمقابل اعطا 

است یحقوقیتطرف غیردولتی در کسب شخصیتنگر ظرفیانفسه بیهاي غیردولتی فبا سازمان
در مقابل . )1سرخیبالمللی صلبینیتهو کمیسدولت سوئیاننامه منعقده مموافقتانعقادماننده(

تابعان یرقدرت توافق با سایايسازبدون امکان معاهدهی،حقوقیتفرض شخصباید گفت که
یجهرا نترتیقدینچناًلزومیحقوقیتشخصیرا کهزیستنیامر محالنیزالمللحقوق بین

هاي انهاي مقر میان سازمعالوه بر این، گاهی موافقتنامه.)Brownlie, 1990: 683(دهدینم
هاي غیردولتی فراتر از ها سازمانشود که گویی در آناي منقعد میگونهها بهغیردولتی و دولت

هایی ها اقدام به اعطاي امتیازات و مصونیتشوند؛ زیرا که، دولتیک تابع داخلی انگاشته می
اند؛ همانند هبهرها بیاز آن) اعم از حقیقی و حقوقی(کشور نمایند که سایر اتباع آنمی

.المللی صلیب سرخبیننامه مقر کمیتهو موافقت2نامه مقر میان دولت فرانسه و اینترپلموافقت

المللیقرار گرفتن توسط اسناد و مراجع بینیممورد خطاب مستق.4-5
یتشخصموجدیگاه،المللتوسط حقوق بینیتموجودیکخطاب قرار گرفتن مورد

یمبه طور مستقیتموجودیکاگر به یگربه عبارت د. )Shaw, 1997: 184(دشوآن مییحقوق
آن توان چنین باور داشت کهمیسپرده شودیفیحقوق و تکال،المللتوسط حقوق بین

دسته از هاي غیردولتی آنسازمان. پیدا کرده استالمللی بینیحقوقیتشخصیت،موجود
المللی اسناد بینیامتعدد براساس معاهدات یفیالغیردولتی هستند که همواره حقوق و تکیگرانباز

يعبارتند از واگذارتکالیف یناز ایبرخ. )Shaw, 1997: 184(شده استها باربر آن
، سپردن 1949ژنو نهسرخ توسط معاهدات چهارگایبصلیالمللبینیتهبر عهده کمییهایتمسئول
شوراي امنیت در مورد حمله عراق به 688قطعنامههاي غیردولتی در بر سازمانییهایتمسئول

هاي بشر دوستانه به و مسائل حقوق بشر دوستانه، قطعنامه مجمع عمومی در مورد کمک3کویت
شواري امنیت در مورد سومالی و 7945و قطعنامه 4هاي اضطراريقربانیان بالیاي طبیعی و وضعیت

).;1379:316Bedjaoui, 1991: 29زاده،یگب(مصادیق فراوان دیگر 
1. Agreement between the International Committee of the Red Cross and the Swiss
Federal Council to determine the legal status of the Committee in Switzerland on 30-04-
1993.
2. Agreement between the International Criminal Police Organization – Interpol and the
Government of the French Republic Regarding Interpol's Headquarters in France.
3. A-RES/45/100 on “Humanitarism Assistance to Victims of Natural Disaster and
Similar Emergency Situation”.
4. A/RES/45/100 on 14 December 1990.
5. A/RES/794 on 1992-december- 3.
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المللمنابع حقوق بینیريگمشارکت در شکل.5- 5
المللی معاهدات در المللی و حقوق بینهاي غیردولتی در اسناد بینحضور سازمانیچگونگ

هاي آمده است سهم سازمانیاناز آن کمتر سخن به میدآنچه که شا؛ شدیانبیشینهاي پقسمت
انعقاد خاص یفاتهم اکنون عرف به علت نداشتن تشر. تاسیمعاهداتیرغیردولتی در منابع غ

و حقوق بشردوستانه مورد یطیمحیستالملل مانند حقوق زهاي حقوق بیناز حوزهیمعاهده در برخ
تجربه، يها داراعرصهینهاي غیردولتی در اسازمانیزنیاز طرف. قرار گرفته استبیشتريتوجه

یعرفالمللحقوق بینیممفاهی،حقوقیسندگاناز نویبرخ. باشندمیيقويتخصص و حضور
تالش ی ازرا ناش3و میراث مشترك2نگرانی مشترك1نسلی،عدالت و تساوي میانمانند ه

.)Brinie & Boyle, 1992: 76(کنند مییابیها ارزها با دولتآنيهاي غیردولتی و همکارسازمان
،با ارائه گزارشاتیزنیو پژوهشیهاي علمهاي غیردولتی فعال در حوزهاز سازمانبرخی

هاي یندکتریجادهاي مختلف به صورت مستمر در اخود در حوزهیحقوقیاتها و نظریسنویشپ
بااما یستقابل توجه ندر این حوزهغیردولتیمانسهم سازهرچند که. کنندمییفانقش ایحقوق
یرشقابل پذها، میزان اثرگذاري این سازمانیهاي غیردولتیتموجودیرمنصفانه نسبت به ساینگاه

).136- 126: 1392قاسمی، (ید آو مهم به شمار می

یردولتیهاي غسازمانیابییتموانع شخص. 6
المللی از نظر ساختاري و عملکردي هاي غیردولتی بینبا وجود نکات مثبت یادشده، سازمان

همین نقاط ضعف . برندللی نیز رنج میالماز نقاط ضعف جدي در برخورداري از شخصیت بین
ها اند و تا رفع نشدن آنالمللی تبدیل شدهها در کسب شخصیت بینبه موانعی براي این سازمان

در نتیجه ارائه . المللی را انتظار داشتتوان تحولی عظیم در مسأله شخصیت حقوقی بیننمی
ترین نقاط ضعف و مهم. نع صورت پذیردهرگونه راهکاري در این زمینه باید با توجه به این موا

:ها عبارتند ازموانع عملکردي و ساختاري این سازمان

ضعف عملکردي. 6- 1
برد که خود به مانعی در هایی رنج میهاي غیردولتی از انحرافات و کاستیعملکرد سازمان

ن کلّی نقایص عناوی). 236: 1386، نیاشهرام(ها تبدیل شده است رسمیت شناختن آنبرابر به
:باشدهاي یادشده از قرار زیر میعملکردي سازمان

1. Inter – Generation Equity.
2. Commen Concern.
3. Common Heritage.
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کردنابزاري عملدهی غیر مسجل و گزارش. 6- 1- 1
هاي هاي غیردولتی به جاي ارائه تصاویر درست از یک مسئله به گزارش دهیبرخی سازمان

نکه به انعکاس هاي یاد شده به جاي ایبسیاري معتقدند سازمان. پردازندکم دقت و غیرمسجل می
این . شوندها تبدیل میطرفانه بپردازند خود به حامی جریان مقابل دولتها به صورت بیواقعیت
ویژه در موضوعاتی همانند حقوق بشر، صلح و دموکراسی داراي نُمود بیشتري است و مساله به

در حال توسعه هاي هاي غیردولتی و دولتاعتمادسازي میان سازمانترین مانععنوان جديبه
1.شودشناخته می

هاي قدرتمندوابستگی فکري به دولت. 6- 2-1
طرفی اقتصادي از جمله موانع بیو مرامیسیاسی،عقیدتی،فکري،هاي قومی،وابستگی

پژوهشگران این حوزه، برخی از .)277: 1387،ظریف و سجادپور(هاي غیردولتی استسازمان
.)Griffiths, 2008: 320(د داننهاي وابسته میها را تشکلنآا مردود وها راستقالل این سازمان

یافته و یا دریافت هاي توسعهدولتسرزمین ها در سازمانواستقراراین وابستگی ناشی از تمرکز
باشدمی... رتور وآمک ،روسوهمچون سداريجهتعلمیهايهاي مالی از بنیادکمک

.آوردبه همراه میهاه نوعی وابستگی فکري نسبت به این کشورک)235: 1386،  نیاشهرام(

هاي غربیتمرکز در کشور. 6- 1- 3
المللی از نظر قدرت، شهرت و ثروت بلکه اکثریت هاي غیردولتی بینترین سازمانتنها مهمنه

& Simmons, 2008a: 139; Dixon(باشندها در اروپا و آمریکا شمالی مستقر میاین سازمان

Corquodale, 2003: 231 .(هاي غیردولتی ایران در پایتخت معایبی را به همانطور که تمرکز سازمان
المللی غیردولتی در یک منطقه هاي بین، صرف تمرکز سازمان)Eslami, 2008-9: 11(همراه دارد

ها و سازمانپراکندگی نامناسب این). 236: 1386،  نیاشهرام(آید خود عیب بزرگی به حساب می
هاي غیردولتی کشورهاي ها در قدرت، شهرت و ثروت گاهی موجب نزاع میان سازمانتفاوت آن

بندي همین عدم تناسب در تقسیم). Griffiths, 2008: 597(شودیافته و در حال توسعه میتوسعه
ده است و عموم اجتماعی نیز اثر خود را نشان دا- غیرعادالنه جغرافیایی اعضاي شوراي اقتصادي 

هاي پیشرفته و قدرتمند به ثبت رسیده و در حال هاي غیردولتی عضو این شورا در کشورسازمان
).Encyclopedia of Public International Law, 1992: 282(باشند میفعالیت

1. Codifying Repression- an Assessment of Iran’s New Penal Code, Human Right
Watch, 2012.
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عدم ارتباط مناسب با جوامع ملی: 6- 1- 4
اقتصادي اجتماعی ارتباط مناسب با هاي غیردولتی در شوراي یکی از شروط عضویت سازمان

Encyclopedia of Public International(هاي ملی محل ایجاد است گستره قابل توجهی از جمعیت

Law, 1992: 279 .(ها می هاي غیردولتی، عدم مشروعیت آنامروزه یکی از معایب عمکردي سازمان
صورت یک شوند؛ بلکه بیشتر بهتشکیل نمیباشد به این معنا که توسط مردم به معناي واقعی کلمه، 

سازد بسیار محدود با توده مردم برقرار میايگیرند و رابطهمیان نخبگان شکل می1نظام خود انتخابی
)Bogdandy, 2010: 223; Simmons, 2008b: 154; Berman, 2005: 545.(

ضعف ساختاري . 2-6
هاي غیردولتی نیز سازمان2ساختاري- سازمانی هايعالوه بر ضعف عملکردي، نقصان

دارا نبودن ساختاري ). Martin Griffiths, 2008: 596(شود ها میموجب عدم اعتماد به آن
باره مورد برسی قرار گویی مدیران به اعضا، دو نقصی است که در ایندمکراتیک و عدم پاسخ

هاي غیردولتی، ی براي سازمانشوراي اقتصادي اجتماع31/1996یکی از شروط قطعنامه . گیردمی
باشد که براساس آن، اعضا در برابر یک مبتنی بر اصول دمکراتیک می) اساسنامه(داشتن یک سند 

). 53: 1379زاده، بیگ(حساب آیند گو بهمجمع، کنفرانس یا هر رکن معرف دیگر سازمان پاسخ
نمانید عموم مان معرفی میهاي غیردولتی خود را نماینده اعضاي سازبا وجود اینکه سازمان

فاقد ساختار دمکراتیک المللو عفو بین4، صلح سبز3هاي غیردولتی مهم همانند آکسفامسازمان
).826: 1383اسمیت،و؛ بیلیس33: 1381پژوه، گلشن(باشند می

ضعف در عملکرد مالی. 6- 3
رو شوراي اقتصادي ایناز . طرفی یک سازمان غیردولتی استکننده بیاستقالل مالی، تضمین

اعالم مهمترین : هاي خواستار عضویت قائل شده استاجتماعی شروط مالی زیر را براي سازمان
31/1996قطعنامه (هاي دولتی منابع مالی، میزان و منشأ دقیق منابع مالی داوطلبانه و میزان کمک

اي الزم براي عملکرد هشرطیکی از پیش). 53: 1379زاده، بیگ) (شورلی اقتصادي اجتماعی
هاي غیردولتی بر همین اساس، سازمان. کارآمد، برخورداري از منابع مالی کافی و دائمی است

گذارتر اثرهاي غیردولتی مستقر در غرب، کمشرقی به علت کمبود منابع مالی نسبت به سازمان
1. Self –Eelection.
2. Institutional Shortcoming.
3. Oxfam.
4. Green Peace.
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ي غیردولتی هزینه هابراي رفع همین نقیصه، سازمان). 117: 1381پژوه، گلشن(شوند ظاهر می
الزم به ). Berman, 2005: 553(کنند هاي دولتی تأمین میبقاي خود را در سطح وسیعی از کمک

ها و عضویت مقامات دولتی نقض ماهیت یادآوري است که گرفتن کمک مالی از دولت
Encyclopedia of Public(شودهاي غیردولتی محسوب نمیبودن سازمانغیردولتی و خصوصی

International Law, 1990: 281 (کند اي عمل میگونهاما سازمان پذیرنده کمک مالی در واقع به
هاي کمکCAREو NEDبراي مثال سازمان. که رضایت دولت اهداکننده را از دست ندهد

دهی به سیاست خارجی کند و ظرفیت خود را در جهتمنظم و علنی دولت آمریکا را کسب می
). هاي بشردوستانه دولت آمریکاهمانند تعیین مصارف کمک(آمریکا هدایت کرده است 
کننده در علمی همانند بنیاد فورد و سوروس که نقش تعیینهمچنین برخی نهادهاي شبه

نه هاي غیردولتی بسیار فعاالدر ایجاد سازمانکنندهاي پرقدرت ایفا میهاي دولتگذاريسیاست
نظران همچنین بنابر نظر صاحب). 235: 1386، نیا؛ شهرام117: 1381پژوه، گلشن(نمایند عمل می

هاي مالی سنگین المللی صلیب سرخ از کمکهاي غیردولتی، هرگاه کمیته بینحوزه سازمان
طرفی و عدم پذیرفته که بیدولتی بهره برده است؛ تحوالتی در عملکرد این سازمان صورت

).Detter, 2000: 374(اي از ابهام قرار داده است رپذیري آن را در سایهتأثی
هاي غیردولتی، سوء مصرف یا حیف و میل ننگرانی مالی دیگر در مورد عملکرد سازما

آرمري کمیته صلیب سرخ فرانسه در فاجعه ). Shaw, 1997: 116(باشد هاي مالی میکمک
میلیون 5/4آوري کرد که چهار سال بعد معلوم شد صرفاً عمیلیون فرانک اعانه جم14، 1کلمبیا

نیز 1945در سال ). 41: 1379زاده، بیگ(فرانک آن در حادثه یاد شده به مصرف رسیده است
). Bogdandy, 2010: 325(دلیل وقوع اختالس مالی دچار مشکل گردیدهاي اینترپل بهفعالیت

کاهد و هم نظر هاي غیردولتی میعمومی سازماناین اشتباهات مالی طبعاً هم از مقبولیت 
. دار می کندها خدشههاي دیگر را نسبت به سالمت آندولت

مالحظات امنیتی و نظم عمومی . 4-6
المللی مساله نظم عمومی و مالحضات ها در روابط بینهاي دولتاز مهم ترین اولویت

در ادامه بررسی خواهد (هاي غیردولتی در معاهده استراسبورگ درمورد انجمن. امنیتی است
طبق ماده . مساله نظم عمومی و امنیت ملی بعنوان یکی از استثنائات به حساب آمده است) شد

دلیل محافظت از سیاست عمومی، امنیت ملی، تواند بهچهارم این معاهده، دولت عضو می

1- Armero
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ج در این معاهده را از سالمت عمومی و یا پیشگیري از جرایم، شخصیت حقوقی فراملی مندر
موجود در ماده چهارم شامل هرگونه » سیاست عمومی«. یک یا چند سازمان غیردولتی منع نماید

: 1392قاسمی، (شود قواعد آمره داخلی از جمله اصول حقوقی بنیادین در یک نظام حقوقی می
هاي ازمانها در زمینه فعالیت سمعاهده استراسبورگ به درستی نگرانی دولت). 112-113

غیردولتیِ مرتبط با امنیت عمومی را لحاظ کرده و امکان ایجاد محدودیت در اعطاي شخصیت 
توجه به این .حقوقی را از طریق توسل به مالحظات امنیتی و سالمت عمومی، مقرر نموده است 

ي باشد و تنظیم چنین سندها، عامل مهمی در پیوستن به این معاهده مینوع از مالحظات دولت
.در سطح جهانی باید با رعایت این مالحظات صورت پذیرد

یتمسولوییگوپاسخ.6- 5
که باشدمیمساله ینهاي غیردولتی احاکم بر سازمانحقوقی هاي وارده به نظام از جمله نقد

یباًتقریکهدر حال،کنندمییتالمللی فعالدر ساختار بینیتیگونه مسئولیچها بدون هسازمانینا
المللی بینیتمسئولتمهید. ها را نداردالمللی قدرت بازخواست آنبینيمحکمهیایواندیچه

، ي و مورديبه صورت فردینکهاو یاها شود سازمانینایتواند به صورت جامع شامل تماممی
وادار به ،المللیبینیتشخصيچند سازمان را در کنار اعطایایکدر اسناد و معاهدات، 

بهیفیضمن سپردن حقوق و تکالتوانمیمثاليبرایند؛نماییگوو پاسخیتمسئولیرشپذ
یزآن را نیتمسئولبازخواست و مواردیوهش،المللیبینيسازمان غیردولتی در سندیک

.کردمشخص 

ها تعامل با دولت. 6- 6
کهیرازهاستتعامل آنها با دولتشیوهیردولتیهاي غسازمانيرواصلی پیشمشکل 

یجاد یا اعطايا. باشدها در تعارض میدولتیتها با حاکمسازمانیناز اقدامات ایاريبس
ها دولتیترضایازمندنی،جامعه جهانیعمومیتالمللی عالوه بر مقبولبینیحقوقیتشخص

یتشخصکسبوها هستند از دولتیاشتقاقیگر،بهتر تابعان دیانیبه ب. استیعنوان تابعان اصلهب
یردولتیهاي غتمرکز سازمان. باشدها میدولتیمنوط به قبولبه میزان زیاديالمللی بینیحقوق

و قدرتمندهاي به دولتیردولتیهاي غاز سازمانیاريبسيفکریلصاحب نام در غرب، تما
ها در سازمانینادر بسیاري از مواردها موجب شده است تا دولتیناز ایهاي مالگرفتن کمک

از خود یستها نکه به نفع آنیدر موضوعاتیاو یرندمواضع خود جانب انصاف و عدالت را نگ
یاتحاد نامقدسیکهاي همفکر و دولتیردولتیهاي غسازمانیاناتحاد م. نشان ندهندیواکنش
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بردیسوال میرزآنها رایتو مشروعزندیمییهایبآسیردولتیهاي غاست که همواره به سازمان
)Simmons, 2008b: 154( .یردولتیهاي غسازمانیحاملزوماًنیزیغربيکشورهایگر از طرف د

موافق نظر آنها یدولتیرهاي غکه سازمانشوداعمال میییها در جایتحماینباشند بلکه اینم
یقیناًرند قدم برداها این دولتیلمخالف میها در موضوعاتسازمانیناگر ادر نتیجه. عمل کنند

در یردولتیهاي غمثال حضور سازمانيبرا. شوندها میآنيقدرتمند مانع اثرگذاريکشورها
هاي قدرتياندازو خلع سالح همواره با واکنش و سنگییفقرزداي،مباحث توسعه اقتصاد

یابییتمانع در شخصینبزرگتر. )1387:280سجادپور، ویف ظر(بوده استی روبروجهان
عملکرد ازینقص هم ناشینهاي غیردولتی نوع تعامل آنها با کشورهاست که انسازما

.گرددمیازها بهاي دولتیاستاست و هم به مواضع و سیردولتیهاي غسازمان

سازوکارهاي موجود. 7
المللی و فراگیري بینهاي غیردولتی، رویهشناسی شخصیت حقوقی سازمانرسمیتدر مورد به
در حال حاضر . اي تمهید شده استچه که در برخی سازوکارهاي منطقهمگر آنوجود ندارد 

ها و اسناد فراملی همانند معاهده استراسبورگ در اروپا و کمیسیون حقوق بشر و برخی رویه
هاي المللی سازمانشناسی وضعیت بینرسمیتبه«ترین مصادیق ها در قاره آفریقا به عنوان مهمخلق

:گیرندو در حد لزوم مورد بررسی قرار میآید که در اینجا حساب میبه1»غیردولتی

معاهده استراسبورگ. 7- 1
هاي سازمانیحقوقیتدر مورد شخصیالمللینبيامعاهده1986در سال اروپايشورا

یحقوقیتشخصیشناسیترسمبهییمعاهده اروپا«سند که ینا. دیرسانیببه تصویردولتی،غ
شناخته یزن» 1986استراسبورگ «نام دارد به عنوان معاهده 2»المللیبینیردولتیي غهاسازمان

به اهداف یلدر نیدولتیرهاي غنقش سازمانیتسند ضمن اشاره به اهمیناقدمهدر م. شودیم
يهاسازمانیتفعالیلسند را تسهيهدف از اجرایی،اروپايمنشور سازمان ملل و شورا

.استکردهاروپا عنوان در سطح یردولتیغ

اعضا، یداخلیهاي حقوقتحت نظامیجادبودن، ایرانتفاعیمعاهده استراسبورگ، غیکماده 
هاي عضو از کشوریکیدر ياداره مرکزیايحداقل در دو کشور و لزوم وجود مرکز اداریتفعال

ي و انتفاع رسودبیک،ه مادینکها. دانسته استیدولتیرهاي غمشمول معاهده شدن سازمانیطرا شرا
.هاي غیردولتیتر شخصیت حقوقی فراملی سازمانو یا به عبارت صحیح. 1

2. European Convention on the Recognizing of the Legal Personality of International
Non_Govermental organization 1986, Strasbourg.
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شمول معاهده یرهاز دايتجاريهاخروج شرکته منظوربدر حقیقتکندیرا منع متجاري
. دهدیسازمان را نشان میکیالمللینبیتماهیز ن»کشوربیش از یک در یتفعال«شرط . باشدیم

ناسازگاري )الف:یدنمامییمتقسیرمعاهده را به دو دسته زياجرااتمعاهده استثنائینماده چهار ا
محافظت از یم،ممانعت از اختالل در نظم و وقوع جرای،عمومیتامنی،ملیتامنفعالیت سازمان با 

یانممشکوكهوجود رابط)یگران؛ بدهاييحقوق و آزادویاصول اخالقبهداشت عمومی، 
.المللیبینیتصلح و امنو حفظ) عضو معاهدهیرعضو و غ(ها دولتیرو سایردولتیسازمان غیک

یتعضو ثبت شود و شخصياز کشورهایکیدر یردولتیسازمان غیکمعاهده اگر ینطبق ا
يدارای،نظام داخلثبت در یفاتتشررعایت به یازهاي عضو بدون ندولتیردر سایابدبیحقوق

.داردیتالآن دولت عضو، حق فعیداخلیحقوقهايیتشخصیربوده و مانند سایحقوقیتشخص

از یهاي خاصبخشیامعاهده در بخش ي، امکان اجرا)9ماده(امکان شرط گذاشتن بر معاهدهعدم
یتشخصيمقامات صالح اعطاییندادن به هر دولت در تعیارو اخت) 8ماده(کشور یکینسرزم
). 115- 109، 1392قاسمی، (.دهدرا تشکیل میسند ینمواد ایگرد، )3ماده(ی حقوق

المللی براي المللی است که شخصیت حقوقی بینآور بینده استراسبورگ تنها سند الزاممعاه
هاي مشترك حقوقی گیري این سند ناشی از زمینههاي غیردولتی قائل شده است و شکلسازمان

هاي عضو، راجع به حفظ حاکمیت عالوه براین نگرانی دولت. باشدو سیاسی در سطح اروپا می
ها اجازه داده شده است تا هرگونه ناسازگاري فعالیت د توجه قرار گرفته و به آنها نیز مورآن

هاي غیردولتی با امنیت و نظم عمومی خود را در چارچوب متن معاهده محدود سازند و سازمان
با این . آیدحساب میهاي عضو بهاین خود عاملی دیگر براي پذیرش این سند توسط دولت

تواند براي انعقاد یک معاهده اي است و تنها میورگ یک معاهده منطقهحال، معاهده استراسب
دلیل قرار گرفتن در همچنین معاهده استراسبورگ به. جهانی در این خصوص، یک الگو باشد

بخشی حقوقی در راستاي اجراي خوبی از دغدغه وحدت، به1»همگرایی حقوقی اروپایی«شبکه 
.کافی و مؤثر استفاده کرده است

2هاکمیسیون حقوق بشر وخلق. 2-7

هاي غیردولتی سازوکاري ایجاد کرده است که ها براي سازمانکمیسیون حقوق بشر و خلق
1. European Legal Integration.

قضایی و وابسته به اتحادیه آفریقا است که وظیفه نظارت بر اصالح ها، یک نهاد شبهکمیسیون حقوق بشر و خلق. 2
این کمیسیون . هاي اساسی را برعهده داردفرایندهاي تقنینی و قضایی کشورهاي آفریقایی در موضوع حقوق و آزادي

دهی به نشست سران اتحادیه آفریقا را ها تأسیس شده است و وظیفه گزارشر و خلقموجب منشور آفریقایی حقوق بشبه
).http://www.achpr.org(برعهده دارد 
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علیه ) حق دادخواهی(طبق آن یک سازمان غیردولتی یا مجموعه اي از آنها امکان طرح دعوا 
هاي سته از سازمانداین کمیسیون امکان یاد شده را براي آن. یابندهاي عضو را میدولت

طبق آیین کار جدید . شوداند، قائل میغیردولتی که به صورت ناظر در کمیسیون عضو شده
هاي غیردولتی ناظر، امکان گنجاندن سازمان1)2010(ها کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق

).63و 32اصول (هاي آفریقایی را دارند عالیق و موضوعات خود در دستور کار نشست
شود که توانایی اعمال حقوق و تکالیف مندرج در هایی داده میهمچنین مقام ناظر به سازمان

هاي اعطاي مقام ناظر به سازمان هاي غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و مالك«2قطعنامه
:قطعنامه از چهار قسمت تشکیل شده است. را داشته باشند3»هاخلق

هاي پردازد، تواناییعضویت یک سازمان غیردولتی میقسمت اول این سند که به شروط
، لزوم فعالیت در »هامنشور آفریقایی حقوق بشر و خلق«یک سازمان در راستاي تحقق اهداف 

بخش . هاي حقوق بشري و اعالم منابع مالی را شرایط عضویت یک سازمان دانسته استحیطه
هاي کمیسون مارد و امکان حضور در نشستشدوم، امتیازات ناشی از کسب مقام ناظر را بر می

، دسترسی به اسناد کمیسیون، امکان )حتی در جلسات غیرعلنی(ها آفریقایی حقوق بشر و خلق
هاي غیردولتی بیان اظهارنظر با وقت مناسب در کمیسیون را از جمله امتیازات اعطایی به سازمان

کمیسیون آفریقایی نیز موضوع اصلی بخش هاي غیردولتی با تنظیم روابط بین سازمان. داردمی
هاي ها به سازمانهاي دیپلماتعدم تسري امتیازات و مصونیت. دهدسوم را تشکیل می

گیري نیز در بخش چهارم سند غیردولتی مگر در اعطاي ویزا و امکان تعلیق، اخراج و کناره
نمودن گزارشات ده را به لحاظآیین کار نیز کمیسیون یاد ش75اصل . اندمورد اشاره قرار گرفته

امروزه . اي الزام نموده استهاي دورههاي غیردولتی هر کشور در بررسی گزارشسازمان
ها در کمیسیون مذکور علیه دولت5یا دسته جمعی4هاي غیردولتی به صورت انفراديسازمان

اگر چه این . باشندمیگوییها ملزم به پاسخها نیز در مقابل آنکنند و دولتاقامه دعوا می
سازوکار صرفاً در حیطه حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته است اما از آنجا که یک دولت را 

.شودکند پیشرفت بزرگی محسوب میهاي غیردولتی بازخواست میدر مقابل سازمان
1. Ruls of Procedure of the African Commission on Human and Peaples Rights (2010).

شوند که براساس االجرا تقسیم میو الزم) ات تفسیريها و نظربیانیه(اسناد صادره از کمیسیون، در دو دسته حقوق نرم . 2
اعطاي مقام ناظر به سازمان هاي غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و هاي مالك«آیین کار یادشده، قطعنامه 68اصل 
.از الزام حقوقی برخوردار است» هاخلق

3. Resolution on the Criteria of Granting and Enjoying observer status to NGOs Working
in The Field of Human And Reople’s Right [25th or dinary session-Bujum bura-Burundi
(5– may-1999).
4. 245/02 Zimbabwe Human Right NGO Forum v. Zimbabwe.
5. 337/06 Southern Africa Human Right NGO Network and other v. Tanzania.
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روراهکارهاي پیش. 8
یحقوقیتسب شخصکيبراالزمیآمادگ، هاي غیردولتیشد سازمانیانآنچه که بطبق

است که در آن بتوان يکاروسازیفمسأله تعرینحال بزرگتر. اندالملل را به دست آوردهبین
همانطور. به آن اعطا نمودیاسازمان غیردولتی را احراز کرد یکالمللی حقوق بینیتشخص

قرار غفلتمورد یدمانع است که نباینمهمتر، هادولتیتمسأله جلب رضاینکه گفته شد در ا
ها نیز دولتنظرامکانی براي اعمال لزوماًبایستیشنهادي میهاي پرو در راهکاریناز ا. یردگ

المللی است هاي موجود بیندر همین راستا، راهکارهاي زیر که مستظهر به برخی رویه.قائل شد
نخست : ذیردپاشاره به این راهکارها با دو هدف صورت می. تواند مورد توجه قرار گیردمی

اند، در نتیجه با کارگرفته نشدههاي غیردولتی بهآنکه راهکارها پیش از این در مورد سازمان
ها اندیشید؛ دوم آنکه اي براي موضوع شخصیت حقوقی این سازمانتوان چارهها میالهام از آن

مال شده هاي غیردولتی اعبرخی از این سازوکارها به صورت موردي در مورد برخی سازمان
.تبدیل شود» الگوي فراگیر«تواند به است در نتیجه به عنوان روشی موفق می

)مختلط(مشتركنهادایجاد. 1-8
یندگاناز نماتشکلميایتهکم«المللی را به بینیحقوقیتشخصيتوان احراز و اعطامی
هاي دولتی میان کرسیهمانند کمیته ارتباطسپرد»هادولتیندگانهاي غیردولتی و نماسازمان

کنند و هم راه ها را لحاظ میالمللی کار، که هم نظر دولتو بازیگران غیردولتی در سازمان بین
در این حالت، عالوه ). (Berman, 2005, 555نمایند هاي غیردولتی را باز میبسته به سوي سازمان

هاي غیردولتی نیز فراهم د سازماناي از نظارت بیرونی بر عملکرها، گونهبر تأمین دغدغه دولت
هاي غیردولتی همواره ها و سایر سازمانها با نگرانی از داوري دولتآید؛ همچنین سازمانمی

.دهنداَعمال خود را مورد پایش درونی نیز قرار می

فراگیرمعاهدهانعقاد. 2-8
یحقوقیتشخصيسازمان غیردولتی دارایکیجادهاي الزم جهت ایژگیتوان ومی

تا هر سازمان غیردولتی با کسب آن کردالمللی مشخص معاهده بینیکدر راالمللیبین
در مورد مونته ویدیوبرخوردار شده، همانگونه که معاهده یازامتینها خود به خود از ایژگیو

کشور احصا شده یکهاي یژگیواز چنین سازوکاري بهره برده است و در آن، 1هادولت
هاي مشترك الزم اي در سطح جهانی دور از دسترس است زیرا زمینهانعقاد چنین معاهده.است

1. The 1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States, Art. 1.
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اي براي انعقاد رو، تالش منطقهاز این. ها براي پذیرش آن وجود نداشته یا اندك استدر دولت
ها هاي وحدت فکري و عملی بین دولتاي ممکن است درمناطقی که زمینهاین چنین معاهده

هاي ها نسبت به توانایی عملکردي سازمانتغییر نگرش دولت. باشدتر  میاسبوجود دارد من
اي فراهم اي و قارهغیردولتی در چند دهه اخیر دستیابی به این الگو را حداقل در سطوح منطقه

ها آورده است؛ تجربه معاهده اروپایی استراسبورگ و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق
با ترویج این الگو در سایر . باشدتأییدکننده این ادعا می) شاره قرار گرفتپیش از این مورد ا(

توان در بلند مدت به سمت اقدامی جهانی در این اي، میاي یا قارهدولتی منطقههاي میانسازمان
.زمینه گام برداشت

موردي و در یک موضوع خاصالمللیبینحقوقیشخصیتاعطاي . 8- 3
ي خاصی، شخصیت حقوقی هاي غیردولتی در عرصه یا حیطهد براي سازمانتواننها میدولت

هاي غیردولتی، قدرت پیگیري و تواند به سازمانقائل شوند؛ براي مثال همانطور که یک دولت می
المللی زیست محیطی محیطی و اجراي تعهدات بینهاي زیستحتی اجبار خودش را در زمینه

توانند چنین قدرتی را براي هاي مختلف هم می، دولت)Brinie & Boyle, 1992: 190)بدهد
داشته باشد و یا » معیار موضوعی«تواند یک این محدوده می. هاي غیردولتی ایجاد کنندسازمان

هاي غیردولتی، صالحیت و در این شیوه سازمان. تعیین شود» قلمرو جغرافیایی«اینکه براساس 
یابند و به علت واگذاري این حقوق و تکالیف مستقیما ا را میهقدرت قرارگرفتن در مقابل دولت

شود ها نیز اعتبار میالمللی براي آنالملل نوعی شخصیت حقوقی بینتحت نظام حقوق بین
)Shaw, 1997: 262 .(تواند در مورد یک یا چند سازمان غیردولتی مورد بخشی میاین شخصیت

هاي یاد شده هاي غیردولتی فعال در حیطهبه تمامی سازمانتوافق قرار گیرد یا اینکه به طور کلی 
آهن سازي و راهدر زمینه ریل1955کشور در سال 50توسط 1یوروفیمابراي مثال . اعطا شود

؛ اگرچه )Brownlie, 1990: 68(المللی ایجاد شد تاسیس و براي آن نوعی شخصیت حقوقی بین
المللی براي اما شیوه اعتبار شخصیت حقوقی بینآیدحساب مییک شرکت تجاري بهیوروفیما

.     باشدهاي غیردولتی نیز میآن، قابل تسري به سازمان

هادولتودولتیمیانالمللیبینهايسازمانعضویت. 4-8
عضویت مقامات دولتی در یک سازمان غیردولتی به هیچ وجه ماهیت خصوصی و غیردولتی 

. )Encyclopedia of Public International Law, 1990: 281(دهدیر نمیآن سازمان غیردولتی را تغی
1. Euro Fima.
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کنند که اینترپل هاي غیردولتی از بسیاري مقامات دولتی عضوگیري میاکنون برخی از سازمانهم
هاي میان المللی از رابطه و کنششخصیت حقوقی بین. باشدیکی از بارزترین مصادیق آن می

شود لذا همانطور که عضویت یک دولت جدید در یک المللی حاصل میهاي عرصه بینموجودیت
:Bedjaoui, 1991(شودیابی آن دولت میدولتی موجب تسهیل در رسمیتالمللی میانسازمان بین

دولتی براي او وجهه و اعتبار المللی میانگونه که عضویت چند دولت در یک سازمان بینو آن) 75
آورد، عضویت مقامات چند دولت در یک سازمان غیردولتی نوعی ه میهمراالمللی را بهبین

رسد ایجاد عرفی نظر میبه. کنداطمینان در مورد عملکرد، صحت و سالمت آن سازمان ایجاد می
. باشدها میهاي غیردولتی و دولتالمللی در این زمینه بسیار راهگشا براي سازمانبین

ایجادمحلدولتبهمسئولیتسپردن. 8- 5
توان با سپردن مسئولیت هاي غیردولتی را میالمللی به سازماناعطاي شخصیت حقوقی بین

دهی و یک دولت توانایی اجازه. هايِ محل ایجاد یا ثبت، تضمین کردها به دولتاین سازمان
کنترل کند ها را تواند آنهاي غیردولتی را دارد، بنابراین نه تنها مینظارت مستمر بر سازمان

المللی تضمین ها را در کسب شخصیت حقوقی بینتواند سالمتی فعالیت و شایستگی آنبلکه می
هاي غیردولتی شناسی سازمانرسمیتها در بهدر این شیوه که نیازمند توافقی میان دولت. نماید

هاي غیردولتی به ثبت رسیده در خاك هر یک ثبت شده در خاك یکدیگر است، سازمان
هاي تفاوت این شیوه با شیوه. شوندها صاحب شخصیت حقوقی محسوب میتوسط سایر دولت

هاي غیردولتی نیز گویی درباره اقدامات سازمانمشابه در این است که وضعیت مسئولیت پاسخ
هاي متبوع، مرجعی مناسب براي معلوم شده و دولت محل ایجاد یا ثبت به علت تسلط بر سازمان

عملیاتی نمودن این سازوکار، کار سختی نیست و صرفاً نیازمند . آیده حساب میگیري بپاسخ
شبیه به این . باشدها میهاي یاد شده توسط دولتدقت در اعطاي شخصیت حقوقی به سازمان

ها در اکتشافات و استفاده از فضاي ماوراي جو شیوه در معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولت
» هاي حقوق خصوصیشخصیت«در مورد ) 1976(ر اجرام آسمانی زمین شامل ماه و سای

المللی را نظر رسد که شخصیت حقوقی بیندر مقابل این راهکار، شاید به. گنجانده شده است
ها الملل باید به یک موجودیت اعطا کرد درحالیکه در این شیوه، دولتموجب حقوق بینبه

ها طبق خ باید تأکید کرد که در این شیوه، دولتدر پاس. کنندصرفاً اعطاي شخصیت داخلی می
کنند که اعطاي شخصیت توسط یک دولت، الملل در یک معاهده، توافق میقواعد حقوق بین

کننده به گیرد؛ با این تفاوت که دولت ثبتهاي عضو معاهده قرار میمورد قبول سایر دولت



96تابستان، 55، شماره دهمنوزپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه238

هایی را که ثبت کرده است برعهده دلیل توانایی نظارت مؤثرتر، مسئولیت اَعمال سازمان
).آمده است1976همانند آنچه که در معاهده (گیرد می

گیري نتیجه. 9
المللی، از نظر تعداد، تنوع وسطح فعالیت، توسعه هاي غیردولتی بیندر چند دهه اخیر، سازمان

اي نقش فعال در المللی، ایفنویس اسناد بینمشارکت در تنظیم پیش. اندو رشد چشمگیري داشته
هایی از فعالیت المللی و بسیج افکار عمومی براي پذیرش معاهدات جهانی، نمونههاي بینکنفرانس

ها دراجراي نقش این سازمان. المللی استگیري قواعد بینها براي شکلسازنده در کنار دولت
ردوستانه در المللی در مواردي همچون محافظت از محیط زیست، اجراي حقوق بشقواعد بین

ها در نقطه اوج این فعالیت. هاي بشردوستانه ممتاز بوده استویژه کمکمخاصمات مسلحانه به
در این دوره . المللی مساعد پس از جنگ سرد حاصل شدمیالدي و در پرتو فضاي بین1990دهه 

ورتی محدوده مقام مش31/1996بود که شوراي اقتصادي اجتماعی ملل متحد در قالب قطعنامه 
هاي غیردولتی را تبیین و توسعه داد و در سطح شوراي منشور ملل متحد راجع به سازمان71ماده 

دلیل با وجود این، به. هاي غیردولتی به مقام مشارکتی تبدیل شداروپا نیز مقام مشورتی سازمان
حاکمیت ها در تمسک به حفظ برخی نقایص در ساختار و عملکرد و مهمتر از همه، مواضع دولت

المللی در حد تابعان حقوق عنوان یک شخصیت حقوقی بینها بهخود، شناسایی این سازمان
ها، موانع ضمن اذعان به مزایا و نقاط قوت  این سازمان. الملل، همچنان با مشکل روبرو استبین

المللی که ریشه در نقاط ضعف ساختاري و عملکردي این برخورداري از شخصیت حقوقی بین
.ها دارد مسائل مهم و قابل اعتنایی استزمانسا

المللی، بلکه طبق قوانین داخلی یک نامه بینها نه براساس یک موافقتتاسیس این سازمان
باشد؛ در نتیجه پذیرش صالحیت و اختیارات براي این چنین شخصیتی در کشورهاي کشور می

ها سئولیت و پاسخگویی این سازمانمشکل ساختاري دیگر، ابهام در م. دیگر، امر دشواري است
نگرانی از عدم شفافیت در تأمین منابع مالی و تاثیرپذیري از نفوذ . باشددر قبال عملکرد خود می

با این اوصاف، . ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی، نگرانی مهم دیگري در این قلمرو استدولت
المللی باشیم ه شخصیت حقوقی بینهاي غیردولتی بیابی سازمانسنجی دستاگر در مقام امکان

هاي غیردولتی، راه حلی خوشبینانه و تا باید گفت دفاع از این جایگاه و ترویج آن براي سازمان
المللی سازگار است و نه با محور موجود نظام بین- حدي افراطی است که نه با ساختار حاکمیت

از سوي دیگر، رشد روزافزون . رسدنظر میها چندان مطلوب بههاي این سازمانتوجه به ضعف
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المللی وآثار سازنده آن در گیري و اجراي قواعد بینهاي غیردولتی در شکلمشارکت سازمان
اهدافی چون تامین صلح و امنیت جهانی، . الملل، قابل انکار نیستپیشبرد اهداف حقوق بین

ویژه اعتالي حقوق بشر دي بهالمللی در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصاهاي بینافزایش همکاري
توانند هاي غیردولتی میالمللی ممکن نیست و سازمانبدون مشارکت مردم و افکار عمومی بین

ها نیز مفید نیست گرفتن این سازمانرو نادیدهاز این. بخش مهمی از این ظرفیت را نمایندگی کنند
ي از یک ظرفیت و سازوکار کردن جامعه بشرو موضعی تفریطی در این قضیه و عامل محروم

.آیدحساب میسازنده به
هایی که این المللی در حوزهیابی به شخصیت بینرسد در پرتو این نگاه میانه، دستبه نظر می

ها داراي مزیت و ظرفیت باال در توان کارشناسی و کارآمدي  براي ایجاد و اجراي قواعد سازمان
ترین گام در راستاي کسب رو مهماین. دسترسی باشدالمللی هستند راه حل مناسب و دربین

ها به ها و اطمینان کردن آنویژه مسأله رضایت دولتالمللی، رفع نقایص یادشده بهشخصیت بین
براي رفع این مشکل، باید راهکاري . المللی استهاي بینهاي غیردولتی فعال در عرصهسازمان

ها و سازوکاري براي جلب رضایت دولته در آنمورد قبول کشورهاي مختلف قرار گیرد ک
ها ضمن در همین راستا، راهکارهایی ارائه شد که در آن. ها نیز تمهید شده باشدتأمین اطمینان آن

ها به عنوان بازیگر اصلی المللی به نقش بااهمیت دولتهاي غیردولتی بینتقویت عملکرد سازمان
هاي به نظر نویسندگان، در حال حاضر سازمان. وجه شده استاي تالملل به شیوه شایستهحقوق بین

هاي خاص همانند محیط زیست، مخاصمات مسلحانه و المللی در برخی حوزهغیردولتی بین
تواند راه را براي اند که میهاي بشردوستانه به سطح مطلوبی از توانایی عملکردي رسیدهکمک

اي را براي این انداز امیدوارکنندهد و چشمالمللی براي آنان باز نمایکسب شخصیت بین
.هاي ترسیم کردسازمان
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