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 مرور مطالعات درخصوص نمایندگی و نقش سازمان های غیردولتی در امور

بین المللی

مصطفی شیخ1 

        چکیده

ایفا  جهانی  سناریوهای  در  مهمی  نقش  غیردولتی  سازمان های 
کرده اند. اگرچه سازمان های غیردولتی توانایی قانونی برای انعقاد 
معاهدات بین المللی ندارند، اما می توانند بر روابط بین المللی تأثیر 
گذارند. آن ها با اعمال و عملکرد خود خألهای دولت های مدرن 
را در بازنمایی آرمان-های جامعه و تامین منافع آن پر می کنند. 
رشد تعداد سازمان های غیردولتی نشان می دهد که اهمیت، نفوذ، 
است،  ضروری  بین المللی  جامعه  در  آن ها  مشارکت  و  نمایندگی 
زیرا می توانند بین دولت ها و جامعه پیوند برقرار کنند. این مقاله 
با تکیه بر یک چارچوب نظری مختصر و خاص، توضیحی درباره 
سازمان های غیردولتی، جایگاه و نقش آن ها در حقوق بین الملل 
حقوق  کنوانسیون  جمله  از  نمونه هایی  تحلیل  با  و  می کند  ارائه 
کودک، کنوانسیون منع مین و اساسنامه رم امکانی تأمل برانگیز از 

تأثیر آن ها بر انعقاد معاهدات بین المللی فراهم شود.

بین المللی؛  معاهدات  غیردولتی؛  سازمان های  کلیدی:  واژگان 

کنوانسیون حقوق کودک؛ کنوانسیون منع مین؛ اساسنامه رم.

         مقدمه

سازمان های غیردولتیNGO( 2، سازمان های مردم نهاد یا َسَمن( 
بازیگرانی هستند که فعالیت های خود را مستقل از دولت توسعه 
تحت  توجهی  قابل  به طور  را  عمومی  افکار  می توانند  و  می دهند 
از  فعالیت های خود  حوزه  فزاینده ای  به طور  آنها  قرار دهند.  تأثیر 
گسترش  را  مختلف  بین المللی  کنفرانس های  در  شرکت  جمله 
یا  است،  دولت  از  بودن  مستقل  آن ها  مشخصه  اساساً  داده اند. 

با  و  است  دولت  از  سود  دریافت  عدم  ایده آل،  حالت  در  حداقل 
پیگیری در اغلب موارد اهداف به خوبی تعریف شده است، مانند، 
سازمان های غیردولتی محیط  زیست و حقوق بشر. البته ذکر این 
نکته الزامی است که در کشور ما برخی سازمان ها از جمله محیط 

زیست نهادهای دولتی می باشند.
تعداد سازمان های غیردولتی هر روز افزایش می یابد و نمی توان 
دقیقاً گفت که تعداد آنها چه اندازه است. رشد آنها به ویژه از نظر 
دولت  کنار  در  سازمان ها  این  که  راه هایی  و  شدن،  بین المللی 
استانداردهای  تعیین  در  اثرگذار  و  برجسته  بازیگران  به  ملت ها   -

بین المللی تبدیل شده اند قابل توجه است )هولزشایتر2 ، 2015: 
اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  آموزش،  بهداشت،  نظر  از   .)27
جوامع فقیر، روستایی و شهری، سازمان های غیردولتی مجموعًا 
اقدامات بیشتری را نسبت به چندین آژانس سازمان ملل متحد و 
در برخی کشورها بیشتر از دولت های مربوطه خود انجام داده اند. 
این را می توان برای مثال در عملیات های بشردوستانه مشاهده 
کرد، جایی که اغلب می توان نمایندگان سازمان های غیردولتی، 
را  پناهندگان  و  مذهبی  سازمان های  بشر،  حقوق  سازمان های 

بیشتر از نمایندگان دولت ها یافت.
در برخی زمینه ها، رشد سازمان های غیردولتی، منوط به افزایش 
تاثیری است که می توانند بر دولت ها اعمال کنند. آنها اغلب در 
با  بین المللی  موافقت نامه های  از  گسترده ای  طیف  در  مذاکراتی 
محیط  )مانند  است،  جهانی  جامعه  توجه  مورد  که  موضوعاتی 
زیست، بهداشت عمومی و مسائل حقوق بشر و...( ترویج و شرکت 
می کنند. به عنوان مثال، در زمینه حقوق بشر و قوانین بشردوستانه 
سازمان های غیردولتی نقش مهمی در تهیه پیشنهادات، ترویج و 

1. کارشناس ارشد آمار، دانشگاه آزاد تهران شمال، کارشناس مسئول ساختارهای سازمانی و تدوین شرح وظایف وزارت آموزش و پرورش.
Sheykh.Mostafa@yahoo.com 

2.  Non-governmental Organization

3.  Holzscheiter
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1. در هنگام جنگ جهانی دوم برای نخستین بار از مین استفاده شد. در سال 1977 میالدی بندی به کنوانسیون ژنو افزوده شد که از کاربرد مین برای کشتن 
غیرنظامیان جلوگیری می کرد. در این پیمان کشورهای عضو بر منع به کارگیری مین های ضد نفر، انهدام ذخایر مین های ضد نفر، جلوگیری از گسترش، تولید، 
فروش یا جابجایی مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها تأکید کردند. معاهده اتاوا مین های ضد تانک که دارای قدرت انفجاری بیشتری هستند را شامل تحریم ها 

نمی داند. سرانجام در دسامبر 1977 در شهر اتاوای کانادا گرد هم آمدند و مواردی را به تصویب رساندند که به پیمان اتاوا معروف شد.
2. Rome Statute of the International Criminal Court

دادگاه دائمی بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در نقاط مختلف جهان که در اول نوامبر 2002 به تصویب رسید و اجرایی شد و تا نوامبر 
2019 قریب به 123 کشور اساسنامه رم که مبنای دیوان کیفری بین المللی است را امضاء کرده اند.

3. Crowley, Michael and Persbo, Andreas
4. Cassese
5. Mello
6. Celso de Albuquerque
7. Organization of American States

یک سازمان منطقه ای است که در 1948 پایه ریزی شد. این سازمان 35 عضو دارد و در واشنگتن دی سی مستقر است.
8. Martens

ایجاد حمایت توسط دولت ها از برخی موافقت نامه های بین المللی، 
حقوق  از  حمایت  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  مانند 
مین  منع  کنوانسیون  مانند  معاهده هایی  کرده اند.  ایفا  کودکان، 
رم   اساسنامه  طبق  بین المللی  کیفری  دیوان  و   ) اتاوا  )معاهده 

)کراولی، مایکل و پرسبو، آندریاس ، 2006: 225 و 226(.

این مقاله ضمن درک اهمیت یک مطالعه جامع در مورد مشارکت 
سازمان های غیردولتی در متنوع ترین اشکال همکاری بین المللی، 
با بررسی ادبیات مربوطه و موارد موردی، تأملی محدودتر در مورد 
چگونگی تأثیر سازمان های غیردولتی بر قوانین بین المللی، به ویژه 
معاهدات بین المللی پیشنهاد می کند. برای دستیابی به این هدف، 
توضیح مختصری در مورد سازمان های غیردولتی و وضعیت آن ها 
تأثیر  چگونگی  مورد  در  توضیحی  سپس  و  بین الملل  حقوق  در 
سازمان های غیردولتی بر انعقاد معاهدات بین المللی ارائه خواهد 
شد. نتایج مطالعه با ارائه سه مورد عملی تأیید می شود: کنوانسیون 

حقوق کودک، کنوانسیون منع مین و اساسنامه رم.

1. سازمان های غیردولتی

اگرچه دولت ها تنها نهادهایی نیستند که دارای شخصیت حقوقی 
بین المللی هستند، اما نهادهای اصلی حقوق بین الملل و همچنین 
رؤسای اصلی و بنیان گذاران جامعه بین المللی هستند )کاسسی ، 
می کند  بیان  حقوق  علم  در  قانون  مبحث  همچنین   .)71 :2005

که هر شخص برای اجرای نظم در بخشی از یک قانون مشخص، 
دارای حقوق و تکالیفی است که این امر موجب می شود فرد منتسب 
در امور بین المللی، دریافت کننده معیارهای حقوقی بین المللی باشد 

)ملو ، سلسو د آلبوکرک ؛ 2002: 55(.

اشخاص  به عنوان  نیز  بین المللی  سازمان های  دولت ها،  بر  عالوه 
بین المللی که قادر به داشتن حقوق و تعهدات در نظم بین المللی 
سازمان  متحد،  ملل  سازمان  مانند  می شوند،  پذیرفته  هستند، 
کشورهای آمریکایی  )OAS(، اتحادیه اروپا و غیره. این سازمان های 
بین المللی برای انجام وظایف خود باید دارای شخصیت حقوقی 

بین المللی نیز باشند.
از نظر تاریخی، سازمان های غیردولتی نقطه شروع فعالیت خود را 
پایان جنگ جهانی اول می دانند. از آن زمان، آنها فضای بیشتری 
اقدامات  طریق  از  زیرا  آورده اند،  به دست  جهانی  سناریوی  در  را 
تأثیر  مختلف  موضوعات  با  مرتبط  مذاکرات  از  بسیاری  بر  خود 
این  اهمیت  حائز  نکته  و 272(.   271 :2002 ، گذاشته اند )مارتنز 
است که این سازمان ها بخشی از ساختار دولت نیستند؛ اما نقش 
خود  حتی  و  حاکمیت  و  مردم  بین  واسطه  به عنوان  مهمی  بسیار 
راه  از  سازمان ها  این  بودجه  معمول  به طور  و  می کنند  ایفا  جامعه 
کمک های مردمی و در مواردی نیز با کمِک سازمان های دولتی، 
خود دولت یا ترکیبی از این روش ها و در قالب پروژه های مشترک 

تأمین می شود. 
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مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد امضا 
شد )26 ژوئن 1945( و در این منشور، ماده 71 به ابداع اصطالح 

«سازمان های غیردولتی» پیوند خورده است.

ماده 71- شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند تمهیدات مناسبی 
را برای مشورت با سازمان های مردم نهادی که به دنبال صالحیت 
خود هستند، اتخاذ کند. چنین تمهیداتی ممکن است با سازمان های 
بین المللی و در صورت لزوم با سازمان های ملی پس از مشورت با 
عضو سازمان ملل متحد انجام شود )سازمان ملل متحد، منشور 
دادگستری،  بین المللی  دیوان  اساسنامه  و  متحد  ملل  سازمان 

.)1945
است،  پیچیده  مسئله ای  غیردولتی  سازمان های  تعریف  مسئله 
بین الملل  حقوق  مختلف  زمینه های  در  مختلفی  تعاریف  زیرا 
از  شده ای  پذیرفته  تعریف  هیچ  بین الملل  حقوق  در  دارد.  وجود 
که  قانونی  حوزه  هر  ندارد.  وجود  غیردولتی»  «سازمان  اصطالح 
خود  خاص  تعریف  می شود،  مربوط  غیردولتی  سازمان های  به 
مشورتی  ترتیبات  بررسی  متحد،  ملل  )سازمان  می کند  ایجاد  را 
این  اهداف  برای  حال،  این  با  غیردولتی، 1996(.  سازمان های  با 
مطالعه، به نظر می رسد تعریف زیر به اندازه کافی جامع و دارای 
متفاوت  تعاریف  آن  در  تاکنون  که  است  ضروری  عناصر  تمام 
گنجانده شده است: «سازمان غیردولتی» یک سازمان غیرانتفاعی 
است که مستقل از دولت ها و سازمان های دولتی بین المللی است، 
هرگز خشونت را به کار نمی گیرد یا آن را ترویج نمی کند و موضع 
روشن و واضحی با جرم و جنایت دارد و دارای موجودیت رسمی با 
اساسنامه و ساختاری دموکراتیک و مشخص است. به طور معمول، 
برخوردار  حقوقی  شخصیت  از  ملی  قوانین  براساس  لزوما،  نه  اما 
توسط  غیردولتی  سازمان  یک   .)52-36 :2005 ، است )لیندبلوم1 
نشده  تشکیل  معاهده(  یک  )مانند  بین المللی  حقوقی  سند  یک 

است.
قابل ذکر است که پس از جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تا زمان 
ملل  سازمان  اقدامات  بر   1989 سال  در  برلین  دیوار  فروپاشی 
اهداف  توسعه  روند   ،1989-1948 دوره،  این  در  بود.  تأثیرگذار 
برای  موانعی  دلیل  همین  به  و  شد  متوقف  متحد  ملل  سازمان 
شد  ایجاد  حکمرانی  فرآیند  در  غیردولتی  سازمان های  مشارکت 

)مارتینز2 ، 2009: 272 و 273(.

همچنین نیاز به شفاف سازی تمایز بین سازمان های غیردولتی و 
سازمان های بین المللی وجود دارد. براساس تئوری رایج در حقوق 
عمومی بین الملل، سازمان بین المللی یک نهاد جمعی است که با 

یک اقدام رسمی بین دولت های مستقل ایجاد می شود و دارای سه 
عنصر است: الف. ایجاد آن باید توسط یک توافق بین المللی انجام 
شود. ب. حداقل یک نهاد تصمیم گیری با اراده جمعی متفاوت از 
اراده کشورهای عضو داشته باشد و ج. نهادی باشد که براساس 
قوانین حقوق بین الملل عمومی ساخته شده است )سوارس، گیدو 
بابیو4 )2007: 85(،  نوربرتو  گفته  به  سیلوو3، 2011: 22(.  فرناندو 
این واقعیت که سازمان های بین المللی باید با توافق بین موضوعات 
حقوق بین الملل ایجاد شوند، به خودی خود، گنجاندن سایر اشکال 
انجمن هایی که توسط قوانین حقوقی بین المللی تشکیل نشده اند 
)که معمواًل سازمان های غیردولتی نامیده می شوند،( را در مفهوم 

فوق مستثنی می کند )همچنین به تعریف باال مراجعه کنید(.
تشخیص  قابل  غیردولتی  سازمان های  تفسیر  در  عمده  مسیر  دو 
است: یکی رویکرد جامعه شناختی و دیگری رویکرد حقوقی. اولین 
مورد مبتنی بر مطالعات بازیگران اجتماعی است و سعی می کند 
حوزه  در  غیردولتی  سازمان های  عملکرد  و  ترکیب  بررسی  با 
فراملی، این اصطالح را به تصویر بکشد. از سوی دیگر، رویکرد 
حقوقی بر وضعیت حقوقی سازمان های غیردولتی در زمینه ملی 
و نیز پیامدهای آن برای حقوق بین الملل تأکید می کند )مارتینز، 
معاهدات  و  کنوانسیون ها  تنظیم  با  دولت ها  اگرچه   .)19  :2003
سعی در تنظیم و تعریف روابط مهم در زمینه بین المللی داشته اند. 
شخصیت  به عنوان  دولت ها  توسط  هنوز  غیردولتی،  سازمان های 
حقوقی بین المللی به رسمیت شناخته نشده اند. علی رغم تالش های 
وضعیت  تدوین  و  غیردولتی  سازمان های  تعریف  برای  فراوان 
حقوقی آن ها، هنوز هیچ کنوانسیون بین المللی به طور گسترده ای 
درباره ماهیت و قانون سازمان های غیردولتی تصویب نشده است.

برخالف دولت ها و سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی 
به عنوان یک  اشخاص حقوقِی حقوق بین الملل عمومی نیستند. 
شخصیت  دارای  دولت  یک  ملی  قوانین  براساس  آنها  قاعده، 
حقوقی هستند که به آنها شخصیت می دهد و اختیاراتی برای ادامه 
فعالیت های خود تفویض می کند. بنابراین، ایجاد آن توسط یک 
قانون حقوقی ملی بدون هیچ مفهومی به عنوان یک عمل تنظیم 
شده توسط حقوق عمومی بین المللی است )رایفمن5 ، 2007: 25 

و 26(.
در اینجا ممکن است منطقی باشد که از مفهوم شخص حقوقی 
همان طور که در حقوق بین الملل خصوصی عمل می کند، استفاده 
یک  به عنوان  غیردولتی  سازمان های  حقوقی  وضعیت  تا  کنیم 
شخص حقوقی در زمینه های ارائه شده را بهتر توضیح دهیم. به 

1. Lindblom
2. Martens
3. Soares, Guido Fernando Silvo
4. Bobbio, Norberto
5. Ryfman
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رسمیت شناختن همگانی یک شخص حقوقی از حقوق خصوصی 
بستگی به رسمیت شناختن اعطا شده توسط نظام حقوقی یک 
یک  گذشته،  این  از  دارد.  است،  کشور  آن  تابع  که  معین  کشور 
بدون  نمی تواند  خصوصی  بین الملل  حقوق  در  حقوقی  شخص 
داشتن شخصیت، اقامتگاه داشته باشد و این شخصیت فقط توسط 
دولتی که در آن تأسیس شده یا در آنجا که مقر اصلی آن است، 
ایجاد  ملیتی  پیوند  که  معناست  بدان  این  است.  شناسایی  قابل 
خواهد شد. هنگامی که قانون تابعیت آن را به رسمیت شناخت، 
اما  می کند.  جهانی  یافتن  رسمیت  به  شروع  آن  حقوقی  شخص 
ظرفیت آن در طرح جهانی بستگی به ظرفیتی خواهد داشت که 
توسط کشور اصلی تابعیت آن به رسمیت شناخته شده است )ملو1، 

.)321 :2009
از دیدگاه رسمی، در سطح جهانی هیچ استاندارد حقوقی بین المللی 
زیرا  نیست.  حاکم  غیردولتی  سازمان های  وضعیت  و  تأسیس  بر 
در  غیردولتی  سازمان  یک  که  است  دولتی  به  مربوط  آن  قوانین 
بین المللی  فعالیت های  مورد  در  دارد  احتمال  و  است  مستقر  آن 
قوانین  با  است  ممکن  ملی  قوانین  زیرا  کند؛  ایجاد  مشکالتی 

بین المللی متفاوت باشد )ماالنچوک2، 1997: 97(.
غیردولتی،  سازمان های  فعالیت  مورد  در  که  داشت  نظر  در  باید 
می شوند،  تأسیس  خود  ملیت  از  غیر  کشوری  در  آنها  که  زمانی 
ممکن است مجبور باشند الزامات ملی بیشتری را نسبت به مواقعی 
که در کشور خود هستند، برآورده کنند. پس فرضا، الزامات محلی 
تغییرناپذیر  و  جهانی  که  شد  خواهد  اضافه  آن  اولیه  شناخت  به 
متولد  خود  تابعیت  قانون  تحت  حقوقی  شخص  بنابراین،  است. 
غیردولتی  سازمان های  یعنی  می میرد،  آن  تحت  و  می شود 
ملی  قوانین  تحت  که  هستند  خصوصی  حقوقی  اشخاص  اساساً 
کشورهایی که در آن تأسیس شده، تشکیل یافته اند و توسط آن 
مشکالتی  است  ممکن  اما  می شوند )رایفمن، 2007: 25(.  اداره 
که  شود  ایجاد  بین المللی  حوزه  در  غیردولتی  سازمان های  برای 
برای مثال، فعالیت آن ها از مرزهای کشور مبدا ملی خود فراتر رود.
یک سازمان غیردولتی فعال بین المللی با شعبه هایی در چندین 
ایالت یا استان، بسته به حوزه قضایی مربوط به کشوری که شعبه 
شده است، تحت سیستم های حقوقی ملی متفاوتی  آن واقع  در 

قصد  وقتی  غیردولتی  سازمان های  حال،  عین  در  می گیرد.  قرار 
مشارکت در سطح بین المللی را دارند، نمی توانند از صالحیت ملی 
 )IGOs( بین المللی  دولتی  سازمان های  از  برخی  زیرا  کنند،  فرار 
قانونی  وضعیت  مشورتی3»،  «وضعیت  برای  درخواست  هنگام 
مشخصی از یک سازمان غیردولتی )NGO( را می طلبند )مارتینز، 

.)275 :2009
سازمان های  با  بین المللی  غیردولتی  سازمان های  که  همان طور 
بین المللی متفاوت هستند، با شرکت های فراملی نیز تفاوت دارند. 
فزاینده  دخالت  «علی رغم  که  می کند  اشاره  مارتینز،  کرستین 
سازمان های غیردولتی در فرآیندها و رویه های سیاست جهانی و 
 NGO «حقوق بین الملل، ویژگی ها و کارکردهای «بازیگر جدید
اصطالح  برخی،  برای  است».  نشده  شناسایی  وضوح  به  هنوز 
توصیف  را  غیردولتی  سازمان های  از  مختلفی  انواع  فقط   NGO

می کند، که شامل شرکت های چند ملیتی، گروه های آزادی بخش 
ملی و غیره می شود.

۲. وضعیت سازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل

اصطالح "NGO" به خاطر آن که در کاربرد مبهم است، عدم توافق 
شخصیت  سوژه های  به عنوان  غیردولتی  سازمان های  مورد  در 
کشورها  از  بسیاری  در  که  حالی  در  دارد.  همراه  به  را  بین المللی 
مبنایی  به عنوان  خصوصی"  انجمن های   " برای  داخلی  قوانین 
برای شناسایی و به رسمیت شناختن سازمان های غیردولتی عمل 
بین المللی  حقوقی  استانداردهای  بین المللی،  سطح  در  می کند. 
ایجاد  هنوز  غیردولتی  سازمان های  درک  تنظیم  و  تعریف  برای 

نشده است )ایبیدم4 ، 2011: 23(.
اگرچه سازمان های غیردولتی بیشتر و بیشتر در زندگی بین المللی 
و فرآیندهای مذاکره شرکت می کنند؛ اما هنوز به سؤاالت مربوط 
به وضعیت آنها در حقوق بین الملل و ویژگی های آنها پاسخ کافی 
مشارکت های  از  اینکه «دولت ها  وجود  با  حتی  است.  نشده  داده 
می کنند  استقبال  بین المللی  مذاکرات  فرآیندهای  در  غیردولتی 
در  محدودی  شناختن  رسمیت  به  خصوصی»  به «انجمن های  و 
برای  استانداردی  مورد  در  هنوز  آنها  کرده اند،  اعطا  ملی  سطح 
سازمان های غیردولتی فعال در حوزه فراملی به توافق نرسیده اند. 
آنها می توانند در امور بین الملل شرکت کنند و از آنها دعوت شود، 

1.  Mello
2.  Malanczuk

از آن را می توان در تأسیس سازمان ملل جستجو کرد و در جامعه سازمان ملل برای اشاره به »سازمان های  3. وضعیت مشورتی عبارتی است که استفاده 
غیردولتی )NGOs( در وضعیت مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد« استفاده می شود. همچنین برخی از سازمان های بین المللی می توانند 
به سازمان های غیردولتی )به عنوان مثال - شورای اروپا( وضعیت مشورتی اعطا کنند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا )OSCE( می تواند وضعیت مشورتی را در 
قالب »برنامه پژوهشگر در محل اقامت« )که توسط دفتر پراگ دبیرخانه سازمان امنیت و همکاری اروپا اداره می شود( اعطا کند: به نمایندگان معتبر سازمان های 

غیردولتی ملی و بین المللی اجازه دسترسی داده می شود.
4. Ibidem
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اما هنوز وضعیت و ویژگی نامشخصی در حقوق بین الملل دارند.

3. معاهدات بین المللی و تأثیر سازمان های غیردولتی

نشان  جهانی  سناریوی  در   NGO توسط  آمده  دست  به  فضای 
عدم  حتی  یا  و  غفلت  بی لیاقتی،  از  خاصی  مناطق  که  می دهد 
تمایل دولت ها آسیب می بینند. باتوجه به نمایندگی که برخی از 
شک  بدون  دارند،  بین المللی  جامعه  در  غیردولتی  سازمان های 
بین  مفقوده ای  حلقه  می توانند  زیرا  است؛  ضروری  آنها  مشارکت 

دولت و جامعه ایجاد کنند.
آندریاس پرسبو1 مشاهده می کند که ادبیات قباًل به طور عمیق بررسی 
کرده است که چگونه سازمان های غیردولتی بر مذاکرات بین المللی 
تأثیر می گذارند و نتیجه فراگیر این است که تأثیر بازیگران غیردولتی 
به قدری قدرتمند هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. بنابراین، 
سوال پیش روی دولت های امروز این است که چگونه باید به این 
بازیگران اجازه مشارکت داده شود. اما، آرنولد پرونتو2  تأکید می کند که 
«علی رغم اهمیت مشارکت سازمان های غیردولتی در مذاکرات چند 

جانبه خاص، اکثریت قوانین بین المللی امروز هنوز با مشارکت کم یا 
بدون مشارکت جامعه مدنی انجام می شود.

همیشه  غیردولتی  سازمان های  که  داشت  نظر  در  باید  همچنین 
مخالف نهادهای دولتی نیستند که سیاست های آنها را به چالش 
بکشند. برعکس، «آنها غالباً مستقیماً در طراحی سیاست ها دخالت 
عرصه های  داخل  از  را  سیاسی  فرآیندهای  است  ممکن  و  دارند 
رسمی شکل دهند». به عنوان یک مثال خوب می توان به مشارکت 
سازمان های غیردولتی در سازمان ملل اشاره کرد. آنها همچنین به 
کمیسیون ها، کمیته ها و مؤسسات سازمان ملل مشاوره و اطالعات 
الزم را ارائه می دهند و همچنین با آژانس های سازمان ملل متحد 

برای کمک به اجرای پروژه های خود همکاری می کنند.
سازمان های غیردولتی نه تنها بخش قابل مشاهده، بلکه بخشی 
فعال از صحنه بین المللی هستند. از آنجایی که آنها در زمینه های 
مختلف عمل می کنند، طیف وسیعی از برنامه ها و اهداف را ترویج 
مختلفی  زمینه های  در  غیردولتی  سازمان های  دخالت  می کنند. 
آموزش،  زیست،  محیط  صلح،  بشردوستانه،  کمک های  مانند 
خانواده و در عرصه های بسیار سیاسی مانند خلع سالح و نظارت 
نظامی دیده می شود )بتسیل، میشل و کورل، الیزابت3 ، 2007: 4(. 

می توانند  غیردولتی  سازمان های  که  حوزه هایی  تعداد  به  باتوجه 
در آن ها کار کنند و تأثیر بگذارند، این مقاله بر روی سه معاهده 
بین المللی خاص )کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع مین 
و اساسنامه رم( تمرکز می کند تا عملکرد سازمان های غیردولتی را 

در نتیجه گیری معاهدات بین المللی نشان دهد.
تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که معاهدات، مشخصاً منابعی 
فوری در سناریوی حقوق بین الملل هستند. از لحظه ای که دولت ها 
خود را به عنوان امضاکننده قرار می دهند، با تبعیت از آنچه توافق شده 
است، در صورت عدم پایبندی، با تحریم ها، محدودیت ها یا اعمالی 
مواجه می شوند که می تواند بر روابط آنها در چارچوب روابط بین الملل 

تأثیر بگذارد و به آنها آسیب برساند )شاو4 ، 2008: 94 و 95(.
اصطالح "معاهده" به طور کالسیک در کنوانسیون وین در مورد 
حقوق معاهدات 1969 تعریف شده است: "طبق بند الف ماده 2 از 
نظر این کنوانسیون: "معاهده" به توافق بین المللی منعقد شده بین 
دولت ها در شکل کتبی و تحت حاکمیت حقوق بین المللی گفته 
می شود که خواه در یک سند واحد یا در دو یا چند سند مرتبط و با 
هر نام خاص در آن گنجانده شده باشد )کنوانسیون ملل متحد در 
مورد ممنوعیت استفاده، انبار کردن، تولید و انتقال مین های ضد 

نفر و انهدام آنها، سپتامبر. 18، 1997(.
و  مذاکرات  در  غیردولتی  نهادهای  مشارکت  گرفتن  نظر  در  با 
تدوین معاهدات و از منظر فرآیند حاکمیتی، اهمیت سازمان های 
غیردولتی در سناریوی بین المللی فضای بیشتری پیدا می کند، زیرا 
در نهایت به عنوان پل ارتباطی بین جامعه و دولت ها عمل می کنند.

4. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک

در  که  کودک  حقوق  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون 
سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، 
انعقاد  فرآیند  در  غیردولتی  سازمان های  نقش  و  تأثیر  از  نمونه ای 
در  متحد  ملل  سازمان  )کنوانسیون  است  بین المللی  معاهده های 
مورد حقوق کودک، مصوب 20 ژانویه 1989، الزم االجرا شدن در 
2 سپتامبر 1990، 1577 سری 3 معاهده سازمان ملل متحد(. این 
معاهده و همچنین دو پروتکل از سه پروتکل اختیاری آن5  اغلب 
به عنوان سند حقوقی بین المللی ارائه می شوند که به شدت اجازه 
مشارکت سازمان های غیردولتی را می دهد )تورِکلی، گامزه اردم 

1. Persbo, Andreas
2. Pronto, Arnold
3. Betsill, Michelle and Corell, Elisabeth
4. Shaw

5. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در درگیری های مسلحانه، مصوب 25 مه 2000، الزم االجرا شدن در 12 فوریه 2002،
 GA Res. A/RES/54/263، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد رویه ارتباطات، مصوب 19 دسامبر 2011، الزم االجرا شده در 14 آوریل 2014، 

.A/RES/66/138
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و وندهوله، ووتر1، 2012: 34( به دلیل فضای محدود، ما در این 
بخش بر تأثیر سازمان های غیردولتی بر فرآیند انعقاد کنوانسیون 

تمرکز خواهیم کرد )برن2 ، 2003: 481-453(.
قانون  بر  غیردولتی  سازمان های  توسط  شده  اعمال  نفوذ  گزارش 
سازمان های  که  نقشی  مهم  جنبه های  به  توجه  بدون  معاهده، 
ایفا  بشر  حقوق  کلیدی  سند  این  پذیرش  فرآیند  در  غیردولتی 
نقش  آن  کلی،  به طور  بود.  اندازه جامع خواهد  به همان  می کنند، 
روند  در  می توان  را  مهم  جنبه  چندین  است.  توجه  قابل  واقعاً 
و  پیش نویس  تهیه  مذاکره،  در  غیردولتی  سازمان های  مشارکت 
انعقاد کنوانسیون ردیابی کرد. اما قبل از در نظر گرفتن آنها، منطقی 
سازمان های  و  ابزار  این  بین  ارتباط  از  مختصری  شرح  که  است 

غیردولتی را ارائه دهیم.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک نشان دهنده 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  مدنی،  حقوق  که  است  معاهده ای 
بهداشتی و فرهنگی کودکان را تعیین می کند. این قانون کودک را 
به عنوان هر انسان زیر هجده سال تعریف می کند، مگر اینکه طبق 
قوانین ملی زودتر به سن بلوغ رسیده باشد )کنوانسیون حقوق کودک، 
مواد 1 و 46(. کشورهای امضاکننده معاهده توسط حقوق بین الملل 
ملزم به رعایت این معاهده هستند در حالی که رعایت هنجارهای 
آن توسط کمیته ویژه سازمان ملل )در مورد حقوق کودک که شامل 

اعضایی از کشورهای سراسر جهان است( نظارت می شود.
در حالی که اولین متن پیش نویس کنوانسیون توسط یک سازمان 
لهستان  دولت  توسط  )که  بین المللی  چه  و  ملی  چه  غیردولتی، 
غیردولتی  سازمان های  بود،  نگردیده  مطرح  بود(  شده  پیشنهاد 
نقش نسبتاً فعالی در تهیه پیش نویس و مذاکرات یک دهه پروژه 
ایفا کردند. )تورِکلی، گامزه اردم و وندهوله، ووتر، 2012: 41-36( 
یک جنبه خاص را باید متذکر شد؛ حتی اگر برخی از سازمان های 
مذاکرات  انداختن  تعویق  به  در  سعی   1978 سال  در  غیردولتی 
معاهده )به دلیل نیاز به صبر تا حصول نتایج تحقیقات و مطالعات 
سازمان های غیردولتی در مورد حقوق کودکان( داشته باشند، که 
نتوانسته اند به آن دست یابند. البته این به تعویق انداختن، نظرات 
آنها را در فرآیند تهیه پیش نویس بعدی مورد توجه قرار داد )تورِکلی، 

گامزه اردم و وندهوله، ووتر، 2012: 37-23(.
مذاکرات  مراحل  تمام  در  که  است  این  دیگر  توجه  قابل  جنبه 
کنوانسیون و حتی قبل از آن، در کل فرآیند تدوین حقوق کودکان 
سازمان های   ،)1989 تا   1947 سال  )از  بین المللی  سطح  در 

)تورِکلی،  بودند  برخوردار  ویژه ای  مشورتی  وضعیت  از  غیردولتی 
گامزه اردم و وندهوله، ووتر، 2012: 36-37( در واقع، این وضعیت 
به عنوان پایه ای برای مشارکت سازمان های غیردولتی عمل کرد. اما 
حتی بیشتر از آن علی رغم عدم تمایل برخی دولت ها به تصدیق نقش 
فزاینده سازمان های غیردولتی فراتر از وضعیت مشورتی عمومی، 
این نقش از طریق اعطای حقوق مشارکت رسمی به سازمان های 
غیردولتی در بحث های مربوط به متن کنوانسیون به طور قابل توجهی 
افزایش یافت. از سال 1978، آنها رسماً حق دارند نظرات، مشاهدات و 

پیشنهادات خود را در مورد پیش نویس کنوانسیون ارائه دهند.
با  کنوانسیون  متن  روی  بر  غیردولتی  سازمان های  کار  چارچوب 
ایجاد یک گروه ویژه غیردولتی خاص در زمینه تهیه پیش نویس 
کمیته حقوق کودکCRC(  3( تعیین شد. این کارگروه گزارش های 
منظمی در فرآیند تهیه پیش نویس، تولید می کرد که بعداً در گروه 
کاری کمیته حقوق کودک )به اصطالح گروه کاری با پایان باز( 
پیش نویس  تهیه  بر  قابل توجهی  تأثیر  گزارش ها  این  شد.  توزیع 
ماده  به  ماده  تدوین  در  دولتی  پیشنهادات  همراه  به  و  داشته اند 

پیشنهادها گنجانده شده اند.
باید به دو شکل اساسی مشارکت سازمان های غیردولتی در انعقاد و 
اجرای بعدی کمیته حقوق کودک و دو پروتکل آن اشاره کرد. اولین 
گام در ایفای نقش آنها در روند قانون گذاری بیان شد و مورد دوم در 
به رسمیت شناختن رسمی همکاری سازمان های غیردولتی با کمیته 
حقوق کودک در نظارت بر انطباق با مفاد کنوانسیون و مکان در نظر 
گرفته شده به آنها، در روند گزارش دهی یافت می شود. در حالی که 
قالب دوم در اینجا تحلیل نمی شود، اما از آنجایی که مستقیماً به این 
موضوع که سازمان های غیردولتی در انعقاد معاهده نظر دارند، مربوط 
نمی شود، با این وجود همچنان مهم است که ماده 45 کنوانسیون 
با  مشابه  قواعد  اساس  بر  غیردولتی  سازمان های  با  بشر  حقوق 

آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد برخورد می کند.
این اولین نقشی است که برای اهداف بحث ما مرتبط است. تأثیر 
)بنابراین  کنوانسیون  پیش نویس  تهیه  بر  غیردولتی  سازمان های 
است؛  شده  شناخته  قوی  بسیار  کلی  به طور  آن ها(  اساسی  تأثیر 
همان طور که تورکلی و واندن هول به درستی اشاره کردند. این 
حوزه  شود:  تقسیم  اصلی  حوزه  دو  به  می تواند  خود  نوبه  به  تأثیر 

دستور کار و سیاست گذاری و حوزه تنظیم هنجار.
بخش تنظیم دستور کار در واقع عمیق بود. به گفته کمیساریای 
عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد4 ، حداقل 13 پیشنهاد ارائه 

1. Türkelli, Gamze Erdem and Vandehole, Wouter
2. Breen
3. Committee on the Rights of the Child
4. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

بخشی از سازمان ملل متحد می باشد که در زمینه تبلیغ و حفاظت حقوق بشر با ضمانت قوانین جهانی فعالیت کرده و همچنین در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز 
وجود آن الزامی شمرده شده است.
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شده توسط گروه ویژه سازمان غیردولتی در متن نهایی کنوانسیون، 
شده  گنجانده  مقاالت  کل  حتی  یا  منفرد  پاراگراف های  به عنوان 
جای  یافتن  غیردولتی  سازمان های  نگرانی های  از  بسیاری  بود. 
خود در خروجی آن سند است؛ برای مثال استفاده از مقاالت بدون 
جنسیت برای محافظت از کودکان در برابر استثمار جنسی و سایر 
اشکال استثمار، قاچاق و شکنجه، ارائه خدمات بهبودی و سالمتی 
سازمان های  ترتیب  این  به  موقعیت هایی.  چنین  قربانیان  برای 
غیردولتی توانستند در جریان مذاکرات بر سر کنوانسیون، هم بر 

روی موضوعات و هم بر مسائل سیاسی تأثیر گذارند.
که  است  برخوردار  یکسانی  اهمیت  از  واقعیت  این  این،  عالوه بر 
سازمان های غیردولتی نیز در بسط هنجارها در مفاد متن معاهده 
که به عدالت نوجوانان می پردازد، کاماًل موفق بودند. خصوصا در 
مورد دو ماده خاص 37 و 40 چنین بود. تالش های موفقیت آمیز 
منسجم تر  بیمه ای  ارائه  به  زمینه  این  در  غیردولتی  سازمان های 
کرد.  کمک  کلی  شکلی  به  بشر  حقوق  قوانین  از  همگانی تر  و 
شده  ایجاد  حمایت های  بیشتر  که  گردید  باعث  تالش ها  این 
مورد  در  سیاسی 1966،  و  مدنی  حقوق  بین المللی  پیمان های  در 

عدالت نوجوانان و اجرای آن، برای کودکان قابل اجرا باشد.
سازمان های  گسترده  ظرفیت  از  حاکی  فعال  مشارکت های  این 
قوانین  توسعه  معاهده  پیش نویس  سطح  در  حداقل  غیردولتی 
بین المللی حقوق بشر است. با این حال، می توانیم با خیال آسوده 
نتیجه گیری کنیم که تأثیر آنها فراتر از ارائه و دفاع از طرح های 
پیشنهادی و ایجاد ورودی در موضوعات سیاستی است. برای درک 
آن، باید تصویر عام تری از مفاد کلی که در آن روند مذاکرات کمیته 
حقوق در حال انجام بود در نظر گرفت. زمانی بود که جنگ سرد 
هنوز ادامه داشت )اگرچه در سال های پایانی آن بود( و این مذاکرات 
طرف  از  که  متون  پیش نویس  مورد  در  داغ  بحث های  با  اغلب 
کشورهایی که دو اردوگاه اصلی متضاد را نمایندگی می کردند یعنی 
شرق و غرب مشخص می شد. پیشنهادات سازمان های غیردولتی 
برای  بی طرف  کمابیش  و  غیرسیاسی  سازش  مظهر  زمان  آن  در 
کاماًل  دیدگاه های  دلیل  به  صورت  این  غیر  در  که  بود  فرآیندی 
در   .)193-192  :2006  ، )ُکِهن1  می شد  متوقف  خطر،  با  مخالف 
نهایت این منجر به تصویب سند قانونی شد که حمایت از حقوق 
بشر، به ویژه حقوق کودک را به سطح بین المللی جدیدی رساند. از 
این نظر، تأثیر سازمان های غیردولتی بر روند تدوین و تصویب سند 

کلیدی قانون حقوق بشر بسیار چشمگیر بود.

5. کنوانسیون منع مین )پیمان اتاوا(

کنوانسیون ممنوعیت استفاده، ذخیره سازی، تولید و انتقال مین های 

ضد نفر و انهدام آنها که به عنوان کنوانسیون منع مین یا معاهده 
اتاوا نیز شناخته می شود، با هدف از بین بردن کامل مین های زمینی 
در دسامبر 1997 برای امضاء آغاز و در مارس 1999 الزم االجرا 

گردید.
در سال 1991، به دلیل تالش برای از بین بردن مین های زمینی، 
برخی از سازمان های غیردولتی شروع به برنامه ریزی برای خاموش 
کردن این اشیاء جنگی کردند. در سال 1992 کمپین بین المللی 
سازمان های  توسط   )ICBL( زمینی  مین های  ممنوعیت  برای 
گروه های  و  جنگ  سربازان  کهنه  بشر،  حقوق  با  که  غیردولتی 

مشاوره در مورد مین ها و غیره سروکار دارند، تأسیس شد.
پاسخی  شد،  مین  ممنوعیت  کنوانسیون  به  منجر  که  اتاوا  فرآیند 
مورد  در   1980 کنوانسیون  بازنگری  کنفرانس های  شکست  به 
ممنوعیت ها یا محدودیت های استفاده از برخی سالح های متعارف2  
)CCW( بود )نیکال3 ، 1999: 482(. این امر نه تنها به دلیل اهداف 

بشردوستانه، بلکه به این دلیل که به عنوان الگویی برای همکاری 
بین سازمان های غیردولتی و دولت ها معرفی شده است، می توان 

آن را یک دستاورد بزرگ در نظر گرفت )همان، 481(.
دو سازمان خاص تالش های اولیه را در این زمینه داشتند: یکی 
کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین ها )ICBL( و دیگری کمیته 
بین المللی صلیب سرخ )ICRC(. اولین آن در سال 1991 تأسیس 
شد و امروزه ائتالفی دارای بیش از هزار سازمان غیردولتی است. 
وجود  آن  اجرای  و  کردن  الزم االجرا  برای  اساساً  کنوانسیون  این 
بر  نظارت  و  اجرا  تصویب،  به «امضاء،  آن  کمپین  سپس،  داشت. 
معاهده ممنوعیت مین» (,ICBL 2016( گسترش یافت. در واقع، 
امضای معاهده اتاوا بزرگ ترین موفقیت کمپین محسوب می شود.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز نقش مهمی در روند پیمان اتاوا 
ایفا کرد، زیرا جراحان میدانی آن شاهدان مستقیم رنج هولناک و 
گسترده ای بوده اند که توسط مین های ضد نفر بر غیرنظامیان در 

سراسر جهان تحمیل شده است.
بین المللی  کمپین  توسط  بار  اولین  که  مشابهی  فراخوان  از  پس 
ممنوعیت مین های زمینی )ICBL( مطرح شد، صلیب سرخ ملی و 
جمعیت هالل احمر خود را به آن اضافه کردند. در مواجهه با انزجار 
فزاینده عمومی از اثرات مخرب مین های ضدنفر بر غیرنظامیان، 
آغاز   1996 سال  در  را  فرآیندی  کانادا  رهبری  تحت  دولت های 
منع  کنوانسیون  تصویب  به  منجر  بعد  سال  یک  تنها  که  کردند 
مین های ضد نفر شد که از این پس به آن کنوانسیون اتاوا اشاره 

می شود )نیکال، 1999: 486-485(.
روند اتاوا در مجموع شامل شش مرحله بود که نقش سازمان های 
غیردولتی در آن را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. اولین مورد 

1. Cohen
2. Convention on Certain Conventional Weapons
3. Nicola
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متن  پیش نویس  مذاکرات  در   ICBL نماینده  دو  شرکت  شامل 
معاهده در وین و بن بود. مرحله دوم مربوط به مذاکرات بزرگ تر 
در جلسات بروکسل و اسلو بود که در آن بسیاری از سازمان های 
غیردولتی شرکت کردند. همچنین کمیته بین المللی صلیب سرخ 

هیئت هایی را به تمامی جلسات فرستاد )همان، 485(.
سازمان های غیردولتی در طول بحث معاهده منع مین کارهای مهم 
بسیاری انجام دادند. آنها کاستی های CCW را برجسته نموده و اغلب 
تکرار کردند، آنها خواستار ممنوعیت همه جانبه مین های ضد نفر 
شدند و ظرفیت خود را برای روابط عمومی نشان و آگاهی عمومی را 
ارتقا دادند )همان، 485(. شاید از همه مهم تر این بود که آنها دعوت 
به ممنوعیت را آغاز کردند. به نظر می رسد با اطمینان بتوان گفت که 
سازمان های غیردولتی تالش هایی را برای تغییر شرایط بحث ها از 

دیدگاه نظامی به جنبه بشردوستانه انجام دادند.
جهت  اتاوا  فرآیند  در  غیردولتی  سازمان های  ملموس  مشارکت 
که  بود  انجمن هایی  سازمان دهی  معاهده،  متن  بر  تأثیرگذاری 
از  که  عمومی  آگاه سازی  شرایط  و  درگیر  را  جنوبی  کشورهای 
فراخوان یک معاهده حمایت می کرد را ایجاد می کرد. سازمان های 
غیردولتی آماری در مورد ماهیت و گستردگی مشکلAPM 1  )مین 
های ضد نفر( به ویژه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن ارائه کردند. 
آنها ماهیت بی رویه APM ها و هزینه های انسانی و اجتماعی آنها 
را به تصویر کشیدند. سازمان های غیردولتی به دلیل تجربه دست 
اول خود در زمینه مین زدایی، با برنامه های آگاهی از مین در جوامع 
را  کار  این  توانستند  بازماندگان  بازتوانی  تالش های  و  آسیب دیده 
انجام دهند. برخی از دولت ها مین زدایی نظامی را انجام دادند )در 
آموزش  طریق  از  مین زدایی،  غیردولتی  مربیان  از  بسیاری  واقع، 
نظامی مین زدایی را آموختند(. با این حال به طور سنتی، نظامیان 
اگرچه ممکن است با عواقب یک سالح آشنا باشند؛ اما به احتمال 

زیاد از آن چشم پوشی نمی کنند )همان، 490-488(.
در حال حاضر، پس از 20 سال از الزم االجرا شدن معاهده اتاوا، 
معاهده  این  طرف  کشورهای  جهان  کشورهای  از  درصد   80
هستند )حدود 162 کشور( و تنها 35 کشور خارج از این معاهده 
سریع ترین  تاریخی  رکورد  معاهده،  این  درواقع  مانده اند.  باقی 
معاهده برای الزم االجرا شدن را ثبت کرد، زیرا تنها در ده ماه 40 
تصویب نامه الزم را به دست آورد )در دسامبر 1997 امضا شد، در 
 1999 مارس  در  و  آورد  به دست  را  الزم  امضاهای   1998 اکتبر 

الزم االجرا شد(.
عالوه بر کمک به بحث و اجرای معاهده، سازمان های غیردولتی، 
به ویژه ICBL و ICRC، امروزه برای اجرای کنوانسیون، کارهایی 

به  کمک  همچنین  و  نیاز  صورت  در  کشورها  به  کمک  جمله  از 
قربانیان مین ها، آموزش مردم در مورد خطرات آن و همکاری با 

شرکای متخصص در پاکسازی مین، به کار خود ادامه می دهند.

۶. اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی

اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین المللی را ایجاد کرد، در یک 
کنفرانس دیپلماتیک در رم در 17 ژوئیه 1998 با 120 رأی موافق، 
7 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب رسید. در 11 آوریل 

2002، پس از رسیدن به 66 تصویب، الزم االجرا شد.
اگرچه بحث در مورد تشکیل دادگاه کیفری بین المللی چند سال 
 1994 سال  در  اما  شد،  آغاز  متحد  ملل  سازمان  تأسیس  از  پس 
کار بر روی پیش نویس اساسنامه دادگاه عماًل به پایان رسید. بین 
سال های 1996 و 1998، کمیته مقدماتی تأسیس دادگاه کیفری 
بین المللی2 شش جلسه برگزار کرد و متن تلفیقی را برای اساسنامه 
در گزارش نهایی خود همراه با پیش نویس آیین نامه داخلی ارائه 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع   ،1997 سال  در  آن،  از  پس  کرد. 
متحد تصمیم گرفت یک کنفرانس دیپلماتیک )15 ژوئن تا 17 
ژوئیه 1998(، برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا 
آژانس های تخصصی آن، برای بحث در مورد تصویب کنوانسیون 

تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برگزار کند.
است.  هلند  الهه  در  بین المللی  کیفری  دادگاه  مرکزی  دفتر 
بشریت،  علیه  جنایات  ارتکاب  دلیل  به  افراد  محاکمه  صالحیت 
جنایات جنگی، نسل کشی و تجاوز را دارد. ایجاد آن گام بزرگی 
به جلو بود، زیرا این اولین بار در تاریخ روابط بین دولت ها است 
دائمی،  بین المللی  دادگاه  یک  در  محاکمه  برای  الزم  اجماع  که 
مرتکب  که  عادی  مردم  حتی  و  نظامی  رهبران  سیاست مداران، 
جنایت شده اند حاصل شد. از مسائل عمده این دادگاه که همچنین 
به عنوان آخرین راه حل شناخته می شود، واگذاری مسئولیت اصلی 
مورد  در  را  خود  صالحیت  تا  است  ملی  حقوقی  سیستم های  به 
جرایم ادعایی و اعمالی که دادگاه های ملی مایل یا قادر به انجام 

آن نیستند، اعمال کنند )ِکستنباوم3 ، 2017: 17(.
چندین سازمان غیردولتی مانند عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر 
و جنبش جهانی فدرالیسم، مشارکت و نفوذ فعالی در ایجاد معاهده 
فوق داشتند. آنها با هم ائتالفی را در سال 1995 با هدف پایان دادن 
تشکیل  شدند  جنایات  مرتکب  که  کسانی  مجازات  از  معافیت  به 
دادند. ائتالف برای دادگاه کیفری بین المللی )CICC 4( در نیویورک 
مستقر است، اما با دفاتری در سراسر جهان، مشارکت موثر بیش از 
2500 سازمان غیردولتی در سراسر جهان را دارد که از دادگاه کیفری 

بین المللی عادالنه، مؤثر و مستقل حمایت می کنند.
1. Anti-personnel mines
2. PrepCom
3. Kestenbaum
4. Coalition for the International Criminal Court [
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از ابتدا سازمان های غیردولتی بحث های مربوط به تشکیل دادگاه 
کیفری بین المللی را زیر نظر داشتند. در طول کنفرانس رم، آنها 
نه تنها توانستند بر آن نظارت کنند، بلکه در این روند نیز شرکت 
کردند. پَیس و ثیروف1  می گویند که سازمان های غیردولتی، بیشتر 
از CICC، در جلسات عمومی آن شرکت می کنند و در موقعیت های 
آنها  کنند.  شرکت  کمیته ها  رسمی  جلسات  در  می توانند  خاص 
تعداد  طریق  از  و  دریافت  رسمی  اسناد  از  رونوشتی  همچنین 
جلسات  در  را  خود  شفاهی  اظهارات  خود  نمایندگان  از  محدودی 

افتتاحیه و پایانی کنفرانس بیان کردند.
سازمان های  که  داشت  وجود  کلی  توافق  اطالع رسانان  بین 
غیردولتی نقش بسیار مهمی در مذاکرات اساسنامه رم، چه قبل 
و چه در حین کنفرانس ایفا کرده اند. پیچیدگی و ماهیت تا حدی 
حقوقی- فنی آن، فرصت ویژه ای را برای سازمان های غیردولتی 
با  رابطه  در  به ویژه  را  تخصصی  اطالعات  و  دانش  تا  کرد  ایجاد 
هیئت های کوچک تر ارائه دهند. یکی دیگر از موارد توافق عمومی، 
هم در میان نمایندگان ایالتی و هم در میان نمایندگان غیردولتی، 
غیردولتی  سازمان های  موفقیت  در   CICC تشکیل  که  بود  این 
نقش اساسی داشت. یکی از نمایندگان سازمان های غیردولتی به 
این واقعیت اشاره کرد که از طریق تشکیل ائتالف، سازمان های 
 200 بر  بالغ  که  داشتند  را  هیئت  بزرگ ترین  مجموعاً  غیردولتی 
نفر بود و حدود 95 درصد از کل اعضای سازمان های غیردولتی 

شرکت کننده در کنفرانس را شامل می شد.
مطالب  توزیع  غیردولتی،  سازمان های  دیگر  راهبردهای  جمله  از 
مکتوب از طریق دبیرخانه به طور خصوصی و یا به طور کلی بین 
گروه های منتخبی از افراد یا هیئت ها بود که بر مذاکرات اساسنامه 
تأثیر گذاشتند. کار آنها در طول کنفرانس رم بیشتر بر اطالعات، 
آموزش و خدمات تا خود دفاع متمرکز بود. همچنین CICC در طول 
وی وا2،  ترا  کرد:  تولید  روزانه  صورت  به  را  روزنامه  سه  کنفرانس 
ائتالف ناظر دادگاه کیفری بین المللی3  و به صورت همگانی )روابط 
عمومی و تبلیغات بازرگانی(4 . این نشریات مورد اعتماد قرار گرفتند 
و به طور گسترده خوانده و به سرعت به یک منبع اطالعاتی رایج 
تبدیل گردیدند. عالوه بر این، تجربه مشترک خواندن خبرنامه ها 
 ، )بِنِِدتی5  باشد  کنفرانس  در  بزرگی  وحدت بخش  عامل  می تواند 

.)116 :2014
اگرچه سازمان های غیردولتی مستقیماً روی پیش نویس اساسنامه 
کار نکردند، اما حضور و تخصص آنها بر مذاکرات تأثیر گذاشت. 
پیگیر  نقش  که  می دهد  گزارش  لیندبلوم  آنا-کارین  مثال،  برای 

در  زیرا  است،  مهم  آن  استقالل  و  موضوع(  )دادستان  موضوع 
برخی موارد بین سازمان ها اتفاق نظر وجود نداشت. اما یکی دیگر 
که  هستند  نهادی  مردم  سازمان های  آن  جنبه های  مهم ترین  از 
فضای الزم و مساعد را برای برگزاری موفق کنفرانس و تصویب 

اساسنامه ایجاد کردند.
همچنان   ،CICC به ویژه  غیردولتی،  سازمان های  حاضر،  حال  در 
از  حمایت  و  رم  اساسنامه  تصویب  نظارت،  روند  در  مهمی  نقش 

دادگاه کیفری بین المللی ایفا می کنند.
عبارت   )CICC( بین المللی  کیفری  دادگاه  ائتالف  فراگیر  اهداف 

است از: 
• ارتقای آموزش و آگاهی از ICC و اساسنامه رم.

• تسهیل مشارکت مؤثر جامعه مدنی در جلسات مجمع کشورهای 
عضو.

• تشویق مجمع دولت هاي عضو به ارائه حمایت مؤثر سیاسي و 
.ICC مالي از

 ICC ،ارائه تخصص فنی و خدمت در نقش مشاوره ای به دولت ها •
و سایر موسسات.

• ترویج پذیرش جهانی و تصویب/ الحاق به اساسنامه رم و اجرای 
کامل و مؤثر تعهدات معاهده در قوانین ملی.

• افزایش آگاهی مجریان قانون ملی، منطقه ای و بین المللی برای 
تشویق همکاری بیشتر با دیوان.

و  مدنی  جامعه  مشارکت  تسهیل  برای  الهه  در  حضور  حفظ   •

همکاری با کار دیوان.
کیفری  دادگاه  ائتالف  اصلی  هدف  امروزه  که  گفت  می توان 
بین المللی )CICC( کمک به جامعه بین المللی در امر مهم و دشوار 
بین المللی  جنایات  فجیع ترین  در  مجازات  معافیت  از  جلوگیری 

است.

7. نتیجه گیری

بر  غیردولتی  سازمان های  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
انعقاد معاهدات بین المللی، از طریق معرفی و بررسی مختصری در 
مورد سازمان های غیردولتی و مهم تر از آن تحلیل سه سند حقوقی 
مهم بین المللی که با شاخه های مختلف حقوق بین الملل سروکار 
کنوانسیون  شرح  به  سند  سه  این  واقع  در  که  شد  انجام  دارند، 
حقوق کودک سازمان ملل متحد )حقوق بین المللی حقوق بشر(، 
کنوانسیون منع مین )حقوق بین المللی بشردوستانه( و اساسنامه رم 
)حقوق کیفری بین المللی( بود. به همین منظور جهت دستیابی به 

1. Pace, William and Thieroff, Mark
2. Terra Viva
3. CICC Monitor
4. On the Records
5. Benedetti
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1. Malanczuk

هدف مورد نظر، توضیحی در مورد سازمان های غیردولتی و جایگاه 
آنها در حقوق بین الملل ضروری بود.

با اینکه سازمان های غیردولتی توانایی قانونی برای انعقاد معاهدات 
سازمان های  اینکه  دادن  نشان  به منظور  اما  ندارند،  بین المللی 
و  مذاکرات  روند  می گذارند،  تأثیر  بین الملل  روابط  بر  غیردولتی 
انعقاد کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع مین و اساسنامه 
رم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در هر سه مورد، تالش های 
نه  آنها  زیرا  بود،  برخوردار  اولیه  اهمیت  از  غیردولتی  سازمان های 
تنها به بحث ها و مذاکرات یاری رساندند، بلکه به اجرای معاهدات 

آنها نیز کمک کردند.
غیردولتی  سازمان های  که  داد  نشان  همچنین  موضوع  بررسی 
به دست  بین المللی  سطح  در  که  برجسته ای  جایگاه  به  باتوجه 
بلکه  کنند،  منتشر  را  خود  اقدامات  می توانند  تنها  نه  آورده اند، 
کنند  متقاعد  را  عمومی  افکار  و  پیشنهاد  را  پروژه هایی  می توانند 
مستحق  آنها  و  است  مهم  می کنند  دفاع  آن ها  از  که  دالیلی  که 
حمایت جامعه هستند. بنابراین، سازمان های غیردولتی حامیانی را 
در سراسر جهان به دست آورده اند، در حالی که انحرافات از قانون را 
که توسط دولت ها، شرکت های فراملی یا هر عامل دیگری انجام 
می شود، محکوم و جایگاه خود را به عنوان نمایندگان جامعه مدنی 

تثبیت می کنند.
همچنین این مقاله چگونگی مشارکت سازمان های غیردولتی در 
مذاکرات بین المللی را مورد بحث قرار داد. مشارکت آنها در روند 

انعقاد معاهدات بین المللی شامل ارائه اطالعات و تخصص، ارتباط 
موثر، حمایت عمومی و بسیج، دستور کار و تعیین هدف، اجرای 
اصول و هنجارها و نظارت است. با این حال، علی رغم حضور و 
فعالیت آنها برای انعقاد معاهدات بین المللی، مشارکت سازمان های 
غیردولتی در مذاکرات عمدتاً غیررسمی و تابع ترجیحات دولت های 

ملی است.
فرآیند  یک  در  کلی  سازماندهی  برای  جهان  تمایل  به  باتوجه 
که  کرد  فرض  راحت  خیال  با  می توان  اکنون  جهانی،  حکمرانی 
در  محدودی  نمایندگی  غیردولتی  سازمان های  حاضر  حال  در 
سناریوی سیاسی جهانی دارند. عالوه بر این، همان طور که توسط 
تخصص  غیردولتی  سازمان های  است،  شده  بیان  ماالنچوک1 
تأثیر  همچنین  می کنند.  شفاف تر  را  رویه ها  و  اضافه  را  بیشتری 
قوی بر نظارت و حقیقت یابی در مورد اجرای هنجارهای بین المللی 
دارند. تالش های آن ها در فرآیندهای انعقاد معاهده ممکن است 
حتی گاهی اوقات راه حلی از لحاظ سیاسی متعادل و بی طرف برای 
موانع بسیار جدی باشد که ممکن است در طول چنین فرآیندی در 
شرایط دشوار سیاسی ایجاد شود. واقعیت اخیر با تجربه طوالنی 
حقوق  کنوانسیون  مورد  در  مذاکرات  موفقیت آمیز  نهایت  در  اما 
معاهده  مذکور،  کنوانسیون  نظر،  این  از  شد.  داده  نشان  کودک 
اتاوا و اساسنامه رم سه نمونه از چگونگی نمایندگی سازمان های 
غیردولتی جامعه مدنی و مشارکت در امور بین المللی، نفوذ و نظارت 

بر مذاکرات مربوطه است.
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