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 چکیده
ست که ا المللنیاز اصول حقوق ب یکي ،یحقوق تعهدمراقبت بايسته به معنای هوشیاری الزم در انجام 

 را آن کشورها اصل، نيا الزامات یعرفهای است. عالوه بر زمینه هشد ديیتأ یالمللنیب یهاوانيد در بارها
 ،مفهوم نيا یاصل گاهيجا. اندداده سامان زین یقرارداد تعهدات چارچوب در و نموده وارد یاریبس معاهدات در

 یجرا. اگر دولت در اشودیم هدیسنج هاتعهدات دولت یکه اجرا يیجا ؛است یالمللنیب تیدر حقوق مسئول
 اصل نيا تیاهمخواهد بود.  تیمسئول جاديا یبرا يیاصل مبنا نيا باشد، ستهيتعهدات خود فاقد مراقبت با

 . است ملموس اریبس خطرناک اقدامات از یناش یالمللنیب تیمسئول در
 یالزامات و شده وارد زین یمال اقدام ژهيو گروه یهاهیتوص ازجمله ،یالمللنیب یمزبور در مقررات مال اصل

خاص و عام در  یدر دو معنا ستهياست. مفهوم مراقبت باده کر جاديا یمال اتمؤسس و هادولت یبرا را
 حقوق در آن یهاداللت با يیهاتفاوت و هارفته است که شباهت کار به یاقدام مال ژهيمقررات گروه و

 اقدام ژهيو روهگ مقررات و یالمللنیب حقوق در اصل نيا مفهوم نییتب بر عالوه نوشته نيا. دارد یالمللنیب
  .پردازدیمها آن آثار و یکارکرد یهاافتراق و هاقرابت نيا انیب به ،یمال
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 مقدمه
زامات که تعهدات و ال يیجا ؛دارد قرار المللنیب حقوق قلب در دولت تیمسئول که ستین یديترد

 تیمسئول جاديا ی. اگرچه مباحث مربوط به مبانردیگیم شکل یالمللنیب نظم و ابديیم معنا هادولت
در  آنچههنوز محل تنازع آرا و نظرات کشورهاست،  ونیسیکم سينوشیهمچنان ادامه دارد و پ

عهدات شده است، نقض ت تیتثب تیمسئول جاديا یمبنا عنوانبه يیقضاهيروو  المللنیعرف ب
ها آن همذ بر شانيا مشترک هيرو اي هاکه بر اساس توافق دولت یتعهدات ؛ستهادولت یالمللنیب

توافق  صراحتاًبه آنچه  صرفاًتعهدات کشورها  ايآ که شودیم مطرح سؤال نيگرفته است. حال ا قرار
از تعهدات  یادسته توانیم گفت ديبا پاسخ در شود؟یم محدود گذارندیم به اجرا عمالً اي اندهکرد

هستند که  یالزامات ،دسته از تعهدات نيکرد. ا یبندطبقه هيثانو اي یتبع تعهدات عنوان ليذ را
 یکشورها به منظور اجرا رودیم انتظار واقع در. دنبگذار اجرا به هیاول تعهد یاجرا در ديباکشورها 
 اهدهمش رفتارها نيا یمنطق و متعارف شخص هر از که کنند یمبادرت به اقدامات ،خود هیتعهد اول

 . شودیم بحث 7ستهيبا مراقبت تعهدات عنوان ليذ ،تعهدات نيا. شودیم
حقوق  یدر اصول کل شهيو ر ستهادولت تیمسئول جاديا یبرا يیمبنا ستهيمراقبت با تعهدات

الملل شده است. اين مفهوم در وارد ادبیات حقوق بین 0واتلو  0وسیگروس یهادارد که با نوشته
حقوق  و یگذارهيسرما المللنیب حقوق دولت، تیمسئول حقوق رینظ المللنیب حقوق یهاتمام حوزه

 زممل مداوم یاریهوش بر یمبتن اقدامات به را کشورها و است شده وارد ستيزطیمح المللنیب
 یالمللنیب یمال مقررات است شده وارد آن در ستهيمراقبت بامفهوم  که يیهاحوزه از یکي. کندیم

 یبخش. دارند هدف را جهان یمال یبازارها ثبات و یپول نظم که ینظارت یهاچارچوب یعني است،
وسط گروه که ت است يیشوپولمبارزه با  رینظ یجرائم اقتصاد هیمربوط به مبارزه عل ،مقررات نيا از
استاندارد همؤسس کينهاد که  ني. ارديپذیم صورت اشگانهچهلهای و توصیه 4یاقدام مال ژهيو

ورها را به کش سم،يترور یمال نیتأمو  يیشوپولمبارزه با  استاندارد یهاچارچوب دیتول با است ساز
و  تاس نرم حقوق جزء یمال اقدام ژهيو گروه یهنجارها اگرچه. خواندیمفرا هاهیتوص نياز ا تیتبع

 و هاهیتوص نيا به یالمللنیب یهاسازمان اقبال واسطههب کند،ینم جاديکشورها ا یبرا یالزام
 رفتهيپذ را آن یهاهیتوص کشور 782 از شیب شودیم اعمالها آن به نسبت که يیاجرا یسازوکارها

 
1. Due Diligence 

های دقت عمل، توان به عبارتسازی شده است که میفارسی به انحای مختلف معادلدر  اصطالحاين الزم به ذکر است که 
رسیدگی و ارزيابی ويژه، توجه الزم و مقتضی، بررسی موشکافانه، اقدامات ضروری و مقتضی، هوشیاری و مراقبت بايسته اشاره کرد 

 کند.آن استفاده میبیند و از که نگارنده در نوشته حاضر عبارت مراقبت بايسته را مطلوب می

2. Hugo Grotius 

3. Emmerich de Vattel 

4. Financial Action Task Force )FATF) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emer_de_Vattel
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 هبوارد شده است،  زین یاقدام مال ژهيدر مقررات گروه و ستهيمراقبت با. مفهوم کنندیم اعمال و
 نيا یکاربرد گاهيجا چهاگر. گرفت نظر در هاهیتوص نيا ارکان از یکي را آن توانیم که یاگونه

دارد  زین يیهاقرابت ،است المللنیو آثار آن در حقوق ب گاهيمتفاوت از جا ،مذکور مقررات در مفهوم
 نوشته به آن اشاره خواهد شد.  نيکه در ا
 در تهسيمراقبت با مفهوم نییتب به اول بخش در که است بخش دو بر مشتمل حاضر همقال

 المللنیحقوق ب ،یالمللنیب تیحقوق مسئول ازجمله الملل،نیحقوق ب مختلف یهاحوزه
آن را در مقررات  ،دوم بخش در و پردازدیم ستيزطیمح المللنیحقوق بشر و حقوق ب ،یگذارهيسرما

 و اصخ یمعنا در ستهيمراقبت باکه خود بر دو قسمت مفهوم  دکنیم یبررس یاقدام مال ژهيگروه و
آثار،  گاه،يدارد جا یمزبور سع یگفتمان یمفهوم در دو فضا نيا سهينگارنده با مقا انتها در. است عام

 .کند نییرا تب آن یهاتفاوت و هاالزامات، شباهت
 

 المللنیدر حقوق ب .6
 یبرا يیمبنا عنوانبهرا  ستهيبار مفهوم مراقبت با نیاول یبرا وسیگروس هوگوقرن هفدهم،  در

 المللنیبحقوق  اتیوارد ادب یاگونه هب را مفهوم نيا ومطرح  ،نسبت به اعمال افراد ،دولت تیمسئول
 کشورها بر اساس یعني ،در نظر گرفته بود ینيو د یمعنو يیمبنا ،مفهوم نيا یبرا یو. دکر

 هدیکنند. به عق تيرا نسبت به اعمال افراد خود رعا يیهنجارها ديبا تیحیمس هشياند یهاانگاره
 سبتناست که  یآن در صورت وشود  یتلق کيشر ،افراد جرم در دولت کياست  ممکن، وسیگروس

 امانج یاقدام ،و مجازات مجرمان بیتعق یبرا و ارتکاب از یریجلوگ یبراداشته و  یبه جرم آگاه
 در آن مفهوم از متفاوت اریبس کردیم انیب ستهيدر باب مراقبت با وسیگروساگرچه آنچه  .ندهد

از اواخر  .ابدیب المللنیبخود را در حقوق  گاهيجا ،مفهوم نيشد تا ا یبستر ،بود آن هامروز کارکرد
 مطرح هالتدو رفتار یبرا تعهد عنوانبهشکل گرفت و  جيتدرهب ستهيمفهوم مراقبت با ،قرن نوزدهم

 5.دش
 یما در معناا است یمنطق اطیاحت اي یمقتض مراقبت یمعنا به لغت در ستهيمراقبت با اصطالح

 یاریمراقبت و هوش یبه معنا یدر مفهوم حقوق 0است. یو تجار یدو داللت حقوق یدارا یتخصص
فرد  کي یاز سو یخاص واحوالاوضاعو عرفاً در  رودیم انتظار یاز کس یمنطق طوربهاست که 

 فوق اصل از يیمعنا داللت نيا 1.رديپذیم انجام است یحقوق تعهد یاجرا دنبال همتعارف که ب
 

5. Hessbruegge, Jan, “The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence in 

International Law”, New York University Journal of International Law and Politics, vol. 36, No. 4, 2004, 

p. 283. 

6. WIKIPEDIA, “Due Diligence”, last update: 30 March 2018, available at: https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Due_diligence. 

7. Black's Law Dictionary, “Due Diligence” entry, 8th ed., 1990, p. 488. 

https://en.wikipedia.org/
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 يیهایابيارز و هایبررس به یتجار مفهوم در اما. است مشابه ایدن یحقوق یهادر تمام نظام باًيتقر
 یهاتیظرف و هاسکير شرکت، يیدارا یواقع ارزش با رابطه در سهام داريخر اي گذارهيسرما که

قانون اوراق بهادار امريکا در سال  بار نیاول یبرا 8.شودیم گفته دهدیم انجام شرکت یتجار
ه مفهوم را در رابط نيبرد. قانون فوق ا کار به در مفهوم تجاریرا  ستهيبا مراقبتاصطالح  73003

 که يیهاشرکت به نسبت یکاف اطالعات ارائه یبرا بهادار اوراق بورس یهایکارگزار تیبا مسئول
 در هایکارگزار نيا چنانچه داردیم انیب مزبور قانون واقع، در. برد کار به شودیم عرضه سهامشان

 به بتنس راها آن توانینم گريد باشند، داشته ستهيبا مراقبت هاشرکت اطالعات ارائه و یبررس
 قانون نيا. دانست مسئول است نشده ارائه و کشف یبررس نيا نديفرا در که یاطالعات

 ستهياب مراقبت وصف حائز را کارگزار رفتار ،هاآن که اقدام بر اساس کندیم یمعرف را يیاستانداردها
 72.دکنیم

 ديبا که یبیآس و تعهد تیماه متعهد، فرد اساس بر ستهيبا مراقبت استاندارد ،یحقوق مفهوم در
 شده وارد یالمللنیبو  یداخل یحقوق یهامفهوم در نظام نيا 77خواهد کرد. رییشود تغ یریشگیپ

 استاندارد اگرچه 70.کرد جستجو رم حقوق در را تعهد نيا یهاشهير توانیمکه  یاگونه هب است،
 هدامن به توجه بااست،  یاهيرو و یقانون یاستوار یدارا یداخل یحقوق یهانظام در ستهيبا مراقبت

 یاورد یآرا درکه  یمستحکم هپشتوان نیو همچن المللنیبحقوق  مختلف یهاحوزه در اصل نيا
 یکل صلابه اعتبار  یگاهيجا یدارا المللنیباستاندارد در حقوق  نيگفت ا توانیم دارد يیقضا و

 یتعهد شکل ،ستهيبا مراقبت ،اوالًکرد:  نییتب نیچن توانیم را آنکه عناصر  است المللنیبحقوق 
ر سنجش است که به منظو یاستاندارد یعني. ردیگیم صورت گريد یحقوق تعهدکه نسبت به  است

به عمل  عهدت ،ستهيمراقبت با ،واقع در. شودیم استفاده یحقوق تعهدنسبت به  دولتانطباق رفتار 
 ،الشچ مورد هحوز و واحوالاوضاع برحسب اصل نيا هگستر و محتوا ،اًیثان. جهیاست، نه تعهد به نت

متفاوت  ولتد هتوسع سطح برحسب ستهيبا مراقبت یاجرا به دولت تعهد مثال، یبرا. کندیم رییتغ
 یمالاحت بیآس که يیهاتیوضع در. است انتظار مورد همواره نیمع یحداقل استاندارداست، هرچند 

 یعهدت عموماً ستهيمراقبت با ،ثالثاً. است نظر مورد مراقبتاز  یاست، سطح باالتر جبرانقابلریغ
 يیاشناس یبرا یتعهد واقع، اعمال شود. در ديبا مستمراً یعني شود؛یم اجرا زمان طول در که است

. تاس یاحتمال یهابیآس رساندنحداقلبه منظور به یمقتض اقدامات انجام و مرتبط یهاسکير
 

8. Savovic, Sladjana and Dragana Pokrajcic, Due Diligence as a Key Success Factor of Mergers and 

Acquisitions, Actual Problems of Economics, vol. 6, No. 144, p. 425. 

9. US Securities Act, 1933. 

10. Sjostrom, William K. S., “The Due Diligence Defense under Section 11 of the Securities Act of 1933”, 

Brandeis Law Journal, vol. 44, 2006, pp. 549-553. 

11. Campbell, Ellen and Collogues, “Preventing Violations: The Promise of Due Diligence for the 

International Financial Corporation”, New York University School of Law, Report, 2016, pp. 3-4.  

12. Ibid., p. 5. 
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 یابر را خود یمقتض اقدامات و نظارت دارد، ادامه مرتبط یهاسکير که یزمان تا نداموظف هادولت
 نیمستمر به منظور تضم یریگیمستلزم پ ستهيمراقبت با یگاه. دهند ادامه هاسکير کاهش
  70.است جادشدهيا یهابیآس یبرا مناسب یهاجبران یدسترس
سنجش  یبرا یرایمع ،ستهيگفت که مراقبت با ديبا تینحسنبا  ستهيمورد نسبت مراقبت با در
 یرفتارش دارا ،گذاردیم به اجرا تینحسنکه تعهدات خود را با  یکشور یعني ؛است تینحسن

 عودت با رابطه در یسازکساني همؤسس ونیکنوانس 4(7) هماد دراست.  ستهيبا مراقبت مشخصات
در رابطه با اموال  اروپا یشورا 02/0274 هشمار دستورالعمل نیهمچن و 74(7335) یفرهنگ اموال
 انجبر پرداخت شرط داردیم انیب فوق مقررات. است هشد اشارهمسئله  نيا به 75مسروقه یفرهنگ

 کندت است که ثاب نيا ستدر تصرف او یفرهنگ ءیش که یکشور به منصفانه و یمنطق خسارت
را به عمل آورده است. در واقع استحقاق  ستهيالزامات مراقبت با ،مزبور ءیش لیتحص زمان در
 رفتار بر اساس مراقبت قيکه از طر است کشور مزبور تینحسنجبران خسارت، اثبات  افتيدر
که  داردیم انیب حتاًصرا نیپیلیف یمل بانک هیقض در نیپیلیف یعال وانيد. رديپذیم صورت ستهيبا
 70.است تینحسنعدم  هدهندنشان یقانون فیتکال انجام در ستهيبا مراقبت ودنب

 گانگانیب از تيحما نهیدر زم شتریب ،ستهيمفهوم مراقبت با ستم،یقرن ب ليقرن نوزده و اوا در
که بر اساس حقوق  کندیم خود بیان 71ملل حقوقدر کتاب  واتلگونه که  . همانشدیم مطرح

 رديپذیم واقع در دهدیم را خود قلمرو به ورود هاجاز گانهیببه  دولتکه  یزمان ،یعرف المللنیب
 مجرمانه اعمال برابر در تيحما هفیوظ شامل و اين ،کند تيکه از او همانند شهروندان خود حما

 78.ستا هشد تعرض اموالشان اي شانيا به کهشود یم یافراد مجازات و بیتعق به تعهد زین و افراد
. در برخی است شده دهیسنج مختلف یهاوانيد و هادادگاه دربارها  ،آنه اين هنجار و آثار و دامن

که  دوشپرسش مطرح  نيشناخته شده است که باعث شده ا تیدولت معاف از مسئول ،از اين موارد
 به بتنس افراد یرفتارها از یناش تیمسئول از تا کنداعمال  ديرا با تياز حما یدولت چه استاندارد

 . ابدي يیرها انگانگیب
 یالمللنیبسن نزاکت در ابتدا بر اساس حُ گانگانیاز رفتار نسبت به ب یناش یکه دعاو یحال در

را در رابطه با  یدر معاهدات خود مقررات جيتدرهب هادولت شد،یم مطرح دوستانه روابط حفظ و
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15. Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the return of 
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No 1024/2012. 
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 با رابطه در دعوا طرح منظور به هادولت مبنا، نيا بر. دندکردرج  شياز شهروندان خو تيحما
 یداور اي اختالف یهاونیسیکم از ،اموالشان و خود شهروندان به بیآس از یناش یهاغرامت

 گیها رسیدبه آن المللنیببر اساس اصول و قواعد حقوق  عمدتاً که یدعاو نيا. استفاده کردند
برای مثال،  73.کردند جاديا ستهيبا مراقبترابطه با مفهوم  در را هیاول يیقضا یهاهيرو شد،یم

به اعمال افراد  نسبت هادولت»: دکنیم انیب 02پرمنيو کمیسیون اختالف امريکا و ونزوئال در قضیه
 نیچن کرارت اي وقوع از یریجلوگ جهت در یمنطق مراقبت چنان از که یصورت درندارند،  یتیمسئول
دورافتاده از سواحل  یادر منطقه انیبوم ،در اين پرونده 07.«باشند برخوردار یامجرمانه اعمال

 ونیسیکم در کاي. دولت امرندبود دهرسان بیآس به او و کرده حمله يیکايشهروند امر کيونزوئال به 
 ،ونیسیکم تاًيکه نهاکرد مطرح  ونزوئال دولت از غرامت اخذ یبرا يیدعوا ،کشور دو اختالف

اما کمیسیون اختالف در رابطه با تعهد دولت نسبت  00.نداد صیتشخ ونزوئالدولت  یبرا یتیمسئول
 توانیمکرد،  نییتب قیدق طوربهتعهد را  نيا یمحتوا توانینم اگرچه داردیم انیب ستهيمراقبت بابه 

 فيعرباشد ت مؤثر ستهيبامراقبت  یمحتوا نییرا که ممکن است در تع ینیاز عوامل ع یامجموعه
 نیرزماز س یخاص همنطق به نسبت دولت کنترل بودنمؤثر زانیشامل م تواندیم عوامل ني. اکرد

 مراقبت. دشو تيحماآن  از ديبا که باشد یمنفعت تیاهم و بیآس ینیبشیپ تیقابل زانیخود، م
 00میکلِ نیجِ در پرونده ،مثال یبرا. شود اعمال زین مجرمان یقانون گردیپ با رابطه در تواندیم ستهيبا
 هواسطهب زیو دولت ن است مجرم يیکايامر تبعه کي قتل خاطرهب متهم داردیم انیب یداور وانيد
 پرسش اما 04.دارد تیمسئول است نداده انجام متهم مجازات و بیتعق جهت را یمقتض اقدامات نکهيا
 عمل تواندیم یکشور ايآ شود؟یم نییتع ارهایمع کدام اساس بر ستهيبا مراقبت تعهد که است نيا

 قرار دهد؟ طلبدیم را تعهد نيا که یطيشرا در آن یاجرا عدم یبرا یدفاع را خود یداخل قانون به
 یالمللنیب یبا توجه به استانداردها ستهيمراقبت با یکه محتوا کنندیم ديیتأ يیو قضا یداور یآرا
 که دکنیم انیب یداور ونیسیکم 05،رین هیمثال، در قض یبرا .یداخل یارهایمع نه شودیم نییتع

ه شود و رفتار نسبت ب دهیسنج یالمللنیب یدر تراز استانداردها ديبا دولت اقدامات تیمشروع
غفلت  ،تینحسنتخلف، عدم  صورتبه که شودیم محسوب یالمللنیب تخلف یزمان ،گانگانیب

باشد  یناکاف المللنیبآن استاندارد  تياقدامات دولت به منظور رعا ايانجام شود  تعهدعامدانه از 
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در قضیه  00.دهد صیتشخ یناکاف را یرفتار نیچن یطرفیب و متعارف منطق هر که یاگونه هب
 یارد و محتواتفوق د یبر حقوق داخل المللنیبکه حقوق  دش اعالم و دیتأکمسئله  نيابر  زین آالباما

 01.شودیم نییتع یالمللنیب یارهایبر اساس مع ستهيمراقبت با
 نيا باز ،کندیم نییتع المللنیب حقوق را ستهيمراقبت با یگزاره که محتوا نيا رشيپذ وجود با

 یأر به تيعنا با ؟است تا چه حد المللنیبمفهوم در حقوق  نيا هدامن که ماندیم پاسخیب پرسش
 قوقح هیعل قلمروشان از ندهند اجازه متعهدند هادولت»: کندیم انیب که کورفو هیقض در وانيد
سن توان اين نتیجه را گرفت که ديوان تعهد عام حُمی 08،«ردیگ صورت یاقدام هادولت گريد

 تمام دتوانینم ،است درست و بجا یسخن نيا اگرچه. است نهاده انیبن رفتار استانداردهمجواری را 
 ظهور اب واقع، در. کند هیتوج است شده جاديا ستهيمراقبت بادر رابطه با مفهوم  که را يیهاتوسعه

آن  تیبه فراخور استعداد و ظرف زین ستهيمفهوم مراقبت با ،المللنیبحقوق  مختلف یهانهیزم
 است.  افتهيتوسعه 

 

  دولت یالمللنیب تیمسئول. 6ـ6
 بهت دول تیدر رابطه با مسئول المللنیبحقوق  ونیسیکم سينوشیدر پ ستهيمراقبت با اصطالح

 یانکار یکرديرو ،در ايجاد مسئولیت دولت 03ریتقص نقش به نسبت که گونه نرفته است، همان کار
انتساب عمل متخلفانه به دولت  تیبه قابل صرفاً 0 هماد در ونیسیکم واقع، در. است گرفته شیپ در

 همان ،ریتقص همسئل به و است کرده اکتفا یالمللنیب تیمسئول جاديدر ا یالمللنیب تعهدو نقض 
مباحث  ،ولتد تیدر مسئول ریتقص گاهينپرداخته است. البته جا دارد تیاهم یکه در حقوق داخل گونه
 هيثانو قواعد تا اندرفتار دولت دانسته هیآن را مربوط به قواعد اول تاًياما نها است کرده جاديا یفراوان
در  جادشدهيا یاههياز رو متأثر ،ستهيمراقبت با استاندارد هتوسع ستم،یب قرن دوم مهین در. تیمسئول

ر د ونیسیکم نويسپیشحذف مفهوم مراقبت بايسته در  02.است ستيزطیمح یالمللنیبحقوق 
 هنیا در زممفهوم ر نيا ونیسیدولت نسبت به اعمال متخلفانه باعث شد تا کم تیرابطه با مسئول

 از یناش یفرامرز یهابیآس از یریجلوگ سينوشیپ هيریتفس در وانيد. ردیگ کار هب یگريد
 ،یفرامرز یهابیآس هدهندکاهشو  رانهیشگیاقدامات پ اتخاذ»: کندیماشاره  خطرناک یهاتیفعال
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 ستهيامراقبت ب دولترفتار  یبر چه اساس نکهيو ا است ستهيمراقبت بارفتار  قياز مصاد یکي
 یفرامرز بیآس سکير با مزبور رفتار بودنیتناسب و مقتض اریبه مع ديبا شود،یم داده صیتشخ

 نده،يآ تینسبت به وضع تیبا توجه به عدم قطع ظاهراً 07.«کرد رجوع خاص تیوضع هر در
 رادولت  یالمللنیب تعهدات هدامن صرفاًبلکه  پردازدینم خاص یرفتار چارچوببه ارائه  سينوشیپ

  00.کندیم انیب یفرامرز بیآس خطر از یریجلوگ منظور به
 یریگجلورا به منظور  یاقدامات مقتض ديبا منشأ دولت»که:  کندیم انیب سينوشیپ 0 هماد

که:  دهدیم اشعار 1 ماده 00.«آورد عمل به یبیآس نیچن سکير کاهش اي یفرامرز عمده بیآس از
 یابيبر اساس ارز ديبا مواد نيا نظر مورد یهاتیفعال یبرا مجوز صدور بر یمبن یمیتصم هر»

به  04.«یطیمحستيز اثر یابيارز رینظ باشد، هاتیفعال نيا از یناش یفرامرز یاحتمال یهابیآس
 ستهيبا بتمراق قياز مصاد یکي ،رانهیشگیاتخاذ اقدامات پ یتعهد برا ،دانانعقیده بسیاری از حقوق

دامات چنانچه دولت اق یعني ست،ین يیهابیآس نیاما ضمانت مطلق نسبت به عدم حدوث چن است
ت نخواهد داشت. در واقع، تعهد دول یتیمسئول ،شد جاديا بیباز آس یآورد ول عمل بهرا  رانهیشگیپ

 05.است مورد نظر بیکاهش آثار آس اي یریشگیپ یتالش خود برا تيانجام نها صرفاً
 یهاتالش به توانیم ،اگرچه تعريف کاملی از استاندارد مراقبت بايسته در اين رابطه وجود ندارد

به  یو منطق موقعبه اقدام و دهيپد کي یحقوق و یقیحق یهاهمؤلفاز  یآگاه یدولت برا متعارف
 ادهد نشان هادولت هيرو. داد را ستهيبا مراقبت رفتار اطالق ،یفرامرز بیآساز  یریمنظور جلوگ

 انیب هوممف نيا با رابطه در آنچه به نسبت را یترموسع آستانه یسختکشورها به اصوالً که است
 ترلکن یفناور یارتقا ،ستهياستاندارد مراقبت با 00،ريخته گری اسملتر هیدر قض مثالً. رنديپذیم شد

 بیبه منظور کاهش آس ديکانادا با تیکه با توجه به توان و ظرف است کنندهآلوده مواد انتشار
  01.ردیصورت گ یفرامرز
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  یگذارهیسرما المللنیبحقوق  .2ـ6
 نيا. کندیم ینيآفرنقش یخارج گذارهيسرما از تيحما مختلف ابعاد در ستهيبا مراقبت مفهوم
 تیامن و حفاظت اریمع رینظ ،یخارج یگذارهيسرما از تيحما نیّمع یاستانداردها هنیزم در مفهوم
از جايگاه خاص برخوردار  42و رفتار منصفانه و برابر 03یالمللبینمعیار حداقل استاندارد  08کامل،

فتار ر رینظ یذهن یکه با استانداردها است ینیع یداردهاناستا بر ناظر عموماًاست. اين معیارها 
در  دولتمستلزم رفتار  ینیع یاستانداردها. است متفاوت الودادکامله یرفتار کشورها اي یمل

 هب دولتکه  یشده است. زمان نییتع المللنیبحقوق  درکه  است نیّمع هشدفيتعر چارچوب
ه ک شودیم نیّمع اسیمق یدارا زین دولت تخلف یابيارز اریمع پردازد،یم ینیع یاستانداردها

اگرچه ارتباط دقیق اين استانداردها همچنان محل  47.ستهااز آن یکيمراقبت دولت  یستگيبا
مراقبت  حضور کهدارند  یاشتراکات هاجنبه از یبرخ درسه استاندارد  نيواضح است که ا ،است بحث

 . است اشتراکات نيا نيبارزتر از یکيها آن در ستهيبا
 

 کامل تیحفاظت و امن اریمع .الف
 و حفاظت به زبانیم دولت تعهد با رابطه در یمفاد یحاو یگذارهيسرما به مربوط معاهدات اکثر
 یداماتاق اتخاذ به متعهد را زبانیم کشور مواد نيا واقع، در. است یخارج گذارهيسرما از کامل تیامن
 اتریتأث ني. اکندنامطلوب محافظت  اتریتأثرا در برابر اعمال و  یخارج گذارهيسرما که کندیم

ه وابسته ب یو نهادها زبانیاز اعمال دولت م یممکن است ناش یخارج یگذارهيسرما بر نامطلوب
 به را کامل تیامن و حفاظت که یمقررات اگرچه. باشد یاعمال اشخاص خصوص ايدولت 

 آوردنهمافر در زبانیم دولت اگر ،یکل مفهوم در ،است متفاوت کندیم اعطا انگذارهيسرما
 ،کند یاهکوت یخارج یهایگذارهيسرما و گذارهيسرما به نسبت الزم یسیپل و یکيزیف یهاتيحما

اين تعهد )حمايت فیزيکی از  40.بود خواهد مسئول و کرده تخلف خود یالمللنیبتعهدات  از
 در دولت. است آن تیاقدامات دولت و هم افراد تحت صالح یهم برا ،(یخارج یگذارسرمايه
از منظر  که کندرفتار  یاگونه هب یعني باشد، داشته ستهيمراقبت با ديبا یتيحما نیچن یسازفراهم
 که شودینم موجب یرفتار نیچن یبرا دولت تعهد. رودیم انتظار یرفتار نیچن ،متعارف منطق

 
38. Full Protection and Security (FPS) 

39. International Minimum Standard (IMS) 

40. Fair and Equitable Treatment (FET) 

41. De Brabandere, Eric, “Host States' Due Diligence Obligations in International Investment 

Law”, Syracuse Journal of International Law and Commerce“, vol. 42, No. 2, pp. 320-322. 

42. UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995–2006: Trends in Investment Rulemaking, New York 

and Geneva, 2007, p. 132, available at: http://unctad.org/en/Docs/iteiia20065_en.pdf. 
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تعهد به عمل دارد و چنانچه  صرفاًبرای دولت ايجاد شود. يعنی دولت  40مطلق تیمسئول ینوع
 نخواهد یتیمسئول د،يوارد آ گذارهيسرما به زین یخسارت اگر یحت آورد، عمل هرا ب یاقدامات ضرور

  44.داشت
. است یالمللنیب یهاوانيد و هاهدادگا از یاریبس ديیتأ مورد ،کامل تیامن و حفاظت استاندارد

در اين  45.اندهداد بسط زین یحقوق تيحمارا تا  یکيزیحفاظت ف یسازفراهم الزام هادادگاه از یبرخ
 رد،یگیپ یبرا را یحقوق یکاروساز دفیزيکی، باي همعنا، تعهد دولت عالوه بر اتخاذ اقدامات پیشگیران

 ،نيا وجودآورد. با  همافر اندهشد انگذارهيسرما به بیآس موجب که یاشخاص مجازات و محاکمه
 هاگاهداد یآرا که  ندارد یتعهدو  است مؤثر یحقوق ستمیس کردنایمه صرفاً نجايتعهد دولت در ا

فاقد  ،یحقوق تيو حما یکيزیحفاظت ف موردِ دو هر در دولت ن،يبنابرا. باشد انگذارهيسرما مطلوب
  40.است مطلق تیمسئول

 ینطقم طوربهاست که  یاتخاذ اقدامات یتعهد دولت برا یبه معنا ستهيمفهوم، مراقبت با نيا در
 یراب. دهد صورتآن  يیدارا اي یخارج گذارهيسرما به بیآس از یریجلوگ منظور به رودیم انتظار

 و متعارف یمنطق صورتهب دولت ايآ که دیسنج ديبا ، ستهيمراقبت با تراز در دولت اقدامات سنجش
 را به عمل یدولت همه اقدامات ضرور اياقدامات دولت متناسب بوده است؟ آ ايرفتار کرده است؟ آ

 ولتد اقدامات ايآ است؟ شده یالمللنیبعادالنه منجر به نقض عدالت  یعدم دادرس ايآورده است؟ آ
کامل  تیخالصه، چنانچه دولت تعهد حفاظت و امن طوربه 41است؟ داشته یرضروریغ و بيفر جنبه

 ینطقتمام اقدامات م یعني ،کندعمل  آندر انجام  ديبا باشد، داشته یخارج انگذارهينسبت به سرما
 هرانیشگیشامل اقدامات پ نيا .آورد عمل بهرا  یخارج انگذارهيحفاظت از سرما یبرا یو ضرور

 نیچن انجام رد دولت یکوتاه ن،يبنابرا. است مؤثر يیو قضا یحقوق یهاتيحما و یسیپل و یکيزیف
 رايز دش خواهددولت  تیمسئول جبوم ،گذارهيسرما به بیآس اي خسارت ورود از نظرصرف ،یاقدامات
 .است عمل به تعهد یدارا دولت

 

  یالمللنیبرفتار  حداقل. ب
 رفتار و یالمللنیبکامل، حداقل استاندارد  تیسه استاندارد )حفاظت و امن نيا انیم قیدق ارتباط
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 ،کامل تیامن و حفاطت اریمع که معتقدند یبرخ. است فراوان یهابحث محل هنوز( برابر و منصفانه
 حداقل اریرفتار منصفانه و حفاظت کامل در مع اياست،  یالمللنیبحداقل استاندارد  اریاز مع یبخش

 یامعاهده یاستانداردها رفتار، و اریمع سه نيا که عتقدندم زین یوجود دارد. برخ یالمللنیباستاندارد 
 لذا و ارندد يیهاشباهتسه استاندارد  نيکه ا ستین یديمباحث، ترد نيمستقل هستند. فارغ از ا

از  تيتعهد دولت به حما ،موارد نياز ا یکي .باشند داشته یپوشانهم است ممکن هاجنبه یبرخ در
 نیچن انجام به نسبت ستهيبا مراقبت یریگکاربه زیدر برابر اعمال ثالث و ن یخارج انگذارهيسرما
از  برآمده یتعهد ،است گانگانیب از تيحما به دولت تعهد از یناش یپوشانهم نيا. است یتعهد

  48.شودیم نسبت به آن اعمال ستهيکه مراقبت با یعرف المللنیبحقوق 
 يیهاتيماح حداقل بر داللت یالمللنیبحداقل استاندارد  د،يآیمبر اریمع نيا نام از که گونه همان

 انگذارهيسرما و گانگانیب به نسبت نداموظف یعرف المللنیباساس حقوق  بر هادولتکه  دارد
 املک تیامن و حفاظت اي برابر و منصفانه رفتار شامل تواندها میاين حداقل 43.کننداعمال  یخارج

 تيحما رد دولت یعني ،اندستهيمراقب با یاجرا به موظف هادولت ،استاندارد نيا یاجرا در. باشد زین
آن را  یعرف المللنیبحقوق  کهدهد  انجام یو متعارف یمنطق اقدامات ،یخارج گذارهيسرما از

  52.داندیم یضرور
 یعموم ونیسیکم .است رین هیقض کند،یم اشاره استاندارد نيا به که يیايقضا نیاول از یکي
سبت رفتار دولت ن تیمطلوب»: داردیم انیب نیباره چن نيدر ا کيمکز ـ کايامر اختالف وفصلحل
 یالمللنیب خلفترفتار دولت  یشود. زمان دهیسنج یالمللنیب یتراز استانداردها در ديبا گانگانیبه ب
 یرفتار اي تعهد، انجام در یعمد اهمال ،تینحسنعدم  ،یعدالتیب از یناش که شد خواهد یتلق

 تيعدم کفا نيا ،متعارف منطق یدارا فردِ هر که یاگونه هب باشد، یالمللنیب یاستانداردها از کمتر
 واهخمناسب باشد،  قانون وبیمع یاز اجرا یناش تيعدم کفا نيدهد. خواه ا صیرا تشخ یرفتار

 جاديا دولت تیمسئول صورت دو هر در باشد، کرده منع مزبور یاستانداردها یاجرا از را دولت قانون
  57.«شد خواهد
 از یاشن الزامات تيرعا ،یالمللنیبدر استاندارد حداقل رفتار  ستهياز مصادق مراقبت با یکي

از تعهدات  ،عادالنه یدادرس به یدسترس منظور به الزم یهاچارچوب جاديا یعني. است عدالت
 و تحفاظ با رابطه در که یمفهوم به برداشت نيا ن،يبنابرا .است استاندارد نيدولت در حفظ ا

 
48. De Brabandere, op. cit., p. 330. 

 ،فصلنامه پژوهش حقوق، «گذاران خارجیالمللی و حمايت از سرمايهحداقل استانداردهای بین»آذين حسیبی؛ .ک: بهن .43

 .7032 تابستان ،00سال سیزدهم، شماره 
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51. LFH Neer and Pauline Neer v. Mexico, (United States v. Mexico), United Nations Reports of 
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 زمان در انزبیم دولت تعهداتنسبت به  یمشابه اصولاست.  کينزد اریبس شودیم یحقوق تیامن
 نیچن در یعني. دارد وجود یعیطب یايبال اي هاانقالب ،یشهر منازعات مسلحانه، یهایریدرگ وقوع
و  سیپل یروهایاز ن ديدولت با است یعمل و ممکن واحوال،تا آنجا که بر اساس اوضاع ،یطيشرا
 یاجرا در تهسيبا مراقبت با برداشت نيا. کند استفاده گانگانیاز منافع ب تيحما یخود برا ینظام

 50.دارد يیمعنا قرابت، یکيزیف تیامن و حفاظت استاندارد
 

 رفتار منصفانه و برابر  .ج
 اررفت استاندارد. باشند داشته برابر و منصفانه یرفتار یخارج گذرانهيسرما با متعهدند هادولت

 اما .است متفاوت ،واحوالمبهم است و بنابر اوضاع یو تا حد ریمتغ یمفهوم ،برابر و منصفانه
نجش س اری. معرندیبگ شیدر پ المللنیبالزامات حقوق  از ترنامطلوب یرفتار ندارند حق هادولت

 قداما واحوال،اوضاع اساس بر یعني ،است ستهيمراقبت با یهارابطه، چارچوب نيرفتار دولت در ا
که منطق  یاگونه هباشد، ب منصفانه و یکاف متناسب، ديبا یخارج گذارهيسرما از تيحما یبرا دولت

  50.دشناسبقابل انتظار  یآن را رفتار ،متعارف
 هب آن هیتکدارد،  گريبا دو استاندارد د یفراوان یمصداق یهامشابهتاستاندارد  نيا اگرچه

 یجراا یچگونگ زین و دولت تعهدات هدر رابطه با دامن کنندهنییتع یالفهؤم عنوانبه واحوالاوضاع
 در ستهيمراقبت با به اشاره ن،يا وجود با. کندیم جدا استانداردها ريسا از را آن تعهدات، نيا

 نيتاً او عمد است پراکنده و اندک اریبس ،مربوط به رفتار منصفانه و برابر یو داور يیقضاهيرو
 54کامل مورد بحث قرار گرفته است. تیمفهوم در کنار استاندارد حفاظت و امن

 یخارج انذارگهيسرما مشروع انتظارات مورد در بخصوص برابر، و منصفانه رفتار استاندارد با رابطه در
 یداور وانيرابطه د نيدر ا 55.باشند داشته ستهيبا مراقبت ديبا خود انگذارهيسرما که شودیم انیب

 از یضرور یهاتيحما از یمندبهره حق انگذارهيسرما که داردیم انیب 50نزيپارکر هیدر قض
 اساس رب شانو انتظارات نموده ستهيمراقبت باها آن نکهيا بر مشروط ،دارند را خود مشروع انتظارات

مفهوم آن  سته،ياز تعهد مراقبت با وانيمنظور د نجايدر ا 51.باشد متعارفو  یمنطق ،احوالواوضاع
 یهایابيارز اساس بر را خود مشروع انتظارات ديبا انگذارهيسرما یعني ،است خود یتجار یدر معنا
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 58گوف واتریب هیقض در وانيدسامان دهند.  موجود یهاتیواقع و هاتیظرف ها،سکير از شيخو
 هک یاساس انتظارات که است نيا برابر و منصفانه رفتار استاندارد از هدف که دهدیم اشعار
 شروطم ،نشود متأثراز اقدامات دولت  اندهکرد یگذارهيسرما به مبادرت آن اساس بر انگذارهيسرما

 ورتصها آن اساس بر اصوالً یگذارهيسرما زین و بوده مشروع و یمنطق ،انتظارات نيا که نيا به
 53.باشد گرفته

 یگذارهيسرما یهانامهاعمال اصل مراقبت بايسته در معنای فوق، بدون ذکر صريح آن در توافق
 ،گذارهيسرما رايز شودمحدود  است زبانیم دولت هذم بر که یخسارت جبران زانیم است شده باعث

 وانيد 07،ريآالسد در قضیه 02.است اصل نيا یاز عدم اجرا یمسئول خسارت ناش یخود به قسم
 یگذارهيرمااز انجام س شیپ گذارهيکه هر سرما کندیم جابيا ستهيبا یگذارهيکه سرما کندیم انیب

 است نيا یرفتار نیچن یاساس همؤلفآورد.  عمل به را ستهيمراقبت بااز رفتار  یالزامات ناش ،خود
 00.است زبانیم دولت قانون با مطابق یگذارهيسرما که کندحاصل  نانیاطم گذارهيسرما که
 

 ستهیبشر دوستانه و مفهوم مراقبت با المللنیبحقوق  .9ـ6
بشردوستانه  المللنیب( در چارچوب حقوق یدولتریو غ ی)دولت نیمتخاصم با یدولت یروهاین یریدرگ

 نیچن اگر .است خود امر تحت یروهاین یهاتیاز کنترل دولت نسبت به فعال يیمستلزم سطح باال
 تيرعا عدم واسطههب خود، یروهاین یهانقض تیمسئول بر عالوه دولت نشود، جاديا یکنترل

 المللنیب حقوق یهاچارچوب حفظ یبرا یمنطق و یضرور اقدامات انجام منظور به ستهيبا مراقبت
  00.بود خواهد مسئول زین بشردوستانه

به کدام اقدامات  اًقیدق بشردوستانه المللنیب حقوق در ستهيمراقبت با از یالزامات ناش نکهيا انیب
 رچهاگ. است متفاوت مختلف یهاتیتعهدات دولت در وضع رايدشوار است ز یاندک ،دولت اشاره دارد

 شود،ینم ترک گاهچیه ان،یرنظامیغ از تيحما رینظ الملل،نیحوزه از حقوق ب نيا هيالرعاواجباصول 
. است متفاوت دهندیم تعهدات خود انجام یاجرا یبرا واحوالاوضاع یاقتضا به هادولت که یاقدامات
 متعارف و صورتبهخاص  واحوالاوضاعدر  دولت رودیم انتظار کهرا  یاقدامات از دسته آن ن،يبنابرا
  .نامندیم آن دولت هستيبامراقبت رفتار  ،تعهدات خود انجام دهد یاجرا یبرا یمنطق
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 مشترک 0که ماده  داردیم بیان سويآکا هیقض در رواندا یبرا یفریک یالمللنیب وانيد
 ،یالحاق یهااست به همراه پروتکل یعرف المللنیباز حقوق  یکه بخش ژنو یهاونیکنوانس

 در ديبا است که یردولتیغ گرانيباز و هادولت تعهدات از رمشروطیغ و حداقل استاندارد کنندهانیب
 نيدر انجام ا دلذا کشورها باي 04؛شود تيرعا ریدرگ نیطرف یسو از مسلحانه مخاصمات وقوع زمان

رات مقر یتمام چهاگر. رندیبگ شیپ در ستهيبا راقبتم یهاچارچوب با مطابق یرفتار هاحداقل
 مفهوم طلبد،یم را هادولت هستيبامراقبت رفتار  یاگونه هبشردوستانه ب المللنیبمندرج در حقوق 

 گردیپ و یریجلوگ و یجنگ یاسرا از تيحما ان،یرنظامیغ از تيحما چارچوب در عمدتاً مزبور
 توانیم در اين راستا 05.ردیگیم بشردوستانه مورد توجه قرار المللنیبحقوق  فاحش یهانقض

 چهارم ونیکنوانس 0 هبر اساس ماد یجنگ تياز جنا یریاقدامات دولت به منظور جلوگ کرد انیب
 مفاد کند،یم متعهد را عضو یکشورها که ژنو هچهارگان یهاونیکنوانس 7يا ماده  00الهه 7321
 ریدرگ نیطرف داردمی يا پروتکل الحاقی اول که اشعار 01،کنند تيرعا یطيرا در هر شرا ونیکنوانس

بخشی از تعهدات دولت در  08،ندباشها آن مسلح یروهاین جزوهستند که  یمسئول اقدامات افراد
 . است ستهيمراقبت باقبال رفتار
 تالش که است يیقضاهيرو از یناش ،بشردوستانه حقوق در ستهيبا مراقبت مفهوم يیابتدا هتوسع

وق کامل حق یاز اجرا نانیمنظور اطم به هادولت تیمسئول جاديا یبرا را یاستاندارد حداقل داشت
باشد که آن  یاگونه هببايد  مزبور مفهوم در دولت رفتار واقع، در. کنداستوار  دوستانهبشر المللنیب

 03.شوند بیآس نياست دچار کمتر المللنیبحقوق  تيکه مورد حما یاماکن اياموال  ايدسته از افراد 
 عنوانهبکه اوگاندا  داردیم انیب وانيد کنگو، نیسرزم در ینظام یهاتیفعال هیدر قض ،برای مثال

ع از غارت و چپاول مناب یریرا به منظور جلوگ مؤثرمتعهد است تا همه اقدامات  کنندهکشور اشغال
 خود امر تحت یروهاین با رابطه در تنهانه تعهد نيا و آورد عمل به)کنگو(  شدهکشور اشغال یعیطب

 یعیطب منابع در حفظ کنندهيعنی دولت اشغال 12.کندیم صدق زیافراد ن ريبلکه در رابطه با سا است
 .باشدداشته  ستهيمراقبت با ديبا شدهاشغال کشور
 

 
64. Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, International Criminal Tribunal for Rwanda, Judgment of 1 June 

2001, paras: 432-445. 

65. Hessbruege, Jan, “The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence in 

International Law”, New York University Journal of International Law and Politics, vol. 36, 2004, p. 265. 

66. Hague Regulations, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, annexed to 

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 1907, article 3. 

67. Geneva Conventions (I-IV), 12 August 1949, 75 UNTS 287, article 1. 

68. Additional Protocol II, 8 JUNE 1977 , 1125 UNTS 3, article 91. 

69. Hessbruege, p. 264. 

70. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) ICJ 

Report, 19 December 2005, p. 253. 



  611   الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالیبینمفهوم مراقبت بایسته در حقوق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. دشو نقض یخصوص گرانيباز اقدامات هلیوسهبشردوستانه ب المللنیبممکن است حقوق  گاه
 واهدخ تیمسئول دولت یزمان نباشد، دولت به انتساب قابل اقدامات نيا چنانچه صورت، نيا در

ت دول ن،ي. بنابرااوردین عمل به رااقدامات الزم  ،نیمحاکمه و مجازات ناقض گرد،یدر پ که داشت
اقدامات قابل انتساب  نياچنانچه  17.بود خواهد مسئول ستهيبا مراقبت اساس بر رفتار عدم هواسطهب

 واني. دشودیم مطرح یخصوص یهاگروه به نسبت دولت کنترل زانیم همسئلبه دولت باشد، 
 تيهدا صورت در که کندیم را مطرح 10مؤثرکنترل  اریمع ،کاراگوئهین هیدر قض یدادگستر المللنیب
 تیمسئول و منتسب دولت به راها آن اقدامات توانیم دولت توسط هاگروه نيا یسازمانده و

 هیضدر ق یوگسالوي یبرا یفریک یالمللبینالبته ديوان  10.کرد دولت همتوج را شانيا یهانقض
ه ک کندیم مطرح دولت به یردولتیغهای را برای انتساب اقدامات گروه 14معیار کنترل کلی ،چيتاد
 ونیکنوانس هیقض در وانيد ن،يا وجودبا  15.است مؤثرکنترل  اریمع از ترنيیبا آستانه پا یاریمع

 اقدامات اگر جهت، هره ب 10.گرددیمباز مؤثرکنترل  اریمع به( 0221صربستان، ) هیعل یبوسن دیژنوس
مسئول خواهد بود که نتواند اقدامات  یزمان دولتبه دولت قابل انتساب باشد،  یخصوص یهاگروه
 ؛اوردیب عمل به المللنیباساس حقوق  برها اين گروه رفتار انطباقرا در جهت نظارت و  یمناسب

 هدامن ،کمیسیون آفريقايی حقوق بشر 11است. انجام نداده ستهيمراقبت بادولت  شودیم لذا گفته
. دهدیم شهروندان خود بسط تیحفظ امن یبرا یدولت را به اقدامات ضرور ستهيمراقبت با تعهدات

 به بتنسنباشد و  یداخل همخاصم طرف دولت اگر یحتکه  داردیم انیب نهیزم نيا در ونیسیکم
باشد،  نداشته یکنترل ،بشردوستانه المللنیب حقوق یهانقض از یریجلوگ منظور به ریدرگ نیطرف
  18.است نیمتخلف گردیپشهروندان خود و  تیمسئول حفظ امن هم باز
 

 بشر  المللنیب حقوق. 4ـ6
 ريسا با کندیم کشورها یداخل امور به معطوف را خود توجه عمده که جهت آن از بشر حقوق
 اصل ،ستيزطیمح المللنیبحقوق  رینظ ها،حوزه ريسا در. است متفاوت المللنیب حقوق یهاحوزه
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 یالمللنیبو قضاوت  یدسترس بررس از عموماًکشورها  یکه امور داخل شودمی باعث 13تیحاکم
 هطیح در ،یفرامرز یهابیآس رینظ ،شودیم یالمللنیب یعنصر واجد که یامور تنها و بماند مصون
 82.ردیگیم قرارها آن توجه

 مرتبطر رابطه با حقوق بش در متحد ملل ونیکنوانس هنُ هر با یاگونه به ،ستهيبا مراقبت مفهوم
 در. اردد داللت یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق به نسبت دولت تعهدات به عمدتاً یول است،

 ورمنظ به دولت یسو از یضرور و مناسب اقدامات اتخاذ یمعنا به ستهيبا مراقبت مفهوم، نيا
 یاسیس و یرابطه با حقوق مدن درکشورها  ،نيا وجود با. است شده ذکر حقوق به یجيتدر یابیدست

 رحمانه،یب یاز رفتارها یریجلوگ هب تعهد رینظ دارند، ستهيمراقبت بابه  نسبت یتعهدات زین
 یهاتعهد به تحقیق و بررسی نسبت به ناپديدسازی افراد از سوی گروه 87ز،یرآمیتحق اي یرانسانیغ
 یمندبهره و یاسیس و یمدن حقوق از افراد یمنديا تعهد به احترام و اطمینان از بهره 80یردولتیغ
  80.هادر صورت نقض آن مؤثر یهاجبران از

 رااج و تيحما احترام، تعهد سه هيپا بر را ینظام بشر، حقوق با رابطه در متحد ملل معاهدات
 تيرعا راها آن ،مربوطه اسناد یبشرتحقق اهداف حقوق ریدر مس ديکه کشورها با اندهکرد جاديا

ر از نقض حقوق بش ديبا هادولت یعني هاست،رناظر بر تعهدات منفی کشو 85تعهد به احترام 84.کنند
 یحت ،خود امر تحت افراد و نهادها اقدامات به نسبتنوع از تعهد، کشورها  ني. در اکنند یخوددار

در اين نوع تعهد،  80.دارند میمستق تیمسئول ،کنند عمل خود فيوظا یقانون حدود از فراتر که یزمان
 را الزم یهاچارچوب دولت نکهيا مگر شود،ینم اساساً مسئولیت بر مبنای مراقبت بايسته ايجاد

 ،ناقض اشخاص گردیپ در اي دکنن جاديانظارت بر اقدامات نهادها و افراد تحت امر خود  یبرا
  81.ندهد انجاماقدامات الزم را 

ناظر بر تعهدات مثبت کشورها به منظور اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای  88،تيحما به تعهد
 ینقص گرا تعهد، نوع نيا در. است یردولتیغ گرانکنش لهیوسبه یارتکاب یهاکاهش يا محو نقض
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 یناش نقص نيا شودکه احراز  یطيمگر در شرا شود،ینم دولت تیموجب مسئول لزوماً رد،یگ صورت
 نداده مانجا رامناسب  یجبران اقداماتدولت  اي بوده رانهیشگیپ اقدامات اتخاذ در دولت یکوتاه از

تار به تعهد به رف مربوطها آن از یاست که تنها تعداد یمشتمل بر عناصر ،تعهد به حمايت 83است.
 شرب حقوق از تيحما منظور به را يینهادهااست  دولت موظف ،مثال یبرا. است ستهيمراقبت با

 و قیتحق یهاسازوکارداشته باشد،  سیپل یروین رینظ رانهیشگیپ یابزارها ديبا یعني ؛کند جاديا
. جنس کند ینیبشیپرا  یمناسب یجبران یندهايفراو  جاديا یبشرحقوق یهانقض به نسبت گردیپ
 نیچن دولت اگر ن،يبنابرا. آورد فراهم راها آن عاًيسر ديبااست و دولت  جهیالزامات، تعهد به نت نيا

حل بروز م زینهادها ن نيا تیفعال یچگونگ ،نيا وجود بامسئول خواهد بود.  دکنن جاديا را يینهادها
 به یچارچوب دولت چنانچه واقع در. است ستهيمراقبت بااز عدم رفتار بر اساس  یمسئولت ناش

 مؤثر کارهاوساز نيا عملکرد اي نکند جاديخود ا یبشرحقوق یهانهاد مناسب تیفعال نیتضم منظور
  32.بود خواهد مسئول دنباش

بسیاری از  30.شودیم میتقس جيترو و یآورفراهم ل،یتسه به تعهد به یگاه 37تعهد به اجرا،
 30،یرهنگف و یاجتماع ،یاقتصاد یالمللنیب ثاقیاز م یتعهدات ناش ژهيوهتعهدات مربوط به اجرا، ب

 ست،ین حقوق مرتبط یتحقق فور نیدولت موظف به تضم یعني ،است از جنس دستیابی تدريجی
 . است اهدف نيبه ا دستیابی یبرا مؤثر یهاگام اتخاذ به موظفبلکه 

 جينتا هک یتعهدات با که است تعهد به عمل ،بشر حقوق با رابطه در ستهيبامراقبت  تعهدات
 چند به یبشرتعهدات حقوق یکل طوربه. دارد تفاوت( جهی)تعهد به نت کندیم نیتضم را ینیمع

 یتمام ریظن شود،ینم ستهيبا مراقبت مشمول که مطلق رفتار: الف( تعهد به شودیم میتقس دسته
 معموالً هک جه؛ینت به تعهد( ب(؛ گزارش)ارائه  یشکل تعهدات و( بشر حقوق به)احترام  یمنف تعهدات

 که شرب حقوق از تيحما یبرا یانتظام وکارساز جاديا مانند ،است ینهاد تیماه با رفتارمربوط به 
 دياب که يینهادها رینظ عمل، به تعهد( ج شود؛ینم ستهيبا مراقبت استاندارد مشمول زین آن

 یفيه وظاکه ناظر ب یجيتدر یابیتعهد به دست نیخود را به انجام برسانند و همچن فيوظا ارانهیهوش
 چارچوبدسته از حقوق در  نيرا در طول زمان در نظر دارند. ا یاست که تحقق به اهداف خاص

  34.ردیگیم قرار ستهيمراقبت باتعهدات 
 هادولت تعهد 0277 سال در زنان هیعل خشونت با مبارزه و یریجلوگ ونیکنوانس يیاروپا یشورا
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 هادولت». داردیم نییتب نیچن ،ونیکنوانس مقررات به نسبت ستهيبا مراقبت اساس بر رفتار به را
 اقدام او طرف از که یافراد و نهادها نکهيا از و یزنان خوددار هیعل زیآمخشونت اقدامات از ديبا
امات اقد ديبا هاآن. کنندحاصل  نانیاطم ندينمایم رفتار تعهد نيا با انطباق در زین کنندیم

 ق،یقتح ،یریجلوگ منظور به ستهيمراقبت با یاجرا یبرا را یاقدامات ضرور ريو سا یگذارقانون
 ونیکنوانس نيتحت شمول ا زیآمخشونت اقدامات به نسبت مناسب یهاجبران جاديا و مجازات

 جهینت گونهنيا توانیم ،شد انیب ترشیپ که گونه با توجه به نظر شورا، همان 35.«دهند انجام
 بر یمبتن به آن دسته از حقوق صرفاًدر رابطه با حقوق بشر  ستهيمراقبت باگرفت که تعهد به رفتار 

  .ابديیم بسط( یفور جهینت جاديا)نه  یجيتدر تحقق
 رغمیعل. کندیم جاديا هادولت به نسبت را يیاالجراالزم یتعهدات حقوق ،بشر المللنیب حقوق

 بشر المللنیبحقوق  ،یدولتریغ گرانتعهدات نسبت به کنش نياعمال ا یبرا هاتالش یبرخ
عه دهد. از حقوق را چندان توس عدبُ نيا است نتوانسته( بشردوستانه حقوق و یفریک حقوق خالف)بر
بر توسعه  یداللت ،یاقتصاد یهابنگاه به نسبت تعهد جاديا هنیزم در هاشرفتیپ یبرخ ،نيا وجود با
 است.  ستهيدر رابطه با مراقبت با یتعهدات شامل مالحظات ني. ااست ریمس نيا

ق و حقو وکارکسبرا در رابطه با  يیاصول راهنما ،متحد ملل بشر حقوق یشورا 0277 سال در
 هالتدو تعهد شامل که کردیم جاديرا ا یاز سه رکن اساس یچارچوب ،اصول نيا. کرد بشر منتشر

 یهاجبران هب یدسترس و بشر حقوق به احترام به نسبت هادولت تیمسئول بشر، حقوق از تيحما به
 شرب حقوق ابعاد همه از توانندیم هابود که شرکت نياصول ا نيا اهتمام مورد هبود. مسئل مؤثر

 نظرصرف ها،شرکت نيا ههم لذا و ندکن استفادهءسو( یاسیس ،یمدن ،یفرهنگ ،یاجتما ،ی)اقتصاد
  30.کنند تیاصول فعال نيا ليذ ديباخود  تیو مکان فعال تیماه ،یاز بزرگ

: دکنیم انیب نیچن را آن 75 اصل که است شده وارد دوم رکن بطن در ستهيبا مراقبت مفهوم
 هااستیس ديبا یتجار یهاشرکت بشر، حقوق به احترام بر یمبن خود تیمسئول انجام منظور به»
الف( تعهد به  ،ازجمله ؛کننداتخاذ  هاستآن واحوالاوضاعو  یکه متناسب با بزرگ يیندهايفرا و

 ،يیشناسا بر یمبن ستهيبا مراقبت نديفرا جاديب( ا ،بر احترام به حقوق بشر یمبتن یکردياتخاذ رو
به  يیدهانيفرا جاديج( ا ،بشر حقوق به نسبتها آن یهاتیفعال آثار نیتخم و کاهش ،یریشگیپ

  31.هاآن یهاتیفعال از یناش یبشرمنظور جبران آثار ناگوار حقوق
 یخود مبن تیمنظور انجام مسئول به هاشرکت یالزام یعمل یهاگام به راجع 07تا  71 اصول
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 آثار یابيارز ،یبشرحقوق استیساست از اتخاذ  عبارت هاگام نيا. است ستهيمراقبت بابر رفتار 
 مختلط یهافرهنگ درون یبشرحقوق یهاارزش ادغام ،یتجار یهاتیفعال از یناش یبشرحقوق

 38.یدهگزارش و یریگیپ ،تاًينها و
 نانچ»: است کرده فيتعر نیچن را ستهيمراقبت با مفهومسازمان ملل،  یعال یايساریکم

 صورتهب اي رودیم خاص انتظار طيشرا تحت متعارف شخص یکه از سو یتیفعال ايمراقبت، دقت 
 لکهب شود،ینم دهیمطلق سنج یاستانداردها لهیوسبهخاص  طيشرا ني. ارديپذیم انجام یعاد

 تمراقب متحد، ملل یراهنما اصول مفهوم در. است خاص مورد هر با مرتبط یهاتیواقع به وابسته
 طيشرا اب متناسب محتاط، و یمنطق شرکتمداوم است که  تيريمد نديفرا هرندیدربرگ ستهيبا

 خود تیولمسئ انجام منظور به(، یبزرگ و تیفعال نهیزم بودن،ی/خصوصیدولت بخش ری)نظ شيخو
  33.«کندیم اتخاذ بشر حقوق به نسبت

 

  ستیزطیمح المللنیبحقوق  .1ـ 6
 ،ستيزطیمح المللنیبدر حقوق  یفرامرز بیاز ورود آس یریشگیتعهد پ در ،ستهيبا مراقبت مفهوم

 یعواق علت ه،يهمسا کشوربه  یطیمحستيز خسارت ورود در. کندیم فايا یمحور و مهم ینقش
 یریشگیپ یبرا ،یتیوضع نیمواجهه با چن در ديبااست که کشورها  یشخص خصوص ،موارد اغلب در
 هنمون اسملتر ليتر هیقض 722.دهند نشان ستهيمراقبت با خود از يیهابیآس نیکاهش آثار چن اي

در  یيشرکت کانادا کيمزبور،  ی. در دعوااست يیهابیآس نیچن در هادولت تیمسئول از یبارز
 اختالف دو دولت وفصلحل یکه برا یداور واني. دکرد آلوده را ستيزطیمح کايمرز امر یکينزد
و حقوق ملل  المللنیباصول حقوق  تحت»: کرد اعالم یشده بود در حکم جاديرابطه ا نيدر ا

 آثار که دهد استفاده اجازه اي کنداستفاده  یاگونه هخود ب نیحق ندارد از سرزم یکشور چیمتحد، ه
 هیعل وانيد یأر 727.«شود گريد دولت اشخاص اي اموال ن،یسرزم به بیآس راديا موجب آن از یناش

 عدم و خود قلمرو در یخصوص اشخاص اعمال به نسبت هادولت که نگذاشت یباق یديترد کانادا
گذاشت  خپاسیب را پرسش نيا وانيد اما. دهستن مسئول کشورها ريسا به خسارت ورود یریشگیپ

حال  نيورود خسارت انجام دهند و با ا یشگریپ یرا برا یکه اگر کشورها تمام اقدامات ضرور
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  720است؟ مسئول همچنان منشأکشور  ايوارد شود، آ بیآس
 لهیوسهبقرار داشت،  اسملتر ليتر هیکه در قلب قض یطیمحستيزخسارت  یریشگیپ اصل

 کشورها مهه»: داردیم انیکه ب افتيتوسعه  کورفوکانال  هیدر قض یدادگستر یالمللنیب وانيد
 یعني 720.«شود استفاده کشورها ريسا حقوق برخالفها آن متعهدند که عالماً اجازه ندهند از قلمرو

 لتدو اگر واقع، در. داد توسعه هيهمسا دولت حقوق یفایاست تا را دولت تیمسئول هدامن وانيد
قوق کشور ح یفایموانع است کردنبرطرف اي یفرامرز بیآس از یریشگیپ یبرا را یمقتض اقدامات

 رابطه در ریاخ همسئول خواهد بود. مسئل ستهيمراقبت بارفتار  عدم هواسطهبانجام ندهد،  هيهمسا
 .دارد یشتریب بروز یفرامرز یهاآب از یبرداربهره با

 یفرامرز یهابیدولت نسبت به آس تیدر مورد مسئول المللنیبحقوق  ونیسیکم سينوشیپ
 رودو از نداموظف هادولت که دکنیم دیتأکمسئله  نيا بر زی( ن0227) خطرناک یهاتیفعال از یناش
 ممکنها نآ یکيزیف جيمنع نشده، اما نتا المللنیبدر حقوق  که يیهاتیفعال از یناش یهابیآس

 ،المللنیببر اساس حقوق  نيبنابرا 724.کنند یریشگیعمده شود پ یفرامرز بیاست موجب ورود آس
مناطق خارج از  ستيزطیمحبه  ايکشورها  گريد ستيزطیمح به هعمد بیآس جاديا از هادولت
 اي خود یهاتیفعال به نسبت منشأکه کشور  یقاعده زمان نيا اما. اندهخود منع شد یمل تیصالح

  725.شودیم نقض کندیمن اعمال را ستهيبا مراقبت استاندارد یخصوص اشخاص

 همدعاز خسارات  یریشگیپ یبرا یاتخاذ اقدامات ضرور ،رابطه نيا در ستهيبا مراقبت اساس
دولت  یعنيدر واقع  یاقدامات ضرور 720.است يیهابیآس نیچن رساندنحداقلبه اي ینیبشیپ قابل
 عدبُ رد چه را، مربوطه بیآس رساندنحداقلبه اي یریشگیپ یکردهايرو و هااستیس ابتدا منشأ
 مختلف يیاجرا یهاسازوکار یسپس از مجرا و جاديا يیمقررات اجرا عدبُ در چه و یگذارقانون
اگر خطر  یعنيو متناسب با خطر مورد نظر باشد،  مناسب ديبااقدامات  نيالبته ا 721.کند اجرا راها آن

 
 یدکتر هرسال ،الملل در چارچوب اصل مراقبت مقتضیزيست در حقوق بینتعهد به حفاظت از محیط ن.ک: شاپور نظرپور؛. 602

( بار )پايدارنگاهی به اصل استفاده غیرزيان» ؛آبادیحسین رمضانی قوام؛ محمد7083، دانشگاه عالمه طباطبايی، المللحقوق بین
 .7080، تابستان 4سال چهارم، شماره  ،عـلـوم محـیـطی مجله، «زيستالملل محیطدر حقوق بیناز سرزمین 
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 همراه هب نیقوان و هااستیس یطراح در یاریهوش و مراقبت از یباالتر استاندارد ديباباشد،  ديشد
 در که است یامسئله ،اقدامات بودنمناسب 728.دشو اتخاذها آن یاجرا یبرا یدتريشد الزامات

 تاس ممکن است، مناسب یخطر از یریشگیپ یبرا امروز که یاقدام. کندیم رییتغ زمان طول
به  نسبت شأمناست که کشور  نيا ستهيمراقبت با قياز مصاد یکي لذا ؛نباشد مناسب ندهيآ یبرا

 723.باشد روزبه یعلم یهاشرفتیپ و یفناورتحوالت 
 مطرح یفرامرز بیآس از یریشگیپ منظور به ستهيبا مراقبت با رابطه درکه  را آنچه توانیم

آمد و کار یحقوق ستمیس که است یدولت منظور،. کرد ریتفس 772مطلوب دولت چارچوب در شودیم
 یمقتض یرفتارها 777.دارد اریاخت در خطرناک یهاتیکنترل و نظارت فعال یبرا مؤثر يینظام اجرا

 واجد یهاتیفعال ديدر واقع دولت با .ستین مستقر یهاتیاز فعال یمعطوف به خطرات ناش صرفاً
 لهمسئ نيا. کندو اقدامات الزم در جهت وضع مقررات مناسب اتخاذ  يیشناسا را یخطرات نیچن

  770.دوش منشأکشور  یوارد نظم حقوق یالمللنیب هشدرفتهيپذ یاستانداردها تا شودیم باعث
بت به نس شگرانهیکشورها را ملزم به اتخاذ اقدامات پ ،ستهياصل مراقبت با ،یسنت طوربه

 ارها آن حدوث ،یعلم شواهد که است يیهابیآس منظور، .کندیم ینیبشیپ قابل یهابیآس
 در خود یمشورت نظر در اهايدر حقوق یالمللنیب وانيد یاهاي. شعبه بستر دردهدیم نشان محتمل

 770.است ستهيمراقبت با رفتار از یبخش اط،یاحت که داردیم انیب اهايدر بستر در یحفار با رابطه
وجود ندارد، اما خسارت  بیآس کيدر رابطه با  یکاف یکه شواهد علم يیدر جا یحت ن،يبنابرا

را انجام  الزم هرانیشگیپکشورها اقدامات  رودیم انتظار ،است بازگشت رقابلیو غ ديشد یاحتمال
 به زین یفرامرز یهابیاز آس یریشگیدر رابطه با پ ونیسیکم سينوشیپ 72ماده  (ج)دهند. بند 

 که داردیم انیب مزبور ماده. شمردیمبر را دولت زیآماطیاحت رفتار عناصر و پردازدیم مسئله نيا
 یریشگیپ یابزارها یو دسترس ستيزطیمحعمده به  بیخطر آس یابيشامل ارز زیآماطیاحت کرديرو
 774.است از آن یکاهش خطرات ناش اي

ناست که مع نيبلکه به ا ست،ین یفرامرز بیعدم ورود آس نیتضم یبه معنا ستهيبا مراقبت
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خواهد  ارک بهمزبور  بیآس رساندنحدقلبه اي یریشگیپ یبرا را خود تالش تينها ،منشأکشور 
 اي رانهیشگیپ اقدامات ستهيمراقبت باچارچوب الزامات  در منشأدولت  نکهيگرفت. در واقع، صرف ا

 ،بیعدم وقوع آس ايفارغ از وقوع  ،دهد انجام را خطرناک یهاتیاز فعال یخطرات ناش هدهندکاهش
 هاجهت است که دولت نيلذا از ا 775؛داشت نخواهد یتیمسئول و است دهدا انجامرا دولت تعهد خود 

 را منشأو دولت  نندکیم نعقدم معاهده ،یاتم یهاتیفعال رینظ ،خطرزا ذاتاً یهاتیفعال به نسبت
حداقل  ،یربانق کشور تا کنندیم هاتیفعال نيا از یناش یهابیآس به نسبت مطلق تیمسئول دارای
  770.دشومحروم ن مؤثر یهاجبران خسارت افتياز در

 را اقدامات نيا ديباکشورها  ،ستهيبا مراقبت تعهد بر یمبتن هرانیشگیپ یهااستیس یراستا در
 ستيزطیمحبه  یفرامرز بیخطر؛ کشورها به منظور کاهش خطر ورود آس یابيارز (الف :دهند انجام

 راديموجب ا منطقاً است ممکن که را يیهاتیفعال سک،ير یابيارز بر عالوه ديباکشورها  ريسا
 یالمللنیب وانيد یأر اساس بر. دنتحت نظارت و کنترل قرار ده زیشوند ن یخسارت فرامرز

 بورمز تیفعال سیتأستعهد کشورها مربوط به قبل از  نيکاغذ، ا ریخم هیدر قض یدادگستر
 دکنمشورت  شود متأثر مزبور تیفعال ازاست  ممکنکه  یکشور با ديبا منشأکشور  (ب 771.شودیم
 70 هبر اساس ماد (ج 778.کند حاصل نانیاطم یفرامرز بیآس زانیم اي ورود عدم ورود، از تا
به  اطالعات مربوط ديبا کشورها همه ،یفرامرز یهابیآس یریشگیمواد در رابطه با پ سينوشیپ

 از أثرمتکه ممکن است  عموم اریآن را در اخت جياز نتا یناش یاحتمال یهابیمزبور و آس تیفعال
خود در  یریدر نظر تفس ونیسیکم 773.کنند اخذ را شانيا نظرات و دنده قرار ندشو هابیآس نيا

 مربوط ،عموم نکهياز ا نظرصرف ،منشأتعهد کشور  نيکه ا داردیم انیمواد ب سينوشیپرابطه با 
 بر نظارت به موظف منشأدولت  (د 702.شد خواهد اجرا است گريد کشور افراد اي خود کشور افراد به

 نيا ازممکن است  که يیهابا دولت دينظارت با نيو در طول ا است الزم زمان تا مزبور تیفعال
 شودینم مانع اقدامات نيا از کيچیالبته ه 707.کنندو تبادل اطالعات  یهمکار نندیبب بیآس تیفعال

 یریگشیپ یبرا واحوالاوضاعخاص و متناسب با  طوربهکه  یاقدامات رياتخاذ سا از منشأکه دولت 
 کشورها نيا واقع، در. کند یاست خوددار یکاهش آن ضرور اي یطیمحستيز بیاز ورود آس

 لذا و نداواقف آن خطرات کاهش یچگونگ و تیفعال کي بر حاکم طيشرا به نسبت که هستند
دسته  نيا یبرا یو هنجار یرفتار یاستانداردها نییتع رینظ ،رانهیشگیپ اقدامات اتخاذ با توانندیم
 

115. Ibid., commentary to article 3, para. 8. 

116. French & Stephens, op. cit., p. 27. 

117. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), ICJ Report, 20 April 2010, para. 205. 
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121. Draft Articles on Prevention, article: 12. 



  611   الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالیبینمفهوم مراقبت بایسته در حقوق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گام بردارند.  خود ستهيمراقبت باتعهدات  یاجرا ریدر مس ،از اقدامات
آن  یعام حقوق یجدا از معنا ،المللنیب حقوق در ستهيبا مراقبت مفهوم گفت ديبا مجموع در

ل مزبور . در واقع، اصیالمللنیتعهدات ب یالزم به منظور اجرا یاریبذل مراقبت و هوش یعني ،ستین
 منظور هب و هیاول تعهد یبلکه در پ د،وجود ندار که مستقالً یاست، تعهدات یاز جنس تعهدات تبع

 مراقبت هک یاقتضائات ه،یاول تعهدات هنیزم و نوع حسباست بر یهيلذا بد ؛شودیم جاديا آن یاجرا
مراقبت  عنوانبه دوستانهبشر المللنیحقوق ب آنچه در یعنيمتفاوت باشد.  کندیم جابيا ستهيبا
 ظرگاهن از اما ،دارد تفاوتمطرح است  ستيزطیمح المللنیاست با آنچه در حقوق ب یجار ستهيبا

 یشخسارات نا رساندنحداقلبه اي بیآس از یریشگیپ هدف با مزبور اصل ،یجابيا هدف و منطق
. است تهگذاش اتیح هبه عرص یپا است در تعارض هیبا تعهد اول یيامحتوبه لحاظ که  يیاز رفتارها

 اياز اقدامات دولت  یناش تواندیم دارد فعل ترک و فعل هجنب دو هر بر داللت که مزبور یرفتارها
  .باشد یخصوص اشخاص

 

  622)اف.اِی.تی.اف(یاقدام مال ژهیگروه و .2

  کارکرد. 6ـ2
 سيپار در G7 گروه توسط 7383 هیژوئاست که در  یالدولنینهاد ب کي ،یمال اقدام ژهيو گروه
 ،یاقدامات حقوق مؤثر یاجرا یاستانداردها و ارتقا جادينهاد با هدف ا نيا 700شد. سیتأس

نظام  المتس داتيتهد ريو سا سميترور یمال نیتأم ،يیشوپولمبارزه با  یبرا یو عمل یگذارقانون
 به الزم یاسیس اراده جاديا یبرا یگذاراستیس نهاد عنوانبه ژهيشد. گروه و جاديا یالمللنیب یمال

  704.کندیم عمل زین مرتبط یهاحوزه در ینظارت و ینیتقن اصالحات جاديا منظور
 ،یيپولشومبارزه با  یالمللنیب استاندارداست که  دهکر 705يیهاهیتوص یمال اقدام ژهيو گروه

اساس  هاهیتوص نيا 700.شودیم شناخته یکشتارجمع یهاو گسترش سالح سميترور یمال نیتأم
 یطحس جاديو ا داتيتهد نيدر برابر ا المللنیب یحفاظت از سالمت نظام مال یهماهنگ برا اقدام

 
122. Financial Action Task Force (FATF) 

  س کمیسیون جوامع اروپايی و هشت کشور ديگر بود.ئی، رG7متشکل از سران کشورهای  سيپارنشست . 629

124. FATF, “Who we are”, available at: http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare. 

125. Recommendations  

 ابتدا هدف خود را بررسی و ايجاد اقدامات الزم جهت مبارزه با پولشويی 7383در سال  سيپارگروه ويژه در نشست  .621

های عضو در می گسترش داد که دولتي، دامنه تمرکز خود را به جرا7330بعدها در سال  واق مواد مخدر قرار داد چناشی از قا
مسئله مبارزه با تأمین مالی تروريسم و همچنین  ،گروه ويژه اقدام مالی 0227ده بودند. در سال کرتوجه  به آنرابطه با پولشويی 

توصیه  3 باعث ارائه د کهکرهای کشتار جمعی را نیز به اهداف خود اضافه مبارزه با تأمین مالی گسترش سالح 0228در سال 
 جديد شد.

FATF, “What do we do”, available at: http://www.fatf-gafi.org/about/whatwedo/. 
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 که دکر صادر را خود یهاهیتوص 7332 سال در بار نیاول ژهيو گروه. است نهیزم نيدر ا نانیاز اطم
، 0227، 7330 یهاسال در ،یجهان کاربرد نیهمچن و یکارآمد ،یروزآمد حفظ منظور به بعدها
  701.کرد یبازنگر آن در 0270و  0224،  0220

 هب کشور وهیش اساس بر را خود یهاهیانطباق کشورها با توص زانیم ،یمال اقدام ژهيو گروه
 یبررس دنکیم نییتع رخانهیدب که یکارشناسان لهیوسبهو  سالهکي یهایابيارز قيطر از کشور

که  شودیم ارائه ناظر یاعضا و اعضا ،یبررس مورد کشور به شدههیته گزارش سينوشیپ. دکنیم
 صیشخت .افی.تی.اِاف اگر .کندیم منتشر و هیته مجمع را يیگزارش نها ،یبازنگرپس از تبادل و 
 گزارش کندیم درخواست او از ،دارد يیهایکاست AML/EFT708نسبت به نظام  یدهد که کشور

 حیتوض کمبودها نيا رفع منظور بهرا  شاقدامات و هاشرفتیپ و دهد ارائه سال دو یط 703یریگیپ
 تواندیم مجمع ،باشد اندک یهاشرفتیپ زانیم اي ديشد یهایکاست یدارا یدهد. البته اگر کشور

خطر  یابيارز رینظ مهم مسائل یبرخ به نسبت اگر اي کندرا درخواست  یشتریب یهاگزارش ارائه
 یمشتر یکاف يی(، شناسا5شماره  هی)توص سميترور یمال نیتأم یانگارجرم(، 7شماره  هی)توص
 تواندیم باشد داشته یديشد یکمبودها( 70شماره  هی)توص یبانک یکارگزار و (72شماره  هی)توص

  702.کند وضعمنظم  یدهگزارش نديفرا
که  يیکشورها 707.کندیم منتشر را انطباق عدم موارد نيدتريشد مجمع اجالس، هر از پس

 دکنیم منتشرساالنه  مجمع که یستیل دو از یکي در نامشان باشند، داشته انطباق عدم از یسطح
دارند،  AML/EFTبه نظام  نسبت يیهایکاست که است يیکشورها شامل اول ستیل. ردیگیم قرار
 شورهاک از یتعداد همواره. اندهداد ارائه هایکاست نيا کردنبرطرف یبرا باال سطح یاسیس تعهداما 
 را رمنطبقیغ یدو دسته از کشورها ،دارد نام اهیس ستیل که یبعد ستیل. دارند قرار ستیل نيا در

 و دارند يیهایکاست AML/EFTهستند که نسبت به نظام  يیکشورها ،دسته اول .شودیم شامل
 امهبرناست که  يیشامل کشورها گريو دسته د شودیم اعمالها آن به نسبت متقابل اقدامات

 700.اندنسبت به آن داشته یاندک شرفتیپ اي اندهنکرد ارائه 700اقدام

 یمال ستمیاز س ،باال سکيبا ر یکشورها عنوانبهاصوالً  ،مشمول اقدامات متقابل یکشورها
 جهیدر خطر نت زین اندهنشد اقدام برنامهکه ملزم به  يیکشورها نیو همچن شوندیم جهان طرد
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 منظور به که است یريپذانعطاف و متناسب ،یجيتدر يیهاگام ،متقابل اقدامات. هستند مشابه
 AML/EFT نظام یهایکاست به نسبت یمیترم اقدامات انجام یبرا یخاط کشور نکردوادار

 رابطه یدارا یمال یالزامات نهادها شيافزا (7 :باشد نیچن تواندیم اقدامات نيا. است هشد یطراح
 به یدسترس کاهش (0 ،مشکوک اقدامات به نسبت یدهگزارش شيافزا (0 ،یخاط کشوربا  یمال

 یمراوده مال يیپولشوخطرات  انتشار (4 ،یخاط کشور یهابانک یبرا .افی.تی.اِاف یاعضا اقتصاد
  704.یبا کشور خاط

 

  ستهیمفهوم مراقبت با .2ـ2
 صورتبه ستهيکه مفهوم مراقبت با شودیم مشاهده یمال اقدام ژهيو گروه یهاهیتوص یبررس با

 نيا یهاهیمفاد توص هدر عمد یضمن صورتبهو  73و  71، 70، 70، 77،72 یهاهیدر توص حيصر
در  هستيمراقبت با داللت هدامن از یکل یمفهومباشد  قراراست. اگر  هشد اشاره ینهاد تخصص

در دو مفهوم آورده شده  یحقوق سیتأس نيا گفت ديبا شودارائه  یاقدام مال ژهيمقررات گروه و
روابط  و نفعیذمالکان  ان،يمشتر يیدر شناسا یمال یاست که نهادها یالزامات یاست. اول، در معنا

 التتباد بدانند ديبا یمال ینهادها واقع، در. دارند عهده بر دهندیم انجام انشانيکه مشتر یتجار
 راتمقر در الزامات از دسته نيا. دهندیم انجام یکس چه به و منظور چه به ،یکس چه یبرا را یمال

 کنند شيخو یوارد نظم حقوق راآن  یگذارقانون قياز طر ديبا هاکه دولت است هشد ذکر ژهيو گروه
 ستهيبا مراقبت دوم، یمعنا در اما. دشو ایاشاره مه مورد یهاهیتوص يیاجرا و یقانون یبسترها تا
 یمبتن کرديرودر  ديبا یمال ینهادها هم و هاکه هم دولت کندیم داللت یاریهوش و مراقبت به
 ديشا .کننداتخاذ  سميترور یمال نیتأمو  يیشوپولاقدامات الزم را در جهت مبارزه با  ،سکير بر

 ديجد یهاهيرو و نينو یهایفناوراست که مربوط به  75 هشمار هیتوص ،مفهوم نيا هجلو نيبارزتر
ت خطرا ،اوالً خواهدیم یمال ینهادها و کشورها از هیتوص نيا. است یمال انتقاالت و کاال ليتحو

 ،اًیثاننند و ک یابيو ارز يیشناسا یطيشرا نیرا در چن سميترور یمال نیتأمو  يیپولشومربوط به 
 حاًيصر 00شماره  هیتوص 705.ندده انجام هاسکير نيا تيرياقدامات الزم را جهت کاهش و مد

 . کندیم فیتوص ستهيمراقبت بارفتار منطبق بر  بر هاماده را الزام دولت نيا
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 مفهوم خاص  .الف
کرده  جاديا سميترور یمال نیتأمو  يیپولشوبه منظور مبارزه با  یاقدام مال ژهيکه گروه و یچارچوب در

 AML/CFTنظام  یجزو عناصر اساس ددهیم انجام یمال تبادالت که یشخص يیاست، شناسا

 الزم اطالعاتآن  قيطر از که هستند يیسازوکارها اتخاذ به ملزم یمال اتمؤسس یعني 700؛است
 ستهياقبت بارم ”Customer“ عنوانتعهد  نيد. انآور دست هب را خود انيمشتر تيهو احراز جهت
 از ديبا یمال اتمؤسس»: داردیم انیب ماده نيا. است شده آورده 72 هشمار هیتوص ليکه ذ دارد

 یریاست جلوگ محرزها آن صاحب نام بودنیجعل که يیهاحساب و نامیب یهاحساب ینگهدار
 یيپولشواستاندارد در جهت مبارزه با  نديفراگام در  نیاول ،یمشتر تيدر واقع، احراز هو 701.«کنند
 مزبور هیتوص. دهند انجام را آن ،اطالعات مستقل و معتبر قياز طر ديبا ریدرگ یمال یکه نهادها است

 یبرقرار( الف: کنند يیشناسا را (CDD) انيمشتر ديبا ليذ موارد در یمال اتمؤسساشعار دارد که 
 صورتبه انتقال صورت در اي ورو،ي ايدالر  75222از سقف مجاز  شیب معامالت انجام ب( ،یکار روابط

 همؤسس ديترد صورت در( د ،سميترور یمال نیتأم اي يیپولشوظن به  وجود ج( در موارد ،یکیالکترون
 708.یمشتر تيهو درباره اخذشده اطالعات تيکفا اينسبت به صحت  یمال

 چه ديبا یمال اتمؤسس ان،يمشتر تياحراز هو یکه در راستا شودیم جاديا سؤال نيا حال
بخش  ؟خواهد بود ستهيمراقبت با  Customerیدر معنا یدر واقع، چه اقدامات ؟دهند انجام یاقدامات

 یترمش يیشناسا( الف :دهدیم پاسخ سؤال نيبه ا یاقدام مال ژهيمقررات گروه و 72 شماره هیدوم توص
 نفغیمالک ذ يیب( شناسا ،معتبر و مستقل منابع و مدارک اطالعات، از استفاده با یو تيهو احراز و

مالک  دابي نانیاطم یمال همؤسسکه  یبه نحو ،نفعیذمالک  تياحراز هو یمعقول برا ریو اتخاذ تداب
 اتمؤسسه باشد ک یصورتبه ديبا يیشناسا ،یحقوق باتیاشخاص و ترت مورد در. شناسدیم را نفعیذ

مورد،  ج( شناخت و حسب ،کنند دایپ یآگاه یمشتر مؤثر تيريو ساختار مد تینسبت به مالک یمال
 يیشناسا نديمستمر فرا ید( اجرا ،مورد نظر یروابط کار تیکسب اطالعات درباره هدف و ماه

 ابطرو دوره طول در شدهو موشکافانه معامالت انجام قیدق یو بررس یدر مورد روابط کار انيمشتر
 703.یکار

تعهدات  ،کندیم نیمع 72 هشمار هیکه توص یبه نحو نفعیذو مالک  یمشتر يیشناسا اگرچه
بر  یمبن یکه شواهد یصورت در ،دکنیم یاز ذمه او بر CDD نديرا نسبت به فرا یمال همؤسس
 منشأ ديبا ورمزب اتمؤسسوجود داشته باشد،  سميترور یمال نیتأم اي يیپولشوآلوده به  معاملهوجود 
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 ینهادها ريسا یو همکار 742یمال اطالعات واحد اطالع با امر نيا. کنند يیشناسا راوجوه مربوطه 
  747.رديپذیم صورت صالحیذ

 ،نندکخود اعمال  انيتمام اقدامات فوق را نسبت به مشتر ديبا یمال اتمؤسس نکهيا وجود با
 صیتشخ یاگر کشور یعني ؛شودیم نییتع سکير بر یمبتن کرديرو اساس بر اقدامات نيا هدامن

 ديبا ،کندیم دياو را تهد یسالمت نظام مال شتریب ،سميترور یمال نیتأمو  يیپولشودهد که خطر 
 اشد،ب کمتر خطرات نيا اگر و د،ينما بار خود یمال اتمؤسسرا نسبت به  یترعیوس و سخت الزامات

 طول در اي یکار روابط یبرقرار از شیپ ديبا یمال اتمؤسس 740.کنداتخاذ  یترنرم ریتداب تواندیم
 مالک و یمشتر تيهو ،یردائمیغ انيمشتر یبرا معامالت انجام نیح در اي یکار روابط هدور

 یؤثرم طوربه سميترور یمال نیتأمو  يیپولشو سکير که یصورت در اما. کنند احراز را نفعیذ
 تضرور یکار تیفعال کي یعاد روال انجام در وقفه جاديا عدم که یموارد در و باشد شدهکنترل
را پس  یرمشت تيهو ديیتأ ندياجازه دهند که فرا یمال اتمؤسسبه  توانندیم کشورها باشد، داشته

کنند. در  لیباشد، تکم ريپذامکان آن انجام یمنطق نظر از نکهيا محضبه و یکار هرابط جادياز ا
 اصالح بر یمبن 72 هشمار هیتوص در مندرج الزامات تيرعا به قادر یمال اتمؤسسکه  یموارد

 هابطر آغاز و حساب افتتاح از ديبا نباشند، محورسکير کرديروبر اساس  اقدامات هدامن متناسب
 نديراف و دهند خاتمه یفعل انيمشتر با را خود یکار رابطه اي کنند یخوددار معامله انجام و یکار

 یمال همؤسسهرگاه  740.کنند اجرا نظر مورد انيمشتر با رابطه در را مشکوک معامالت یدهگزارش
 تيهو عاًيسر ديبا شود، مشکوک سميترور یمال نیتأم اي يیپولشودر رابطه با  یامعامله به نسبت
 ونههرگنسبت به  و يیشناسا یمشتر بودنموقت اي یدائم از نظرصرف را نفعیذو مالک  یمشتر
 گزارش یمال اطالعات واحد به را مزبور همعامل و کندارزش معامله اقدام  هشدنییتع سقف اي تیمعاف
 ،کندیم معامله گريد یفرد تیبه طرف ی، هرگاه شخص72 هشمار هیتوص مفاد یاجرا در 744.دهد

 به که را یشخص تيهو وفرد مزبور اقدام  تیصالح ديیتأو  يینسبت به شناسا ديبا یمال همؤسس
  745.دکن ديیتأو  يیشناسا زین کندیم معامله گريد فرد تیطرف

 تيهو ديبا همؤسسکه  ستین نيا یبه معنا وجهچیهبه 72 هشمار هیتوص در مندرج مقررات
 رابطه نيا در حال هب تا که یاقدامات به تواندیم ، بلکهسنجدبرا در هر بار انجام تراکنش  یمشتر
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به اعتبار  نسبت همؤسس نکهيمگر ا ست،ین ديجد تيهو احراز به ازین و دينما هیتک است داده انجام
 با بطهار در یاهعمد رییتغ اي دشوحاصل  يیپولشونسبت به وقوع  یظن اي ،کند دياطالعات ترد نيا

 740.ستین تطابق در یمشتر یکار ليپروفا با که دشو جاديا کردیم کار یمشتر حساب که یاهویش
ها آن که در صورت احراز کندیم یمعرف را یعوامل ،0270 سال در یمال اقدام ژهيو یریتفس گزارش

 کرديوردر  سميترور یمال نیتأمو  يیپولشو یهاسکير شيافزا موجب تواندیم یمشتر کي در
. کند اخذ یدتريشد  CDD،طيشرا نيا در خواهدیم یمال اتمؤسسو لذا از  دشو سکيبر ر یمبتن

له فاص رینظ ،شودیم انجام یرمعمولیغ واحوالاوضاعدر  یکار روابط( الف: است عبارت عوامل نيا
 یحقوق اشخاص( ج ،میمقریغ انيمشتر( ب ،مزبور همؤسسو  یمشتر انیم هیتوج رقابلیغ يیایجغراف

سهام  هک يیهاشرکت( د ،رندیگیم حفظ اموال مورد استفاده قرار یبرا یشخص یابزار عنوانبهکه 
 ،کنندیم تیلفعا نقد پول با شدتهب که يیوکارهاکسب( هـ  ،کنندیم منتشر نامیب صورتبهخود را 

 ،که بر اساس منابع موثق يیکشورها انيمشتر( ز ،دهیچیپ و معمولریغ یتیمالک یساختارها (و
 ،ملل سازمان یهاميتحر موضوع یکشورها انيمشتر( ح ند؛هست AML/CFT مؤثرفاقد نظام 

 ريسا اي فساد از یامالحظهسطح قابل یکه بر اساس منابع موثق دارا يیکشورها انيمشتر (ط
 یالم نیتأماقدام به  ،که بر اساس منابع موثق يیکشورها انيمشتر( ی ،است مجرمانه اقدامات

( معامالت ق ،کردندیم تیفعالها آن قلمرو در یستيترور یهاسازمان اي کردهیم سميترور
 شخص یسو از هاپرداخت که یمعامالت و یمجاز معامالت نام،یب معامالت ،یخصوص یهابانک
 و ستین یحصر ستیل نيا که داردیم انیب یمال اقدام ژهيو گروه. رديپذیم انجام ناشناس ثالث

  741.گرفت نظر در سکير همشدد عوامل از را یگريد موارد تواندیم
 زانیم یارتقا منظور به یمال اتمؤسس ،شد سکير همشدد طيواجد شرا یمشترکه  یصورت در

 سبتن دتريشد نظارت یاجرا مثال، یبرا کنند؛اعمال  یدترياقدامات شد ديبا خود نظارت تیماه و
 یتمبادال یو انتخاب الگوها کنترل یهازمان و تعداد شيافزا قيطر از انيمشتر یکار روابط به

با نام  یپرداخت از حساب نیبه انجام اول یمشتر کردنملزم ايدارند،  یشتریب یبه بررس ازیکه ن
 748.دکنیم را اجرا یمشابه CDD یکه استانداردها یبانک قيو از طر یمشتر

مربوط به  ازیسوابق مورد ن ديبا یمال اتمؤسس 72 هشمار هیتوص مطابق که است ذکر به الزم
 اطالعات بتوانند تا کنند ینگهدار سال 5 مدت به حداقل را یالمللنیبو  یاعم از داخل ،معامالت

  743.دهند ارائه تيفوربه را صالحیذ مقامات درخواست مورد

 ؛کنند جلب خود هب را یشتریب یهاسکير توانندیم خود خاص گاهيجا واسطههب اشخاص یبرخ
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. کننداذ را اتخ یلیتکم ریتداب ،اشخاص نيا یدر تبادالت مال شودیم خواسته یمال اتمؤسساز  لذا
اشاره شده است  752یاسیس سکير یدارا اشخاص به ،یمال اقدام ژهيو گروه 70 هشمار هیتوص در

 سکير ی. اشخاص داراکنند تيرعا شانيدسته از اقدامات را نسبت به ا نيا ديبا یمال اتمؤسسکه 
 قاماتم حکومت، اي دولت سیئر مانند دارند یعموم هبرجست مناصبهستند که  یافراد یاسیس

 دارش مقامات زین و یدولت یهاشرکت در يیاجرا ارشد مقامات ،يیقضا و ینظام ،یاسیس ارشد
 یِدر رابطه با اشخاص خارج ديبا یمال اتمؤسس، 70شماره  هی. بر اساس توصیاسیس مهم احزاب

اقدامات  CDD یمعمول ری( افزون بر تدابنفعیذو مالک  ی)اعم از مشتر یاسیس سکير یدارا
 یشترم ايآ نکهيا احراز یبرا مناسب سکير تيريمد یهااعمال نظام رینظ ند،دهرا انجام  یلیتکم

 مقام هيديیتأاخذ  نیهمچن .ریخ اي است یاسیس سکير یدارا شخصمورد نظر،  نفعیذمالک  اي
 ریداباتخاذ ت زیو ن انيمشتر از دسته نيا با موجود هرابط تداوم اي یکار روابط یبرقرار یبرا ارشد

مستمر و مضاعف نسبت  شيدر کنار انجام پا ،شانيا یو وجوه مال یاحراز منابع دارا یمعقول برا
را  یمعقول ریتداب ديبا یمال اتمؤسسالزم به ذکر است که  757.انيمشتر گونهنيبا ا یبه روابط کار

 یدارا یداخل شخصمورد نظر،  نفعیذمالک  اي یمشتر ايآ که کنندامر اتخاذ  نياحراز ا یبرا
 یو به یهمم تیمسئول یالمللنیبسازمان  کي یاست که از سو یشخص اياست  یاسیس سکير

را  یکه اقدامات منطق دشو یتلق سکير همشدد عوامل از تواندیم امر نيا نییتع. است شده لمحوّ
 که یزاماتال است، ذکر به الزم. طلبدیم سکير بر یمبتن کرديرو اساس بر یمال اتمؤسس یاز سو

 اي خانواده یاعضا مورد در ديبا است، شده مقرر یاسیس سکير یدارا اشخاص انواع با ارتباط در
  750.شود اجرا زین اشخاص گونهنيا کينزد بستگان
 انتقال را پول که یاهمؤسسبه . ندهست لیدخ یمال همؤسس ايدو نهاد  حداقل یمال همبادل هر در

 750کارگزار بانک اي همؤسس کندیم افتيدر را پول که یاهمؤسسبه و  دهندهحواله همؤسس ،دهدیم
 ديابکارگزار  همؤسسنسبت به  رندهيپذ همؤسسکه  CDDبه اقدامات  70 هشمار هیتوص. نديگویم

 و یمرزبرون یبانک یکارگزار روابط در ديبا یمال اتمؤسسرابطه،  ني. در اپردازدیم دهد انجام
 همؤسسبه  ترا نسب یلیاقدامات تکم CDD یمعمول ریتداب یروابط مشابه، افزون بر اجرا ريسا

 تیماه کامل شناخت هدف با ديبا دهندهانجام دهند. بانک حواله یخدمات کارگزار هکننددرخواست
د در اطالعات موجو یمذکور بر مبنا همؤسسنظارت بر  تیفیک زیو ن همؤسسو شهرت  وکارکسب

 یات نظارتاقدام ريسا اي يیقضا قاتیمشمول تحق کنون تا همؤسس ايآ نکهيا ازجملهدسترس عموم 
 زبورم مؤسسه درباره را یکاف اطالعات ،شده است سميترور یمال نیتأمو  يیپولشودر ارتباط با 
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 دهکنندرخواست همؤسس یو نظارت یکنترل اقدامات ديبا دهندهحواله بانک نیهمچن. کند یآورجمع
 ارچوبچ در. دکن یابيارز سميترور یمال نیتأمو  يیپولشومبارزه با  نهیزم در را یخدمات کارگزار

 یقتضم اقدامات ديبا دهندهحواله بانک ،یمال اتمؤسسنهادها و  یکارکردها و هاتیمسئول يیشناسا
 754.وردآعمل  بهرا 

 ديبا یمال همؤسساشخاص ثالث،  میمستق هاستفادمورد  یکارگزار یهاحساب با رابطه در
 را انيمشتر یکاف يیمربوط به شناسا ریتداب ،یکارگزار خدمات هکننددرخواستبانک  ابدي نانیاطم
در است کرده و قا اعمالکارگزار دارند  بانک یهاحساب به میمستق یدسترس که یانيمشتر مورد در

 انيرمشت یکاف يیشناسا نديفرا در اخذشده همربوطدر صورت درخواست بانک کارگزار، اطالعات 
  755.دهد قرار بانک آن اریاخت در را

 د،ريانجام پذ اتمؤسس نيا توسط ديبااست و  یمال اتمؤسس هبر عهد یتعهد CDD نديفرا
 تیماه يیو شناسا تياحراز هو یانجام اقدامات الزم برا به ديبا شخصاً خود اتمؤسس یعني

 نهادها و ريبر اساس اقدامات سا دنتوانیم اي دنبپرداز یمشتر یو منابع وجوه مال وکارکسب
 پرداخته بدان 71 هشمار هیتوص که است یامسئله نيا. کنند احراز را یمشتر تيهو ،اتمؤسس
 تيبه شرط رعا CDD نديفرا یدر اجرا توانندیم یمال اتمؤسس ،هیتوص نيا اساس بر. است

 يینها تیمسئول ،صورت نيا در. کنند هیرابطه تک نياشخاص در ا ريبه اقدامات سا ،خاص یچارچوب
به اقدامات شخص ثالث خواهد  کنندههیتک یمال همؤسسبر عهده  CDDمربوط به  ریدر قبال تداب
ت: اول، قرار اس نيکنند به ا تيرعا ديبادر اتکا به اقدامات ثالث  یمال اتمؤسسکه  یبود. ضوابط

کنند.  افتياز شخص ثالث در را CDD ندياطالعات الزم مربوط به فرا فوراً ديبا یمال اتمؤسس
 بدون و درخواست محضبهکه  کنند حاصل نانیاطم ،مناسب ریتداب اتخاذ با ديبا اتمؤسس نيدوم، ا

خواهند  یدسترس CDD ندياسناد مربوط به الزامات ناظر بر فرا ريو سا یتيبه اطالعات هو ریخأت
 نديشوند که شخص ثالث از نظر الزامات ناظر بر فرا مطمئن ديبامربوطه  اتمؤسسداشت. سوم، 

CDD مزبور الزامات یاجرا یبرا و بوده شيپا اي نظارت مقررات، مشمول ،سوابق ینگهدار و 
 750. گذاردیم اجرا به را یمناسب ریتداب

 سميرورت یمال نیتأمو  يیپولشودر رابطه با  سکير زانیمحل استقرار ثالث از لحاظ م البته
 ط،يشرا واجد ثالثِ شخص استقرار محل کشور مورد در یریگمیتصم یبرا لذا ؛است مهم اریبس

  751.ندنک یبررس را کشور هر سکير زانیم درباره موجود اطالعات ديبا کشورها
 
 

154. FATF Recommendations, R: 12. 
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156. FATF Recommendations, R: 17. 
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  611   الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالیبینمفهوم مراقبت بایسته در حقوق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مفهوم عام  .ب
اقدام  ژهيمفهوم در مقررات گروه و دودر را  ستهيمراقبت با توانیم شد، انیب ابتدا در که طور همان

و  انيمشتر تيهو احراز بااز اقدامات الزم در رابطه  یامفهوم خاص که به دسته :کرد نییتب یمال
 ودریم است که انتظار یاریمراقبت و هوش یاشاره دارد و مفهوم عام که به معنا نفعیذمالکان 

گذارند. ب شياز خود به نما سميترور یمال نیتأمو  يیپولشودر مبارزه با  یمال اتمؤسسکشورها و 
مفهوم را مشاهده کرد،  نياز ا یانشانه توانیم .افی.تی.اِاف مقررات مفاد هعمد در چهاگر

 نيا از یکي. اندهدکر توجه ستهيمراقبت با مسئله به ،مواد ريسا از بارزتر که دارد وجود يیهاهیتوص
را به همراه دارد.  ستهيمراقبت باتعهد  00 هماد حيکه به تصر است مزبور مقررات 75 هماد ،موارد

 یالم نیتأمو  يیپولشو یهاسکير ديبا یمال اتمؤسسو  کشورها که داردیم انیماده مزبور ب
 ،مورد استفاده در مشاغل ديجد یهاهيرو زین و ديجد محصوالت هدر ارتباط با عرض را سميترور

 یراب توسعه حال در اي ديجد یهایکاال و استفاده از فناور ليتحو یبرا ديجد یسازوکارها ازجمله
 کاهش و تيريمد یبرا ديبا یمال اتمؤسس. ندکن يیشناسا یقبل محصوالت و ديجد محصوالت

 اتمؤسس هک نکرده است ینیبشیپماده  نيا واقع، در. کنند اتخاذ یمناسب ریتداب هاسکير گونهنيا
 تیماه و نوع که چرا است مشخص هم آن لیدل دهند. انجامرابطه  نيرا در ا یاقدامات چه ديبا یمال

مکان ا لذا ؛کرد ینیبشیپرا  آن توانینم که است هگسترد یحد هب ديجد یهاهيرو و محصوالت
 اقدامات خاذات ،فوق ماده نيبنابرا. رسدینم نظر به محتمل چندان ،ثابت هرانیشگیپاقدامات  زيتجو

مزبور قرار داده است  یمال همؤسسو  کشور هعهد بر ستهيبا مراقبت الزامات چارچوب در را مناسب
 یمال نیتأمو  يیپولشومبارزه با  یبرا ینهاد معقول و متعارف به اقدامات ضرور کي گاهيتا در جا

 . کننداقدام  سميترور
 در ستهيدر رابطه با مفهوم عام مراقبت با توانیم که است یموارد گريد از 73 و 70 هیتوص
 که کنندحاصل  نانیاطم ديباکشورها  70کرد. بر اساس ماده  اشاره آن به .افی.تی.اِاف مقررات
 به طمربو یضرور اطالعات فاقد یِکیو انتقاالت الکترون نقلبه منظور کشف  یمال اتمؤسس

. آورندیم عمل به یمناسب اقدامات و دهکر شيپانقل و انتقاالت را  یتمام وجوه، نفعیذ و فرستنده
 الزامات ديبا هادولت که داردیم انیب است یکیالکترون یمال تبادالت به مربوط که هیتوص نيا

 یکیلکترونا یفناور یباال یهاتیظرف دشوحاصل  نانیتا اطم کنند نیو مع ینیبشیپرا  یمناسب
 ان،يشترم يیشناسا یبرا را یضرور داتیتمه ،یمال اتمؤسسو  دشوینم استفادهءسو یبرا یموجب
 . دانهدیشياند یکیالکترون تبادالت در استفاده مورد یمال وجوه منابع و وکارکسب تیماه

 مراقبت مفهوم یتجل نظر از ،است .افی.تی.اِاف مقررات مواد نيترمهم از یکي که 73 هیتوص
و  یروابط کار در ديبا یمال اتمؤسس ،هیتوص نيا اساس بر. است خاص یگاهيجا یدارا ستهيبا
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 مشخص یمال اقدام ژهيو گروه توسط که یمال اتمؤسسو  یو حقوق یقیمعامله با اشخاص حق
اسب و متن مؤثر ديمذکور با ریاعمال کنند. تداب یدتريرا به نحو شد CDDمربوط به  ریتداب ،اندهشد
 درخواست اساس بر بتوانند ديباکشورها  ،فوق هیتوص مطابق نیهمچن. باشند موجود یهاسکيبا ر

 درخواست گونههر از جدا توانندیم کشورها. ندگذار را به اجرا یاقدامات متقابل متناسب ،ژهيو گروه
 موجود یهاسکيو متناسب با ر مؤثر ديبااقدامات  نياقدامات متقابل را به عمل آورند. ا ،ژهيو گروه
به  ستهيمراقبت بادارد، مفهوم  CDD نديماده به فرا نيکه ا یحياز اشاره صر نظرصرف. باشند
 کشورها به ماده نيا در. شودیم گرنهاد مسئول در آن جلوه ايمورد انتظار کشور  یرفتار منطق یمعنا

 یدارا و کنندینم تيرعا را ژهيو گروه یهاهیتوص که يیکشورها به نسبت که شودیم داده اجازه
 یهیتنب داماتاق ،متقابل اقدامات قالب در ندهست سميترور یمال نیتأمو  يیپولشواز  يیباال سکير
 ديبا ،تاس مزبور یهاهیتوص يیاجرا سازوکار از یبخش که اقدامات نيا. رندیبگ نظر در یميتحر و

مربوطه  واحوالاوضاعو  سکير زانیتوجه به م با ديبااقدام مزبور  یعني. باشد و متناسب مؤثر یدارا
ور کش رودیم انتظار ،کندمخففه  ايداللت بر اقدامات مشدده  ط،يو چنانچه شرا رديصورت بپذ

شور و فراست ک یاریهوش ،مسئله نيا. باشد داشته نظرمراتب را مد ،متقابل اقدامات هکننداعمال
 . کندیمکشور هدف طلب  سکير زانیو م یتبادالت مال یدگیچیپ ط،يمزبور را در رابطه با شرا

 

 جهینت
 از رشته نيا یهاحوزه از یاریبس در که است المللنیب حقوق اصول از یکي ستهيبا مراقبت اصل

 انیب اصل نيا واقع، در. شودیم محسوب دولت تیمسئول جاديا یبرا يیمبنا و شده وارد حقوق
 که یاگونه هب برند، کار هب را الزم یاریهوش و مراقبت ديباتعهدات خود  یاجرا در هادولت داردیم

ه است نسبت ب یتعهد ستهي. مراقب باديانتظار جلوه نما مورد ،متعارف منطق ديد ازها آن رفتار
 . شودیم فتهگ یتبع تعهدجهت به آن  نيو از ا ستیمستقل ن یلذا تعهد ؛هیاول تعهد یاجرا یچگونگ

 نندهکنییتب ،یالمللنیب یاز مقررات مال یبخش عنوانبه یاقدام مال ژهيو گروه یهاهیتوص
 اتیح للالمنیحقوق ب یایاست که در دن سميترور یمال نیتأمو  يیپولشومبارزه با  یاستانداردها

 يیمعنا یهاداللت. است حاکمآن  بر زین ستهياصل مراقبت با ازجمله المللنیلذا اصول حقوق ب ؛دارد
 مفهوم :سازدیم اصل رهنمون نيبه دو مفهوم از ا ،دارد مزبور مقررات در اصل نيا که یکارکرد و

ام اشاره دارد و مفهوم ع نفعیذ مالکان و انيمشتر يیشناسا در یمال اتمؤسسبه الزامات  کهآن خاص
 . دينمایم طلب را مزبور مقررات در مندرج تعهدات یاجرا در هاو مراقبت دولت یاریکه هوش

 ؛تاصل اس نيا یاقتصاد یبرآمده از معنا ،مزبور مقررات در ستهيبا مراقبت اصل خاص مفهوم
و مقصد  مبدأ از الزم یهاشناخت و هایآگاه ديبا یدر انجام تبادالت مال یمال اتمؤسس یعني
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 نيکه ا یاتاقدام شدت. کنند يیشناسا را هاتراکنش نيا بالقوه یهاسکيتبادالت داشته باشند و ر
و  يیپولشو یهاسکير زانیم برحسب بگذارند اجرا بهتعهد  نيا یاجرا یراستا در ديبا اتمؤسس

چوب اصل را در چار نيا یاجرا ديبا یمال اتمؤسس و هالذا دولت ؛متفاوت است سميترور یمال نیتأم
 .کننددنبال  سکيبر ر یمبتن کرديرو

 یتفاوت چندان المللنیو کارکرد آن در حقوق ب گاهيعام با جا یاصل در معنا نيمفهوم ا اما
معناست که کشورها و  نيبه ا یاقدام مال ژهيمفهوم عام اصل مزبور در مقررات گروه و یعنيندارد. 
 برخوردار باشند که یو مراقبت یاریهدات خود از چنان هوشو تع فیدر انجام تکال یمال اتمؤسس
 . داندیم الزم مزبور تعهد یاجرا منظور به را آن ،متعارف منطق
عهدات ت سته،ياصل مراقبت با یو مفهوم حقوق یمفهوم اقتصاد انیم یهاتفاوت به توجه با
. اندهشدن جاديا هیاول تعهد یاجرا یبرا یعني ؛است مستقل تعهدات ،یاقتصاد مفهوم ليذدر  مذکور

 اتمؤسس و هادولت دوش بر مستقل یالزام ،نفعیذو مالک  یمشتر يیتعهد شناسا گر،يبه عبارت د
که  یاد. اما مفشود اجرا ديبا سميترور یمال نیتأمو  يیپولشومبارزه با  یدر راستا که است یمال

 یژگيو یدارا المللنیاصل در حقوق ب نيالزامات ا رینظ کندیماصل مزبور  یداللت به مفهوم حقوق
اقدامات متقابل نسبت به  یبه منظور اجرا ديبا هادولت که 73 هیتوص رینظ ،است یتعهدات تبع

 . رندیبگ شیدر پ ستهيمراقبت با یرفتار ،رمنطبقیکشور غ
 یهااخهش در آنچه با یمال اقدام ژهيو گروه مقررات در ستهيبا مراقبت اصل یحقوق مفهوم تفاوت

 آنجا از واقع در. استمقررات  نيا یو اسناد ینهاد تیماه دروجود دارد  المللنیحقوق ب مختلف
 يیاالجرازمال مشخصاتفاقد  زیمقررات ن نيو ا ستین یالمللنیسازمان ب ،یمال اقدام ژهيو گروه که

 که المللنیب حقوق در اصل نيا گاهيجا برخالف رد،یگیم قرار نرم حقوق هدست در یعني ،است
هب اما. ندارند آن یاجرا باب از یالزام کشورها و ستین آورالزام ،است سخت حقوق تیماه یدارا

 یحقوق نظم و مقررات درها آن ورود و یالمللنیب ینهادها یسو از مقررات نيا رشيپذ هواسط
 .ندهستها آن یاجرا به ريناگز کشورها ،هاسازمان نيا

 جاديا یبرا يیمبنا که است المللنیب حقوق اصول از یکي ستهيبا مراقبت اصل و،ر هر هب
 یدر اجرا نيمتعاهد تینحسنسنجش  یبرا یاریمع ،اصل ني. اشودیم محسوب کشورها تیمسئول

صول از ا یکي عنوانبه یالمللنیب یهاوانيد یسو از ستهيبا مراقبت اگرچه. است تعهدات خود
 از یاریبس در آن تیاهم هواسطهب است، هشد ديیتأ کشورها هبر ذم یو تعهد المللنیحقوق ب

 یالمللنیب یاصل به مقررات مال نياست. ا گرفته خود هب زین یقرارداد الزامات و شده وارد معاهدات
کرده است که  جاديا یرفتار یرا در چارچوب قواعد نرم و استانداردها یو تعهدات افتهيراه  زین

 . کنند اجرا راآن  یالمللنیب یمال سالمت منظور به ديبا یمال اتمؤسسکشورها و 
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 مقاله ـ
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