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 چکیده
نحوی که ای  دولیت   المییی بدل شده است به های موشکی کره شمالی به یک چالش بی  فعالیت
اگرچیه در حقیوق   . اسیت  آزمیایش موشیکی انجیام داده    708تاکنون قرییب بیه    7409 از سال
توان  میاما  کشورها از توان موشکی وجود ندارد ةتعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاد ،المیل بی 

هیایی را بیرای    محیدودیت  ،در تعهدات غیرمعاهداتی از جمیه قواعد عرفی و اصول کیی حقیوقی 
شیورای   ،هیای موشیکی کیره شیمالی     خصوص فعالیتدر. های موشکی کشورها قائل شد فعالیت

هیای موشیکی کیره     شورای امنیت بیه فعالییت   زمانیو از است  هدوامنیت نقش مهمی را ایفا نم
بر تحریم  شورای امنیت عالوه. دشای عجی   های هسته که با فعالیت دادشمالی حساسیت نشان 

 .ای و برنامه موشکی خود پاییان دهید   های هسته به فعالیتتا کره شمالی، از ای  کشور خواست 
خصوص دارد اما درهایی وجود  کره شمالی ابهام در مورددرخصوص اقدامات شورای امنیت  تهالب

محیدودیت و  ایی  اسیت کیه    ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی ای  دولت، قدر متییق   
 .توان عناوی  درخور دانست تعییق را می

 .شورای امنیت ای، هسته موشک، کره شمالی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

. سعی در توسیعه توانمنیدی موشیکی خیود دارد    که کره شمالی بیش از چهار دهه است 

. عنوان اولوییت مییی آن معرفیی شید     برنامه موشکی ای  دولت در دهه هفتاد میالدی به

های زییادی  ها و کمیابیکره شمالی با تحریم ،گرچه در طی سالیان با اعالم ای  اولویتا

سوم در ایی    جهان تری  دولتبر آن داشته است پیشلامبا اصراری که  اما ،مواجه گشته

 .شودعرصه شناخته می

سیر   دولت کره شمالی برای توانمند شدن در عرصه موشکی دوران مختیفی را پشیت 

های متعدد با شیوروی سیابق   نامههای جنگ سرد با انعقاد موافقت در سال. گذاشته است

های زمی  به هیوا آغیاز   را با خرید موشکهای خود خر دهه شصت میالدی فعالیتادر او

متعهد به اقدام در راستای ایجاد توانمندی مقدماتی برای نیز در ای  دوران شوروی . کرد

با حمایت کره شمالی . ها توسط کره شمالی شده بودمونتاژ، نلهداری و آزمایش سیستم

ی خود با کره شمالی هااز پک  در اختالفات آن با شوروی، مسکو اقدام به تعییق موافقت

آن کره شمالی مبادرت  ةکه در نتیج شدهای مختی، بارها تکرار ای  روند در دوره. نمود

 ,Bermudez JR)نمیود های مختی، با دیلر کشیورها ازجمییه چیی     نامهبه انعقاد موافقت

1999, p. 3). 
روسی را در اواخیر دهیه    Scud-Bکره شمالی نخستی  سیستم بالستیک خود یعنی 

بیا   08و توانسیت در اواسیط دهیه     7کیرد میالدی از مصر دریافیت   08یا اوایل دهه  18

را تولیید و صیادر نمایید و در     Hwasong-5مدل بومی خود یعنی  ،مهندسی معکوا آن

را کیه خیود متغییری از     Hwasong-6رد خود یعنی تولید موشک دوربُ ،اواخر همان دهه

Scud-C  بیرد   میالدی موشک بالستیک میان 48در دهه  و کردبود آغازNodong کیه   را

همچنی  در ای  دوره . ساخته شده بود آزمایش نمود Scudهای آوری موشکبر پایه ف 

را بییرای  Taepodong-2و  Taepodong-1هییای دوربییرد بییود کییه کییره شییمالی موشییک

 .(Wertz, 2015, pp. 1-2)بار طراحی نمود نخستی 

هیای دوربیرد و   کیره شیمالی بیه توسیعه موشیک      ،Taepodong-2 موشیک بیر   عالوه

موشیک   هیا آنجمییه   از کیه  های اخیر اقدام نمیوده اسیت  استراتژیک دیلری نیز در سال

Musudan پیمای و موشک قارهKN-08  بیار در رژه   باشید کیه از آن بیرای نخسیتی     میی

                                                                                                                             
 .بعدها به یکی از خریداران اصیی تسییحات موشکی از کره شمالی بدل گردید گرچه مصرا. 7
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وجیود دارد کیه کیره    طیور شیواهدی    همی . رونمایی نموده است 6876نظامی در سال 

کیه حتیی بیرد بیشیتری از موشیک       پرداختهای چند سطحی شمالی به توسعه موشک

Taepodong کیه موشیک بالسیتیک     کیرد نییز ایی  دولیت اعیالم      6876در سال . دندار

 .(Wertz, 2015, p. 6)را با موفقیت آزمایش نموده است KN-11زیردریایی 

کیره   خصوصاًجوار های همان آن با دولتکم میحا مناسبت روابط تیره کره شمالی به

همیواره میورد    ،لحاظ اقیدامات موشیکی   جنوبی و ژاپ  و حمایت ایاالت متحده از آنان به

کیه   طیوری  هبی  ،های مختیی، و نییز شیورای امنییت قیرار گرفتیه اسیت       محکومیت دولت

از سوی شیورای امنییت چیه     7449های صادر شده عییه ای  دولت بعد از سال  قطعنامه

حاییر   ةمقال. های قبل از آن نیستقابل قیاا با سال ،تعداد از نظرلحاظ محتوا و چه  به

ارچو  هی هیای موشیکی کیره شیمالی در چ    موییوع فعالییت  تیا  اسیت   نمودهابتدا سعی 

مورد تحییل  راها در قبال ای  فعالیتی امنیت های شورای امنیت و مویع شوراقطعنامه

المییل معاهیدات و   ت کره شمالی بر اساا حقوق بی سسس به بررسی تعهدا دهد وقرار 

 .دبسردازالمیل عرفی حقوق بی 

 ملل متحد و آزمایشات موشکی کره شمالیسازمان شورای امنیت . 9

المییی را بر دوش کره شمالی در تری  تعهدات بی شورای امنیت سازمان میل متحد مهم

های ایجاد ای  مت به بررسی زمینهدر ای  قس. های موشکی آن نهاده استزمینه فعالیت

تعهدات از سوی شورای امنیت و همچنی  برخی از تعهدات عمومی در زمینه آزمایشات 

های صادره از شورای امنیت در رابطیه بیا اقیدامات    موشکی که قابل استخراج از قطعنامه

 .باشد، خواهیم پرداخته شمالی میکر

 ای این دولتهای هستهدر سایه فعالیتممنوعیت آزمایشات موشکی کره شمالی . 9-9

ای آن به دهیه هفتیاد   های هستههای موشکی کره شمالی همانند فعالیتپیشینه فعالیت

خطر افتیادن امنییت آن    دلیل به به 6889دولت کره شمالی در سال . گرددمیمیالدی بر

ش را خروج خیود از معاهیده منیع گسیتر     ،های خصمانه ایاالت متحدهواسطه سیاست به

کیه بیه    نمیود اعیالم   6886ای  دولت همچنیی  در سیال    .(L.Kirgis, 2003)داشتاعالم 

 A timeline of North)و آن را در اختییار دارد اسیت  یافتیه   ای دسیت تسیییحات هسیته  

Korea's development of missiles and nuclear weapons, 2017). 
ی متعیددی را انجیام داده بیود    تر نیز آزمایشات موشکگرچه دولت کره شمالی پیشا



 الملل های موشکی کره شمالی در پرتو حقوق بینبررسی مشروعیت فعالیت 9347، تابستان49فصلنامه قضاوت، شماره 

  

9 

های صادره از جانب شورای امنیت در مورد کره ولی با بررسی ترتیب و محتوای قطعنامه

گفته است که آزمایشیات موشیکی    های پیششمالی، شاهد آن هستیم که در پی اعالمیه

های مشابه عیییه اقیدامات موشیکی    صدور برخی قطعنامه أمبد 6887ای  دولت در سال 

صیادره در سیال    066باید توجه داشت که بعد از قطعنامیه  . شودشمالی قیمداد میکره 

که قصد خود مبنی بر خیروج از   خواستاز کره شمالی  ی امنیتکه طی آن شورا 7449

نخسییتی  ( 6887) 7746ان پییی تییی را مییورد مالحظییه مجییدد قییرار دهیید، قطعنامییه  

 .ادر شده استموشکی کره شمالی صای است که عییه آزمایش  قطعنامه

سیاخت    بعد از محکوم ،7170بعدی یعنی براساا قطعنامه  در قطعنامهشورای امنیت 

مویوع پرتا  موشک از سوی کره شمالی  6887اکتبر  4در شمالی ای کره آزمایش هسته

ای و خواهد که دیلر به آزمایشیات هسیته  کند و از ای  دولت میموازات مطرح می را نیز به

 .(S/RES/1718)ادرت ننمایدپرتا  موشک مب

 ،(6884) 7019هیای  های بعدی شیورای امنییت یعنیی قطعنامیه    ای  رویه در قطعنامه

6801 (6879)، 6849 (6879)، 6618 (6877)، 6967 (6877)، 6967 (6871)، 6917 

اسیت کیه    ها ایی  بیت اکثر قطعنامه شاه. نیز قابل مالحظه است( 6871) 6916 و( 6871)

ییا  ) ایهای انفجاری تسییحات هسیته بالستیک کره شمالی به توسعه سیستمهای فعالیت»

 (.S/RES/2321)«کمک خواهد کرد( کشتار جمعی

 های شورای امنیت؟ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی در قطعنامه. 9-2

میل متحد راجع به آزمایشات موشیکی کیره   سازمان های شورای امنیت ادبیات قطعنامه

در برخیی از میوارد متنیاق      ،گرفتیه شیده   کار هعبارات ب و از ابهام نیست شمالی خالی

شورا در نخسیتی   ای  . استتر شدن سمت سخت ها بهظاهر روند قطعنامه به و باشند می

های های خود راجع به برنامه موشکهمه فعالیتکه خواهد ها از کره شمالی میقطعنامه

درخواسیت تعیییق    ،در ادامیه  .(S/RES/1695)رددرآو 7بالستیک خود را به حالیت تعیییق  

هیایی کیه بیا اسیتفاده از     گردد که کره شمالی دیلر بیه پرتیا   همراه با ای  خواسته می

کنید کیه   کید میی أسسس تو  (S/RES/2087)دهد، ادامه ندهدآوری بالستیک انجام می ف 

 6،صیورت کامیل   های بالسیتیک را بیه  های خود در رابطه با موشککره شمالی باید برنامه

                                                                                                                             
1. Suspend. 

2. Complete. 
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.(S/RES/2094)کنار گذارد 6و غیرقابل برگشت 7ییدأقابل ت
شورای امنیت قضیه موشکی  9

دهید از   های پیشیی  میی  کره شمالی را به ای  محدود نکرده و با ارجاعی که به قطعنامه

ای  نوسیان در تبییی     .(S/RES/2094)گویدعمل آمده توسط آنها سخ  می به 9ممنوعیت

و در بنیدهای   6618های مختی، و بویژه در قطعنامه شورای امنیت را در قطعنامه ةاراد

 .توان مالحظه کرددوم و چهارم اجرایی آن می

هیای  برنامیه موشیک  »صیرل   که وقتی شورای امنیت بیه است  نکته جالب توجه ای 

کیه   درحیالی  ؛دنمایی میی استفاده  «تعییق آن برنامه»کند از عبارت اشاره می 6«بالستیک

های مرتبط بیا  ای یا برنامههای بالستیک در کنار آزمایشات هستهوقتی به برنامه موشک

د که بیر ممنوعییت داللیت    ربکار می هکند عباراتی را بتسییحات کشتار جمعی اشاره می

آوری اقدام به پرتا  با استفاده از فی   ،نباید بعد از ای » ،برای نمونه. دارند تا محدودیت

های های موجود در زمینه برنامهباید تمام برنامه»که  و ای  7«بالستیک نمایدهای موشک

یید و غیرقابیل  أصورت کامل، قابل ت های بالستیک را بهتسییحات کشتار جمعی و موشک

.(S/res/2270)«برگشت کنار گذارد
1 

شود مویع شورای امنیت در رابطه با آزمایشیات موشیکی   طور که مالحظه می همان

 ،یق  مسیتنبط از تصیمیمات شیورای امنییت    تقدر ماما . مالی با ابهام مواجه استکره ش

شورا در بررسیی  ای  باید توجه داشت که . باشدتعییق آزمایشات موشکی کره شمالی می

کییه از بییار معنییایی  «آزمییایش»د و نییه نماییی اسییتفاده مییی «پرتییا »از لفیی   ،مویییوع

منظیور   ،بیا نظیر بیه وحیدت موییوع      ،نلارندگان عقیده به. غیرتهدیدآمیز برخوردار است

توسیط کیره شیمالی     گرفتیه  غیر از آزمایشات موشکی صورت ،«پرتا »شورای امنیت از 

 .تواند باشدنمی

                                                                                                                             
1. Verifiable. 

2. Irreversible. 

3. Abandon. 

4. Prohibition. 

5. Ballistic missile program. 

6. Shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology. 

7. Shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programs 

in a complete, verifiable and irreversible manner. 
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 بطوه بوا آزمایشوات   های شوورای امنیوت در را  برخی مالحظات ماهوی قطعنامه. 9-3

 موشکی کره شمالی

ایی   . شیود  ان میل متحد محسو  میی شورای امنیت پویاتری  رک  در میان ارکان سازم

منشیور بیه آنهیا     0-6فصل  درباشد که تری  اختیارات و کارکردها میرک  دارای وسیع

ای نییز وظیفیه   یا هوجود چنی  اختییارات گسیترد   مبنای توجیهیِ و پرداخته شده است

 (.Wood, 1998, p. 77)المییی داردبرای حف  صیح و امنیت بی ای  شورا است که 

نیه  کیه   طیوری  بیه  های شورای امنیت از ماهیت خاصیی برخیوردار هسیتند   قطعنامه

لحاظ آثار حقوقی نییز در قالیب    به و شوندند و نه تصمیمات قضایی محسو  میا معاهده

تصیویب   شورا در امور مختی، بهای  . های صادره قابل بررسی هستندتصمیمات و توصیه

ماننید میواردی کیه درخصیوص     )هیا  ثیر قطعنامیه  اک ،پردازد که از ای  میانقطعنامه می

خاصیی   اتهیا ییا اختالفی   ناظر به وییعیت  (اندآزمایشات موشکی کره شمالی صادر شده

هیای  با توجه به ای  موارد اخیر است که بعد دیلیری از ابعیاد میاهوی قطعنامیه    . هستند

شیورا   اساسیاً . باشید گردد که آن نیز بعد سیاسی مویوعات میی شورای امنیت آشکار می

هیای صیادره از سیوی آن انعکیاا     یک رک  سیاسی است و در بیشیتر میوارد قطعنامیه   

ها است که بعد حقوقی قطعنامه ،ولی در مرحیه اجرا. رویکردهای سیاسی است تا حقوقی

 .کندبیشتر خودنمایی می

، شورای امنیت در مورد کره شمالی هجده قطعنامه صادر نمیوده  6871تا پایان سال 

ها به مویوع موشیکی کیره شیمالی هیم پرداختیه شیده و از       ر اکثر ای  قطعنامهد. است

 .ادبیات مذکور در بند پیشی  استفاده شده است

داند شورای امنیت مبنای پرداخت  به مویوع موشکی کره شمالی را در تهدیدی می

 هیای انفجیاری آنهیا، صییح و    که گسترش تسییحات اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی و ابزار

در ای  مبنیای اسیتنادی شیورای امنییت نییز      . سازدالمییی را با آن مواجه میامنیت بی 

مان بودن یا تبعی بودن تهدید آزمایشات موشکی بیر وجیود ییا گسیترش تسیییحات      أتو

 .باشداتمی، شیمیایی و بیولوژیکی قابل مالحظه می

تعییی   المیییی و  منشور میل متحد درخصیوص مفهیوم تهدیید صییح و امنییت بیی       

تبیادر ذهنیی    «تهدیید »آنچیه کیه از    ،در زمان تصویب منشور. مصادیق آن ساکت است

ای که شورای امنیت به اقداماتش بعید از  ای  برداشت با توسعه. داشت تهدید نظامی بود

های مختیی، ازجمییه   جنگ سرد داد تحول مفهومی یافت و تحت ای  عنوان به ویعیت
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 (.Galván, 2011, p. 159)داخته استهای موشکی کره شمالی پرفعالیت

عنوان تمهیید مقدمیه    را به 6889سال  شورای امنیت در 7698شاید بتوان قطعنامه 

طیور خیاص در زمینیه     و کره شمالی به عامطور  ها بهبرای ممنوع ساخت  اقدامات دولت

 .های بالستیک دانستموشک

رسد قابل طرح اسیت بیه   نظر می مویوع دیلری که درخصوص آزمایشات موشکی به

گذاری  های موشکی اقدام به قانونگردد که آیا شورای امنیت در فعالیتبرمی پرسشای  

تر پاسخ داد که آیا نخست باید به ای  پرسش مقدماتی ،در پاسخ ؟المییی نموده است بی 

تی کیه  اقداما ،در دکتری  ؟گذاری نماید ها قانونتواند برای دولتاساساً شورای امنیت می

شورای امنیت پیش از ای  در مورد ایجاد تعهدات برای خیع سیالح عیراق، تعییی  میرز     

های اشغالی های چهارگانه در مورد سرزمی قابییت اعمال کنوانسیوننیز کویت و عراق و 

 ,Talmon, 2005)المییی را بر خود گرفته استگذاری بی  عنوان قانون ،فیسطی  انجام داده

p. 176.) 
المیییی توسیط شیورای    گذاری بیی   عنوان قانون ها بهسوی دولت هایی که ازقطعنامه

توجه به ای  با و باشندمی 7919و  7698های امنیت به آنها پرداخته شده است قطعنامه

بیرای  . المیییی پرداخیت  گیذاری بیی    هیای قیانون  توان به احیراز ویژگیی  دو قطعنامه می

ییرورتاً   (7 :برشیمرده شیده اسیت   چهیار ویژگیی   امنیت المییی شورای گذاری بی  قانون

بودن  کیی (6. های عضو باشدمستیزم ای  نیست که همراه با اقدام تقنینی ازسوی دولت

ای گذاری که ممک  است میهیم از ییک وییعیت ییا حادثیه      قانون أفارغ از منش ،تعهدات

لحییاظ  دن بییهمحییدود نبییو (9. طرفانییهپییردازی بییی دارا بییودن عبییارت (9. خییاص باشیید

 (.Galván, 2011, p. 178)زمانی

اقدامات شورای امنییت در میورد آزمایشیات موشیکی کیره       ،با توجه به موارد مذکور

های شورا موردی بودن قطعنامه. المییی درنظر گرفتگذاری بی توان قانونشمالی را نمی

 و بیودن  هیای کییی  تری  دلیل در ای  خصوص است که ویژگیدر مورد کره شمالی مهم

و تعیییق میذکور در بنید پیشیی       نمایید ها سییب میی  طرفانه بودن را از ای  قطعنامه بی

ولیی  . ها استمورد برنامه موشکی کره شمالی سالب ویژگی چهارم ای  نوع از قطعنامهدر

بیه بنید آغیازی      ،هیای صیادره  نباید از نظر هم دور داشت که تقریبیاً در همیه قطعنامیه   

ای، گسیترش تسیییحات هسیته   »: داردکه بییان میی   گردیده است اشاره 7698قطعنامه 

المییی شیمیایی و بیولوژیکی و همچنی  ابزار انفجاری آنها تهدید عییه صیح و امنیت بی 
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 .«شودمحسو  می

های مبنای تعهدات کره شمالی برای تعلیق آزمایشات موشکی بر اساس قطعنامه. 9-9

 شورای امنیت

های شورای امنیت در مورد رغم ابهام موجود در قطعنامهعیی گردید،طور که اشاره  همان

، قدر متیق  کره شمالیبیان اراده در خصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی 

در هیر میورد کیه از دولیت کیره شیمالی        شورای امنیت. محدودیت و تعییق دانسته شد

طور از ای  دولیت   همی  ،درآوردحالت تعییق  های موشکی خود را بهپرتا که خواهد  می

 .یا قرار تعییق موقت عمل نماید 7موراتوریومخواهد که به تعهداتش بر اساا می

هیای موشیکی کیره    شود که بیشتری  تهدیید از فعالییت  قرار تعییق از آنجا ناشی می

شمالی را دولت ایاالت متحده و متحدی  آن در منطقه شرق آسیا یعنی کیره جنیوبی و   

از اوایل دهه نیود مییالدی دولیت آمریکیا وارد      ،از ای  رو. کننداا کرده و میژاپ  احس

هیم در   ،هیای کیره شیمالی   پیشیرفت البته ای  حساسیت بیا  . شودبحث موشکی کره می

طیوری کیه در    هخود گرفت بی  ای بهروند فزاینده ،سازی و هم توسعه صنایع موشکی بومی

دستیابی به آن از طریق مذاکرات بود محدود ساخت  ابتدا آنچه که ایاالت متحده در پی 

. های منطقه خاورمیانه بیود دولت ها مخصوصاًصادرات موشکی کره شمالی به سایر دولت

ای کیره  خود برانلیخته بود مویوع هسته آنچه که در ای  دوران حساسیت بیشتری را به

ه قصید دارد از معاهیده   ک کردبود که ای  دولت اعالم  7449چراکه در سال  ؛شمالی بود

 (.Samore, 2002, p. 16)گیری نمایدمنع گسترش کناره

بیه   7444مذاکرات مربوط به قرار تعییق موشکی کره شمالی در برلی  و در سستامبر 

ایاالت متحده اعالم نمیود کیه قصید دارد     7444شش ماه قبل در جون . سرانجام رسید

 7468شمالی تحت قیانون تجیارت بیا دشیم      هایی را که نسبت به کره برخی از تحریم

در همی  راستا کره شمالی اعالم آمادگی  (.Samore, 2002, p. 18)دبردار ،ویع نموده بود

بیه   ،که در جریان میذاکرات  دارد میطور اعالم  و همی  نماید میبرای حضور در مذکرات 

ت کیره شیمالی   دول ،ای  مذاکرات ةدر نتیج. هیچ آزمایش موشکی مبادرت نخواهد نمود

ای  . صورت موقت آزمایشات موشکی خود را برای مدتی کنار گذارد هشود که بمتعهد می

                                                                                                                             
1. Moratorium. 
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که مجیددًا دولیت کیره در دییداری کیه مییان آن و هی یت         ابد تا ای یویعیت ادامه می

کند که ای  دولت آمیاده اسیت تیا در صیورت همراهیی      شود اعالم میاروپایی برگزار می

دولت کره شمالی وییعیت  . یق را تا دو سال دیلر نیز ادامه دهدویعیت تعی بوشدولت 

کند تا دو سیال دیلیر   ای که در نتیجه مذاکره با دولت ژاپ  صادر می تعییق را با اعالمیه

پاییان   6886وییعیت تعیییق در نهاییت در سیال     . نمایدتمدید می 6889یعنی تا سال 

 (.Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 2018)پیذیرد  می

آزمایشیات  ) ایی  موییوع  »دارد کیه  بعدها یک مقام رسمی دولت کره شمالی اعالم میی 

کس حق اظهیارنظر در میورد آن    شود و هیچبه استقالل ما مربوط می( موشکی بالستیک

اعالمیه و نه  7444گرچه نه توافق سال ادر ای  خصوص باید اذعان داشت که . «را ندارد

موجب  ها بهشوند ولی برخی از اعالمیهعنوان معاهده شناخته نمی پیونگ یانگ به 6886

المییی دادگسیتری  در ای  خصوص دیوان بی . شوندآور شناخته میالمیل الزامحقوق بی 

 ،کیه دیلیر در اتمسیفر    اعالمیه یکجانبه عمومی فرانسه را مبنیی بیر ایی     7419در سال 

نماید دیوان همچنی  اشاره می. آور قیمداد نمودت نخواهد داد را الزامآزمایش اتمی صور

هایی اعتماد نمایند و مبنای آن را قصدی توانند بر چنی  اعالمیههای دیلر میکه دولت

 (.Kirgis, 2006)اش دارد موجب اعالمیه داند که دولت بر میزم ساخت  خود بهمی

تیوان در زمیره   گرچه آن را میاذعان داشت که در مورد قرار تعییق کره شمالی باید ا

. باشید بنیدی معیی  میی    های یکجانبه قرار داد ولی باید توجه نمود که فاقد زماناعالمیه

توانسته است ای  تعییق را بشکند و طور که نشان داده است می ای  دولت همان ،بنابرای 

نیت سازمان میل متحد در ای  خصوص شورای ام. آزمایشات موشکی خود را از سر گیرد

گرچه به ابراز نلرانی شدید از کنار گذاشته شدن قرار تعییق از سیوی کیره شیمالی    انیز 

المیل اخته است ولی ای  ادعا را نیز نداشته که ای  اقدام کره شمالی نق  حقوق بی دپر

 (.Kirgis, 2006)بوده است

 تعهدات ناشی از آزمایشات موشکی. 9-5

مورد بحث صیرفاً   موراتوریومکه  و با اعالم ای  6889کره شمالی بعد از سال  ،حال هر به

تعهدی بر تعییق موقت آزمایشات موشکی بیود، اقیدامات خیود در ایی  زمینیه را ادامیه       

 ،طیور کیه اشیاره گردیید     همان. شودهای شورای امنیت مواجه میدهد که با قطعنامه می

المییل  نمود که آزمایشات موشکی در حقوق بی شورای امنیت میل متحد صریحاً احراز ن
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بیکه با پرداخت  به ویعیت خاص ای  دولت بویژه بعد از خروج کره از  ،باشدنامشروع می

اقدام اخیر را تهدید عییه  ،معاهده منع گسترش و اقدام آن به آزمایشات اتمی و موشکی

 .کندالمییی قیمداد میصیح و امنیت بی 

شورای امنیت  7746اساا موارد مذکور در قطعنامه  لی و نیز براز اقدامات کره شما

ها در مورد آزمایشات موشیکی دسیت   توان به برخی از تعهدات عمومی و عرفی دولت می

 .یافت

 رسانی تعهد به اطالع. 9-5-9

 المییی هواپیمیایی کشیوری  سازمان بی ( 7 :در ای  زمینه دو سازمان مرتبط وجود دارند

 7407و  7411هیای  ترتییب در سیال   کره شیمالی بیه  . المیییدریانوردی بی سازمان ( 6

بر مقیررات میرتبط موجیود در کنوانسییون      عالوه. ها درآمده استعضویت ای  سازمان به

کره شمالی ای  الزام را دارد که ای  تعهد  ،های شورای امنیتموجب قطعنامه شیکاگو، به

انیداخت  پروازهیای هواپیمیایی کشیوری و     مخیاطره   شکیی ییروری بیرای پرهییز از بیه    

ای  درحیالی اسیت کیه ایکیائو کیره       (.S/RES/1695)المییی را رعایت نمایدکشتیرانی بی 

رسیانی بیه   که بدون هرگونه اطالع 6871عیت آزمایشات اخیر آن در جوالی  شمالی را به

 .ای  سازمان صورت گرفته بود، محکوم نمود

 هاسایر دولتتعهد به رعایت حاکمیت . 9-5-2

ای  یک اصل پذیرفته شده است که هر دولتی حاکمیت تام و مطییق بیر قیمیرو هیوایی     

هیا بایید   دولیت  ،منتها در انتفاع از ای  حق ،مافوق سرزمی  و دریای سرزمینی خود دارد

 .ها را نیز مورد لحاظ قرار دهندحق سایر دولت

مخصوصاً از طرل دولیت   ،دادههای اخیر انجام کره شمالی در آزمایشاتی که در سال

عبیور   ةژاپ  مورد اعتراض قرار گرفته است که تمامیت سیرزمینی ایی  دولیت در نتیجی    

یا مورد تهدید قیرار   واش نق  گردیده های آزمایش شده از فراز قیمرو سرزمینیموشک

 .به مشروعیت آزمایشات موشکی است نکته قابل توجه در عدم اعتراض 7.گرفته است

                                                                                                                             
نیام    هیای دوربیرد بیه   و در پیی هفیت آزمیایش موشیکی کیره شیمالی، یکیی از موشیک         6887در جوالی سال . 7

Taepodong 2 ایی   که گفته شده است  .آیدشود و در دریا فرود میاتمام رسیدن آزمایش منفجر می قبل از به

 .گردیدآمد وارد قیمرو هوایی ژاپ  میامکان وجود داشت که اگر فرود نمی
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 آمیز از دریاها و آزمایشات موشکیعهد به استفاده صلحت. 9-5-3

المیل است که منطبق بیا اهیدال و   آمیز از دریاها یک اصل کیی حقوق بی استفاده صیح

. المیییی اسیت  هدل ای  اصل برپایی یک نظم حقیوقی بیی    و باشداصول میل متحد می

راتیی راجیع بیه حفی      ذکیر مقر  حقوق دریاها در قالب عبارات کیی به 7406کنوانسیون 

 (.Zhou, 2012, p. 271)آمیز پرداخته استدریاها برای مقاصد صیح

ممنیوعیتی در میورد   کیه  تیوان گفیت   نمیی  ،نالمیل عرفی و نیه میدوّ  نه در حقوق بی 

نلارنیدگان بیه مصیداقی از مبیادرت کیره      . هیای آزاد وجیود دارد  در آ  آزمایشات موشکی

در مورد اقیدامات   ،با ای  حال. اند آزاد دست نیافته هایشمالی به آزمایشات موشکی در آ 

بیرای   (.Kirgis, 2006)داردسیابقه وجیود   موشکی ایاالت متحده و هندوستان در آبهای آزاد 

توسط ایاالت متحده  7404در دسامبر  D-5 Trident II توان به آزمایش موشک می ،نمونه

« مناطق موقت پرتیا  »تحت عنوان  آمریکا اشاره داشت که به ای  منظور مناطق موقتی را

اگرچیه از ظیاهر میاده     (.Plant, 2002, p. 107)های آزاد مجاور فیوریدا ایجاد کرده بود در آ 

نظیر   آمیز از دریاهای آزاد داللیت دارد بیه   کنوانسیون حقوق دریاها که به استفاده صیح 00

مقیررات راجیع بیه    نمیود ولیی وجیود     ارسد که بایید اقیدامات نظیامی را از آن مسیتثن    می

هیای  رانی نظامی در دریاهیای آزاد و همچنیی  از موییع اتخیاذی برخیی از قیدرت       کشتی

اند بایید گفیت کیه عبیارت     گرفته ها در مقاطع بعدی پیشای که سایر دولتدریایی و رویه

نکتیه مهیم    ،بیا ایی  حیال   . سیازد نمیی  اهمه اقدامات نظامی را مستثن« آمیزمقاصد صیح»

 .مندی از مزایای ای  منطقه دریایی استدر بهره برقراری تعادل

 تعهدات معاهداتی کره شمالی. 2

 بیرد،  های کوتیاه  موشک :ازند طور کیی چهار نوع موشک بالستیک وجود دارد که عبارت هب

.(Stein & Jordan, 2017)پیما قارههای  موشکبیندبرد و های  موشک برد، میانهای  موشک
7 

پیما است که قابیییت   شمالی بیشتر مدنظر است نوع اخیر و قارهآنچه که درخصوص کره 

المییل ممنوعییت    در حقیوق بیی    اصیوالً . باشید  ای را نییز دارا میی   حمل کالهک هسیته 

معاهداتی درخصوص استفاده کشورها از توان موشیکی وجیود نیدارد لییک  اسیتفاده از      

 .ممنوعیت مواجه استالمیل با محدودیت و  ای در حقوق بی  موشک با قابییت هسته

                                                                                                                             
1. Intercontinental ballistic missile. 
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معاهداتی در عرصه کنتیرل تسیییحات بیه منصیه      ،از حیث قواعد حقوق بشردوستانه

ییاد   7«معاهدات خیع سالح بشردوستانه»ن عنوا تحتتوان از آنها  ند که میا هظهور رسید

در سایه ای  تحوالت، رهیافت نیوینی در میذاکرات مربوطیه شیکل      ،عبارت دیلر به. کرد

شید کیه بیر تیأثیرات سیون و منفیی اسیتفاده از برخیی          ا آن سعی میاسا گرفت که بر

تسییحات بر افراد نظامی و غیرنظامی و مغایرت استفاده از آنها با اصول بنییادی  حقیوق   

اصییل منییع ایجییاد درد و رنییر غیریییرور و  » و« اصییل تفکیییک» بشردوسییتانه ازجمیییه

توانسیتند بیر محییط     هیا میی   و همچنی  تأثیرات بسیار مخربی که ای  سالح« العاده فوق

 های اقتصادی و اجتمیاعی وی داشیته باشیند،    زیست پیرامونی انسان و همچنی  فعالیت

اصیول حقیوق    ،المیییی دادگسیتری در قضییه نیکاراگوئیه     نظر دیوان بیی   به. تأکید شود

اموال آنان و تفکیک بی  نظامی  حفاظت از جمعیت غیرنظامی و :بشردوستانه عبارتند از

امی، تفکیک میان رزمنده و غیر رزمنده، ممنوعیت ایجیاد رنیر بیهیوده و عیدم     و غیرنظ

 .ناپذیر به محیط زیست های جبران جبران خسارات و ایجاد خسارت

اند که ازجمیه آنها  برخی از معاهدات منعقد گردیده ،درخصوص آزمایشات تسییحاتی

است که ماحصل دوران جنگ سرد اسیت و پیس از    6ای پیمان منع جزئی آزمایش هسته

شیوروی و   میان ایاالت متحیده،  7479آگوست  6 بحران برلی  و بحران موشکی کوبا در

ای  معاهیده   .(U.N.T.S 44, 1963)االجرا شد الزم 7479اکتبر  78بریتانیا منعقد شد و در 

و  هنید  اسیرائیل، کشورهایی همچیون  که باشد  عضو دارد و نکته قابل توجه ای  می 767

ایی  معاهیده، تنهیا     .پاکستان که عضو ان پی تی نیستند، در ای  پیمان عضیویت دارنید  

ای دیلیر در فضیای    ای و هر انفجار هسته راجع به ممنوعیت آزمایش انفجار سالح هسته

ها اسیت و ایی     فضاهای خارج از صالحیت دولت ،عبارت دیلر به وجو و زیر دریا  یماورا

در ای   .کرد ن جهت جزئی نام گرفت که آزمایش در زیر زمی  را ممنوع نمیاز آ ،معاهده

ایی    .مذاکراتی را در ای  خصوص پیلیری نمایند کیه عقییم مانید   که معاهده تعهد شد 

در قضیه کره شیمالی از حییث    ،بر ای  برد و عالوه معاهده از یع، قدرت اجرایی رنر می

 .نتوانست به اهدال خویش برسد معاهداتی قابییت اجرایی ندارد و عمالً

  از دیلر تعهدات معاهیداتی اسیت کیه ییک      ای هسته  های آزمایش  جامع  منع ةمعاهد

                                                                                                                             
1. Humanitarian Disarmament Treaties. 
2. Partial Test Ban Treaty. 
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  همیه   کامیل   امحیای   هیا بیا هیدل    مییان دولیت    باشید کیه   می  چندجانبه  رسمی  معاهده

  همنعقید شید    آمییز و نظیامی   غیرصیح  های آزمایش  اول  و در درجه  ای هسته  های آزمایش

 7447سیستامبر   78ای  پیمان توسط مجمع عمومی سازمان میل متحد در تاریخ .  است

  ایی  . امضیا گذاشیته شید    سستامبر همان سال در نیوییورک بیه   69تصویب رسید و در  به

ای بیر روی زمیی ، در زییر     هسیته   های آزمایش  منع  از طریق  که  است  آن  در پی  معاهده

رهلیذر    و از ای  ها را تقویت الحس  گونه ای   گسترش  سفر، منعیا در اتمو زمی ، زیر آ  

از آنجیا  . کنید   مذکور صیانت  های را از خطر سالح  و آینده  حال  المییی بی   و امنیت  صیح

اسیناد    تودییع   به  آن  االجرا شدن الزم  ، شرط معاهده  ای   های ویژگی  تری  از مهم  یکی  که

از   سیال   از سیه   بییش   گذشیت   رغم و عیی  از کشورهاست  مصرحی و  تعداد معی   تصویب

کیره شیمالی ایی      ،(7ص، 7914 ،سیاعد )امر محقق نشیده اسیت    ای   انعقاد معاهده  تاریخ

بیرای ایی  کشیور     زای  معاهده نیی  ،معاهده را نه امضا و نه تصویب کرده است و بنابرای 

ای  های هسیته  متضم  منع جامع آزمایشنماید و ای  معاهده  تعهد معاهداتی ایجاد نمی

 .است و نه کاربرد آنها

ای قابیل تیوجهی اسیت کیه      ای از مفاد معاهده های هسته پیمان منع گسترش سالح

ای در ایی  پیمیان متعهید     هر دولت فاقد تسییحات هسیته  ،ای  معاهده 6براساا ماده 

ای  هیا ییا ابزارهیای انفجیار هسیته      به ساخت یا تالش برای دستیابی به سالحکه شود  می

ای ییا ابزارهیای انفجیار     هیای هسیته   مبادرت نورزد و در پی کمک بیرای سیاخت سیالح   

در دیلیر سیو کشیورهای دارای     .هایی را دریافت نکنید  یا چنی  کمکو ای نباشد  هسته

فرانسیه و   اییاالت متحیده،   یه،روسی  چیی ، )ای که عضو ان پی تیی هسیتند    سالح هسته

از  6889کیره شیمالی از سیال     .ای ممنوعیتی ندارند از داشت  تسییحات هسته( بریتانیا

برخی بر ای  باورند که خروج کره شمالی از ای  معاهده بر طبیق  . ای  معاهده خارج شد

ریک چنانچه های  معاهده،  78بر اساا ماده  .شرایط مندرج در ای  ماده رخ نداده است

العاده مربیوط بیه موییوع ایی  معاهیده       حوادثی فوقکه از اعضان معاهده تشخیص دهد 

مخاطره انداخته است ای  حق را خواهد داشت کیه در اعمیال    منافع عالیه کشورش را به

گیری خود  ای  عضو باید کناره. گیری نماید حق حاکمیت میی خود از ای  معاهده کناری

به تمامی اعضان معاهده و به شورای امنیت سازمان میل متحد  ماهه 9را با اطالعیه قبیی 

نظیر   ای باشد کیه بیه   العاده اطالعیه فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق. اعالم نماید

 .مخاطره انداخته است دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به



 الملل های موشکی کره شمالی در پرتو حقوق بینبررسی مشروعیت فعالیت 9347، تابستان49فصلنامه قضاوت، شماره 

  

79 

وج از ان پی تیی  یک اعالمیه عمومی صادر کرد و بر ای  اساا خر کره شمالی صرفاً

کیره شیمالی در ایی  بیانییه      .نمایید  دلیل منافع میی و عالی ای  کشیور اعیالم میی    را به

ای و خیروج از   تولیید تسیییحات هسیته    نماید که کره شیمالی قصید   همچنی  ایافه می

خالل شیرایط  تنها بیر  نه ،برای بنا .(N.Y. Times, 2003)را ندارد ای آمیز هسته مقاصد صیح

 .پی تی خارج شده است بیکه از مفاد ای  بیانیه نیز عدول کرده است خروج، از ان

های بالستیک استناد کیرد پیوسیت  بیه     موشکمورد توان در  از دیلر مقرراتی که می

ای  کد رفتیاری در   7.های بالستیک است کد الهه در مورد جیوگیری از گسترش موشک

ا به ارائه پییش از موعید اطالعیات    االجرا شد و مفاد آن شامل تعهد اعض الزم 6886سال 

اعضیای ایی  کید    . های بالستیک و وسایل فضایی اسیت  درباره شییک یا آزمایش موشک

های بالستیک  های خود درباره موشک رفتاری همچنی  موظفند هرساله گزارش سیاست

هیای بالسیتیک    کشورها برای حیذل موشیک  بر  ،ای  کد .و وسایل فضایی را اعالم کنند

گسترش و ذخیره آن  خواهد که توسعه، های عضو می کند ولی از دولت بار نمیتعهدی را 

عضیو دارد ولیی کیره شیمالی ایی  تعهید        790تیاکنون  ای  کد  .را محدود و مهار کنند

 International Code of Conduct against)معاهداتی را نیز برای خیود بیار ننمیوده اسیت    

Ballistic Missile Proliferation (ICOC) , 2017).
6 

منشور میل متحید نییز    6ماده  9ها ذیل بند  بر تعهدات خاص معاهداتی، دولت عالوه

المییی خود از تهدید به زور ییا اسیتفاده از آن عیییه     در روابط بی ... »متعهد هستند که 

تمامیت اریی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیلری که بیا مقاصید مییل    

که ای  در راستای هدل اولیه حقوق  «داشته باشد خودداری خواهند نمودمتحد مباینت 

تنها توسیل عمییی بیه زور بیکیه      نه ،بنابرای . باشد می ،المیل یعنی حف  نظم جهانی بی 

تعهید فیوق دو   . حتی صرل اعالم و ایجاد تهدیدهای نظامی نیز مشمول ای  تعهد اسیت 

دامات شیورای امنییت ذییل فصیل هفیتم      استثنا دارد که یکی دفاع مشروع و دیلری اقی 

 9نقی  بنید   جهت اقدامات کره شمالی در که آید  نظر می به .باشد منشور میل متحد می

                                                                                                                             
1. Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation. 

آمریکا )انبه مذکور، معاهدات دو جانبه دیلری نیز میان دو ابرقدرت دوران جنگ سرد جافزون بر معاهدات چند. 6

بیه   موسیوم  7417و  TTBT موسیوم بیه   7419هیای   ای در سال های هسته مبنی بر تحدید آزمایش( و شوروی

PNET امضا رسیده است به. 
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 منشور میل متحد است و تهدیدها، اقدامات و تحرکیات نظیامی کیره شیمالی در     6ماده 

ایی    ،از دیلر سیو  .توان ناق  تهعد مذکور دانست های بالستیک را می استفاده از موشک

از ییک سیو    .باشید  نمیی منطبق با استثنائات حاکم بر عدم توسیل بیه زور نییز     ،اقدامات

ای به کره شمالی صورت نلرفته است کیه ایی  کشیور بخواهید بیه دفیاع مشیروع         حمیه

از و  المییل جایلیاهی نیدارد    دستانه نیز در حقوق بیی   متوسل شود و دفاع مشروع پیش

ایتی از اقدامات کره شمالی ننمیوده، بیکیه آن را نییز    تنها حم شورای امنیت نه ،دیلر سو

 .محکوم کرده است

 کره شمالیتعهدات غیر معاهداتی . 3
بیه قواعید نوشیته و میدوّن در      ،المییل  شده اسیت کیه حقیوق بیی      امر پذیرفتهیک ای  

شیود و عیرل    محیدود نمیی   ،«هنجیاری »المیییی بیا ماهییت     معاهدات و سایر اسناد بی 

بیر تکمییل تعهیدات     المیل است که عالوه دست منابع اصیی حقوق بی  از آن ،المییی بی 

ارغ بودن از فدلیل  قواعد عرفی به. تواند پوشش دهد های حقوقی را نیز میخأل معاهداتی،

اند امیا آنچیه کیه معاهیدات را      م بودهبر تعهدات قراردادی مقدّ ،های نوشتاری ارچو هچ

المییی متشکل از دو عنصیر میادی و    عرل بی  .است هاآنتر کرده همانا قدرت اثباتی  رایر

ها بایستی منطبق با هنجیار   از حیث عنصر مادی رویه فعیی و لفظی دولت .معنوی است

 Jurisdictional Immunities of the)ها در ای  خصوص باشید  های سایر دولت خاص و رویه

State (Germany. v. Italy.), Judgment, 2010 I.C.J, Para 55).   هیا نییز بایید     روییه دولیت

ثیر قیرار  أگسترده و شامل کشورهایی نیز باشد که منافع ایشان را تحیت تی   متحدالشکل،

 .North Sea Continental Shelf Cases (Germany. v. Denmark.; Ger. v)دهیید مییی

Netherland.), Judgment, 1969 I.C.J, Para 74.) هیای بالسیتیک و    خصیوص موشیک  در

گاه رویه متحدالشکیی را نسبت به  های درگیر ای  مورد هیچ دولت ،ای های هسته آزمایش

دییوان   .انید  نلرفتیه  های مذکور در پیش المییی موجود درخصوص فعالیت هنجارهای بی 

المییی دادگستری نیز بر ای  امر صیحه گذاشیته اسیت کیه معاهیده منیع گسیترش         بی 

ممنوعییت اسیتفاده از   در المیییی را    ای نتوانسته اسیت ییک عیرل بیی     های هسته سالح

المییی دادگستری نیز  دیوان بی  (.Sheldon, 1996, p. 248)ای ایجاد نماید های هسته سالح

ی مشورتی خود درخصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سالح أدر همی  راستا و در ر

ولی مجرای توجیه و استدالل را بیرای   ننمودای، ممنوعیت و جواز استفاده را بیان  هسته
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 .ای باز کرد ای در استفاده از تسییحات هسته های هسته قدرت

ییک از   تیاکنون هییچ   .عنصر معنوی عرل، اعتقاد به وجود یک تعهید حقیوقی اسیت   

ای را  ای بر ممنوعیت اسیتفاده از سیالح هسیته    ای معاهده کشورهای دارای قدرت هسته

ن است که باور حقیوقی بیه خییع    آگر  ند که ای  خود بیانا هبرای خودشان تصویب ننمود

توان گفیت کیه قاعیده عرفیی در ممنوعییت اسیتفاده از        پس می .ای نیست سالح هسته

 .ای وجود ندارد تسییحات هسته

از اصیول کییی    یعنیوان یکی   گویی به یرر دیلری، بیه  استاپل یا یا منع تناق  ةقاعد

مبنیای قاعیده   . رود شیمار میی   المیل به حقوق بی حقوقی مطرح است که از منابع اصیی 

المییل مسیتیزم سیه    نیت است و ای  قاعده در حقوق بی  اصل یرورت حس  ،الذکر فوق

بیانییه   (6 .بیانیه ایجادکننده قاعده باید روشی  و بیدون ابهیام باشید     (7: باشدشرط می

طیرل دیلیر بیا     (9 .قیید و شیرط و بیا مجیوز باشید     بایست ارادی، بیی گرفته می صورت

گرفته تکیه نماید که نتیجه آن متضرر شدن طیرل دیلیر ییا     نیت بر بیانیه صورت حس 

کیره   .(Stoutenburg, 2015, p. 230)منتفع شدن طرفی باشد که اقدام را صورت داده است

ای خیود   های هسیته  ادامه فعالیتبه  ،که هنلام خروج از ان پی تی شمالی با توجه به ای 

آزمیایش   7زمان تاکنون کیره شیمالی   آن کند ولی از  آمیز اشاره می د صیحبراساا مقاص

گویی مییان سیخنان و عمیکیرد مقامیات ایی  کشیور        تناق  گر انجام داده است که بیان

 .باشد می

المیییی   المیل محیط زیست که در اسیناد بیی    در حقوق بی مهم سه اصل همچنی ، 

ای میورد   های هسیته  موشکی با محوریت فعالیتهای  نیز آمده است باید در انجام فعالیت

هیای مناسیبی را در    هیا بایید اقیدام    که دولتاست  اصل اول ای : مداقه جدی قرار بلیرد

ها  که دولتاست  اصل دوم ای  .گذر انجام بدهند های مرز بخشیدن به منابع آلودگی نظم

اصیل  و  ی نماینید محیطی با هم همکار های مرز گذر زیست باید در مورد کنترل آلودگی

در مواردی کیه امکیان ورود خسیارت بیه محییط      است رسانی فوری  اطالعبه  راجعسوم 

 (.76ص، 7900 ،وهابی آزاد)زیست کشورهای دیلر وجود دارد
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تری  حامی سیاسی،  تری  و مهم فروپاشی اتحاد شوروی موجب شد که کره شمالی بزرگ

ای  امر موجیب گردیید کیه کیره شیمالی در       نظامی و اقتصادی خود را از دست بدهد و

اما دیری نسایید که کره  ؛المییی همکاری بیشتری داشته باشد ای با قواعد حقوق بی  دوره

المیییی درخصیوص    ای جدیید از مناقشیات بیی     لی ای  تعامل را قطیع نمیود و دوره  شما

مان أهم تو و باای خود را ایجاد نمود که از هنلامی که ای  د های موشکی و هسته فعالیت

 .ت نیز بدان بیشتر شدیحساسیت شورای امن ندشد

های شورای امنییت در میورد بییان اراده درخصیوص      رغم ابهام موجود در قطعنامه عیی

ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی ایی  دولیت، قیدر متییق  محیدودیت و تعیییق       

هیای   تعهیدی از جینس معاهیده بیر ممنوعییت فعالییت       ،المییل  در حقوق بی . دانسته شد

هیایی را   ای محیدودیت  های بشردوستانه و هسیته  موشکی قائل نیستیم اگرچه که در حوزه

یم کیه  یجیو  به اصیول حقیوقی توسیل میی     ،از حیث قواعد غیرمعاهداتی .کنیم مشاهده می

یز از دریاها و آزمایشات آم تعهد به استفاده صیح ،رسانی تعهد به اطالعتوان به  جمیه می ازآن

اصول حقوق بشردوستانه و رعایت اصیول   ،ها موشکی، تعهد به رعایت حاکمیت سایر دولت

هیای موشیکی را ممنیوع     ایی  اصیول اگرچیه فعالییت    . و قواعد محیط زیستی اشیاره کیرد  

 .دنمل و مداقه دارأمهم بر ای  مویوع جای ت یهای عنوان محدودیت د اما بهنساز نمی

هیا،   بر نقی  ایی  محیدودیت    های موشکی خود عالوه شمالی در راستای فعالیتکره 

خروج از ان پی تی بیان  یزیرا کره شمالی در ابتدا ؛را نیز نق  کرده است استاپل ةقاعد

آمیز دارد و هدفش سیاخت  بمیب    قصد تولید انرژی صیح ،داشته بود که با شکست  فریز

هیای موشیکی    داستان کره شمالی و فعالیت ،ورر به ه .اما برخالل آن عمل نمود ،نیست

تنهیا از رهلیذر حیل و     المیل نموده اسیت،  هایی که از قواعد حقوق بی  آن با تمام عدول

 .گذرد آمیز ای  اختالل می فصل مسالمت
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Abstract 

The Democratic People's Republic of Korea (“North Korea” or “DPRK”) 

missile activities have changed into an international challenge. North Korea 

has tested up to 180 different types of missiles since 1984. Although no 

conventional rule prohibits States from missile testing, some customary rules 

and general principles of law frame testing behaviours and impose 

limitations on it. In respect of North Korea's missile tests, UN Security 

Council has taken a prominent role and since the Security Council becomes 

sensitive to North Korea's nuclear activities, its focus on its missile tests has 

increased. In addition to imposing sanctions, the Security Council acts with 

ambiguity in respect of suspending or prohibiting DPRK missile program. 

By overall analyzing the issued resolutions what we reached is that the true 

intention of UNSC is to limit and suspend the DPRK missile program rather 

than prohibiting it.   
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