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Abstract 

  The Universality of human rights is one of the most prominent contemporary issues and has been 

able to transform the traditional concept of governance to respond to developments that man in life 

in the world and proves the relative concept of sovereignty. Today's desires of the international 

community show how the expansion, learning and universal human rights are in line with the 

interests of all nations and members of the United Nations. The main question of the research is 

how does the world of human rights affect the sovereignty of governments? The results of the 

research show that, in spite of all pressures and restrictions that were created in the freedom and 

performance of a country, the universality of human rights has not been able to eliminate national 

sovereignty. But he has been able to evolve the concept and realm of governments. The progress 

of modern technologies and the expansion of mass communication means are very influential 

factors in this regard. 
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 دولتها حاکمیت بستر در بشر حقوق جهان شمولی

 

 ١علی اکبر صمدزاده 

 2دکتر حمیدرضا گوهریان

 3دکترسید مهدی اصغری 

 

 چکیده

را  حاكميت رود و توانسته است مفهوم سنتیمعاصر به شمار می مسائلحقوق بشر از بارزترين جهان شمولی 

م نسبی مفهو باشد، پاسخ دهد وبه تحوالتی كه انسان در عرصه زندگی در جهان شاهد آن می دگرگون كند تا

رش، كه چگونه گست دهندمیهاي امروزي جامعه بين المللی نشان خواسته. از حاكميت را به اثبات برساند

ت. ملل اسها و كشورهاي عضو سازمان فراگيري و جهان شمولی حقوق بشر در راستاي منافع همه ملت

حقيق ايج تپرسش اصلی تحقيق اين است كه جهان شمولی حقوق بشر چه تاثيري بر حاكميت دولتها دارد؟ نت

ه يجاد شداهايی كه در آزادي و عملکرد يک كشور فشارها و محدوديت تمامبه رغم نشان از آن داشت كه، 

ره گست، هتوانست اما .بين ببرد نتوانسته است حاكميت ملی كشورها را از شمولی حقوق بشراست، جهانی 

و گسترش وسايل هاي نوين فناوري. پيشرفت نمايدتحول  را دچار هادولتمفهومی و قلمرويی حاكميت 

 د.اين باره هستن در جمله عوامل بسيار تاثيرگذار ارتباط جمعی از
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 مقدمه

دهۀ اخير موجب بروز تغييراتی ، ظرف چند 2المللعنوان موضوعی عمده در روابط بين به ،١شمولی جهان

الملل شده است. اين پديدة چند وجهی، چند اليه و چندجانبه، آثار و پيامدهاي قابل شگرف در نظام بين

 است. الملل در بر داشتهتوجهی را بر نظام بين

تر در گونگی، بيشسوي نوعی همگنی يا هممحوشدن مرزهاي جداكننده جهان و حركت تدريجی جهان به

را نوعی حركت از كثرت به  توان آنكه در واقع می حقوق بشريهاي اقتصادي، سياسی، اجتماعی و صهعر

از چهارصد سال پيش و اصطالحاتی همچون  ن شمولی،واژه جها .شودگفته می شمولی وحدت دانست، جهان

 شدر گرفته كا در متون علمی و ادبی به ١960 از دهه 4گرايیو جهانی 3سازيشدن، جهانیجهانی

 (.١7: ١383نهاونديان،)

ه هاي ملی بولتدكه به موجب آن  شودمیاطالق  ايپيچيدهبه مجموعه فرآيندهاي شمولی،  در واقع جهان

 ولتهادميت شوند و همين وابستگی است كه براي مفهوم حاكطور روز افزون به يکديگر مرتبط و وابسته می

 .نمايدمیمشکالتی ايجاد 

، مفهوم ن المللدانست. در حقوق بي« اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات»توان حاكميت را می

تی يردولحاكميت خارجی دولت، استقالل و تساوي آن با دول ديگر و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غ

ز اين است. اير حاكميت مطلق دولت است؛ به اين معنا كه قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعيت ناپذ

اند ت بتومنظر، حاكميت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاكميت دولت به اين معناست كه دول

اكميت حاراي بدون دخالت خارجی، امور كشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجی، هنگامی يک دولت د

 پذيردنباشد و از ديگران تبعيت  از استقالل و آزادي عمل برخوردار اشخارجیاست كه در روابط 

 (.83-82: ١392مواليی،)

، اصل داندمیكه اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل « 5مکتب اثباتی»از ديدگاه 

حاكميت، اصلی است كه براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولتها به 

يت يکديگر امري ضروري و الزم است. از اين ديدگاه، حاكميت، موضوع حقوق داخلی است استقالل و حاكم

كه به تعهدات بين المللی يک دولت در برابر  شودمیو اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط 

 .وارد نسازد ايلطمه هادولتساير 

ت دولتها كاسته شد و دولتها در بعضی موارد به از حاكميو جهان شمولی حقوق بشر،  بشر با توسعه حقوق

ها ها را نسبت به حاكميتشان پذيرفتند. از جمله، با وجود آن كه اصوالً دولت، برخی محدوديتحقوق بشرنفع 

با شکايت دولتی  توانندنمیهاي ديگر و دولت ددر رابطه با اتباعشان از استقالل و حاكميت مطلقه برخوردارن

المللی با احترام به گی نموده و يا دولت را از اقداماتی منع نمايند، اما از سده بيستم جامعه بينبه موضوع رسيد

                                                           
1- Globalization 
2- International Relations 
3- Globalizing 
4- Globalism 
5-Positivism 
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از قوانين بين المللی حقوق بشر را توسعه داد كه تا حدود زيادي  ايگستردهاصل حاكميت ملی، مجموعه 

شايگان و ) دادمی را هادولتاجازه اظهار نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر 

 (.234-233: ١395همکاران،

نمايند. چرا كه ناسازگار جلوه می جهان شمولی حقوق بشرها و توان گفت حاكميت دولتیاز طرفی م

ن حال ، بلکه در عيكنندمیهاي داراي حاكميت، نه تنها قواعد و مقررات حمايت از حقوق بشر را وضع دولت

ن است كه جها مسئله اصلی اين .كنندمیروند اجراي حقوق موضوعه را نيز مطابق اراده خودشان تعيين 

 همقال ضيهد؟ فرشمولی حقوق بشر چه تاثيري بر حاكميت دولتها دارد و اين امر چه نتايجی را به دنبال دار

 ها شده، اما نتايج مختلفی را ازكميت دولتكه جهان شمولی حقوق بشر سبب تحديد حا است ترتيب بدين

 جمله پيدايش مفاهيم مشترک، گسترش فعاليت كنشگران در پی داشته است.

 . مبانی نظری2

 ولی حقوقجهان شم-2-1

: نويسدمی دانلی. شد مطرح بشر حقوق مفهوم درباره ١دانلی جک سوي از بار نخستين جهان شمولی حقوق،

 اين با. دارد تنگاتنگی ارتباط جهان شمولی ادعاهاي با المللی بين سياسی پروژه يک عنوان به بشر حقوق»

 شده درک درستی به بشر حقوق جهان شمولی. است گسترده هم جهان شمول بشر حقوق به حمالت حال،

 قائل نسبی و متنوع اشکال ساير و فرهنگی و ايمنطقه ملی، خصوصيات براي توجهی قابل سهم و است

 (.Donnelly,2007: 281«)است

 ولجهان شم كاركردي و محتوايی مفهومی، زاويه سه از نسبی صورت به بشر حقوق كه است معتقد وي

 توانيممی ما»: نويسدمی و دارد تاكيد بشر حقوق جهان شمولی ذاتی كليت بر مفهومی، بعد در دانلی. است

 آنها بودن انسان دليل به اشخاص براي حقوق اين زيرا كنيم، مشخص را بشر حقوق جهان شمولی مفهوم

 معنا اين به است؛ جهان شمول حقوقی بشر، حقوق. دارند مساوي حقوق هاآن بدينسان،. است شده تصديق

بشر هم ثابت  شمولی حقوق شموليت قرار دارند. جهان جهاناين  در انسانی هايموجوديت بواسطه آنها كه

 (.Donnelly,2007: 281) هستندكند كه همه انسانها داراي حقوقی مساوي می

 حفظ براي کنمم ابزار تنها بشر حقوق امروز، جهان شمول دنياي در»: است معتقد دانلی كردي، كار بعد در

 نسبی و مشروط تاريخی نظر از بشر حقوق گرچه. دولتهاست و بازارها سلطه تحت جوامع در انسان كرامت

جهان  كرد ارك. است كرده ارائه قبولی قابل و مؤثر جايگزين سازوكارها و دارد جهانی كاركردي اما است،

 كه تماتيکیسيس تهديدات ترينمهم از برخی براي كه دارد بستگی بشري حقوق طرح به بشر حقوق شمولی

 (.42: ١398دهشيري،)«دهد ارائه مؤثر هايحل راه كند،می تهديد را انسانی كرامت

 نظر در جهان شمول امري عنوان به بشر حقوق»: نويسدمی و دارد باور هم بشر حقوق تاريخی بعد به دانلی

 همه. اندكرده عمل بشر حقوق به تاريخشان سراسر در هافرهنگ و جوامع بيشتر كه معنا اين به شودمی گرفته

                                                           
1- jack Donnelly 
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 ادبيات شده باعث امر اين و اندداشته بشر حقوق از آشکاري هايبرداشت فرهنگی،-تاريخی لحاظ از جوامع

 (.Donnelly,2007: 284) شود مطرح بشر حقوق درباره غربی غير در جوامع سترگی

 شورهايك از برخی ادعاي بشر، حقوق از آفريقا سنتی جوامع حمايت عرب، معاصر ادبيات به دانلی سپس

 بشر قوقح زمينه در و هند كاست سيستم ادعاي حتی و آنها سنت در بشر حقوق پذيرش درباره آسيا منطقه

 (.Donnelly,2007: 285) كندمی اشاره

 از خيلی در تنها نه امروزه: نويسدمی و دهدمی قرار توجه مورد هم را بشر حقوق گرايی نسبی جنبه دانلی،

 نقض اي توجه لقاب طرز به روزانه بشر حقوق هنجارها بلکه شود،می امتناع بشر حقوق اجراي از كشورها

 محدودي ستثنائاتا تنها و است شده واگذار كشورها به بشر حقوق زمينه در معتبر هنجارهاي اجراي. شودمی

ز بيرون ا خودسرانه، هااعدام و شکنجه شايد و جنگی جنايات برخی بشريت، عليه جنايات كشی، نسل مانند

 (.Donnelly,2007: 283) ا باشدشمول حاكمت دولته

ه بشري انوادخحقوق بشر، حقوقی جهانی است، زيرا اين حقوق، حق طبيعی و مسلم هر عضو  :؛ اوالًبنابراين

زم مند است و الاست و هر فرد بشر، در هر كجا با هر نژاد، زبان، جنس يا دين كه باشد، از اين حقوق بهره

ذهبی يا ات ممقام : هيچ مقام بشري از قبيل پادشاه، حکومت ياد. ثانياًنيست انسان اين حقوق را كسب كن

ر ت افراد دكنند. حقوق ناشی از قانون اساسی بر اثر رابطه شهروندي يا اقامسکوالر اين حقوق را اعطا نمی

 ت.بشر به معنايی كه بيان شد، ذاتی اس شود، ولی حقوقها داده میكشور خاصی به آن

 حاکمیت-2-2

 ذيل واژه حاكميت(. :١377دهخدا،) استدر لغت به معناي تفوق و برتري  ،حاكميت

 اصالحاً در بعد حقوقی آن به معناي حق صدور اوامر بالشرط است.

ت نيروي ر حاكميد معناي حق فرمانروايی بی چون و چرا بر تمامی افراد است. بهمطلق،  حاكميتبر اين مبنا، 

 (.١05-١04: ١390ارسنجانی،) داردآمره و نيروي فرماندهی مستقل وجود  قدرتخواستن، 

 ر حاكميتحاكميت را ب توانمیه به اين كه صدور فرامين از يک منبع مستقل باشد و يا منبع غير مستقل، بست

عناي ی به محاكميت نسب ومطلق در اسالم و قانون اساسی از آن خداست،  حاكميتمطلق و نسبی تقسيم كرد. 

 حق حکمرانی انسانی بر همنوع خويش از جانب و اذن خداوند متعال است.

کومت است يعنی اين ح .انددانستهحکومت را تجلی و مظهر حاكميت  مورد رابطه حکومت و حاكميت، در

ر رتري است كه دبقدرت  حاكميت در واقع، .رساندمیبه منصه ظهور و بروز  كه حاكميت را در عالم خارج،

 اقتدارش راده و اجرايل اكه در مقابل اعما ايگونهبه  فراتر از آن وجود ندارد، اياراده حيطه دولت كشور،

و ولی صالحيت ا وست،ا. هرگونه صالحيتی ناشی از كندنمیو از هيچ قدرت ديگري تبعيت  پذيردنمیمانعی 

او  كه برتر از نيروي داندمیحاكميت كامل را منحصر به حالتی  اين خلدون، .آيدمیاز نفس وجودي او بر 

 (.306: ١ ، ج١393ابن خلدون،) نباشدقدرت قاهري موجود 
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 بُدن،. كرد متداول سياسی علوم و اروپايی معارف در را حاكميت نظريۀ كه است حقوقدانی نخستين ،١بدن ژانُ

 خصلت سياسی، قدرت او عقيده به. است سلطنتی قدرت ستايشگر و نيرومند دولت يک مدافع و فرانسوي

 او عقيدة به. است ملی استقالل ضامن و سياسی جامعه وحدت و انسجام و همبستگی عامل دولت، ذاتی

 فروپاشی به محکوم و نيست دوام قابل و نبوده جامعه در نظم تأمين به قادر هرگز كامل، حاكميت بدون دولت

 به ابتدا حاكميت نظريۀ. گفت سخن آن واقعی معنی به دولت از تواننمی شرايط اين در و باشدمی نابودي و

 ابراز و طرح «جمهوري كتاب شش» نام به بُدن ژان مشهور كتاب در كشور -دولت برتري قدرت توجيه منظور

 فکر اين غيرمستقيم بطور و شودمی تفکيک به قائل( زمامداران) آن دارندگان و سياسی حاكميت بين بُدن. شد

 و( آريستوكراسی رژيم) نفر چند يا و( پادشاهی رژيم) نفر يک توسط است ممکن حاكميت كه كندمی القاء را

 (.72: ١390قاضی شريعت پناهی،) شود اعمال( دموكراسی) ملت تمام يا

 طرح را ساالري مردم حاكميت نظريۀ و كرد دنبال را آن روسو ژاک ژان بعدها، كه است فکري همان اين

 حاكميت كه معتقدند دولتها حاكميت اصل قبول ضمن ،4بوالرماكی و 3پوفندرف ،2گروسيوس. كرد ريزي

 و استبداد به امر اين باشد، نداشته حدومرزي دولت حاكميت چنانچه زيرا باشد، نامحدود تواندنمی

 حقوق از برتر نظمی كه است طبيعی حقوق قواعد همان مرزها اين آنها عقيده به .انجامدمی خودكامگی

 و ژرژسل ،5كلسن. كند عمل نظم اين و قوانين اين چهارچوب در بايد دولت و باشدمی بشري موضوعۀ

: گويند می اندداشته نقشی المللیبين حقوق پيشرفت در و هستند هنجاري مکتب گذاران پايه از كه 6وردروس

 بين حقوق از ناشی هايمحدوديت هادولت كه كندمی ايجاب آن مقتضيات و المللیبين نيازهاي و مناسبات

 اول ماده در .نمايند اطاعت و تمکين آن از و بپذيرند را است طبيعی حقوق همان تبلور واقع در كه الملل

 مرور غيرقابل و مداوم ناپذير، بخش واحد، حاكمّيت،»: خوانيممی فرانسه ١792 سپتامبر سوم اساسی قانون

 .«است زمان

 قدرت هيچگونه ی،قدرت چنين كه جهت اين از برتر. قدرت برتر ويژگی يعنی حاكميت: گويدمی دومالبر كاره

 (.١0-9: ١395آجرلو و همکاران،) پذيردنمی خود با رقابت در يا و خود از برتر را ديگري

 فوق ايدهارا امکان يا فرماندهی، برتر قدرت از عبارت حاكمّيت باال، در مذكور تعاريف بندي جمع در

 اقتدارش حوزة رد كه است معنا بدين است، حاكم دولت شود،می گفته كه هنگامی. است ديگر هاياراده

 كند رابريب او با بتواند كه ديگري قدرت و خيزد برنمی ديگري نيروي از كه خودجوش است نيرويی داراي

 هرگونه. كندنمی عيتتب ديگري قدرت هيچ از و پذيردنمی را مانعی اقتدارش اجراي و اراده اعمال مقابل در

 و شورك -دولت مفهوم دو. آيدبر نمی او وجودي نفس از او صالحيت ولی اوست از ناشی صالحيتی

 حاكميت ركشو -دولت بدون و ندارد موجوديّت كشور-دولت حاكميت، وجود بدون يعنی. توأمانند حاكميت

 آورد.می دنبال به را ديگري نفی يکی نفی نيست، مطرح

 . روش تحقیق3

                                                           
1- Jean Bodin 
2- Hugo Grotius 
3- Pufendorf 
4- Bulvaraki 
5-  Kelsen 
6- Verdros 
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 اطالعات، مشی روش شناختی و روش انجام تحقيق با توجه به ماهيت موضوع، اهداف و شيوه گردآوريخط

برداري از منابع مکتوب ، كه در اين راه با استفاده از ابزار فيشتحليلی است-اي و به صورت توصيفیكتابخانه

 هاي اينترنتی به گردآوري اطالعات اقدام شده است.و استفاده از سايت

 های تحقیق. یافته4

ه شود. جهانی شمولی هاي تحقيق پرداختپس از بيان چارچوب نظري و روش تحقيق، الزم است به يافته

توان در موارد زير ترين تاثيرات اين امر را میحقوق بشر الملل تاثيرات زيادي بر حاكميت دولتها دارد. مهم

 بررسی نمود.

 تحدید حاکمیت دولت-4-1

و حاكميت ملی درگير جدالی با حاصل جمع صفر هستند، ولی  جهان شمولی حقوق بشر شودمیگفته  غالباً

 چنين برداشتی، جز يک تفسير سطحی نيست. بايد گفت كه

كه مفهوم حاكميت هنوز وجود  كندمیبدين علت توجه زيادي را جلب خود جهان شمولی حقوق مفهوم 

. مطابق با اين نگرش، هر تصويري دربارة جهانی شدن، هرچند به صورتی دهدمیفکري و نظري خود را ادامه 

 (.١72-١7١: ١392 )كالرک، استحاكميت غير ملموس، ولی ذاتاً وابسته به مفهوم 

با اين  .و حاكميت مبتنی بر تعامل است جهان شمولی حقوق بشرگفت كه گفتگوي ميان  توانمیبدين ترتيب 

فرا گيرتر استحکام يافته است، ولی عناصر آن  ايگسترهجهانی شدن با  نتيجهحال، هر چند حاكميت ملی در 

 .زير سؤال رفته است بشرجهان شمولی حقوق نيز از طريق 

، اما مسلماً دولتها براي كسب حداقل دهدنمیدر عصرحاضر، هرگز حاكميت ملی موضوعيت خودرا از دست 

جهانی دارند. حاكميتی كه انعطاف  جامعهمشروعيت حتی هر چند هم كه قوي باشند، نياز به تأييد و پشتيبانی 

شته باشد و بر اصل حاكميت مطلق خود پا فشاري كند، بهاي المللی نداالزم را در مناسبات و تعامالت بين

هايی همانند اتحاديه حاكميت تقسيم شده يا اشتراكی نيز در ارتباط با سازمان سنگينی پرداخت خواهد كرد.

: ١389)مرتضوي، رودمیاز كشورها به كار  ايمجموعهكه قوانين و مقررات در ميان  شودمیاروپا به كار برده 

١١١.) 

 هايآزاديو اثر آن بر حاكميت ملی، در جهانی كه ارزشهاي انسانی و  جهان شمولی حقوق بشرموضوع 

و عدول و  شودمیشهروندان هر كشور تلقی  اوليهو جزء حقوق  يابدمیسياسی، اجتماعی و فرهنگی اعتال 

و وجدان عمومی  يابدمیاز طرف حکومتهاي خود كامه، تحت هر عنوان بازتاب جهانی  هاآنناديده گرفتن 

و  گذاردمیيا حتی عدم رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطی در يک كشور تأثير  سازدمیجهان را متأثر 

به عملکرد دولتهايی كه به هر عنوان نتوانند يا نخواهند، تعهدات و الزامات بين المللی  تريقاطعجهان با ارادة 

موضوعی بسياربحث برانگيز است. مطابق با بينش سنتی و رايج،  ،كندمیرا رعايت و اجرا نمايند، برخورد 

افول  عموماً. بدين معنا كه كندمیدر زمينه حاكميت ملی تجلی پيدا  جهان شمولی حقوق بشربيشترين تهديد 

. زيرا اينگونه شودمیحاكميت به عنوان جزئی از ظرفيت حکومت، از عالئم تعميق جهانی شدن، در نظر گرفته 

و حاكميت حکومت، در برابر يکديگر داراي يک رابطه سنتی  جهان شمولی حقوق بشركه  شودمیتصور 

 (.44: ١388پروين،) هستندمبتنی بر نفی 
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 و در نتيجه، تضعيف عرصه حقوق بشريدر  جهان شمولی حقوق بشربا توجه به گسترش فرآيندهاي 

غرافياي سياسی مسلط در ج هاينگرشچنين موضوعات، هم عرصهكه دامنه و  رسدمیحاكميت ملی، به نظر 

را  هاحکومت، جهان شمولی حقوق بشردستخوش تحوالت عمده و اساسی شده باشند. فرآيندها و فشارهاي 

ان جهآنکه فرايندهاي  ويژهه محسوس است. ب آنها مشهود و در لذا تغيير ،اندبرگرفتهدر  ايفزايندهبه نحو 

ت ابير واقدامااتخاد تد در هاحاكميت و هاحکومتتوانايی  منجر به بروز محدوديت در شمولی حقوق بشر

يت مطلق مختلف، استقالل و حاكم هايعرصهدر جهان شمولی  .شده است هاسياستاجراي  مستقل در

 اردير مودند و حکومتهارا به نوعی خدشه دار ساخته است كه ديگر از آن اختيارات سابق خود بهره مند نيست

 مجبورند تا با روندهاي جهانی همراه و همساز شوند.

 آثار و نتايج مختلفی را براي حاكميت به دنبال دارد. جهان شمولی حقوق بشر

 مند هرهب خويش حاكميت مزاياي و حقوق و حق تمام از هادولت :حاكميت از هادولت مندي بهره -الف

 كنسولی و ديپلماتيک هايمايندگین تبادل و المللیبين قراردادهاي عقد مانند جهانی هايزمينه در چه ؛شوندمی

 آن از و شودمی اردو شهروندان بر كه خسارتهايی جبران درخواست براي المللیبين مسئوليت از برخورداري و

 و حق عنوان به یطبيع ذخاير و اوليه مواد از برداري بهره حق از دولت داخلی، سطح در چه و اندشده متضرر

 مناسب تدابير اتخاذ حق از حاكميت نماينده عنوان به دولت همچنين باشد.می برخوردار خود دولت حقوق

 (.48: ١388ن،پروي) است برخوردار نيز بيگانگان يا وطنان هم از نظر صرف خويش سرزمين در مقيم افراد براي

 هم با قانونی لحاظ از هادولت كه است اين حاكميت بر مترتب آثار از يکی ها:دولت تساوي و برابري -ب

 آن به يا شوندمی مند بهره آن از كه وظايفی و حقوق ندارد، وجود هاحاكميت در بندي درجه و هستند مساوي

 تراكم و انبوهی چون هايیزمينه در اختالفاتی است ممکن چند هر است يکسان حقوقی نظر از شوندمی ملزم

 در ساواتم مبدأ ليکن .باشد داشته وجود هادولت بين اقتصادي مسائل يا جغرافيايی مساحت يا جمعيت

 يک ملل انسازم منشور در زيرا نيست، مطلق شناسدمی رسميت به را آن ملل سازمان منشور كه حاكميت

 ولی ستنده مند بهره آن از امنيت شوراي دائم عضو كشورهاي كه دارد وجود حقوقی و حق و امتيازات سلسله

 و هاعهدنامه تغيير براي نفوذ اعمال حق و وتو حق از استفاده مانند .ندارند ايبهره آن از عضو كشورهاي ديگر

 وتو حق صاحب كشورهاي و است آورده فراهم را هادولت بين نابرابري موجبات حق اين .المللیبين هاميثاق

 نابرابري و واتمسا عدم معالجه براي .كنندمی استفاده خود منافع جهت در نابرابر و برتر امتياز اين از نيز

 اين اينکه اما است ريانج در جديد قوانين وضع طريق از المللیبين هايیتالش الملل، بين حقوق در موجود

: ١388پروين، ) دارد بستگی زمان گذشت به باشد بخش نتيجه زمانی چه و آميز موفقيت اندازه چه تا هاتالش

48-49.) 

 آن به الملل بين وقحق كه موضوعاتی ترينسخت و دشوارترين از :كشورها امور در دخالت مجوز فقدان – ج

 باشد.می كشورها امر در دخالت است متعرض

 قصد به ديگر دولت امور در دولتی طرف از زورمدارانه و مستبدانه دخالت چنانچه باورند اين بر ايعده

 امري بگيرد صورت دولت آن براي سياسی استقالل و ارضی چهارچوب حفظ هدف با و كمک و حفاظت

 كرده ممنوع را ديگر دولت داخلی امور در دولتی هر دخالت الملل بين حقوق ولی ،است قبول قابل و پسنديده
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 خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سياسی، وضعيت پيشرفت و گسترش و گزينش در دولتی هر زيرا است،

 ملل سازمان متحد، ملل منشور در مندرج مقررات از يک هيچ .است آزاد ديگران جانب از دخالتی هرگونه بدون

 ملزم نيز را اعضاء و نمايد دخالت دارد، قرار هادولت داخلی صالحيت در اساساً كه اموري در داردنمی مجاز را

 در شده بينی پيش اقدامات اعمال به اصل اين ليکن .دهند قرار منشور اين مقررات تابع را خود امور كه كندنمی

 ،كنندمی حمايت جهان شمولی حقوق بشر از كه ليبرالها نظريه اساس بر .آورد نخواهد وارد ايلطمه هفتم فصل

 شرقی، اروپاي كشورهاي در مثال طور به .برد كار به را خاص ابزارهايی ،منطقه هر هايويژگی اساس بر بايد

 هايارزش پذيرش قبال در مادي امتيازات برخی ارائه و (اروپا اتحاديه مکانيسم ثل)م نهادي ابزارهاي از استفاده

 (.3١9: ١392)كالرک،دشومی توصيه غربی دموكراتيک ليبرال

 حتی يا و سازي مشروط مؤثر ابزار از (التين آمريکاي و آسيا آفريقا،) سوم جهان كشورهاي خصوص در

 قبال در سعهتو حال در كشورهاي به كه است گونه بدين سازي مشروط شود.می حمايت بشردوستانه مداخله

 هنجارهاي رعايت صنعتی، سازي خصوصی و تجاري سازي آزاد همچون خاص هايسياست برخی پذيرش

 نظير قتصاديا امتيازات و منافع برخی شايسته، و مطلوب حکمرانی و سياسی و مدنی هايآزادي و بشر حقوق

 شود.می ارائه گذاريها سرمايه و هاوام

 1حکمرانی مطلوب هایمؤلفهتقویت  -2-4

ن مختلفی در آ هايمکانيسماجتماعی تعريف كرد كه  فرايندهاينفوذ هدايت شده در  توانمیحکمرانی را 

. گيرندنمیرچشمه ساند و فقط از بازيگران بخش دولتی بسيار پيچيده هامکانيسمدرگير هستند، برخی از اين 

ی موضوع از حکمرانی، چالشی ظريف و پيچيده است. حکمرانی مشابه دولت نيست. حکمرانیارائه تعريفی 

 وهروندان با ش هاي اجتماعی با يکديگر، نحوه ارتباط اينهاها و ساير سازماناست درباره نحوه تعامل دولت

 هاانازمسنحوه اتخاذ تصميمات در جهانی پيچيده. حکمرانی فرايندي است كه از آن طريق جوامع يا 

ه چگونه وظيف تا چه كسانی در اين فرايند درگير شوند و كنندمیتصميمات مهم خود را اتخاذ و مشخص 

سياستها  ، قراردادها وهارويهاز توافقات،  ايمجموعهخود را به انجام برسانند. به عبارت ديگر حکمرانی، 

نه انجام و خاذ كردند و وظايف چگوكه قدرت در دست چه كسی باشد، تصميمات چگونه ات كنندمیمشخص 

لی و جوامع مح در سطوح مختلفی چون سطح جهانی، ملی، سازمانی توانمیشود. مفهوم حکمرانی را ادا می

ه نجام وظيفاانجام امور  هر يک به نوبه خود در توانندمیمورد استفاده قرار داد. چهار بخش اصلی جامعه كه 

، دولت (تفاعیشامل سازمانهاي داوطلب و بخش غير ان) سسات جامعه مدنیكنند، عبارتند از: كسب و كار، مؤ

ختلف، مكشورهاي  با يکديگر تداخل دارند. اندازه هر يک از اين بخشها ممکن است در هابخشو رسانه. اين 

و  باره جهتتی درمتفاوت باشد. بسياري از صاحبنظران حکمرانی معتقدند كه اين واژه مرتبط با اتخاذ تصميما

. از اينرو، هاستسازمانهدايت است. در يکی از تعاريف ارائه شده: حکمرانی، هنر هدايت جوامع و 

اذ وه اتخشود كه نحوه اعمال قدرت، نحبين ساختارها، فرايندها و سنتهايی می تعامالتحکمرانی شامل 

 .(55: ١380)وارث، كندمیتصميمات و نحوه اظهار نظر شهروندان و ساير ذي نفعان را مشخص 

درباره قدرت، روابط و پاسخگويی است؛ چه كسی صاحب نفوذ است، چه كسی تصميم  حکمرانی اساساً

ديدگاهی درباره حکمرانی دولتی ارائه كرده و  2. لوئيس فرچهمانندمیو تصميم چگونه پاسخگو باقی  گيردمی

                                                           
1- Good Governance. 
2- Luis Ferré 
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ها و گروههاي شهروندي، معتقد است كه حکمرانی فرايندي است كه از آن طريق مؤسسات، كسب و كار

كنند. می، درباره حقوق و تعهدات خود اعمال نظر كرده و تفاوتهاي خود را تعديل كنندمیخود را بيان  عاليق

از: وضع فرايندها، ساختارها و مقررات رسمی و غيررسمی كه به است  يکی ديگر از تعاريف حکمرانی عبارت

بر تصميماتی كه بر رفاه و كيفيت  توانندمی هاسازمانافراد و كه بدان وسيله  پردازندمی هايیروشتعريف 

 (.55: ١380،)وارث كنند، اعمال قدرت گذارندمیزندگی آنها تأ ثير 

 هاآنكه بواسطه  تعريف كرد،حکمرانی مطلوب را سازوكارها، فرآيندها و نهادهايی  2002در سال  ١يونسکو

 و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی كنندمیو نهادهاي مدنی، مناغع مدنی خود را دنبال  هاگروهشهروندان، 

گيري و اجراي  . همچنين حکمرانی مطلوب را فرآيند تصميمسازندمیآورند و تعهداتشان را برآورده 

 (.١١-١0: ١384)قلی پور، كنندمیها با تمركز بر بازيگران رسمی و غيررسمی تعريف تصميم

لمللی اتخاذ شده و در ا كه توسط نهادهاي بين شودمی اطالق هايیسياستو  هابرنامهمرانی مطلوب به حک

ز اري كه ات تعديل ساخت. براي مثال سياسنمايدمیقبال دادن برخی امتيازات، اجراي آن را به كشورها تحميل 

 .دطلوب قلمداد نموعی حکمرانی منو توانمیرا  شودمیالمللی پول دنبال  سوي بانک جهانی و صندوق بين

ن هاي آن از بيرودر حکمرانی مطلوب با مبحث مديريتی در داخل كشورها مواجهيم كه ممکن است شاخص

ر د والًاصهايی ايجاد شوند. مفهوم حکمرانی مطلوب تعريف و يا تحميل شوند و يا از درون چنين شاخص

 د پرورشهاي سازمان ملل متحشده و در سايه حمايتالملل ايجاد  منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين

و  هاميهاعال يافته است. لذا نگاه عمده اين بحث به توسعه مفهومی است كه در چند دهه اخير به مرور در

 (.2١8: ١396محمودي و آرش پور،) استالمللی گوناگون توسعه پيدا كرده  اسناد بين

 در حوزه حقوق بشر فعالیت کنشگران غیردولتی گسترش-4-2-1

 شده سبب بشر الملل بين حقوق نظير هايیحوزه در آنها گرفتن قرار تکليف و حق خطاب و افراد نقش افزايش

 يابد سوق 3فرادولتی حقوق سوي به بلکه نباشد، 2الدول بين روابط حقوق صرفاً ديگر المللی،بين نظم تا است

 (.309: ١385كاسسه،)

 جمله از ارتباطی نوين هايفناوري توسعه با ميالدي ١980 دهه از كه ارتباطاتی ابزارهاي توسعه راستاي در

 پيش از بيش ودخ وظايف و حقوق به انسانی افراد است، شده آغاز ايماهواره ارتباطات و اينترنت رايانه،

 (.2١: ١38١شريفی طرازكوهی،) اندكرده پيدا آگاهی

 كيفري المللیبين مسئوليت شده، فراهم دادخواهی امکان بشر حقوق حوزه در افراد براي كه راستاست همين در

 به را تحماي مسئوليت همچون هايیواكنش بشر، بنيادين حقوق اساسی نقض و شده شناخته رسميت به افراد

 (.7: ١393محبی،) است داشته دنبال

                                                           
1- UNESCO 
2- jus inter potestates 
3- jus super partes 
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 هايشركت و غيردولتی سازمانهاي-غيردولتی حقوقی اشخاص ،١حقيقی اشخاص بر عالوه جهان شمولی،

 به .است نموده مطرح در همه ابعاد به خصوص حقوق بشري المللیبين فعال كنشگران عنوان به نيز را فراملی

 كنند.می ايفاء الدول بين سازمانهاي در ايكننده تعيين و فعال نقش غيردولتی، هايسازمان عالوه،

 پیدایش مفاهیم مشترك بین المللی-4-2-2

 فاهيمم به دنيا مختلف كشورهاي مردم و بازندمی رنگ پيش از بيش ملی مرزهاي ،جهان شمولی جريان در

 اين المللیبين اصلی ازيگرانب عنوان به نيز المللیبين سازمانهاي و هادولت برند.می پی خود ميان مشترک

 (.١03: ١387جاللی و مقامی،) دهندمی قرار شناسايی مورد را مشترک مفاهيم

 .نمود اشاره 3آمره قواعد و 2بشريت مشترک ميراث جمله از مفاهيمی شدن پذيرفته به توانمی مثال عنوان به

 نام به برتري قواعد كه شد پذيرفته صراحت به امر اين ١969 معاهدات حقوق كنوانسيون در بار نخستين براي

 و اندگرفته قرار پذيرش مورد 4كل در المللیبين جامعه سوي از كه دارند وجود المللیبين جامعه در آمره قواعد

 آنها نقض در نقشی هيچ كه هايیدولت براي كه دارد المللیبين جامعه در حرمتی چنان آن قواعد اين نقض

 از ايجادشده وضعيت شناسايی عدم نقض، به بخشيدن پايان منظور به همکاري چون تعهداتی نيز اندنداشته

 فارغ قواعدي محور، دولت نظام در كه مهم اين .است شده بينی پيش وضعيت آن حفظ به كمک عدم و نقض

 است. شدن جهانی مسير در المللیبين جامعه حركت از ايجلوه ،گرددمی تحميل آنها بر دولتها رضايت از

 نتیجه گیری

 از بودن انسان صرف هب و فطري ذاتی، طور به فرد هر كه است حقوقی ترينابتدايی و تريناساسی بشر حقوق

 هاحکومت و ردمم براي را مهمی سياسی و اجتماعی بازتاب و عواقب ساده تعريف اين. شودمی مند بهره آن

 جهان همچون هايیويژگی حقوق اين المللی بين اسناد ساير و بشر حقوق جهانی اعالميه مطابق. دارد دنبال به

 و پيوستگی مه به طلبی، برابري و تبعيض عدم ناپذيري، تفکيک ناپذيري، انتقال ناشدنی، سلب بودن، شمول

ن المللی . در گذشته يک دولت برخوردار از حاكميت ملی هنگامی از نظر بياست دارا را تنيدگی هم در

ق ريق توافطلی كه از كه بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار كند و به تعهدات بين المل شدمیمشروع دانسته 

بين  مشروعيت ه كسببين المللی دو يا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروز بر اساس معاهدات

لی از رفتار داخ هايیجنبهو  گنجدنمیصرفاً در قالب پايبندي آنها به تعهدات بين المللی خود  هادولتالمللی 

رات شکل ر مجموعه مقربلی مبتنی . چرا كه برخی از الزامات اخالقی بين الملگيردمیرا نيز در بر  هادولت

 هاآنيت زير به رعاو هر دولتی خود را ناگ انديافتهگرفته در زمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقی جنبه عرفی 

 .بيندمی

تحت تأثير اين قضاوت قرار دارد كه يک  ايفزاينده، حاكميت به طور جهان شمولی حقوق بشرامروزه به دليل 

. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و كندمینه رفتار حکومت با شهروندانش چگو

و استقالل  كندمیدر مقابل تصميمات خارجی جلوگيري  هاحاكميتقواعد مردم ساالري از آسيب پذيري 

. در جهان معاصر نمايدمیآن است تضمين  هايويژگیكشور را در جهانی كه وابستگی متقابل يکی از 

                                                           
1- Natural Persons 
2- Common Heritage of Mankind 
3- jus cogens 
4- International Community as a whole 
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برخوردار از حاكميت ملی ضمن داشتن مشروعيت قانونی بايد از مشروعيت اخالقی نيز بهره مند  ايهدولت

باشند. در غير اين صورت، با فشار افکار عمومی بين المللی متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمی حقوق 

ديگر شرايط نيز فراهم  ديگر مواجه خواهد شد. اين فشار چنان چه هايدولتبين المللی و  هايسازمانبشري 

تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض كننده حقوق بشر به رعايت مقررات  تواندمیباشد 

جهان شمولی مبانی حقوق بشر، موجب اجماع و تشکيل يک وجدان جمعی در سطح  .رودمیمربوط، پيش 

استقبال جامعه بين المللی از همه مناطق دنيا بين المللی است و حمايت جهانی از حقوق بشر را در پی دارد. 

در دنياي  اشاره شود كهتا  شوندمینسبت به استانداردهاي حقوق بشر و غيرقابل انکار بودن اصول آن موجب 

و با توجه به مبتنی شدن  اندگرديدهمعاصر، قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بين الملل تبديل 

صلح و امنيت بين المللی بر حقوق بشر، امروزه تداوم و حيات حق حاكميت كشورها منوط به رعايت حقوق 

 .گردندمیبشر است و كشورها چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به رعايت حقوق بشر 

 منابع

، «ياسیقدرت س»بررسی مفهوم  آشنايی با مفاهيم حقوق عمومی(. ١395آجرلو، اسماعيل و همکاران.)

 اسالمی. سازي نظام مطالعات تهران: دفتر

 ، تهران: نشر، جلد اول، ترجمه محمد پروين گناباديمقدمه ابن خلدون(. ١393)ابن خلدون، عبدالرحمن.

 علمی فرهنگی.

 ، بی چا.حکومت دولتها(. ١390)ارسنجانی، حسين.

ه ، مجل«المللی بر حاكميت و استقالل دولتهاتحوالت بينتأثير جهانی شدن و (. »١388پروين، خيراهلل.)

 .62-4١(: ١)40حقوقی دانشگاه تهران، 

، مجله «قوقكاركرد حقوق بين الملل در فرآيند جهانی شدن ح(.» ١387جاللی، محمود و مقامی، امير.)

 .١١6-97(: 3)4١حقوقی دانشگاه تهران، 

 تهران: دانشگاه تهران.، لغت نامه دهخدا(، ١377) دهخدا، علی اكبر

(: ١)9الملل، روابط بين«. المللبين روابط در نسبی شمولیجهان نظريه(. »١398دهشيري، محمدرضا.)

39-64. 

 دهدانشک: تهران ،بشر حقوق زمينه در المللی بين هايهمکاري تقويت .(١390)ديگران. و فريده شايگان،

 .تهران دانشگاه سياسی علوم و حقوق

 راهبرد، ، فصلنامه«بشر حقوق جهانی شدن و حاكميتها رويارويی(.» ١38١حسين.) كوهی، طراز شريفی

١0(١ :)١5-26. 

 ميزان. ، تهران:اساسی حقوق هايبايسته(، ١390ابوالفضل) شريعت پناهی، قاضی

  نقش بر با تاكيد ايران در خوب حکمرانی الگوي سنجی امکان و تحليل(.»١384اهلل.) پور،رحمت قلی

 .١١2-85(: 5)١7مديريت،  ، دانش«دولت
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 مطالعات دفتر: تهران لو، تقی فرامرز ، ترجمهالملل بين روابط نظريه و شدن جهانی(. ١392يان.) كالرک،

 بين المللی. و سياسی

ماهنامه اطالعات  ،«جهانی جامعه در دوستانه بشر اقدامات المللی بين مشروعيت(.»١385آنتونی.) كاسسه،

 .8١-76(: ١69)١ قتصادي،ا-سياسی

 دوره بين الملل عمومی.، حقوق در فلسفی مکاتب بررسی و نقد درس تقريرات (،١393محسن.) محبی،

 تهران. تحقيقات و علوم واحد عمومی، المللبين حقوق دكتري

 تحقق در توانمندي ايجاد سازوكار مطلوب؛ حکمرانی(. »١396پور، عليرضا.)محمودي، امير و آرش

 .236-2١3(: 4)6، سياست جهانی، «توسعه

 .پايان نشر: تهران.ملی حاكميت و حقوق شدن جهانی(. ١389اسداهلل.) مرتضوي،

 تهران.: ، تهرانالملل بين حقوق و حاكميت(. ١392مواليی، يوسف.)

 .زندگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: .شدنجهانی و ما.( ١383)محمد. نهاونديان،

تهران،  دانشگاه مديريت دانشکده ،»دولتی مديريت به فراپارادايمی نگرش(. »١380حامد.) سيد وارث،

 .8١-5١(: 55)١4مديريت،  دانش فصلنامه
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