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Abstract 
Decolonization, as a form of establishing sovereign states, is one of the 

important phenomena of the twentieth century, although its roots can be 

traced back to the nineteenth century. The increase in the number of UN 

member states from 51 in 1945 to 149 in 1984 was largely due to 

decolonization. While colonizers would refer to colonies as part of their own 

territories and refuse to grant them independence for a long time, from the 

late 1950s, the UN began to take important measures to accelerate the 

process of decolonization. This led to the adoption of UN resolution 1514 of 

December 1960, which recognized the right to self-determination of colonies 

as a binding rule in the international legal system. The main question of this 

article is, what processes transformed decolonization from a political ideal 

into a legal norm? As descriptive research, the present study used library and 

Internet resources. The analysis of the decolonization process shows that 

despite the resistance of colonizing states and the failure to include the right 

of colonies to attain independence in the UN Charter, the right to self-

determination of colonies has become an imperative rule in international law 

owing to liberation movements as well as the support from socialist and the 

Third World states in the UN General Assembly. As a result, decolonization 

has been considered one of the most important ways of establishing new 

states in the international arena. 
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Trusteeship Council, UN General Assembly 
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 الملل نیاز منظر حقوق ب ییروند استعمارزدا

 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل الملل نیحقوق ب اریدانش  یزیستار عز  
  

 چکیده
بوده  ستمیمهم قرن ب یها دهیمستقل، از پد یها دولت لیاز اشکال تشک یکیبعنوان  ییاستعمارزدا

تعداد دول عضو سازمان  شی. افزادید زیدر قرن نوزدهم ن توان یآن را م یها شهیاست. هرچند ر
 ییاز استعمارزدا یعمدتا ناش 5499دولت در سال  594به  5491دولت در سال  15ملل متحد از 

 بردند یخود نام م نیز سرزما یمستعمره بعنوان بخش یها نیاستعمارگران از سرزم کهی. در حالودب
شاهد  یالدیم 5411اما از اواخر دهه  کردند یم یاستقالل به آنها خوددار یها از اعطا و تا مدت

 بیتا آنکه با تصو میبود ییروند استعمارزدا عیاقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسر
 یا سرنوشت مستعمرات به قاعده نییحق تع یی، شناسا5491در دسامبر  5159مهم شماره  عنامهقط

 یط ییمقاله آن است که استعمارزدا یشد. پرسش اصل لیتبد الملل نیآور در نظام حقوق ب الزام
و با  یفیبه روش توص قیتحق نیمبدل شد؟ ا یحقوق یبه هنجار یاسیس یاز آرمان یندیچه فرا

 دهد ینشان م ییروند استعمارزدا لینگاشته شده است. تحل ینترنتیو ا یا منابع کتابخانه ازاستفاده 
استقالل در منشور  لیمقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحص رغم یکه عل

و جهان  یستیالیسوس یها دولت تیو حما بخشیآزاد یها جنبش یمردیپا جهیملل متحد، در نت
مستعمرات در حال  یسرنوشت خارج نییسازمان ملل متحد، حق تع یعمومسوم در مجمع 

 نیاز مهمتر یکی ییشده و استعمارزدا لیتبد الملل نیاز قواعد آمره حقوق ب یکیحاضر به 
 بوده است. یالملل نیدر عرصه ب دیجد یها دولت سیتاس یها وهیش

واژگان کلیدی: استعمارزدایی، تاسیس دولت، دول استعمارگر، شورای قیمومت، مجمع عمومی 
 ملل متحد
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 مقدمه

مصائب و مشکالت  ر،یچند قرن اخ یبوده است که ط یتلخ یها دهیاز پد یکیاستعمار 
کرده است. گفته  لیتحم ایو آس قایآفر کا،یآمر یها را بر مردم تحت ستم در قاره یادیز
و سپس در  کایدر قاره آمر یمردمان بوم نیاز استعمار سرزم انییاروپا  زهیکه انگ شود یم
از حرف اول سه  ریتعب نیبودند. ا« C»سه  لیتحص یکه آنها در پ ها، آن بود قاره گرید

گرفته  تیبه عار« Commerce»و« Civilization ،Christianity» یسیکلمه انگل
ها به  قاره نیا یها نیقصد داشتند با تصرف و تملک سرزم ها  ییشده بود. اروپا

(. Nkomazana, 1998: 58بپردازند )« تجارت»و  «تیحیمس غیتبل» ،«یساز متمدن»
 قا،یآفر کا،یآمر یها از مناطق جهان را در قاره یاریبس ستمیآنها از قرن پانزدهم تا قرن ب

 خود درآوردند. یتحت سلطه استعمار ه،یانوسیاق یو حت ایآس

 کایاز مستعمرات واقع در قاره آمر یاریاواخر قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم، بس در
به قاره  ییاستعمارزدا ندیفرا ستم،یدوم قرن ب مهیو در ن ابندیدست  یتوانستند به آزاد

دولت در قرون  سیتاس یها وهیش نیاز مهمتر یکی ییکرد. استعمارزدا تیسرا زین قایآفر
به  یجنگ دوم جهان انیدولت در پا 51ها از  تعداد دولت شیمعاصر بوده است. افزا

بوده است  ییاستعمارزدا ونیمد یادیز رایبس زانیدولت در حال حاضر، به م 011حدود 
(Creveld, 1999: 32تمام .)بر اساس  کایواقع در قاره آمر یها دولت ی

 ،یجنوب یقایآفر صر،تنها چهار دولت )م زین 5491اند. در سال  بوجود آمده ییاستعمارزدا
تعداد به برکت  نیا 5441وجود داشتند و تا سال  قای( در قاره آفرایبریو ل یوپیات

 لی)که دل یو سودان جنوب ترهیار یها و با الحاق دولت دیدولت رس 10به  ییاستعمارزدا
 .دیدولت رس 19قاره به  نیا یها بود( دولت یطلب ییاز جدا یها ناش دولت نیا سیتاس

 یاعطا یِحقوق یسرنوشت بعنوان مبنا نییحق تع حیتوض یبرا الملل نینظام حقوق ب در
 ک،یکاسسه، اوموزور وینوشته شده است. آنتون یادیز یها استقالل به مستعمرات، کتاب

 نیسرنوشت به ا نییبا عنوان حق تع ییها سامرز در کتاب مزیج ک،یرا دیوید رمال،ین
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از ابتدا تا زمان حاضر و  ییمقاله، روند استعمارزدا نیا راند اما د موضوع اشاره داشته
 .شود یداده م حیآور را توض و الزام یحقوق یبه هنجار یاسیان سآرم نیا لیتبد ندیفرا

 ینترنتیو ا یا منابع کتابخانه قیاطالعات از طر یو با گردآور یفیمقاله به روش توص نیا
بر  یریچه تاث الملل نیمقاله آن است که نظام حقوق ب ینوشته شده است. پرسش اساس

است که هرچند معادالت قدرت و  نیمقاله ا هیفرض داشته است؟ ییاستعمارزدا ندیفرا
 کا،یدر قاره آمر ییاستعمارزدا ندیدر آغاز فرا ژهیبزرگ بو یها دولت انیم یاسیروابط س
 یاثرگذار بوده است اما قواعد و مقررات حقوق اریاستقالل به مستعمرات بس یدر اعطا

اند و در درجه اول  کرده فایارتباط ا نیدر ا یبه بعد، نقش مهمتر 5491از دهه  ژهیو
 اند. بوده ییبر روند استعمارزدا یرگذاریتاث

 روند استعمارزدایی در قاره آمریکا

 ییکایآمر یها نیاستقالل مهاجرنش دیرا با کایدر قاره آمر ییآغاز روند استعمارزدا
 یها نیمهاجرنش انیاوج تنش م یها سال دیرا با 5551تا  5591 یها دانست. سال

 یخود از ماه مِ ییقدرتمند اروپا بیرق فیدانست. فرانسه جهت تضع ایتانیبا بر ییکایآمر
آنان  یهمراه با مهمات برا یجنگ یکشت 59نمود و  یامکمک نظ ها نیبه مهاجرنش 5559

امضا نمودند  یا با فرانسه معاهده نانینش مستعمره ندگانینما 5559 یفرستاد. در ششم ماه م
 یشناخت. در جوال تیرا به رسم کایمتحده آمر االتینسه امعاهده، فرا نیو مطابق ا

اعزام کرد تا  کایبه آمر یفرانسو ازهزار نفر سرب 9متشکل از  ییرویشانزدهم ن ییلو 5591
 یروهاین 5595اکتبر  54انگلستان بجنگند. در  هیعل ییکایآمر یروهایدوشادوش ن

خود موفق شدند  ینظام یها اتیمرحله از عمل نیدر آخر ییکایو آمر یمشترک فرانسو
 ندینما میتاون تسل ورکیدر  کیچسپ جیانگلستان را در دهانه خل ینفر 9111تا ارتش 

 لیدر آور تایتا نها افتیادامه  زین گری(. البته جنگ، دو سال د99: 5191)بجورنلوند، 
و  فتندایبه توافق صلح دست  ایتانیمستعمرات با دولت بر ندگانینما سیدر شهر پار 5590

کرد  ییرا شناسا کایمستعمره سابق خود را در آمر التیا زدهیاستقالل س زین ایتانیبر
 (.99: 5199)محمدپناه، 
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آن قاره  یها ملت ریبه سا ایتانیاز استعمار بر ییو رها کایمتحده آمر االتیا استقالل
از  ی، تعداد قابل توجه5911تا  5951 یها سال انیتا در فاصله م دیبخش یا زهیانگ

 .ابندیبه استقالل دست  نیو الت یمرکز یکایقاره در آمر نیا یها دولت

قرن نوزدهم باعث شد تا پادشاهان  لیدر اوا یبریا رهیجز حمله ناپلئون بناپارت به شبه 
دهد.  یدر آن منطقه رو یو شورش بزرگ زندیو پرتغال در برابر ارتش فرانسه بگر ایاسپان

 انیبود که خواستار پا نیالت یکایمردم آمر یبرا رینظ یب یفرصت جادیبه مثابه ا دادیرو نیا
 (.Fabry, 2010: 49-51شوند ) ها یو پرتغال ها ییایسلطه اسپان

 یها دوران بود و دولت نیدر ا یاسیس یسرنوشت تنها مفهوم نییآنجا که اصل تع از
 یدولت استعمار نیاز سرزم یبزرگ آن زمان، کماکان مستعمرات را بعنوان بخش

آن بودند تا  یتنها در جستجو نیالت یکایآمر یرهبران شورش کردند، یمحسوب م
سه دهه از استقالل آن کشور از  تنهارا که  کایمتحده آمر االتیدولت بزرگ ا یطرفیب

 .ندینما نیو پرتغال تضم ایاسپان یها و دولتخود  انیگذشته بود، در منازعه م ایتانیبر

 ییایبر استعمارگران اسپان یتوانستند در جنگ داخل نیالت یکایاز آنکه مردم آمر پس
جمهور وقت  سیکرد. رئ رتغیی کمکم کایبرانند، موضع آمر رونبی را هاغلبه کنند و آن

 یکایدر آمر ییایاسپان یاسیس یآن دسته از واحدها ییمونروئو، خواستار شناسا کا،یآمر
مؤثر  یاند به صورت ( شد که توانستهکیو مکز ایکلمب ،یلیش ن،یآرژانت یعنی) نیالت

 ایاسپان ریدر پاسخ به اعتراض سف کایاستقالل خود را بدست آورند. وزارت خارجه آمر
 ،یدر مورد مسائل مربوط استقالل هر ملت»موضع آن کشور اعالم کرد:  رییبه تغ کایدر آمر

مربوط « تیواقع»و اصل دوم به « حق»لحاظ کرد: اصل اول به  ستباییدو اصل را م
 تی. واقعشود یخود آن ملت مربوط م تی. موضوع حق منحصراً به خواست و نشود یم
 ییدر شناسا کایمتحده آمر االتیدارد. ا یآن خواست بستگ زآمیتیموفق یبه اجرا زین

 راستقالل را بعنوان عنص زآمیتیموفق لیو تحص نظر داشته تیبه واقع دیجد یها دولت
 یها (. اما دولتFabry, 2010: 57-58) «کندیلحاظ م ییدر امر شناسا یاساس

 د،یمادر یاستقالل آن مناطق از سو رشیو فرانسه معتقد بودند تا قبل از پذ هیروس ش،یاتر
 (.Fabry, 2010: 58کرد ) ییرا شناسا نیالت یکایدول آمر دینبا
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 یکایآمر یها دولت ییموضع اتحاد مقدس در مورد شناسا ش،یصدراعظم اتر خ،یمترن
است و آن  تیحاکم یدارا ایکه حکومت اسپان یمادام»شرح اعالم کرد:  نیرا به ا نیالت

خود بر مستعمرات سابقش  تیاز اعمال قدرت و صالح قانونی صورتحکومت به
« بشناسند تیکشورها را به رسم نیا رندحق ندا ییاروپا یها اعراض نکرده است، دولت

(Nirmal, 2000: 76مترن .)اتیمعتقد بود که واقع کایمتحده آمر االتیبرخالف ا خی 
 ببرد. نیبر مستعمراتش را از ب تیاعمال حاکم یبرا ایدولت اسپان یحقوق قانون تواند ینم

« موثر تیحاکم» نیبر دکتر کایمتحده آمر االتیو ا ایتانیبر یها مقابل، دولت یسو در
دهه است که  کیاز  شیکه ب تیواقع نیها، نظر به ا دولت نیداشتند. به اعتقاد ا دیتاک

مستعمره خود در قاره  یها نیو پرتغال فاقد سلطه و کنترل موثر بر سرزم ایاسپان یها دولت
داده و  لیخود را تشک یمحل یها دولت ها، نیساکن در آن سرزم ردمانهستند و م کایآمر

را در نظر گرفت و آنها را مورد  تیواقع نیا ستیبا یبر آنجا دارند، م یموثر تیاکمح
 قرار داد.  ییشناسا

در قاره اروپا  انییکه خواستار قطع نفوذ اروپا کایمتحده آمر االتیا یاسیو مصالح س منافع
 یدر سخنران کا،یجمهور وقت آمر سیطلبان آمد. مونروئه، رئ استقالل یاریبه  زیبود ن

دخالت  تیبر ممنوع یمبن کایآمر دیجد استیس 5901خود در کنگره در دسامبر 
مونروئه معروف  نیکرد که بعدها مفاد آن به دکتر رادیرا ا کایدر امور قاره آمر انییاروپا

 یها نیآن بود که آن کشور خود را محقِ دخالت در سرزم نیدکتر نیشد. مضمون ا
واقع در  یها نیاز دخالت در سرزم خواهد یم ها ییاروپا و در مقابل، از داند ینم ییاروپا

 (.90: 5149 ،یگدلیب ییایاجتناب ورزند )ض کایقاره آمر

با  ییاروپا بیرق یها که منافع آن کشور در خصوص مستعمرات دولت ایتانیبر دولت
 5909همسو شده بود، در دسامبر  کایدر آمر ها ییمتحده در قطع نفوذ اروپا االتیمنافع ا
 ایتانیکرد. بر یی( را شناسایکنون نی)آرژانت رسآینسیو بو ایکلمب ک،یمکز یها دولت
مؤثر  یدولت یکرد که آنها دارا هیاساس توج نیرا بر ا ها دولت نیاستقالل ا ییشناسا

گردد تا بتوان  متنظی ها دولتبا آن  ایتانیبر انیمبرم وجود دارد که روابط م یازیهستند و ن
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 مسئول شاندر سواحل ایخود و  نیدر سرزم ییایتانبری اتباع با رفتار برابر در را هاآن
 (.Fabry, 2010: 60) دانست

 به کردن پشت رااعتراض کرد و آن  ایتانیاقدام بر نای به شدتبه ایخارجه وقت اسپان ریوز
 نیا تیرا تخلف از رعا سیاقدام انگل ایدانست. اسپان یو حقوق یاخالق های¬ارزش

 ایکند و حقوق مشروع پادشاه اسپان جادیحق ا تواند یدانست که شورش نم یقاعده حقوق
(. Fabry, 2010: 61برد ) نیاز ب نیالت یکایدر آمر ورآن کش هاینیرا بر سرزم

 ییدر زمان شناسا زین ایتانیتکرار شده بود و دولت بر گریبار د خیجالب توجه است که تار
مشابه، به آن دولت  یشکل و با عبارات نیبه فرانسه به هم 5459در  کایمتحده آمر االتیا

 اعتراض کرده بود.

در  زین ایباعث شد تا دولت اسپان تیطلب در نها استقالل یها دولت یبقا یعمل تیواقع
 ایاسپان 5919هفتم و در سال  ناندیشود. سه سال بعد از مرگ فرد میتسل تیواقع نیبرابر ا
 یها بشناسد. دولت تیبه رسم نیالت یکایگرفت مستعمرات سابق خود را در آمر میتصم

در  ایتنها پس از اقدام خود دولت اسپان زیسوئد و فرانسه ن پرتغال،، هلند، دانمارک، پروس
مستعمرات سابق  ییبه شناسا کا،یخود در قاره آمر نیشیاستقالل مستعمرات پ ییشناسا
 (.Menon, 1994: 112اقدام کردند )در آن منطقه  ایاسپان

 روند استعمارزدایی در دوران جامعه ملل

بزرگ در سر  یقدم گذاشت، دو آرزو یکه به مذاکرات صلح ورسا یهنگام لسونیو
 لیدوم او تشک یسرنوشت مردمان و آرزو نییحق تع نیاول او، تام یداشت. آرزو

 دانست یم یجهان تیکننده صلح و امن نیهدف را تام نیا یبود. و یسازمان بزرگ جهان
 51جامعه ملل بگنجاند. ماده  ثاقیم رسرنوشت را د نییو به دنبال آن بود تا حق تع

سرنوشت بود.  نییاشاره به حق تع یحاو د،یگرد شنهادیکه توسط او پ ثاقیم سینو شیپ
 دیدول عضو تاک یارض تیتنها بر حفظ تمام ثاقیم یینها 51رد شد و ماده  شنهادیپ نیاما ا

 ,Raic) دگرفته ش دهیشان ناد سرنوشت نییها در تع آرمان ملت ،یداشت و به نحو

2002: 194.) 
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جامعه ملل  ثاقیسرنوشت را صراحتا در م نیینتوانست اصل حق تع لسونیوجود آنکه و با
و موفق شد نهاد  امدین رونیب یاز کنفرانس صلح روسا زین یوارد کند اما دست خال

سرنوشت  نییماده به حق تع نیجامعه ملل بگنجاند. در ا ثاقیم 00را در ماده  «مومتیق»
حق  نیتام مومت،ینظام ق سینهاد و هدف از تاس نیا لیشکت  نشده اما فلسفه یا اشاره

جنگ اول   جهیبوده است که در نت ییها نیسرنوشتِ ساکنان آن دسته از سرزم نییتع
 ده بودند.دشمن منتزع ش یاز کشورها یجهان

بر مستعمرات دول  تیاول، موضوع حاکم یبذکر است که بعد از جنگ جهان الزم
و  ایتانیبر یعنیجنگ  روزیپ یاصل یها خورده مورد بحث قرار گرفت. دولت شکست

اعتقاد بودند  نیرا تحت استعمار داشتند، بر ا یادیز یها نیسرزم زیفرانسه که خود آنها ن
از غنائم جنگ،  یبعنوان بخش ستیبا یم یعثمان یکه مستعمرات سابق آلمان و امپراتور

 ,Raicخصوص اصرار داشت ) نیدر ا ایتانیبر ژهیشود، بو میتقس روزیپ یها دولت انیم

فرانسه،  ا،یتانیبر یعنی یدر جنگ اول جهان نیمتفق یها (. در واقع دولت195 :2002
مستعمرات  صیصتخ یقبالً به صورت جداگانه در خصوص چگونگ ایتالیژاپن و ا ه،یروس

تحت استعمار آلمان و  یها نیسرزم بیترت نیدشمن به خود توافق کرده بودند. به ا
آنها را اداره  یگریاما دولت حاکم د ماند یم یکماکان مستعمره باق یعثمان یامپراتور

 (.Matz, 2005: 52) کرد یم

مخالفت کرد و خواهان آن شد که  دهیا نیبا ا کا،یجمهور وقت آمر  سیرئ ،لسونیو اما
تا  رندیسابق، تحت نظارت جامعه ملل قرار گ یها متعلق به دولت یِاستعمار یها نیسرزم

جامعه ملل  تیبتوانند به عضو کینزد ندهیو توسعه الزم، در آ ها تیپس از کسب صالح
حصول  یالزم را برا طیکه هنوز شرا گرفتند یقرار م مومتیقتحت  ییها نی. سرزمندیدرآ

 توانستند یها، نم استقالل بدان یفور یدر صورت اعطا یعنیبودند  اوردهیاستقالل بدست ن
در سطح  رایز شدند یم میبه سه دسته تقس ها نیسرزم نی. اندیامور خود را اداره نما

 00ماده  9تا  9 یبه موجب بندها ستعمرهم یها نیاز توسعه قرار نداشتند. سرزم یا مشابه
 ,Umozurikeشدند ) می( تقسC,B,Aبه سه گروه ) شرفتیو برحسب درجة پ ثاقیم

1972: 35-40.) 
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 انیم 5459در سال  یموافقتنامه مخف ،یعثمان یتحت سلطه امپراتور یها نیمورد سرزم در
آن  یشد و ط معروف کویپ -کسیکه به موافقتنامه سا دیو فرانسه منعقد گرد ایتانیبر

 سیانگل انیقرار داشتند، م یعثمان یکه تحت سلطه امپراتور یو کرد یعرب یها نیسرزم
عراق و اردن را برعهده  ن،یفلسط یها نیسرزم مومتیق تانشد. انگلس میو فرانسه تقس

 هیلبنان از سور ،یاسیس لیبزرگ مسلط شد. بعدها به دال هیبر سور زیگرفت و فرانسه ن
قرار گرفتند و به  Aدر گروه دسته  یتحت سلطه عثمان نیپنج سرزم نیا. دیمنتزع گرد

که به آن درجه  ها نیسرزم نیا بهشد  نیجامعه ملل، قرار بر ا ثاقیم 00ماده 9موجب بند 
 داده شود.  یاستقالل فور اند، دهیاز رشد رس

 یها نیاز آلمان نسبت به سرزم ،یمعاهده صلح روسا 554به موجب ماده  نیهمچن
شد. مستعمرات  دیجنگ، خلع  نیو متفق روزیپ یها ماورابحار آن دولت به نفع دولت

 -شامل رواندا قای: اداره مستعمرات آلمان در شرق آفردیگرد میشرح تقس نیآلمان به ا
کامرون و  یها نیواگذار شد. سرزم ایتانیبه بر گاینو اداره تانگا کیبه دولت بلژ یبروند

. دیکشورها واگذار گرد نیشدند و اداره آنها به ا میتقس ایتانیو برفرانسه  انیم زیتوگو ن
( به انگلستان و ایب ی)نام یجنوب غرب یقایقرار گرفتند. آفر Bدر گروه  ها نیسرزم نیا

 نیآنها اداره شوند. ا "مومتیق" ریتا ز دیآرام به ژاپن واگذار گرد انوسیاق ریجزا
 گرفتند.قرار   Cدر گروه  زین ها نیسرزم

تحت  یها نیسرنوشت ساکنان سرزم نییاعمال حق تع مومت،یق ستمیس ییهدف نها  
. اما دندیبه استقالل رس Aگروه  یها نیسرزم یتمام 5491بود. تا سال  A،C,B مومتیق

 نییماندند و تع یباق مومتیهمچنان تحت ق Cو  B یها مندرج در گروه یها نیسرزم
 واگذار شد.  تحدبه سازمان ملل م ها نیسرزم نیسرنوشت ا
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 یسرنوشت قرار داشت. نکته اساس نییاصل تع یبر قبول ضمن مومتینهاد ق یو مبنا اساس
مجزا از دولت اداره  ینیسرزم مومت،یتحت ق نیآن است که سرزم مومتیدر قبول نهاد ق

 نیساکنان سرزم ةرفاه و توسع نیتأم میکشور ق یو اساس یاصل فةیکننده آن است و وظ
صرفاً به نفع ساکنان آن صورت  یستیبا نیادارة سرزم س،اسا نی. بر اباشد یمستعمره م

رفاه و توسعة ملل  ا،یبینام ةیقض ی( در بررسICJ) یدادگستر یالملل نیب وانی. دگرفت یم
 است. دهینام "مقدس متمدن نمودن  فةیوظ"جامعه ملل،  ثاقیرا به نقل از م مومتیتحت ق

و  ینشیمستعمرات به صورت گز یسرنوشت برا نییدر دوران جامعه ملل، حق تع متاسفانه
و  دیشکست خورده جنگ مقرر گرد یها متعلق به دولت یها نیتنها در مورد سرزم

 نیوارد نشدند. بنابرا مومتیق ستمیجنگ در س روزیتحت استعمار دول پ یها نیسرزم
عام گردد. بر  الملل نینتوانست وارد حقوق ب تسرنوش نییدوران اصل تع نیهنوز هم در ا

 یسرنوشت برده نشد اما برا نییاز حق تع یجامعه ملل نام ثاقیاساس است که در م نیهم
حقوقدانان  تهیهمانگونه که کم قتیقرار داده شد. در حق مومتینظام ق ها نیسرزم یبرخ

 یاسیس یسرنوشت در دوران جامعه ملل، اصل نییجامعه ملل خاطرنشان نموده است؛ تع
 (.Koskenniemi, 1994: 246نشده بود ) لیتبد یحقوق یا بوده و به مقرره

 متحد ملل سازمان دوران در استعمارزدایی

ها است.  سرنوشت ملت نییدر توجه به حق تع یمنشور سازمان ملل متحد نقطه عطف
 هیحق استقالل به مستعمرات نبود اما رو یکنندگان منشور، اعطا نیهرچند که مراد تدو

سرنوشت مندرج  نییسازمان ملل متحد باعث شد تا از اصل حق تع یمجمع عموم یبعد
استقالل  یخود از جمله ادعا ندهیسرنوشت آ نییتع یدر منشور، حق ملل مستعمره برا

با  یتدول استعمارگر ح ینکته بود که برخ نیترس از هم لیشود. در واقع به دل ریتفس
که مراد از اصل مذکور، حق بر  یارائه شده در مذاکرات مقدمات حاتیوجود توض

 شوراصل در من نیمخالف درج ا ،یخطر نیچن ینیب شیبا پ ست،یاستقالل مستعمرات ن
 بودند.
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 یزندگ ییها نیجهان در سرزم تیاز جمع یریکث 5491بذکر است که در سال  الزم
 کیسازمان ملل متحد، نزد لیبرخوردار نبودند. زمان تشک یکه از استقالل مل کردند یم

 بایکه تقر کردند یم یزندگ رمستقلیمستعمره و غ یها نینفر در سرزم ونیلیم 511به 
(. Henn, 2010: 67) شد یزمان را شامل م نجهان در آ تیاز جمع یمیبه ن کینزد

 قرار داشتند. بیکارائ یایو در هیانوسیاق ا،یآس قا،یآفر یها مستعمره در قاره یها نیسرزم

اداره  یها دوران سازمان ملل متحد، دوازده دولت سابقا استعمارگر بعنوان دولت در
سازمان از آنها با عنوان  یرسم اتیمستعمره انتخاب شدند که در ادب یها نیکننده سرزم

عبارت  اه نیسرزم نیاداره کننده ا یها . دولتشد ینام برده م«  رخودمختاریغ نیسرزم»
 ا،یتالیا ک،یهلند، بلژ ا،یفرانسه، پرتغال، اسپان ا،یتانیبر کا،یآمرمتحده  االتیبودند از ا

 یقبالً دارا زیآلمان و ژاپن ن یها . دولتلندیوزیو ن ایاسترال ،یجنوب یقایدانمارک، آفر
بودند اما پس از شکست در جنگ  ایو شرق آس قایدر قاره آفر بیبه ترت یمستعمرات

 سازمان ملل متحد قرار گرفت.  مومتیار نظام قیدوم، مستعمرات آن کشور در اخت یجهان

از حق  سیو انگل کایمتحده امر االتی، ا5495و در اوان سال  یدوران جنگ دوم جهان در
 نیو تام جیجنگ ترو انیدر پا دینام بردند که با یاز اهداف یکیسرنوشت بعنوان  نییتع

مستعمره به  یها نیعنوان ناظر  به حق سرزم چیبه ه دیرا نبا کیگردد. اما منشور اتالنت
در همان دوران انگلستان  رایز دیرس یبه نظر م یعیامر طب نیکسب استقالل دانست. ا

سپتامبر  4 خیدر تار لینظر آن است که چرچ نیا دیبود. مو یادیمستعمرات ز یدارا
 در مجلس عوام انگلستان به صراحت اعالم نمود:  5495
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نسبت به هندوستان، برمه  ژهیمستعمره )بو یها نیسرنوشت در مورد مردم سرزم نییتع حق»
 ت،ی. بلکه تنها به اعاده حاکمگردد ی( اعمال نمایتانیبر یامپرتور یها بخش گریو د

آلمان  وغی ریاشاره دارد که ز ییاروپا یها ها و ملت به دولت یمل اتیو ح یخودگردان
و  لیکه چرچ رسد ی(. در واقع به نظر مCassese, 1995: 37« )قرار دارند یناز

( کیبالت یها ی)مانند اعاده استقالل جمهور یسلطه شورو ریز یها نیروزولت به سرزم
متفق در حال جنگ با آلمان بوده و  یآنکه هنوز کشورها لیاند اما به دل نظر داشته

در مجلس عوام  یبه حکومت شورو حیاز اشاره صر لیمتحد آنان بود، چرچ یشورو
 .دیاستنکاف ورز

استقالل به  یبه اعطا یلیتما زیمستعمرات بودند ن یجنگ که دارا روزیپ یکشورها گرید
ادعا آن است که در مذاکرات دمبارتن اوکس و در  نیا دیمستعمرات نداشتند. مو

و  شود ینم دهیسرنوشت د نییاز اشاره به حق تع یمنشور ملل متحد، نشان سینو شیپ
سرنوشت  نییاز اشاره به حق تع زین دیجد ازمانجامعه ملل، در منشور س ثاقیهمچون م

با فشار دولت  کویدر سانفرانس ییو در مذاکرات نها 5491 لیشده بود. در آور یخوددار
اول  تهیدول حاضر در کم تیمستعمره بود ( و حما نی)که رسماً فاقد سرزم یشورو

از  یکیسرنوشت بعنوان  نیی( حق تعیوگسالویو  هیسور ن،رایا ن،یمصر، اکرا ن،یپیلی)ف
 :Cassese, 1995) دیگرد نییمنشور( تع کیماده  0اهداف منشور ملل متحد )بند 

41.) 

به شدت با درج  ایتانیو بر کیاز جمله بلژ ییبود که دول استعمارگر اروپا یدر حال نیا
با  لی(. چرچHiggins, 2003: 22-23سرنوشت در منشور مخالف بودند ) نییحق تع

در  یو شورو کایمتحده آمر االتیا یاز سو یشنهادیپ یها اعالم مخالفت خود با طرح
 یبقا یبرا یسازمان ملل متحد، آن را خطر وبدر چارچ مومتیق ستمیس جادیخصوص ا

 یندارد. ول یمطامع ارض ریکب یایتانیبر»اظهار داشت:  ی. ودانست یم ایتانیبر یامپراتور
لطمه  ایتانیبر یاست آنچه را که دارد حفظ کند، و هر کس که بخواهد به امپراتور لیما

 (. 10: 5199)سونار کالن، « بزند، با جنگ روبرو خواهد شد
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و  یقوم یها گروه یکه دارا ایهمچون ونزوئال و کلمب یراستعماریغ یها دولت یبرخ
 نیمخالفت خود را بر ا یمبنا حق در منشور مخالفت کردند و نیبا درج ا زیبودند ن تیاقل

در  تیو اقل یقوم یها امر موجب سوء استفاده گروه نیاستدالل قرار داده بودند که ا
را به مخاطره خواهد انداخت  یالملل نیو ب یمستقل خواهد شد و نظم داخل یکشورها

(Cassese, 1995: 39 .) 

ماده  نیتدو ونیسیبه کم یکه گزارشگر سور یها، در گزارش دولت یرفع نگران یبرا
حق نام برده  نیا یبرا یژگیو و صهیسرنوشت ارائه نمود، چهار خص نییمربوط به حق تع

 شد:

 نیسرنوشت ارائه دهند. از ا نییاز حق تع یجابیا یفیکه تعر ستندیها قادر ن دولت -5
قابل استنباط  لیذ یها و برداشت یکه معان افتیدر یبه صورت سلب توان یمفهوم تنها م

 .ستین

 حاکم؛ یها از دولت یقوم یها و گروه تیاقل یها * حق جداشدن گروه

 نییمستعمره، حق تع یها نیاستقالل: در خصوص سرزم لی* حق مستعمرات به تحص
در بند ب  یاست نه استقالل. از واژه خودگردان «یخودگردان» یسرنوشت تنها به معنا

 رخودمختاریغ یها نیها در برابر سرزم دولت فیااز وظ یکیمنشور بعنوان  51ماده 
که در بند  گردد یم تیمنشور تقو 59گزاره با توجه به مفاد ماده  نیاستفاده شده است )ا

)که متفاوت از نظام حاکم بر  مومتینظام ق یاز اهداف اساس یکیماده  نیب ا
 یبه سو مومتیتحت ق یها نیسرزم یجیتوسعه تدر( »... باشد یمستعمره م یها نیسرزم

متفاوت از  یندارد خودگردا نینام برده شده است که نشان از ا« و استقالل... یخودگردان
 . باشد یاستقالل م

انتخابات  قی* حق مردم ساکن در دول حاکم به انتخاب آزادانه حاکمان خود از طر
 و آزادانه.  کیدموکرات ،یا دوره
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تعلق دارند  یدو کشور حاکم کنون ای کیچند ملت که به  ایو الحاق دو  وستنی* حق پ
رو  حق از آن نی(. ا ییجو الحاق یها دهند )جنبش لیمجزا را تشک یدولت بیترت نیکه بد

 .ستین رشیمورد پذ یطلب هیقابل قبول است که تجز ریغ

از اهداف  یکیمفهوم تنها بعنوان  نیسرنوشت آن است که از ا نییدوم حق تع یژگیو -0
 تحقق آن مشخص نشده است. یبرا یسازمان نام برده شده است و راهکار مشخص

 اتیدر حقوق برابر مردمان و آنگونه که ه شهیسرنوشت، ر نییمفهوم حق تع -1
توسعه  یبرا یا لهینژادها دارد. لذا تنها وس یدر برابر شهیر دیگو یم نیپیلیف یندگینما

 اصل دارد. نیاز قدرت محدود ا تیامر حکا نیهم هاست. ملت انیروابط دوستانه م

از اهداف سازمان نام برده شده  یکیسرنوشت تنها بعنوان  نییاصل تع نکهینظر به ا -9
کرده است و  فیسرنوشت را تعر نییاست و با توجه به آنکه منشور ملل متحد نه حق تع

سرنوشت  نییحق تع»و  «یسرنوشت خارج نییحق تع» انیم یزیتما ق،ینه به صورت دق
دول عضو در  یبرا یو فور میمستق یقائل شده است، لذا منشور تعهدات حقوق «یداخل

 (.Cassese, 1995: 42-43نکرده است ) جادیرابطه ا نیا

آور  سند الزام نیمعاهده چندجانبه، اول کیمنشور ملل متحد بعنوان  ن،یوجود ا با
 تیواقع نیدر ا بیترت نیسرنوشت نام برده است و بد نییاست که از حق تع یالملل نیب

 یخصوص تلق نیدر ا یاصل در منشور را نقطه عطف نیدرج ا دیکه با ستین یدیترد
سرنوشت به حقوق موضوعه دانست  نییرا نقطه آغاز ورود حق تع 5491نمود و سال 

(Emerson, 1971: 463.) 

 تیفاقد حاکم یها نیموضوع سرزم بذکر است که در منشور ملل متحد سه فصل به الزم
 میرا به دو دسته تقس تیفاقد حاکم یها نیاختصاص داده شد. در واقع منشور، سرزم

 را مقرر نموده است: یخاص باتیهر کدام ترت یکرده و برا

 (؛51و  50)موضوع فصول  مومتیتحت ق یها نی* سرزم

 (؛ازدهمی)موضوع فصل  رخودمختاریغ یها نی* سرزم



 05 |  یزیستار عز

 نیاداره ا طیخاص هستند. شرا یسازوکار نظارت یدارا مومتیتحت ق یها نیسرزم     
منشور  95بر اساس ماده  مومتیق یخواهد بود و شورا مومتیمطابق قرارداد ق ها نیسرزم

فاقد نظام  رخودمختاریغ یها نیخاص خود را انجام خواهد داد. اما سرزم یاقدامات نظارت
 مومتیق یرا به شورا ها نیسرزم نیهستند و ملل متحد نظارت بر اداره ا یخاص ینظارت

مقررات متحدالشکل در مورد مستعمرات  یجهت برقرار کایآمر یها نسپرده است. تالش
سرنوشت با مخالفت  نییبه هدف استقالل و اعمال حق تع مومتیتحت ق یها نیو سرزم

 یها نینوع سرزم دوقسمت هر  نی(. در اSimma, 1995: 1090روبرو شد ) ایتانیبر
 یرا که مجمع عموم یو سپس اقدامات ردیگ یقرار م یالذکر مورد مطالعه و بررس فوق

و توسعه حق  ها نیسرزم نیبر اداره ا ینظارت سمیسازمان ملل متحد در جهت توسعه مکان
 کرد. میخواه حیسرنوشت نسبت به آنها انجام داده است را توض نییتع

 تحت قیمومتسرزمینهای 

در کنفرانس مسکو رهبران متفقین توافق نمودند که همچون تجربه پیشین جنگ 

های مستعمره دشمن تحت کنترل ملل متحد قرار داده شود و در  جهانی اول، سرزمین

هایی اعمال شود که  کنفرانس یالتا نیز توافق شد که نظام قیمومت در مورد سرزمین

منشور درج خواهد شد. الزم بذکر است زمانی که وزیر  55فهرست آنها متعاقباً در ماده 

خواست تا گزارش خود در مورد تاسیس « 5ستتینیوسدوارد اا»خارجه وقت آمریکا 

که قبال به تایید رهبران آمریکا و شوروی رسیده بود را در جلسه « شورای قیمومت»

ل به شدت عمومی رهبران سه کشور بزرگ فاتح جنگ دوم جهانی ارائه کند، چرچی

هرگز اجازه نخواهد »برآشفت که چرا در این خصوص با او مشورت نشده و اعالم کرد: 

داد که چهل پنجاه کشور در امور حیاتی امپراتوری بریتانیا دخالت کنند و تا موقعی که او 

در منصب نخست وزیری قرار دارد، حتی یک وجب از میراث امپراتوری را به کسی 

یوس سعی کرد نخست وزیر را آرام کند و برای او توضیح داد که استتین«. نخواهد داد

شود و تنها به مناطقی نظیر  طرح قیمومت به هیچ وجه به امپراتوری بریتانیا مربوط نمی

                                                                                                                 
5
. Edward R. Stettinius  
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)سونار کالن،  جزایر ژاپن که از زیر سلطه دشمن خارج خواهد شد، اختصاص دارد

شورای قیمومت رضایت داد. با  ( تا آنکه چرچیل آرام شد و او هم به تاسیس45: 5199

 منشور چنین نوشته شد و به تصویب رسید: 55ماده توجه به توافق دول بزرگ، 

های ذیل قرار دارند و  شود که در ردیف هایی می نظام قیمومت شامل سرزمین -5»

 ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند: 

 یت هستند. هایی که اکنون تحت وصا سرزمین *

هایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن  سرزمین *

 مجزا گردد. 

هایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار  سرزمین *

 داده شود.

هایی از  به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمین -0

 «.با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمدالذکر  های سابق ردیف

 تحت های آغاز بکار کرد. سرزمین 5499دسامبر  51سیستم قیمومت ملل متحد از 

 سیستم تحت متحد ملل سازمان تشکیل از پس ج )جامعه ملل( و ب گروه قیمومت

 نامیبیا یا غربی جنوب الزم بذکر است که آفریقای گرفتند. قرار جدید سازمان قیمومت

 سال از های تحت قیمومت جامعه ملل قرار داشت. این سرزمین سرزمین Cنیز در گروه 

 اشغال به 5401 و 5451 های سال بین و بود آلمان استعمار و کنترل تحت 5451 تا 5999

 اما بسپارد جنوبی آفریقای به را آن قیمومت تا پذیرفت بریتانیا سپس و آمد در بریتانیا

 یکجانبه صورت به قیمومت سیستم به که کرد اعالم 5499 سال در جنوبی آفریقای دولت

 ملل سازمان مخالفت با که داد قرار خود مستقیم اداره تحت را نامیبیا و دهد می خاتمه

سازمان خواهان آن شد که یا آفریقای جنوبی بعنوان دولت اداره کننده  .شد مواجه متحد

ها عمل نماید و یا فوراً  نامیبیا به تعهدات خود همچون دیگر دول اداره کننده این سرزمین

 نشینی کند. از آن سرزمین عقب
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های استرالیا، بلژیک، بریتانیا و نیوزیلند  همچنین در اجالس اول مجمع عمومی؛ دولت

های تحت قیمومت خود را تحت نظارت شورای  عالم نمودند که موافقند سرزمینا

 (.Umozurike, 1972: 102)قیمومت قرار دهند 

های  ها مانند بلژیک از قراردادن تمامی سرزمین جالب توجه است که برخی دولت

تحت اداره خود در ذیل نظام قیمومت ملل متحد خودداری کردند. بلژیک دو سرزمین 

«. بروندی -سرزمین رواندا»و « کنگوی لئوپولدویل»مستعمره در آفریقا در اختیار داشت: 

به موجب قانونی که در به جهت مساحت بیشتر کنگو و همچنین منابع معدنی آن کشور، 

ک وضع شد، کنگو بعنوان بخشی از سرزمین ملی بلژیک تلقی در پارلمان بلژی 5419سال 

های تحت قیمومت قرار  بنابراین دولت بلژیک نام کنگو را در فهرست سرزمین گردید،

لند نیز که در دوران جنگ دوم جهانی در اختیار ایتالیا  دو سرزمین لیبی و سومالی 5نداد.

منشور ذیل نظام قیمومت ملل  55بود پس از شکست موسولینی بر اساس بند دوم ماده 

 0متحد قرار گرفتند.

منشور ذکر شده است که در ارتباط با  51اهداف اصلی نظام قیمومت در ماده 

 دارد: توان به بند )ب( این ماده اشاره داشت که چنین مقرر می موضوع این مقاله می

های  اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمین –اقتصادی  –کمک به پیشرفت سیاسی  *»

تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حکومت خودمختاری یا استقالل بر حسب 

اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایالت مردم مزبور که 

                                                                                                                 
 یکشورها متصرفات نییتع مورد در 5999 سال در آلمان کنفرانس ماتیتصم متعاقب که است بذکر الزم .5

 تحت کنگو آزاد کشور لیتشک دستور تا شد داده اجازه کیبلژ پادشاه دوم لئوپولد به قا،یآفر قاره در ییاروپا

 تا. ساخت منضم کیبلژ به را نیسرزم نیا 5419 مصوب قانون یط کیبلژ دولتبعدا  .کند صادر را کیبلژ استعمار

 آن به کنگو رخودمختاریغ نیسرزم مورد در خواست کیبلژ از 5411 دهه در متحد ملل سازمان یعموم مجمع آنکه

 یجمهور عنوان با االن و دیرس استقالل به کیبلژ یکنگو 5491 ژوئن 11 در تینها در و دهد گزارش کشور

 .شود یم شناخته کنگو کیدموکرات
 مهیضم کی شماره جدول در را الزم اطالعات گرید و کننده اداره دول نام و مومتیق تحت یهانیسرزم فهرست .0

 .دییفرما مطالعه مقاله
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طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت  به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر

 «....بینی شده باشد پیش

در راستای تحقق اهداف مندرج در ماده فوق الذکر، اختیارات و وظایفی برای مجمع 

منشور از آن نام برده شده  99و  95عمومی و شورای قیمومت قرار داده شد که در مواد 

های ارسالی از  توانستند گزارش است و بر اساس مواد فوق الذکر این ارکان سازمان می

رسی نمایند و ضمن رسیدگی به شکایات ساکنین این سوی دول اداره کننده را بر

 ها به صورت متناوب از این مناطق بازدید نمایند. سرزمین

اند. با  های تحت قیمومت به استقالل دست یافته در حال حاضر تمامی سرزمین

( 5449استقالل پاالئو بعنوان آخرین سرزمین تحت قیمومت )به تاریخ اول اکتبر 

از تاریخ اول نوامبر همان  5449می  01قیمومت به موجب قطعنامه های شورای  فعالیت

نامه شورا اصالح و برگزاری اجالس ساالنه منتفی گردید.  سال به تعلیق در آمد و آیین

همچنین مقرر شد از این پس شورا تنها در صورت ضرورت و به درخواست رییس یا 

شورای امنیت سازمان ملل  اعضای شورا و یا تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی و

متحد تشکیل جلسه دهد. قابل توجه است که در گزارش تجدید ساختار سازمان ملل 

متحد، کوفی عنان دبیرکل سابق ملل متحد، خواهان حذف کامل شورای قیمومت شده 

 (.Report of the High-level Panel, 2204: para 299) بود

 سرزمینهای غیرخودمختار
هایی که باید تحت نظارت شورای  منشور، سرزمین 55گفته شد در ماده همانطور که 

دول استعمارگر، مخالف اعمال نظارت گرفتند، مشخص شده بود اما  قیمومت قرار می

ای داخلی تلقی کرده و شمول  المللی بر مستعمرات خود بودند زیرا این امر را مساله بین

دانستند و از هر گونه اشاره به تعهد  نظام قیمومت بر مستعمرات را قابل قبول نمی

 ,Raic) ( اجتناب شد51ماده  Eبر اساس بند  گزارشدادن  المللی )به استثنای وظیفه بین

های غیرخودمختار،  بنابراین در منشور ملل متحد جهت نظارت بر سرزمین .(203 :2002

هایی نیز که غیرخودگردان تلقی  بینی نشده است. همچنین سرزمین نهاد خاصی پیش
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شوند نیز مشخص نشده بود. منشور تنها تعهداتی را برای دول مسئول اداره  می

 اند، تعیین کرده بود. هایی که هنوز به خودگردانی کامل نرسیده سرزمین

های  منشور )واقع در فصل مربوط به سرزمین 51الزم بذکر است که در ماده 

استفاده شده « 5خودگردانی»از واژه « حق تعیین سرنوشت»غیرخودمختار( بجای عبارت 

های تحت قیمومت از دو واژه  در خصوص سرزمین 59است. در حالی که در بند ب ماده 

استفاده شده است. بنابراین مشخص است که تدوین « 0استقالل»یا « خودگردانی»

ه استقالل برسند و به های تحت قیمومت ب اند که سرزمین کنندگان منشور، تنها بر آن بوده

های استعمارگر با کل منشور را برانگیزانند و  خواستند مخالفت دولت دالیل سیاسی نمی

 (.Patil, 2008: 44) های غیرخودمختار نبودند رو، خواهان استقالل سرزمین از این

دسامبر  59های غیرخودمختار در تاریخ  اولین اقدام مجمع عمومی در تعیین سرزمین

ای که مجمع عمومی تصویب کرد تعداد هفتاد و چهار  صورت گرفت. در قطعنامه 5499

 ,UN Doc. A/Res/66 (I)های غیرخودمختار قرار گرفتند ) سرزمین در فهرست سرزمین

14 Dec. 1946های غیرخودمختار  (. هرچند در منشور به نهاد تعیین کننده سرزمین

منشور  51ماده « ه»عتقاد بود که بر اساس بند ای نشده بود اما مجمع عمومی بر این ا اشاره

ها به  های ارسالی از سوی دولت ملل متحد از این اختیار برخوردار است که گزارش

دبیرکل سازمان ملل متحد را بررسی نماید و بعنوان امری مقدماتی از این صالحیت 

  .(Raic, 2002: 202)های غیرخودمختار را مشخص نماید  برخوردار است که سرزمین

ها تحت تصرف و استعمار چندکشور اروپایی )شامل بریتانیا، فرانسه،  این سرزمین

بلژیک، هلند و دانمارک( و سه دولت غیراروپایی )ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و 

 نیوزیلند( قرار داشتند. 

های استعمارگر برای تمایز وضعیت قانونی  رغم اصرار و احتیاط دولت علی

های غیرخودگردان، مجمع عمومی در عمل  های تحت قیمومت با سرزمین سرزمین

                                                                                                                 
5
. Self-governmen 

0
. Independence 
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های غیرخودمختار و تحت قیمومت به یک شیوه  ای را اتخاذ نمود که با سرزمین رویه

اولین اقدام مشخص مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت تسری حکم رفتار نماید. 

های  سرنوشت به سرزمینهای غیرخودمختار در تحصیل حق تعیین  مندی سرزمین بهره

 با 5410 دسامبر 59 تاریخ شود که در مربوط می 915 شماره قطعنامهتحت قیمومت به 

 .رسید تصویب به "سرنوشت تعیین به ها ملت و مردمان حقوق" عنوان

 مسئول که متحد ملل عضو های دولت»: آمده بود قطعنامه این اجرایی بند آخرین در

 سازی آماده منظور به بایست می هستند؛ قیمومت تحت و غیرخودمختار های سرزمین اداره

 تضمین تا کنند اتخاذ عملی اقدامات ها، سرزمین این سرنوشت تعیین حق تحقق زمان تا و

 بر حاکم حکومتهای اجرایی و قضایی های ارگان در ها سرزمین این بومی مردم که نمایند

 یا و کامل خودگردانی به تا سازند آماده را آنها و داشته مستقیم مشارکت ها، سرزمین آن

 (.A/RES/637(VII) A «)یابند دست استقالل

نوامبر  09)مورخ  519های شماره  این موضع مجمع عمومی به ترتیب در قطعنامه

( 5415دسامبر  55)مورخ  5599(، شماره 5419دسامبر  9)مورخ  911(، شماره 5411

عدم تحقق حق تعیین »ها هشدار داد که  این قطعنامهتکرار گردید. مجمع عمومی در 

بینی شده است  ها آنگونه که در منشور پیش سرنوشت، بنیادهای روابط دوستانه میان ملت

  5«.کند را مختل می

گروه از این زمان به بعد است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بجای استفاده از 

حق تعیین »استفاده شده بود از عبارت که در منشور « اصل تعیین سرنوشت»  واژه

رسد که مجمع عمومی بر این اعتقاد است که اصل مذکور  بهره برد. به نظر می« سرنوشت

 (.Raic, 2002: 215) الملل تبدیل شده است به حقی الزم االجرا در نظام حقوق بین

به صورت  5995پس از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 

های مستعمره را  المللی و سرزمین های غیرخودگردان را دارای ماهیتی بین صریح سرزمین

                                                                                                                 
5
. Cited in Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from 

Mauritius in 1965 (Sep. op. Cançado Trindade), para.12.  
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دارای شخصیتی حقوقی مستقل و مجزا از دولت استعمارگر دانست و دول استعمارگر را 

قانونا منع نمود که سرزمین مستعمره را بخشی از سرزمین خود تلقی نمایند، فشارها بر 

 GA Resolution 1467 (XIV) 12) ی استقالل فزونی گرفتدول استعمارگر برای اعطا

December 1959) اوج این رویکرد جدید ملل متحد در قطعنامه اعطای استقالل .

ها  شود که به موجب آن، هیچ تمایزی میان این دو نوع سرزمین دیده می 5491مصوب 

 (.Umozurike, 1972: 105) برقرار نگردید

 مجمع 5159 شماره مهم بسیار قطعنامه( 5114 آذرماه 09) با برابر 5491 دسامبر 59 در

 «مستعمره ملل و کشورها به استقالل اعطای  اعالمیه» عنوان با متحد ملل سازمان عمومی

 رسید. تصویب به

پیشنهاد اولیه طرح این قطعنامه از سوی رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی )نیکیتا  

در صحن مجمع عمومی مطرح گردید و هدف از  5491سپتامبر  01خروشچف( در 

 91عنوان گردید. « آزادسازی کامل و نهایی مردم از قید استعمار»تصویب این قطعنامه، 

اده نمودند و با این گالیه که روند استمارزدایی ای را آم آفریقایی قطعنامه -دولت آسیایی

 59کند است از مجمع عمومی خواهان تصویب این قطعنامه شدند. این قطعنامه در تاریخ 

 5رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید. 4رای موافق،  94با  5491دسامبر 

حقوق »جهانی به این قطعنامه و پس از تاکید بر ضرورت تامین احترام مقدمه در 

خاتمه فوری و بدون قید و »، سازمان خواهان «ها حق تعیین سرنوشت ملت»و « بنیادین بشر

تمامی مصادیق جداسازی و تبعیض »و « شرط استعمارگرایی در تمام اشکال و وجوه آن

 شد. « های گوناگون آن در جلوه

حاق وضعیت را باید نقطه عطفی در ال 5491دسامبر  59قطعنامه منع استعمار 

سازی قواعد  و همسان« تحت قیمومت»های  به سرزمین« های غیرخودمختار سرزمین»

                                                                                                                 
متحده  االتیو ا یجنوب یقایآفر ا،یفرانسه، پرتغال، اسپان ا،یتانیبر ک،ینیدوم یجمهور ک،یبلژ ا،یاسترال یکشورها .5

 دادند. ممتنع یراقطعنامه  نیبه ا کایآمر
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همانطور که گفته شد، تدوین کنندگان منشور  5ها دانست. حاکم بر این دو نوع سرزمین

های تحت قیمومت استفاده کرده بودند و برای  از حق تعیین سرنوشت تنها برای سرزمین

های  ر تنها از واژه خودگردانی استفاده شده بود. بنابراین دولتهای غیرخودمختا سرزمین

های تحت قیمومت، خود را متعهد به اعطای استقالل به  استعمارگر برخالف سرزمین

دانستند. این در حالی بود که واقعا هیچ تفاوت خاصی  های غیرخودمختار نمی سرزمین

همانطور  مختار وجود نداشت.های غیرخود های تحت قیمومت با سرزمین میان سرزمین

کنگوی »که قبال گفته شد بلژیک دو سرزمین مستعمره در آفریقا در اختیار داشت: 

به جهت مساحت بیشتر کنگو و همچنین منابع «. بروندی -سرزمین رواندا»و « لئوپولدویل

در پارلمان بلژیک، کنگو بعنوان  5419براساس وضع قانونی در سال معدنی آن کشور، 

بنابراین دولت بلژیک نام کنگو را در فهرست  از سرزمین ملی بلژیک تلقی شد. بخشی

های تحت قیمومت قرار نداد و کنگو رسما بخشی از سرزمین بلژیک تلقی  سرزمین

 -شد. اما سرزمین رواندا گردید و پادشاه بلژیک رسما پادشاه کنگو نیز محسوب می می

  قرار گرفت. های غیرخودمختار بروندی در فهرست سرزمین

و عملکرد بعدی مجمع عمومی باعث شد که از اعطای حق تعیین  5491قطعنامه 

های  های غیرخودمختار نیز به صراحت سخن به میان آید و دولت سرنوشت به سرزمین

ها نیز بدانند. هر چند این  استعمارگر را ملزم به پذیرش حق تعیین سرنوشت این سرزمین

الملل عرفی موجود در زمان تصویب  توانست مبین حقوق بین نمیقطعنامه شاید به وضوح 

: 5141زعم دیوان مبنای توسعه بعدی در این رابطه قرار گرفت )زرنشان،  باشد، اما به

011.) 

                                                                                                                 
 ادغام رخودمختار،یغ یهانیسرزم با مومتیق تحت یهانیسرزم تیوضع یساز همسان آشکار قیمصاد از یکی. 5

 ملل سازمان یعموم مجمع. بود پاپوا رخودمختاریغ نیسرزم با( مومتیق تحت یهانیسرزم)از  نو نهیگ نیسرزم

 در ساکن مردمان لیتما و خواست به توجه با که کرد اعالم 5455 دسامبر 01 مورخ 0991 شماره قطعنامه یط متحد

 به ریاخ عنوان نیهم با نیسرزم نیا 5451 سال در. افتی رییتغ پاپوا نو نهیگ به وریمز نیسرزم نام مزبور، یهانیسرزم

 .درآمد متحد ملل سازمان تیعضو به سال همان در و دیرس استقالل
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آثار غیرقانونی »المللی دادگستری در رای مشورتی  بر همین اساس است که دیوان بین

شورای امنیت  059نظر از صدور قطعنامه  ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا قطع

و همچنین رویه مجمع عمومی بعنوان  5159از قطعنامه منع استعمار شماره (« 5455)

 های غیرخودمختار نام برده است:  توسعه عملکرد در رابطه با سرزمین

ای که  های غیرخودمختار به گونه الملل در رابطه با سرزمین توسعه بعدی حقوق بین»

گیری اصل حق تعیین سرنوشت برای همه  ر ملل متحد بیان شده، مبین شکلدر منشو

مجمع  5159بایست از هنگام تصویب اعالمیه  آنهاست. نقطه عطف چنین تحولی را می

هایی را که تا آن  عمومی سازمان ملل متحد جستجو کرد که به واقع تمام مردم و سرزمین

  5«.گرفت ربر میزمان هنوز به استقالل دست نیافته بودند، د

آثار »با عنوان  0154المللی دادگستری در رای مشورتی سال  اخیرا نیز دیوان بین

 تعیین حق اعالم کرد که« حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از کشور موریس

 افزون.  است گردیده قلمداد متحد ملل اهداف زمره در  متحد ملل منشور در سرنوشت

 شمار به عرفی الملل بین حقوق اصول از سرنوشت تعیین حق دیوان، اعتقاد به براین

 از حاکی را متحد ملل عمومی مجمع 5159 قطعنامه دادگستری المللی بین دیوان. آید می

 عنصر» هم دیوان، نظر از. است آورده بحساب سرنوشت تعیین بر حق عرفی خصیصه

 چنین و است شده تجمیع 5159 قطعنامه در المللی بین عرف «0عنصر معنوی» هم و «مادی

 سرنوشت تعیین بر حق استعمار، بند در های سرزمین که دارد آن بر داللت ای قطعنامه

 اما است، آور الزام غیر ای قطعنامه شکلی نظر از 5159 قطعنامه هرچند واقع در. دارند

                                                                                                                 
5
. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), para.52 
0
. Opinio Juris 
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 در مندرج قواعد که دهد می نشان قطعنامه این تصویب شرایط و مضمون ماهیت، تحلیل

 5.است برخوردار آور از ویژگی الزامآن 

برای درک اثر قاعده حقوقی حق تعیین سرنوشت خارجی برای مستعمرات و اثری 

تواند  که این قاعده بر تحقق حق استقالل آنها حتی پس از گذشت مدت زمان طوالنی می

تواند جالب توجه باشد. در واقع  بجای گذارد، مقایسه وضعیت تیمور شرقی با تبت می

عمال فشار سازمان ملل متحد برای اعطای استقالل به تیمور شرقی را باید در چارچوب ا

 تعهد سازمان به اجرای قواعدی دانست که آن را آمره تلقی کرده بود.

های غیرخودمختار سازمان  در فهرست سرزمین« تیمور شرقی»الزم بذکر است که  

تیمور شرقی مدت ین، پرتغال بود. ملل متحد قرار داشت و دولت اداره کننده این سرزم

به استقالل دست یافت اما به  5451کوتاهی پس از خروج نیروهای پرتغالی در سال 

 0110فاصله کوتاهی به اشغال نظامیان اندونزیایی درآمد و استقالل آن کشور در سال 

ه دو جزیره تیمور از سوی استعمارگران پرتغالی و هلندی باعاده شد. الزم بذکر است که 

اندونزی توانست از زیر سلطه پرتغال  5494بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود. در سال 

و هلند خارج شود و به استقالل برسد. بخش غربی جزیره نیز به اندونزی پیوست اما بخش 

 (.Fan, 2008: 178)شرقی جزیره کماکان بعنوان مستعمره پرتغال باقی ماند 

ها برای استقالل تیمور  ، تالش5459دیکتاتوری پرتغال در سال پس از سرنگونی نظام 

از تیمور شرقی خارج شدند. با  5451شرقی شدت گرفت. سربازان پرتغالی در ماه اوت 

خالء قدرت ایجاد شده، جنگ داخلی میان طرفداران الحاق به اندونزی با طرفداران ادامه 

 ور شد. طرفداران نوان کشوری مستقل شعلهاستعمار پرتغال و نیز حامیان استقالل تیمور بع

                                                                                                                 
1. Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from 

Mauritius in 1965, para.15 
 مقاله نیا مهیضم 0 شماره جدول در را است شده فیتکل نییتع آنها تیوضع که رخودمختاریغ یهانیسرزم فهرست

 .دییفرما مطالعه
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اعالم استقالل کردند.  5451استقالل در این جنگ داخلی به پیروزی رسیدند و در نوامبر 

 اما ارتش اندونزی در ماه دسامبر وارد این جزیره شد و آن را اشغال کرد.

و در زمان حکومت نظامی سوهارتو، تیمور شرقی رسما به  5459در ماه جوالی 

دونزی ضمیمه شد. اما همواره سازمان ملل متحد با اعالم محکومیت اندونزی، قاطعانه ان

المللی دادگستری نیز در رای ترافعی شکایت  شمرد و دیوان بین این الحاق را مردود می

پرتغال از دولت استرالیا )بابت انعقاد موافقتنامه تحدید حدود دریایی با دولت اندونزی که 

گردید(، از حق تعیین سرنوشت بعنوان یکی از مصادیق  ر شرقی نیز میشامل سواحل تیمو

 الملل بین حقوق نظام بنیادین اصول از الملل و در نظام حقوق بین« 5تعهدات عام الشمول»

 0معاصر یاد کرد.

، 5449های محلی اندک تا زمان سرنوگونی سوهارتو در سال  رغم برخی مقاومت علی

جدید اندونزی،   دولت 5444ره ادامه یافت تا آنکه در ماه می سلطه عملی اندونزی بر جزی

پرتغال )بعنوان دولت اداره کننده در مقررات حقوقی سازمان( و سازمان ملل متحد 

ای را امضاء کردند که به موجب این موافقتنامه، قرار شد طی رفراندومی از  موافقتنامه

، کدام «استقالل»و یا « دمختاری ویژهخو»مردم تیمور شرقی سوال شود از میان دو گزینه 

سال بود که هیچگونه  01کنند. این در حالی بود که پرتغال بیش از  یک را انتخاب می

نقش و حضور عملی در سرزمین تیمور شرقی نداشت و تنها به جهت رعایت قواعد 

شکلی ناظر بر حق تعیین سرنوشت مستعمرات بود که در موافقتنامه مذکور حضور پیدا 

 کرد.

مردم تیمور شرقی در رفراندومی تحت نظارت نیروهای سازمان ملل  5444در اوت 

درصد مردم به گزینه استقالل رای مثبت دادند. نهایتاً در تاریخ  59متحد شرکت کردند و 

استقالل تیمور شرقی اعالم گردید. بنابراین استقالل تیمور شرقی مبتنی بر  0110می  01

                                                                                                                 
5
. Erga omnes Obligations 

0
. Case Concerning East Timor (Portugal v Australia) Merits, Judgment, ICJ 

Reports 1995, at 102, para 29 
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سرنوشت مردم آن سرزمین مستعمره و با کمک و مداخله مستقیم تامین حق تعیین 

ها  سازمان ملل متحد صورت گرفت. در حالیکه اگر تیمور شرقی در فهرست این سرزمین

سال از  01شد و به دلیل انضمام به مدت  مند نمی قرار نداشت از مزیت استعمارزدایی بهره

 کرد. سوی اندونزی، شانس استقالل را پیدا نمی

ر سوی مقابل، تبت که از لحاظ اشغال خارجی وضعیت عینی مشابهی با تیمور شرقی د

های غیرخودمختار قرار نداشت، سرنوشت متفاوتی پیدا  داشت؛ چون در فهرست سرزمین

با حمله به تبت، دولت مستقل آنجا  5411کرد. الزم بذکر است که  دولت چین در سال 

ها معتقدند که آنها قبل از  د منضم کرد. تبتیرا سرنگون و آن سرزمین را به خاک خو

اند و تفاوتی با وضعیت تیمور شرقی قبل از تهاجم  دارای حکومت مستقل بوده 5411سال 

ندارند. آنها از رویکرد دوگانه سازمان ملل متحد در رابطه با تبت  5451اندونزی در سال 

المللی  بط قدرت در عرصه بینو تیمور شرقی گالیه مند هستند و آن را ناشی از منطق روا

دانند. در حالی که سازمان ملل متحد از استقالل تیمور شرقی بعنوان یک سرزمین  می

بعنوان دولت مستقل به  0110غیرخودمختار حمایت کرده و نهایتا این سرزمین در سال 

 ها کماکان در اشغال چین استقالل رسید و به عضویت سازمان ملل متحد درآمد اما تبتی

کرد و شهروندانش دارای  هستند. این در حالی است که دولت تبت سابق، پول چاپ می

تنها به مدت  5451ها در سال  پاسپورت تبتی بودند اما تیمور شرقی پس از خروج پرتغالی

 (.Anonymous, 2010: 93روز مستقل بود ) 4

رغم مخالفت شدید  همچنین حق تعیین سرنوشت سرزمین صحرای غربی، علی

های غیرخودمختار در مجمع  مراکش، به دلیل درج نام این سرزمین در فهرست سرزمین

عمومی و تایید حق تعیین سرنوشت خارجی این سرزمین مستعمره از سوی دیوان 

به رسمیت شناخته شده است. سازمان  5451المللی دادگستری در رای مشورتی سال  بین

ا به جهت رعایت این مالحظات حقوقی بود وحدت آفریقا و سپس اتحادیه آفریقایی، تنه

های نسبتا مهم این قاره در سازمان را  که هزینه عدم حضور مراکش بعنوان یکی از دولت

 به جان خریدند و غیبت این سازمان را پذیرفتند.



 72 |  یزیستار عز

های  الزم بذکر است که هنوز رسماً تکلیف هفده سرزمین که در فهرست سرزمین

د قرار داشتند از جمله صحرای غربی، جزیره فالکند یا غیرخودمختار سازمان ملل متح

ها که غالبا جزیره هستند در منطقه  مالویناس و... مشخص نشده است. عمده این سرزمین

در هرحال هر نوع تعیین تکلیف این  5دریای کارائیب و اقیانوس آرام قرار دارند.

 مناطق صورت پذیرد.بایست به وسیله احراز اراده آزاد مردم این  ها می سرزمین

 گیری نتیجه
دهد که قطع ید استعمارگران از قاره آمریکا  نگاهی به روند استعمارزدایی نشان می

بر سرزمین مربوطه از سوی « قدرت موثر»بنا بر مالحظات واقعیت و اصل اعمال 

طلبان مهاجرنشین در ایاالت متحده و سپس  طلبان پذیرفته شد. هرچند استقالل استقالل

هایی  عمرات واقع در آمریکای مرکزی و آمریکای التین توانستند با تمسک به ارزشمست

همچون آزادی و رهایی از سلطه بیگانه به ترتیب از زیر یوغ استعمار بریتانیا، اسپانیا و 

پرتغال خارج شوند اما اصول مذکور در سطح فلسفه سیاسی باقی مانده بود و تحقق 

طلبان ایاالت متحده آمریکا  به حساب کمک فرانسه به استقاللاستقالل این مناطق را باید 

های آمریکای مرکزی و التین و بیطرفی ایاالت متحده و  و در خصوص استقالل سرزمین

طلبی این  بریتانیا و عدم همراهی آنها با کشورهای اتحاد مقدس در مقابله با استقالل

ها را بنا بر اصل  یرش استقالل این سرزمینها نوشت. ایاالت متحده و بریتانیا نیز پذ سرزمین

طلبان بر سرزمین خود و قطع ید و نفوذ عملی  توسط استقالل« اعمال قدرت موثر»

 های استعمارگر اسپانیا و پرتغال توجیه کردند. دولت

در دوران جامعه ملل نیز هنوز شاهد ورود حق تعیین سرنوشت به حوزه قواعد 

های استعماری متعلق به  ستیم زیرا سیستم قیمومت تنها سرزمینالملل نی آور حقوق بین الزام

داد. اما در دوران فعالیت  های شکست خورده جنگ جهانی اول را پوشش می دولت

                                                                                                                 
مراجعه  سه شماره مهیضم جدول به آنها تیجمع تعداد و کننده اداره دول نام ها،نیسرزم نیا فهرستبرای مطالعه  .5

 .شود
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شاهد تبدیل آرمان سیاسی تعیین سرنوشت به  5411سازمان ملل متحد بویژه از اواخر دهه 

ل در قاره آفریقا در سال های مستق هنجاری حقوقی هستیم. در حالی که تعداد دولت

تنها چهار دولت )آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و لیبریا( بودند اما به لطف  5491

باشد. از این تعداد،  دولت می 19های حاضر در قاره آفریقا  استعمارزدایی، تعداد دولت

ن تنها دو دولت اریتره و سودان جنوبی در زمینه  غیر استعمارزدایی به دول عضو سازما

های این قاره، استقالل خود را مرهون استعمارزدایی  ملل متحد پیوستند و باقی دولت

به سویی کشیده شد که هدف  5491های بعد از  روند وقایع در سالدر واقع  هستند.

تدوین کنندگان منشور و معنای مورد نظر آنان از این اصل بتدریج تغییر یافت و معنایی 

ورد نظر بنیانگذاران منشور نبود و در این ارتباط نقش مجمع از آن استنباط گردید که م

 عمومی سازمان ملل متحد بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است.

های مستعمره در قاره آمریکا و نیز  در نتیجه برخالف روند استعمارزدایی دولت

ا ه های تحت قیمومت جامعه ملل که بنا بر مالحظات قدرت و روابط میان دولت سرزمین

های شکست خورده جنگ جهانی توانستند  های تحت سلطه دولت و نیز گزینش سرزمین

به استقالل دست یابند، روند استعمارزدایی در نیمه دوم قرن بیستم تحت تاثیر مستقیم 

 الملل قرار داشته است. مقررات حقوق بین
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