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  مقدمه

ي خود مورد توجه بسياري از بازيگران  المللي غيردولتي امروزه به دليل ماهيت غير انتفاعي و داوطلبانه هاي بين سازمان
المللي دولتي به دليل سودجويي  بين هاي در حقيقت، عدم اعتمادي كه نسبت به سازمان. اند الملل قرار گرفته اصلي حقوق بين

را به جايگاه باالتري رسانده ) هاي غيردولتي غيرانتفاعي مخصوصاً سازمان(هاي غير دولتي  ها به وجود آمده است، سازمان آن
  .است

ان عفو توان از سازم به عنوان مثال مي. المللي مشغول به فعاليت هستند هاي غيردولتي زيادي در سطح بين امروزه سازمان
اين نام كه براي همه . است صليب سرخ جهانيالمللي  ي سازمان غير دولتي بين مشهورترين نمونه. الملل نام برد بين

اما بخشي از . آشناست توانسته است ضمن حفظ ماهيت غيردولتي خود، در اكثر كشورهاي دنيا فعاليت مستقيم داشته باشد
ها در  يكي از مشهورترين سازمان. ي مسائل مربوط به محيط زيست فعاليت دارند المللي در حوزه هاي غيردولتي بين سازمان

ميالدي  1980و اوايل  1970ي تأسيس اين سازمان در اواخر   ايده 1.است المللي صلح سبز سازمان بيناين حوزه 
هاي  يا در اعتراض به فعاليتمانند بريتانيا و كلمب  در كشورهاييها تعدادي از دوستداران طبيعت  در اين سال. شكل گرفت

اي  اين جنبش در اعتراض به آزمايشات هسته 1971در سال . ضد محيط زيستي دولتهايشان اعتراضاتي به راه انداختند
اين اقدام توجه . نامگذاري شده بود راهي اين كشور شدندصلح سبز ي يك كشتي كه  اياالت متحده در آالسكا با كرايه

هاي متعددي در چندين كشور  ن را در سرتاسر جهان به خود جلب كرد و ديري نگذشت كه گروهبسياري از طبيعت دوستا
هاي صلح سبز از نقاط مختلف  گروه 80ي  در اواخر دهه. دنيا تحت نام صلح سبز مشغول حمايت از محيط زيست شدند

پس از آنكه  90ي  در اواسط دهه. را شكل دادند كه شكل امروزي سازمان است2المللي صلح سبز بينجهان متحد شده و 
، شهرت 3هاي متعلق به سازمان صلح سبز را با بمب مورد هدف قرار داد ترين كشتي آژانس اطالعاتي فرانسه يكي از معروف

  .مقر سازمان در آمستردام هلند قرار دارد. اين سازمان بيش از پيش گشت

                                                            
1Greenpeace Organization 
2Greenpeace International 

  .اين اقدام باعث كشته شدن يك نفر شد٣



مطرح شده است ) »ديوان«از اين پس در اين متن ( 1المللي حقوق درياها بيناي مرتبط با اين در ديوان  اما به تازگي پرونده
اين پرونده كه . المللي را آشكار سازد ي قضايي بين المللي غيردولتي در رويه هاي بين تواند جايگاه سازمان ي آن مي كه مطالعه

. فدراسيون روسيه مطرح گرديده است شود ميان پادشاهي هلند و شناخته مي2ي طلوع خورشيد قطب شمال پروندهبا نام 
تمركز پرونده بر درخواست هلند مبني بر صدور . توسط ديوان صادر شد 2013نوامبر  22آخرين رأي در مورد اين پرونده در 

باشد كه همراه با كشتي  المللي صلح سبز مي نفر از اعضاي سازمان بين 30قرار اقدام موقت عليه روسيه براي آزادسازي 
اين كشتي كه تحت فرمان سازمان صلح سبز مشغول عمليات بود پرچم  .در اختيار روسيه هستندورشيد قطب شمال طلوع خ

ي انحصاري اقتصادي روسيه بود تا نسبت به انجام  هاي منطقه اين كشتي در زمان دستگيري در آب. هلند را برافراشته بود
يدك كشيده شده بود و مورمانك كشتي مذكور به بندر . راض كنددر اين منطقه اعت3پيرازولماياعمليات ساخت سكوي نفتي 
 2013نوامبر  22المللي حقوق درياها در رأي خود در  ديوان بين. توقيف شده بود4لنينسكياي  متعاقباً توسط دادگاه منطقه

به همراه خود كشتي آزاد  هزار دالري هلند نزد روسيه، تمامي افراد اين كشتي 600ميليون  3ي  وثيقهدستور داد كه به ازاي 
ي آن پس از گذراندن دو ماه حبس به جرم اقدام  اين كشتي و خدمه. ها اعطا گردد هاي روسيه به آن شده و مجوز ترك آب

دولت هلند نيز بنا بر قرار تأمين ديوان حقوق درياها، تضمين . عليه امنيت ملي روسيه آزاد و از جرائم اعالمي تبرئه شدند
  .غ تعيين شده را براي روسيه فراهم آوردبانكي به مبل

مثالً داليل اعتراض روسيه به صالحيت ديوان در مورد اين . تواند مسائل قابل بررسي زيادي را مطرح كند اين پرونده مي
ي حاضر به دنبال آن است كه يك  الملل اما نوشته پرونده يا بررسي عدم حضور وي در جريان رسيدگي در پرتوي حقوق بين

صلح سبز در نقاط مختلف   الملل به عنوان بازوي اجرايي شعب سازمان صلح سبز بين: ي ديگر مسئله را بررسي كند بهجن
ي اطالعات و همكاري  اي به دادگاه تسليم نمود و جهت ارائه ي كشتي طلوع خورشيد شمالگان اليحه جهان و به كار گيرنده

اما دادگاه تصميم گرفت كه اين اليحه را به عنوان بخشي از مدارك پرونده . ردبا دادگاه در مورد اين پرونده اعالم آمادگي ك
نپذيرد و آن را در ميان اسناد و لوايح قرار نداد اما با اين حال طرفين دعوي و كشورهاي عضو ديوان را از اين درخواست 

خود را نسبت به اين درخواست صلح سبز  ديوان به هلند و فدراسيون روسيه اين امكان را داد  كه نظر. صلح سبز مطلع كرد
اما روسيه اظهار كرد كه مبنايي . هلند نسبت به حضور اين سازمان و همكاري در اين پرونده اعتراضي نداشت. اعالم كنند

بيند و دليل آن هم ماهيت غير دولتي سازمان مورد نظر  قانوني براي حضور اين سازمان در ديوان و دخالت در پرونده نمي
پردازد و در اين مسير نقش  اين نوشته به بررسي موضع ديوان نسبت به درخواست سازمان صلح سبز مي. تاس

  .دهد هاي غير دولتي در موارد ديگر را مورد توجه قرار مي هاي مشابه سازمان درخواست

  
                                                            
1International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) 
2Arctic Sunrise case 
3Prirazlomnaya 
4Leninsky 



  در پرونده هاي كشورهاي غير درگير المللي حقوق درياها در مورد پذيرش درخواست آئين دادرسي ديوان بين

رود كه صالحيت رسيدگي به  به شمار مي 1ديوان مورد بحث ما ركن قضايي كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها
هاي اين ديوان و ساير مسائل  موضوع صالحيت. (اختالفات ناشي از اجرا و تفسير اين معاهده به آن اعطا گرديده است

به زودي در همين پايگاه اينترنتي مورد بررسي قرار » المللي دادگستري في ديوان بينمعر«اي با عنوان  مربوط به آن در مقاله
ي ديوان و نه  نه اساسنامه. براي ديوان صالحيت ترافعي و صالحيت مشورتي نيز در نظر گرفته شده است) خواهد گرفت

  . اند اي به درخواست همكاري با ديوان نداشته قواعد آئين دادرسي آن اشاره

زبان انگليسي درخواست يك كشور يا يك شخص كه طرف دعوي نيست ولي به داليلي عالقه دارد با محكمه در  در* 
ي التين  اين اصطالح كه ريشه. كنند مشخص مي) amicus curiae(رسيدگي به پرونده همكاري كند را با اصطالح 

دوست دادگاه شخصي است كه طرف يك پرونده يا همانطور كه گفته شد، . است) دوست دادگاه(دارد در ترجمه به معني 
  .خواهد با دادگاه رسيدگي كننده همكاري كند درگير در يك پرونده نيست ولي به داليلي مي

هاي  سازمانقواعد دادرسي به . نشده استدوست دادگاه اي به  همانطور كه اشاره شد، در اسناد مربوط به ديوان اشاره
اما اين امكان  2.را در اختيار دادگاه قرار دهند هاي خاص اطالعاتي كه به ابتكار خود در پروندهاين اجازه را داده است دولتي

البته اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه تعريف ارائه شده در . هاي غيردولتي در نظر گرفته نشده است براي سازمان
  3.هاي اساسنامه قرار گرفته است مورد اعتراض برخي از طرف» الدولي سازمان بين«آئين دادرسي ديوان در مورد عبارت 

ي  اي ديگر، ديوان حقوق درياها به درخواست همكاري يك سازمان غيردولتي در يك پرونده پيش از اين و در پرونده
بنياد جهاني براي مدير دفتر ديوان درخواستي از جانب  2010در هفدهم آگوست سال . مشورتي پاسخ داده بود

ها  مسئوليتي مشورتي نزد ديوان تحت عنوان  در پرونده ي اين سازمان براي مشاركت دريافت نمود مبني بر عالقه4طبيعت
ديوان به اين  .5ي مجوز فعاليت در ارتباط با اقدامات انجام شده در بستر دريا و تعهدات كشورهاي حامي افراد و صادركننده

ر اسناد و مدارك پرونده گنجانده نخواهد شد زيرا اين اظهارات هم راستا با آئين ها د سازمان اعالم نمود كه اظهارات آن
اي كه  الدولي هاي بين ها و سازمان ي درخواست اين سازمان را براي دولت با اين حال، ديوان خالصه. دادرسي ديوان نيستند

توان  از اين اقدام مي. اين مسئله آگاه شوند لوايحي در مورد پرونده به ديوان تسليم كرده بودند ارسال نمود تا نسبت به
  .اينگونه نتيجه گرفت كه ديوان حداقل نسبت به استماع نظرات سازمان غيردولتي اندك اشتياقي داشته است
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اولين موردي است كه در آن يك سازمان غيردولتي براي شركت در روند رسيدگي به يك  طلوع خورشيد شمالگاني  پرونده
سازمان صلح سبز از ديوان درخواست مجوز كرده بود كه در رسيدگي . اعالم عالقه و آمادگي نموده است يترافعي  پرونده

كند  متن درخواست اين سازمان اظهار مي. ي هلند مبني بر صدور قرار اقدام موقت عليه روسيه شركت كند ديوان به اليحه
ي كشتي  مقامات روسيه قابل اعمال است زيرا به حقوق خدمه الملل بشردوستانه در مورد اعمال ارتكابي توسط كه حقوق بين

  .تعرض شده است

  المللي ي قضايي داخلي و بين به عنوان دوست دادگاه در رويه )NGOs(هاي غيردولتي  نقش سازمان

هاي  اظهارنامه«: كنند كه بيان مي2سازي حقوق خصوصي المللي يكسان ي بين  مؤسسهو 1الملل امريكا ي حقوق بين مؤسسه
هاي  مدون در مورد اطالعات مهم مربوط به رسيدگي به پرونده ممكن است با رضايت دادگاه و پس از مشورت با طرف

قبل از اينكه دادگاه . توان رأساً از افراد ثالث درخواست اطالعات كند دادگاه مي. درگير، توسط افراد ثالث به دادگاه ارائه شود
هاي درگير در پرونده داده شود كه نظرات خود را  ث را مدنظر قرار دهد، بايد اين فرصت به طرفاطالعات حاصله از ثال

  3».نسبت به آن اطالعات اعالم كنند

هاي قديمي و ابتدايي  در پرونده .ي قضايي انگليس يوده است قانون و رويهمكمل همكاري ثالث با دادگاه يك بخش 
هاي همكاري  درخواست. كرد ي حضور در دادرسي را پيدا نمي اجازه ا پرونده نداشتانگليس، شخص ثالثي كه هيچ ارتباطي ب
شوند مثل كمك كردن در حل مسائلي كه توسط يك سيستم خصمانه ايجاد شده  با دادگاه با اهداف مختلفي پذيرفته مي

ال،  در اظهار نظري بيان كرده بود كه در كشورهاي داراي سيستم كامن 1970در سال  4پروفسور مايكل ريسمن. است
ها  در حقيقت تأسيسي بوده است كه اطالعات مفيدي براي دادگاه هاي ارائه شده توسط دوست دادگاه ها يا گزارش خالصه

اين اجازه را داده است كه بر  اند فراهم آورده است و به نهادهاي خصوصي كه مجوز دخالت در روند رسيدگي نداشته
  5.ي محاكم داخلي دخالت كنند اي كه قرار است از رسيدگي حاصل شود تأثير بگذارند و در اقتدار و ظرفيت حل مسئله نتيجه

المللي بيشتر شبيه  هاي قضائي بين پذيرند امروزه در رسيدگي هاي غيردولتي را مي هايي كه درخواست همكاري سازمان آئين
هاي  ي استفاده از درخواست همكاري سازمان المللي كه اجازه ي بين اولين محكمه. »استثنا«هستند تا يك » عرف«به يك 

، آئين دادرسي اين دادگاه كه مورد تجديد نظر واقع شده بود 1983در سال . غيردولتي را داد ديوان اروپايي حقوق بشر بود
واي يك پرونده نيستند به طور داوطلبانه بتوانند اطالعاتي در اختيار هايي كه طرف دع پذيرفت كه دول، افراد و سازمان

المللي غيردولتي  هاي بين امروزه سازمان. البته ديوان اين حق را داشت كه اطالعات تسليم شده را رد كند. دادگاه قرار دهند
                                                            
1American Law Institute 
2International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT)  
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4Michael Reisman 
5Roger S. Clark, the International League for Human Rights and South West Africa 1947–1957: Human Rights NGO 
as Catalyst in the International Legal Process, 3 Hum. Rts. Q. 115, 119 (1981) 



با اين حال اين  1.كنند ريني ميآف هاي قضايي اين ديوان بسيار فعال هستند و به عنوان دوست دادگاه نقش در رسيدگي
  .نهادها هيچ حق قانوني براي اجبار دادگاه به استماع اظهاراتشان ندارند

بر اساس . هاي غيردولتي با دادگاه را فراهم نمود امكان مشاركت سازمان 2009دادگاه بين امريكايي حقوق بشر در سال 
روز قبل بعد از استماع اظهارات  15ي دوست دادگاه تا  ارنامه، اظه2009هاي آئين دادرسي اين دادگاه در سال  اصالحيه

بنابراين، دادگاه .روز قبل از پايان زمان تعيين شده براي تسليم لوايح توسط طرفين قابل پذيرش است 15طرفين يا ظرف 
  .ي مدني است حتي بيشتر از همتاي اروپايي خود پذيراي فعاالن جامعهامريكايي حقوق بشر 

با موضوع تقاضاي همكاري يك ) U.S‐Shrimp(ي  ، نهاد حل اختالف سازمان تجارت جهاني در پرونده1998در سال 
اياالت متحده نيز . هاي غيردولتي دريافت كرد اين نهاد دو درخواست همكاري از جانب سازمان. سازمان غيردولتي مواجه شد

الملل محيط  مركز حفاظت از دريا و مركز حقوق بين(ي دو سازمان غيردولتي  به عنوان طرف دعوي، اظهارات داوطلبانه
اظهار كرد كه ممنوعيتي براي  1998نوامبر  6ي استيناف اين محكمه در  شعبه. ي خود ضميمه كرده بود را به اليحه) زيست

اين محكمه  با اينكه. ي آن را نكرده باشد، وجود ندارد پذيرش اين اظهارات حتي در حالتي كه دادگاه رأساً تقاضاي ارائه
پذيرد و آن را در اختيار طرفي دعوي قرار  هاي غيردولتي غير مرتبط با دعوي را مي معموالً اظهارات ارائه شده توسط سازمان

  2.دهد، اما عمالً موارد معدودي وجود داشته است كه اين اظهارات را مرتبط و مؤثر در دعوي تشخيص دهد مي

قواعد رسيدگي و  149و  103در موارد . مطرح است دوست دادگاهنيز موضوع  3فريالمللي كي در آئين دادرسي ديوان بين
توانند از يك كشور، سازمان يا يك  اسناد و مدارك اين ديوان معين شده است كه شعب مقدماتي و استيناف اين محكمه مي

هاي غيردولتي از اين دو ماده در مواردي استفاده  سازمان .ي اظهارات كتبي يا شفاهي دعوت كنند شخص براي ارائه
دادستان عليه ي  ي اول مقدماتي اين ديوان حين رسيدگي به پرونده ، شعبه2012مي سال  12به عنوان مثال در . اند كرده
را  5دالت در ليبيوكال براي عپذيرفت كه اظهارات يك سازمان غيردولتي در ليبي به نام 4االسالم و عبد اهللا السنوسي سيف

  6.استماع كند

 34ي  ماده. هاي غيردولتي دارد تري نسبت به پذيرش اظهارات سازمان گيرانه المللي دادگستري اما رويكرد سخت ديوان بين
اين البته . دهد ي اظهار نظر در برابر دادگاه را مي اجازه» المللي عمومي هاي بين سازمان«ها و  ي ديوان تنها به دولت اساسنامه

                                                            
1Lloyd Hitoshi Mayer, NGO Standing and Influence in Regional Human Rights Courts and Commissions, 36 Brook. J. 
Int’L. L. 911 (2011) 

  .اين اتفاق افتاده است) US‐Tuna(ي  تنها يك بار در پرونده٢
3International Criminal Court (ICC) 
4Prosecutor v. Saifal‐Islam Gaddafi and Abdullah Al‐Senussi 
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6Prosecutor v. Gaddafi & Al‐Senussi, Case No.  ICC‐01/11‐01/11‐153, Decision on  the "Application by Lawyers  for 
Justice  in  Libya  and  the Redress  Trust  for  Leave  to  Submit Observations  pursuant  to  Rule  103  of  the Rules  of 
Procedure and Evidence" (May 18, 2012), http://www.icc‐cpi.int/iccdocs/doc/doc1414787.pdf. 



ي  المللي غيردولتي نيز اجازه هاي بين با تدوين دستورالعملي توسط ديوان تلطيف گرديد و سازمان 2004رويكرد در سال 
هاي غيردولتي را فاقد اثر در جريان رسيدگي  البته اين دستورالعمل نيز اظهارات سازمان. ي اطالعات به دادگاه را يافتند ارائه
ثبت ) مقر ديوان( 1اين اظهارات تنها در كاخ صلح. آورد شي از اسناد و مدارك پرونده به شمار نميداند و آن را به عنوانبخ مي

  .شود و در صورت نياز در اختيار كشورهاي مرتبط قرار داده مي

  سخن آخر

ي طلوع خورشيد شمالگان و برخورد دادگاه با اين درخواست از  درخواست سازمان صلح سبز براي دخالت در پرونده
  .هايي قابل توجه است نبهج

ي قبلي  دهد كه اين سازمان عليرغم رد شدن درخواستش در پرونده شده توسط صلح سبز نشان مي ي ارائه  اول اينكه عريضه
هم در رسيدگي خواهد  اين سازمان اين بار مي. المللي حقوق درياها درخواست استماع اظهارات دارد باز هم از ديوان بين

ي اين  كننده  ماهيت اين دعوي شايد به نوعي توجيه. ترافعي و هم در رسيدگي مشورتي اين پرونده مشاركت داشته باشد
از نوع اين پرونده . سايت خود منتشر نكند باشد كه چرا ديوان تصميم گرفت كه اظهارات ارائه شده توسط صلح سبز را در وب

و نظرش در مورد دخالت صلح سبز در  اسيون روسيه از حضور در جريان رسيدگي خودداري كردفدر. رود ترافعي به شمار مي
كند، ديوان موظف است كه از  در كنار اين مطلب، زماني كه يكي از طرفين از حضور در دادگاه امتناع مي. پرونده منفي بود

ي  وظيفه. صل برابري طرفين را فراهم نمايدو شرايط اعمال ا) مخصوصاً طرف حاضر در دادگاه(حقوق طرفين حفاظت كند 
چنين فرصت مساوي براي به  ي اسناد، مدارك و لوايح و هم ديوان براي تضمين برابري طرفين ـ مثالً زمان برابر براي ارائه

 در چنين شرايطي .ي ارائه شده توسط طرف مقابل ـ به دليل عدم حضور روسيه بسيار دشوار شده بود چالش كشاندن ادله
مخصوصاً اگر طرف مخالف با صالحيت دادگاه (ي وررد بدهد كه يكي از طرفين  بسيار دشوار است كه دادگاه به كسي اجازه

  .وي را قبول ندارد يا با حضور وي مخالف است) باشد

لي كه در آن صلح سبز و سازمان جهاني محيط زيست از دادگاه در حا 17ي شماري  بر خالف پروندهدومين نكته اينكه 
مستقيماً  سازمان صلح سبز ،ي طلوع صبح شمالگان درخواست استماع اظهارات دادندكه ارتباطي با پرونده نداشتند، در پرونده

توان با نگاهي به ترتيبات مالي پرونده مشاهده نمود؛ با وجود آنكه دولت هلند  اين تأثير را مي.مرتبط و متأثر از پرونده بود
وسط دادگاه را پرداخت كرد، اما در حقيقت اين سازمان صلح سبز بود كه اين مبلغ را تأمين نمود و ي مالي تعيين شده ت وثيقه

اين حقيقت كه آئين دادرسي ديوان حقوق درياها مبنايي قانوني براي نهادهاي غيردولتي در . در اختيار دولت هلند قرار داد
ي ساختار  دهنده اي متأثر شده باشند ـ در نگاه كلي نشان روندهنظر نگرفته است ـ حتي زماني كه اين نهادها مستقيماً از پ

» دوست دادگاه«اين بدان معناست كه پذيرش كشورها به عنوان . است الملل حقوق بينبين دولتي يا دولت ـ محور 

                                                            
1Peace Palace 



درخواست 1عليه هلندوينترورپ ي  مثالً دادگاه اروپايي حقوق بشر در پرونده. المللي هاي بين تر است تا قبول سازمان معمول
بايد در نظر داشت كه يكي از نقاط ( .را پذيرفت) نه دولت ثالث(همكاري دولت انگليس در پرونده به عنوان دوست دادگاه 

در . باشد ها مي در جريان رسيدگي به پرونده دولت ثالثو  دوست دادگاهحساس و اساسي اين نوشته قائل شدن تمايز ميان 
اي داراي منافع حياتي است و حضورش در جريان رسيدگي  توان دولتي به شمار آورد كه در پرونده يحقيقت، دولت ثالث را م

ها يك  به همين دليل است كه حضور چنين كشوري در رسيدگي توسط دادگاه. باعث حفظ اين منافع اساسي خواهد گرديد
ت دادگاه تقاضاي همكاري با محكمه را دارد اما حضور كشور يا سازماني كه به عنوان دوس. ي قطعي و معمول است مسئله

در چنين موردي، دولت يا سازماني كه درگير در پرونده نيست يا اساساً هيچ . هاي اساسي با دولت ثالث است داراي تفاوت
ي حضور وي در روند رسيدگي  كننده ي مورد اختالف ندارد يا منفت وي به قدري حساس نيست كه توجيه منفعتي در قضيه

كند كه اثري هرچند كوچك در  ي درخواست مشاركت با دادگاه سعي مي به همين دليل با ارائه. عنوان طرف دعوي باشدبه 
نيز همين » دوست دادگاه«دليل اصلي مخالفت برخي دانشمندان و كشورها با به رسميت شناختن . جريان پرنده داشته باشد

هاي بين المللي غيردولتي اندكي متفاوت  اما اين مسئله در مورد سازمان. عدم نفع و گاهاً بي ارتباطي مسئله به متقاضي است
المللي جايگاهي  آيند، در اختالفات بين الملل به حساب نمي ها به اين دليل كه مخاطبان مستقيم حقوق بين اين سازمان. است

توانند  ها اصوالً نمي رت ديگر، اين سازمانبه عبا. ها در روند رسيدگي مبنايي قانوني يافت توان براي حضور آن ندارند و نمي
ها ـ مخصوصاً  به همين دليل تنها روش براي ترتيب اثر دادن به نظرات آن. المللي قرار گيرند مخاطب يك اختالف بين

وز نه اين مسئله هن. ها به عنوان دوست دادگاه است اند ـ قبول اظهارات آن اي متأثر شده زماني كه به طور مستقيم از پرونده
توانند به  المللي مي به همين دليل كشورها و محاكم بين .حالت عرفي به خود گرفته و نه تبديل به حقوق نرم شده است

ي  هاي غيردولتي در عرصه هاي سازمان اما گسترش فعاليت. ها خودداري كنند راحتي از استماع اظهارات اين سازمان
گرديده است كه زمينه براي پذيرش حضور اين نهادها در جريان رسيدگي به هاي اخير باعث  المللي مخصوصاً در سال بين

  .)هاي خاص فراهم گردد پرونده

تواند به عنوان فرصتي به شمار  ي طلوع خورشيد شمالگان مي ي آخر اينكه درخواست صلح سبز براي مداخله در پرونده نكته
پردازان از حضور  برخي از نظريه. الملل در حقوق بين 2سازي ههاي غيردولتي در قاعد رود براي امتحان كردن حضور سازمان

هاي  معتقد است كه حضور سازمان3رابين اكرسليبه عنوان مثال، پروفسور  .اند ها در اين عرصه دفاع كرده اين سازمان
لي براي گفتگو در تواند فضايي فرام غيردولتي در روند حل اختالفات در سازمان تجارت جهاني و به عنوان دوست دادگاه مي

هاي  البته هنوز افراد زيادي وجود دارند كه نسبت به فوايد احتمالي حضور سازمان 4.محيطي ايجاد كند  مورد مسائل زيست

                                                            
1Winterwerp v. the Netherlands 
2Law‐making 
3Robin Eckersley 
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حضور «هاي  دهد كه نبايد سازمان هشدار مي1دن بودانسكيبه عنوان مثال پروفسور . غيردولتي ترديد فراوان دارند
المللي و تريبون  حتي اگر فضاي بين. ـ به معناي مشاركت مردم عادي ـ اشتباه گرفت» عموميمشاركت «را با » غيردولتي

قادر به ) عموم مردم( هاي غيردولتي قرار گيرد نيز باز تعداد اندكي از مردم عادي جهاني به طور كامل و آزاد در اختيار سازمان
  .تواند اين نظر را به چالش بكشد اين مقاله مي ي مورد بحث در البته پرونده 2.مشاركت و همكاري خواهند بود

                                                            
1Dan Bodansky 
2Daniel  M.  Bodansky,  The  Legitimacy  of  International  Governance:  A  Coming  Challenge  for  International 
Environmental Law?, 93 Am.  J.  Int’l L. 596, 619  (1999); see also David Kennedy, The  International Human Rights 
Movement: Part of the Problem?, 15 Harv. Hum. Rts. J. 101 (2002) 


