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Abstract:  

 

The principle of the rule of law, as one of the modern concepts of international law, is one of the 

requirements of the international community. Some thinkers, with some ambiguities about it, believe that 

international law, unlike domestic law, lacks the necessary features to establish this principle. In order to 

establish the principle of the rule of law in international law, characteristics such as the existence of 

binding rules, accountability, participation, transparency of rules, guarantee of human rights, etc. are 

necessary. The present article examines the approaches and capacities of international law in the 

realization of the rule of law by descriptive-analytical method. Therefore, one of the most important 

findings of the study is that the rule of law in international law is inextricably linked to human rights and 

international peace and security, and international support for human rights and the establishment of 

institutions such as the Security Council And the fight against impunity through the establishment of 

international criminal authorities indicates the establishment of the principle of the rule of law in 

international law. 
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 قانون رویکردها و ظرفیت های حقوق بین الملل در تحقق اصل حاکمیت
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 چکیده

شود.  المللی محسوب می الملل، از الزامات جامعه بین قانون به عنوان یکی از مفاهیم مدرن حقوق بین اصل حاکمیت

های  الملل برخالف حقوق داخلی، فاقد ویژگی ابهاماتی در مورد آن، معتقدند حقوق بینبرخی از اندیشمندان با طرح 

الملل شاخصه هایی از قبیل  باشد. برای استقرار اصل حاکمیت قانون در حقوق بین الزم برای استقرار این اصل می

مقاله حاضر با روش زم است. وجود قواعد الزام آور، پاسخگویی، مشارکت، شفافیت قواعد، تضمین حقوق بشر و... ال

 لذا .پردازد یم قانون تیالملل در تحقق اصل حاکم نیحقوق ب یها تیو ظرف کردهایرو  یبه بررس  یلیتحل-یفیتوص

المللی،  الملل با حقوق بشر و صلح و امنیت بین قانون در حقوق بین حاکمیتآن است که  قیتحق یها افتهی نیاز مهمتر

المللی از حقوق بشر و ایجاد نهادهایی مانند شورای امنیت با هدف نظارت بر  حمایت بینپیوندی ناگسستنی دارد و 

کیفری از طریق ایجاد مراجع کیفری   المللی و مبارزه با بی المللی، ایجاد نهادهای تجاری بین صلح و امنیت بین

 باشد.  الملل می بین قانون در حقوق المللی حاکی از استقرار اصل حاکمیت بین
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 مقدمه

است که بنابر مالحظات مختلفی الگوی رفتاری خود را تعریف  الملل متشکل از بازیگران متنوعی نظام بین

اهداف و وظایف از قبل تعریف شده المللی که الگوی رفتاری آنها بر اساس  های بین کند. جز در رابطه با سازمان می

است ساختار جامعه  باشد. بدیهی شود، الگوی رفتاری سایر بازیگران بر اساس کسب منافع می ها جهت دهی می آن

قانونی را  نظمی و بی کند، یک ساختار مبتنی بر بی المللی ای که در آن هر بازیگری منافع فردی خود را تعقیب می بین

قبول  المللی از یک الگوی رفتاری قابل نابراین الزم است که رفتار بازیگران در جامعه بینتشکیل خواهد داد. ب

ها ، تدوین قواعد و مقرراتی  برخوردار باشد. لذا تحقق آن مستلزم سه امر است. محدود نمودن حدود اختیارات دولت

ها پیروی کنند و  رجی خود از آنالمللی الزم است تا در سازماندهی سیاست های داخلی و خا که بازیگران بین

پذیری در قبال رفتارهای مخالف با نظم تعریف شده مذکور. تنظیم چنین الگوی رفتاری سازمان یافته ای در  مسئولیت

 الملل خواهد بود.  قانون در حقوق بین نهایت مستلزم برقراری اصل حاکمیت

استقرار قانون یا تخطی از حرکت در این مسیر  المللی به سوی توانند مشوق بازیگران بین عوامل مختلفی می

ها تنوع و عدم همگونی میان این بازیگران است. امروزه نظم حاکم بر  تکاملی باشند. اولین چالش پیش روی دولت

از یک سو بازیگران تأثیرگذار دیگری همچون شرکت های  کند. های منفرد تعیین نمی المللی را اجتماع دولت جامعه بین

گیری این نظم تأثیرگذار  توان مشاهده کرد که به طور غیرمستقیم در شکل های غیر دولتی و... را می ، سازمانفراملی

شود که  تری ساختاربندی می یافته المللی از رهگذر مناسبات سازمان دیگر نظم حاکم بر جامعه بین  هستند و از سوی

یزم مفیدی برای عدم اتحاد با رقبا و دشمنان بالقوه هستند و . در واقع اتحادها مکانها است میان دولت ائتالفمحصول 

طرف باقی بمانند و منافع خود را در مبارزه با  خواهند بی هایی باشند که می توانند ابزاری برای کنترل دولت همچنین می

 1ها و ترجیحات اتحادها به خدمت بگیرند. قدرتی مغایر با خواسته

بینی  های دستیابی به منافع تغییراتی داشته است و در این میان پیش ها، شیوه دولتبا گسترش ارتباطات میان 

دهد  در حال شکل  پذیری رفتارها و ترسیم یک نظام نظارتی که رفتارهای بازیگران را مورد تشویق یا تقبیح قرار می

قانون است. پژوهش حاضر با  میتالمللی مبتنی بر حاک المللی نیازمند یک نظم بین جامعه بین 2گیری و تقویت است.

المللی با توصیفات مذکور نسبت به  تحلیلی، در صدد بررسی این موضوع است که رویکرد جامعه بین روش توصیفی

الملل  هایی از این نهاد و چگونه در حقوق بین الملل چگونه است و چه مؤلفه قانون در حقوق بین استقرار حاکمیت

 قانون چگونه است؟  المللی وضعیت حاکمیت تی دیگر در سطح بیناند. به عبار استقرار یافته

  

  

                                                 
 . 79،ص 1390، پژوهشكده مطالعات راهبردي ،الملل،ترجمه:نادر پورآخوندي بين روابط  و  امنيت،ادوارد،كلودزيچ - 1

2 - Peter,j, Pham,«What Is in the National Interest? Hans  Morgabthau s Realist vision And American Foreign Policy,American 

Foreign Policy Interests,Vol.30,2008,PP.257-258. 
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 قانون  مفهوم حاکمیت -1

شده  دهیهم تن در خیتحول تار اگرفته و ب شهیاز سنت ها و قاره ها ر یاریاز بس 3«قانون تیحاکم» اصطالح

با قدرت مطلق و  شتریب ت،یاز حاکم یدر برداشت سنت. است «برتر» یبه معنا نیدر اصطالح الت تیاست. حاکم

« ژان ُبدن»سازد. از نظر  یآن را محدود م یطیو شرا ودیق یرسنتیغ یمرتبط است، اما در برداشت ها دیرمقیغ

معتقد است  زین وسیاست. گروس« دولت بر شهروندان و اتباع یقانون تیمحدود دونقدرت برتر ب» تیحاکم

 4.ستین یگریشده که اقداماتش تابع شخص د واگذار یکه به شخص« است یبرتر یاسیقدرت س تیحاکم»

در اثر معروف  5«آلبرت ون دایسی»توان به  قانون را می از منظر تاریخی جایگاه کالسیک ابداع عبارت حاکمیت

قانون معتقد  در خصوص ماهیت و مفهوم حاکمیت« ون دایسی»  6نسبت داد.«مقدمه ای بر مطالعات حقوق اساسی»

وجه دارد: نخست، به معنی برتری مطلق و منظم قانون در مخالفت با قدرت استبدادی  قانون سه است که حاکمیت

 7قانون در بردارنده حقوق اساسی افراد است. باشد و سوم این که حاکمیت است. دوم، برابری همه در مقابل قانون می

جیهات برای اقدامات حکومتی که ای از دالیل و تو قانون عبارت است از: مجموعه ولی ارائه مشهور از مفهوم حاکمیت

به عنوان هنجار در آن نظام حقوقی و سیاسی پذیرفته شده و مبنای مشروعیت آن اقدامات، اعم از قانونگذاری و اتخاذ 

 9گرایی، بخش اصول و مفاهیم دیگری از قبیل قانون اساسی این اصل الهام  8تصمیمات اداری است.

شوند که به نوبه خود، بنیان حقوق  می 15و تفکیک قوا 14کنترل قضایی13،پاسخگویی12مسئولیت،11صالحیت،10قانونیت،

ها میان اعضای جامعه است. این مفهوم امروزه  حاکمیت قانون،تقسیم موزون و برابر آزادی 16دهند. اساسی را شکل می

انیا،آلمان، به عنوان یکی از مفاهیم حقوق موضوعه درآمده است به طوری که در قوانین اساسی کشورهایی چون اسپ

سازمان ملل متحد  رکلیدب 17بلغارستان،پرتغال،چک،روسیه، رومانی و مجارستان آشکارا به آن تصریح شده است.

                                                 
3 - The Rule of Law 

پژوهش هاي ، «عليه ايران الملل؛مطالعه موردي: تحريم هاي آمريكا بين حقوق در قانون وحاكميت گرايی تقابل يكجانبه»رحمانی، شهرام و افشين جعفري، - 4
 .56(، شماره چهارم، ص1398، سال نهم، )سياسی جهان اسالم

5- Albert Van Dicey. (1832-1911) 
 .  124، ص 63، شماره 1391، حكومت اسالمی،«اسالمی ايران جمهوري اساسی قانون و احكام حكومتی در قانون حاكميت»راعی،مسعود و عطريان،فرامرز، -6

 
7 - -Beaulac, stephane,The rule of law in international law today, https://papyrus.bib.umontreal.ca /xmlui/bitstream/International-

Rule-Law,2009, p p 197-223. 2012/4/17 
 . 61،ص1394 ی،ماسالي  شورا مجلس ي، مركز پژوهشها(و برداشتها ،یمبان م،يمفاه)قانون تي،حاكم،احمديريمركزمالم - 8

9  - Constitutionalism 
10  - legality  
11  - jurisdiction 
12  - Responsibility 
13 -  Accountability  
14 -judicial Review 
15-separation of powers 

مطالعات انقالب  یپژوهش یفصلنامه علم، «ج.ا.ا یبر قانون اساس ديو برداشت آن با تأك قانون تيمفهوم حاكم»)(،ن،يمحمدحس ،ینيو كاظم روزيف ،یاصالن - 16
 . 250،ص 26، شماره 1390،سال هشتم ،یاسالم

 . 39، ص1375، نشر نو. «و حكومت قانون دانيصلح جاو» ،اهلل تيهدا ،یفلسف - 17
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ها،  تیسسات و موجودؤتمام افراد، م» کند که بر اساس آن می فیتعر تیاصل حاکم کیقانون را به عنوان  حاکمیت

صادر شده،  یکه بطور عموم یو همین طور شامل خود دولت، در برابر قانون ،یخصوص ایباشند   یعموم نکهیاعم از ا

حقوق  یقرار گرفته است، و مطابق با هنجارها و استانداردها یالزم االجرا شده و مستقالً مورد داور یبه طور برابر

قانون،  تیاصول ارجحاز  یرویپ نیتضم یبرا یمسئله همین طور اقدامات نیاست، پاسخگو باشند. ا یالملل بین  بشر

 میقوا، مشارکت در تصم کیقانون، تفک یریبر اساس قانون، انصاف در بکارگ ییدر مقابل قانون، پاسخگو یبرابر

 18«.داند می یضرور زیرا ن یو قانون ییاجرا یها تیو شفاف یاجتناب از خودسر ،یوضوح قانون ،یساز

 

 

 ابعاد اصل حاکمیت قانون  -2

های  المللی متشکل از دولت جامعه بین. رودی کار مه ب یالملل و بین یقانون در سطح داخل حاکمیت اصل

کنند.  های از پیش تعیین شده ای را، سازمان دهی می مستقلی است که هر یک در دو سطح داخلی و خارجی سیاست

وان نام برد که تحت شمول اصل ت المللی می المللی از دو قلمرو داخلی و بین بنابراین در سطح جامعه بین

 قانون قرار خواهند گرفت. حاکمیت

 

 قانون در سطح داخلی   حاکمیت -2-1

های حاکم در حقوق اساسی مدون که تقریباً تمامی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی بر اصل  یکی از اندیشه

کمیت قانون، سطح داخلی است. در اولین حوزه استقرار اصل حا 19قانون است. وجود آن اجماع دارند اصل حاکمیت

قانون را در سیاست های داخلی خود مستقر نمایند.در نظام حقوق داخلی  ها باید اصل حاکمیت این سطح تمامی دولت

های دولت باید صرفاً بر مبنای اقتدار و اختیاری که از سوی قانون دریافته اند، عمل کنند.در چنین نظامی  تمامی ارگان

مراتب قواعد حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد تا هر قاعده از قاعده باالتری پیروی نموده و بیم  الزم است سلسله

سوءاستفاده از قدرت و خودکامگی از بین برود. در این صورت ارکان اجرایی دولت نیز مکلف به تبعیت از قانون 

توان از حکمرانی برابر قواعد عام  ن میگردد. بنابرای ها توسط قواعد دیگری ارزیابی و نظارت می هستند و عملکرد آن

های زیر  توان شاخصه قانون در حقوق داخلی نام برد.همچنین می و تساوی همگان برابر قانون به عنوان ارکان حاکمیت

قانون در سطح داخلی نظرگرفت. اولویت قانون اساسی،تبعیت سازمان اداری و قضایی از قانون  را برای اصل حاکمیت

  20قوا،امنیت حقوقی،مسئولیت دولت،تناسب. و حقوق،تفکیک

                                                 
18 - https://www.un.org/ruleoflaw/the-rule-of-law-in-un-intergovernmental-work/2021/04/18 

 .6همان، ص مركز مالميري،  - 19
 .41 همان،،یفلسف - 20
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  المللی قانون در سطح بین حاکمیت -2-2

( تالش بر این است تا از طریق 3: 1395)ضیایی بیگدلی،  21المللی است. الملل، حقوق جامعه بین حقوق بین

ها تحت قاعده  المللی، رفتار دولت ها و نهادهای جامعه بین الملل، به منظور تضمین هماهنگی و حفظ ارزش حقوق بین

م به قانون شامل احترا المللی است.تقویت حاکمیت قانون در روابط بین اعضای جامعه بین این همان حاکمیت 22درآید.

ها برای حمایت از  الملل و حقوق بشر از قبیل منع توسل به زور، شناسایی مسئولیت اولیه دولت هنجارهای حقوق بین

قانون عنصر  باشد. حاکمیت قومی و جنایات جنگی می اتباع خود در مقابل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی

( پیمان 6دهد. در ماده ) ها را تشکیل می و حمایت از آناصلی دستورالعمل های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 

قانون که کلیه اعضاء بر سر آن همداستانند،  اتحادیه اروپا اعالم گردیده است که این اتحادیه براساس اصل حاکمیت

  23بنیاد گذاشته شده است.

ند. به همین دلیل نیز دا های جهانی می قانون را به متعلق به ارزش مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاکمیت

های اساسی، امنیت، عدالت و برابری در  المللی، رعایت حقوق بشر و آزادی درون نظام ملل متحد همکاری های بین

المللی مورد تشویق قرار گرفته است.البته در مقابل،  های اصلی ملل متحد در سطح بین مقابل قانون از طریق ارگان

الملل به دلیل این که روابط سیاسی  قانون در حقوق بین ه ادعای وجود اصل حاکمیتای از اندیشمندان معتقدند ک عده

المللی ماهیتی خاص دارد و حاکمیت های مستقل و تمامیت خواه نیز اجازه تصویب قانون واحدی در جامعه  بین

در پاسخ باید  26اشاره کرد. 25«راز»و24«کاسکنیمی»توان به  تواند صحیح باشد.از جمله می المللی را نخواهند داد،نمی بین

الملل از چهارچوب نظری  بین قانون در حقوق المللی و حمایت از حاکمیت گفت امروزه قانونمداری در عرصه بین

قانون در  المللی و در زمره حقوق بشر قرار گرفته است. هر چند حاکمیت داخلی فراتر رفته و جزئی از نظام بین

های خاص از قبیل قانونگذاری متمرکز،  ر حقوق داخلی وجود دارد و با آن شاخصهالملل مطابق آن چه که د بین حقوق

الملل  قانون در حقوق بین شود، تفاوت دارد ولی شواهد حاکمیت پاسخگویی مشخص، مشارکت جدی و... شناخته می

توان به  ز آن جمله میالملل می باشند که ا قانون در حقوق بین ها گواه بر استقرار حاکمیت نیز کم نیستند و همه آن

المللی، تعهدات  ها در رسیدگی به موضوعات حقوقی و جرائم بین المللی و صالحیت کامل آن وجود ارکان قضایی بین

های سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت و.... اشاره کرد. لذا  ها، قدرت الزام آور قطعنامه حقوق بشری دولت

                                                 
 . 3،ص1395 ،، گنج دانشیعموم الملل نيمحمدرضا،حقوق ب ،یگدليب یائيض - 21
 . 417، ص1394 ،زاني،م 21در قرن  الملل ني،حقوق بنريجو،یستوفرسيكر - 22
 .39 ،همان،یفلسف - 23

24 - Marti Koskenniemi 
25 - Joseph Raz 
26 - -Nollkamper.A & wouters .j & Hachez.N.(2008). Accountability and the Rule of law at international level .the Amesterdam 

center for international law.2008, https://www.mzes.uni mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/reports/report%20 

Accountability%20 and%20 Rule%20of%20Law.pdf, 2021/11/06 

 

https://www.mzes.uni/
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الملل نیز قابل  نون به مثابه آن چه که در حقوق داخلی وجود دارد در حقوق بینقا توان ادعا کرد که حاکمیت نمی

الملل نیز با  قانون در حقوق بین باشد. لیکن حاکمیت اعمال باشد چرا که طبیعی است ماهیت دو نظام چقدر متفاوت می

ی، از بازیگران انتظار می الملل الملل قابل اجراست. به همین دلیل در سطح جامعه بین شاخصه های خاص حقوق بین

 المللی و حقوق بشری را در پیش بگیرند.  رود تا رفتارهایی مطابق با این هنجارهای حقوق بین

 

 

 الملل قانون در حقوق بین مبانی حقوقی حمایت از حاکمیت -3

منعکس الملل  شود انتظار می رود در منابع حقوق بین الملل مستقر می هر قاعده حقوقی که در نظام بین

المللی در این  المللی است، با این وجود هیچ معاهده بین قانون یک اصل ضروری در مناسبات بین شود.حاکمیت

قانون  المللی هیچ اقدامی در راستای تحقق حاکمیت خصوص تدوین نشده است. این بدان معنا نسیت که جامعه بین

توان مشاهده کرد که نشان  تحد اسناد مختلفی را میبه عمل نیاورده است. در چارچوب فعالیت های سازمان ملل م

شوند. از جمله این که سازمان ، تقویت  قانون محسوب می هایی برای لزوم توجه به اصل حاکمیت دهنده تالش

المللی  المللی قانون را به عنوان مهمترین هدف سازمان بعد از صلح و امنیت بین قانون و پیشبرد حکومت بین حاکمیت

ها بر پایه هنجارهای عام و  در منشور، تالش برای برقراری عدالت و احترام متقابل توسط دولت 27موده است.معرفی ن

المللی که همه کشورها باید به آن پایبند باشند، هدف بسیار مهمی است. این هدف اخالقی بیشتر از هر چیز دیگر  بین

( 2( ماده )1الملل خواهد بود. بنابراین سازمان ملل همان گونه که در بند ) قانون در حقوق بین حاکمیتکننده  تداعی

قانون را با دقت کافی به نحو برابر استقرار و  ها تأکید گردیده است در تالش است حاکمیت منشور به برابری دولت

 توسعه دهد. 

 

 رویکرد مجمع عمومی ملل متحد  – 3-1 

توان  در  الملل را می قانون در حقوق بین المللی در راستای تأکید بر لزوم حاکمیت های جامعه بین شیکی از تال

قانون برای اولین بار در کنفرانس جهانی حقوق  های مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده کرد. حاکمیت قطعنامه

ملل متحد به اتفاق آراء بر تعهد خود  اجالس سران 2005، توسط مجمع عمومی مطرح شد. در سال 2005بشر وین 

قانون تأکید نمود و از ملل متحد درخواست نمود تا توجه بیشتری را به این  المللی بر مبنای حاکمیت نسبت به نظم بین

قانون در اجرای عدالت، اعدام های  موضوع اختصاص دهد. متعاقب این اجالس، کمیته سوم به بررسی حاکمیت

بشر در حین مبارزه با تررویسم و بازسازی نهادهای عدالت کیفری پرداختند. به طور مشابه  قوقفراقانونی، اجرای ح

                                                 
27 -Corell,hons,devoloping The Rule of Law Among Nation.Achallenge to the United Nations at the Invitation. By the United 

Nations Association of the United Kingdom. 2003.p 
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المللی توسط کمیته ششم مجمع پیشنهاد شد که هر سال موضوع  قانون در سطح ملی و بین عنوان حاکمیت

المللی و اولویت بخشی به  نهایی از مجمع عمومی قرار گرفته است. در این قطعنامه ها که به همکاری های بی قطعنامه

المللی را نیز مشاهده کرد.از جمله این موارد  قانون در سطح بین توان ابعاد حاکمیت قانون اشاره دارند می حاکمیت

(منشور ملل متحد، توسعه و گسترش پایگاه 102المللی مطابق ماده) توان به اهمیت ثبت و انتشار معاهدات بین می

رسی آنالین بر اطالعاتی جامع در این خصوص را فراهم می سازد، در راستای اصل شفاف اطالعاتی معاهدات که دست

  28سازی اشاره کرد.

از دیگر موضوعاتی که در این قطعنامه ها به آن توجه شده است مسئله تقویت ظرفیت سازی برای توسعه،  

المللی، تقویت همکاری  ینتقویت و حفظ نهادهای داخلی فعال در حوزه ترویج حاکمیت در سطح داخلی و ب

قانون به عنوان عنصر اصلی عدالت  المللی و انسجام میان ارکان ملل متحد، تأکید بر اهمیت اعتماد در حاکمیت بین

ها از  مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر پیروی دولت 43/75عالوه بر آن در قطعنامه شماره 29باشد. فرادولتی می

المللی  قانون و ارتقاء آن در سطح بین ها در تقویت حاکمیت لملل و همکاری دولتا تعهداتشان بر اساس حقوق بین

مجمع عمومی در این قطعنامه همین طور به این مسئله تأکید  30مطابق با اصول منشور ملل متحد تأکید شده است.

د و از کشورها قانون نقش دارن دارد که معاهدات دو و چند جانبه و پردازش های معاهدات در پیشبرد حاکمیت

 31المللی است را بیشتر مورد توجه قرار دهند. خواهد تا ارتقای معاهدات در حوزه هایی که مستلزم همکاری بین می

،  65/32،  64/116،  63/128،  61/39،62/70 متعددی از جملههای  ساالنه قطعنامهعالوه بر این، مجمع عمومی 

الملل  قانون در حقوق بین را در راستای تقویت حاکمیت. 70/118،  69/123،  116/ 68،  67/97،  67/1،  66/102

 32.صادر نموده است

  

 شورای امنیت رویکرد  -3-2

های دبیرکل برای استقرار  در رابطه با تالش 1996( سال 1040شورای امنیت اولین بار در قطعنامه شماره )

شورا در  34قانون را مورد استفاده قرار داد. حاکمیتمفهوم 33«بروندی»قانون در جمهوری مجدد دموکراسی و حاکمیت

های دبیرکل برای تسهیل یک گفتمان سیاسی جامع با هدف ارتقای آشتی  این قطعنامه پشتیبانی کامل خود را از تالش

چهار سال بعد با انتشار گزارش حفظ صلح، پارادایم  35قانون را اعالم نمود. ملی، دموکراسی، امنیت و حاکمیت

                                                 
28 - GA,Resolution Adopted by the General Assembly on 14 December 2015,18 December 2015, undoc. A/RES/70/118,Para.8. 
29 - Ibid.,Paras.12-14 and 17. 
30 - GA.,The rule of law at the national and international levels Report of the Sixth Committee,A/75/43,20November 2020, Paras.4-

5. 
31 - Ibid.para.7. 
32 - https://www.un.org/ruleoflaw/the-rule-of-law-in-un-intergovernmental-work/2021/11/05 
33- Republic of Burundi 
34 - https://www.un.org/ruleoflaw/2021/10/17 
35 -SC, Resolution 1040, S/RES/1040 (1996)29 January 1996, Para.2. 
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فعالیت های مربوط به  2003قانون ایجاد گردید. از سال  برای حفظ صلح و استقرار آن با تمرکز بر حاکمیتجدیدی 

های موضوعی شورای امنیت عجین شده است که منجر به صدرو حکم برای دبیرکل مبنی بر  قانون با قطعنامه حاکمیت

وران پسا مخاصمه گردید.در نتیجه این اسناد، قانون و عدالت فراملی در مخاصمات و د گزارش دهی در مورد حاکمیت

قانون غلیه یافته و تعریف آن توسط دبیرکل ملل متحد ایجاد گردید. شورا همچنین در قطعنامه های شماره  حاکمیت

  36بر اهمیت حاکمیت قانون پرداخته است. 1820و1352،1612،1674

مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت در  قانون در چارچوب مقابله با تهدید علیه تروریسم نیز حاکمیت

به استراتژی ضد تروریسم جهانی ملل متحد اشاره دارد که شامل نیاز به تقویت  2017( سال 2395قطعنامه شماره )

تالش ها برای پیشگیری و حل و فصل صلح آمیز مخاصمات مسلحانه طوالنی مدت، ترویج حاکمیت قانون، حمایت 

شود که زمینه ساز  هایی برای عواملی می   های اساسی ، بردباری و جامعیت در ارائه پیشنهاد یاز حقوق بشر و آزاد

کند که ارتقاء و حمایت  جذب نیروی تروریستی و رادیکالیسم منتهی به خشونت است. شورا در این قطعنامه تأیید می

قانون  ریسم هستند و احترام به حاکمیتقانون عناصر اساسی برای مبارزه با ترو از حقوق بشر برای همه و حاکمیت

که  2019( سال 2331همچنین، شورای امنیت در قطعنامه شماره ) 37برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم اهمیت دارد.

کند که  المللی اختصاص یافته قاچاق انسان را تقبیح نموده و تأکید می به موضوع حفظ صلح و امنیت بین

  38«.نماید قانون را تضعیف می حاکمیت

گذشته  های امنیت بین المللی طی سال و صلح حفظ قانون در حاکمیت تقویت و ارتقاء مورد درمباحث شورا 

قانون با مبارزه با تهدید تروریسم در رویه شورای امنیت نشان از این دارد که  پیوند زدن نقش تقویت حاکمیتو 

قانون در عین توجه و اهمیتی که برای آن قایل است، ضمن توجه به جنبه داخلی  رویکرد شورای امنیت به حاکمیت

 المللی نیز پدیدار است.  آن، در گستره جامعه بین

 

  

 ویکرد دبیرکلر -3-3

 ی،قانون و عدالت انتقال گزارش خود در مورد حاکمیتدر  2004سال در «کوفی عنان»اسبق رکلیدب

و  یدولت یکه در آن همه افراد ، نهادها، نهادهاه است کرد فیتعر یاصل حکمران کیقانون را به عنوان  حاکمیت

، به همان اندازه اجرا شده و مستقل مورد شدهابالغ  یکه به طور عموم ینی، از جمله دولت، در قبال قوانیخصوص

، در سال ییسطح اجرا در. مطابقت دارند، پاسخگو هستند یالملل حقوق بشر بین یقضاوت قرار گرفته و با استانداردها

و  تیبا هدف حما رخانهیقانون در دب کمک به حاکمیت یواحد اختصاص کیعضو،  یبنا به درخواست کشورها 2005

                                                 
36 - https://www.un.org/ruleoflaw/the-rule-of-law-in-un-intergovernmental-work/2021/10/14 
37 -SC, Resolution 2395, S/RES/2395 (2017), 21 December 2017, PP.1-2. 
38 -SC, Resolution 2331, S/RES/2331 (2016), 20 December 2016, Para.1. 
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قانون  ، تعهد سازمان ملل متحد به حاکمیت2017سال  درشد. جادیقانون ا حاکمیت تیتقو یبرا ها تیفعال یهماهنگ

 نکهیا صیچشم انداز خود به ضرورت تشخ هیانیدر ب یشد. و دیتمد 39«گوترش ویآنتون»سازمان دیجد رکلیتوسط دب

بدون احترام به حقوق بشر  داریتوسعه پا ایبدون صلح و نه صلح  داریبدون توسعه ، نه توسعه پا ،چگونه بدون صلح

  40.قانون، پرداخته است و حاکمیت

 

 رویکرد شورای اقتصادی و اجتماعی  -3-4

 و یکپارچگی یوحدت بخش برابه عنوان مرجع 41 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد)اکوسوک( 

جهان  کیو اساس  هیپابه عنوان نه تنها را قانون  حاکمیتالمللی،  و بین یمنطقه ا در سطوح داریتوسعه پا یاقدام برا

حاضر به  چکسیکه ه داند امن میجوامع  جادیا یبرا یبلکه ابزار، شناخته است تیرسم به تر و عادالنه زتریصلح آم

 عضو سهم مثبت یقانون ، توسط کشورها حاکمیت ینشست سطح باال هیاعالم درنادیده انگاشتن آن نخواهد بود. 

 داریتوسعه پا یطیمح ستیو ز ی، اجتماع یابعاد اقتصاد شیفقر و افزا یکن شهیر یقانون برا حاکمیت تیدر تقو اشور

به عنوان که زیر نظر شورا  یفریاز وقوع جرم و عدالت ک یریشگیپ ونیسی، کم1992سال  درو  شناخته شد تیبه رسم

از نقش کند،  ی فعالیت میفریاز جرم و عدالت ک یریشگیپ نهیسازمان ملل متحد در زم استگذاریس نیتر یاصل

 42 کرده است. تیحما یفریاز جرم و عدالت ک یریشگیقانون در پ حاکمیت

 

 عناصر حاکمیت قانون -4

قانون این است که در هیچ یک از  وجه مشترک رویکرد های ارکان سازمان ملل متحد نسبت به حاکمیت

قانون در حقوق  قانون پرداخته نشده است. بنابراین الزم است در بررسی حاکمیت رویکرد ها به عناصر حاکمیت

اسخگویی، شفافیت، مشارکت الملل عناصر آن از قبیل قانونگذاری در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، پ بین

 مردمی)دموکراسی( شناسایی گردد.  

 

 

 قانونگذاری در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون -4-1

ها پیروی  اولین رکن در حاکمیت قانون، وجود قانون است. در وهله نخست باید قوانینی وضع شود و سپس از آن

 (Soft Law)و همینطور هنجارهای مبنتی بر اخالق (Hard Law)شود. این قوانین باید از نوع سخت و الزام آور

                                                 
39 - Antonio Guterres 
40-  https://www.un.org/ruleoflaw/the-rule-of-law-in-un-intergovernmental-work/2021/10/14 
41 - United Nations Economic and Social Council.( ECOSOC) 
42 - https://www.un.org/ruleoflaw/the-rule-of-law-in-un-intergovernmental-work/at 2021/4/17 

https://www.un.org/ruleoflaw/the-rule-of-law-in-un-intergovernmental-work/at
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قانون است. قانون  باشد. بنابراین گام نخست، شناخت شیوه قانونگذاری و خصوصیات قانون منطبق با اصول حاکمیت

یافته و پایدار باشد و از حقوق بنیادینی همچون امنیت افراد و قراردادها، اموال و حقوق بشر  باید شفاف، عمومیت

 توان موارد زیر را برشمرد.   المللی می ایت کند. ازجمله خصایص قانون در ابعاد بینحم

 

 قوانین تیشفاف -4-1-1 

قانون از دو بعد شفافیت در قانونگذاری و شفافیت در محتوای قوانین واجد  شفافیت قوانین در حاکمیت

 43باشد. آیین ها و اطالعات باز و قابل درک میاهمیت است. به عقیده برخی از اندیشمندان شفافیت به معنای قواعد، 

گیری  طور شفافیت به معنی تعهد دولت برای به اشتراک گذاشتن اطالعات با شهروندانی است که نیازمند تصمیم همین

ها و عملکردهای مقامات  شفافیت از یک منظر شامل شفافیت در قوانین و مقررات، شفافیت در رویه 44آگاهانه هستند.

معنای قابلیت  شفافیت در اطالعات مورد نیاز. از جنبه دیگر شفافیت هم به معنای عدم ابهام و هم بهرسمی و 

توان به تمیهدات اتخاذ شده در چارچوب شورای اروپا اشاره  باشد. به عنوان مثال می دسترسی به قوانین و مقررات می

  45باشد. کرد شفافیت یکی از عناصر مورد توجه می

 

 م به حقوق بشر و تضمین رعایت آن احترا -4-1-2

قانون باید مورد توجه قرار گیرد. به این  حقوق بشر یکی از دیگر جنبه های قانونگذاری است که در حاکمیت

ها باید مدنظر قرارگیرد. ثانیاً احترام و تضمین حقوق بشر  مقررات آثار حقوق بشری آن و معنی که اوالً در تدوین قوانین

 بینی شود.  اری انجام پذیرد؛ ثالثاً اینکه هرگونه محدودیت یا سلب حقوق بشر در قانون پیشاز طریق قانونگذ

 معاهدات در مندرج تعهدات اجرای عملی و قانونی شرایط نمودن فراهم ها، دولت وظیفه مهمترین و اولین

 ملل بشری حقوق معاهدات بر نظارتی نهادهای به گزارش دهی راهنمای اصول این وظیفه در. حقوق بشری است

 برای مناسب قانونی های زمینه ایجاد تنها نه ها، کنوانسیون این اساس بر ها  دولت تعهدات 46است. شده ذکر متحد

 و بسترهای ها زمینه وجود از دارند حق جامعه اقشار بلکه هاست، آزادی و حقوق این از برخورداری تضمین این

 حقوق میثاق 2 مادهبه عنوان مثال  47گردند. برخوردار نیز سازد عملی را قانونی تمهیدات این از برخورداری که الزمی

 صالحیت تحت حیطه یا خود سرزمین در که کند می تعهد میثاق این عضو کشور هر»دارد: مقرر می سیاسی مدنی

 .«نماید و تضمین داده قرار احترام مورد افراد تمام به نسبت را حاضر میثاق در شده شناخته رسمیت به حقوق... خود

                                                 
43- Johnston,Michael,Good governance:rule of law,transparency, and accountability,Department of Political Science,Colgate 

University,2002,P.2. 
44 - https://www.alec.org/model-policy/transparency-and-government-accountability-act/ 2021/10/14 
45 - https://www.coe.int/en/web/portal/rule-of-law/2021/11/06 
46 - HRI: Harmonized Guidelins On Reporting Under The International Human Rights Treaties, Including Guidelines On A Core  

Document And Treaty-Specific Documents, Undoc No: HRI/GEN/2/Rev.6, 10 May 2006,P6, Para.25   . 
47 - CCPR: General Comment No. 3: Implementation at the national level (Art. 2),29 May 1981, Para.1 

https://www.alec.org/model-policy/transparency-and-government-accountability-act/
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 افراد تمام برای ها آن تضمین و مندرج در میثاق حقوق به احترام نماید می ها بار دولت بر ماده این که کلی تعهد

 قانونگذاری فرآیند اساس بر میثاق در مندرج حقوق به دهد می ها اجازه دولت (به2) ماده دوم بند چند هر 48.است

 حقوق از هایی حوزه سایر یا و اساسی قانون در مقرراتی به توسل از ها را دولت همین اصل دهند، اثر ترتیب خودشان

 که صورتی در بنابراین 49.دارد می باز است، تعهدات این به دادن اثر ترتیب یا اجرا نقض کننده توجیه که داخلی

 سازد، وارد ای خدشه حقوقشان از افراد برخورداری تضمین و احترام به کشورها داخلی قوانین اساسی یا قوانین

 . هستند مقررات آن اصالح یا لغو به موظف ها  دولت

 مشخص خود قوانین در را آزادی و حقوق از برخورداری از محدودیت هرگونه اعمال موارد ها موظفند دولت

 نمونه عنوان بهباشد. «قانون با مطابق»باید ها محدودیت این و سیاسی، مدنی حقوق میثاق (21ماده) نمایند. وفق

 شده پذیرفته مصادیق از تواند یکی می اجتماعات برگزاری مکان و زمان با رابطه در پلیس به رسانی اطالع ضرورت

 خود در قوانین را رسانی اطالع ضرورت که مواردی در توانند ها می دولت بنابراین 50.شود قلمداد فاکتور این اساس بر

 . آورند عمل به را متقضی های محدودیت گیرد صورت آن به توجه بدون تظاهرات و اند نموده بینی پیش 

های حقوق بشری مورد توجه  ضرورت قانونی بودن در محدودیت ها نیز به اشکال مختلفی در کنوانسیون 

در کشورهایی که » دارد: ( کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در این خصوص مقرر می4بوده است. بند دوم ماده )

عدام لغو نشده است، تنها در رابطه با مهمترین جرایم و به دنبال حکم نهایی صادره از دادگاه صالح و مطابق مجازت ا

در عین حال «. باشد با قانون تشکیل دهنده آن مجازات که پیش از ارتکاب آن جرم تصویب شده است، قابل اعمال می

 51کند. ی میهای شخصی نیز از همین رویه پیرو هرگونه محدودیت بر آزادی

( کنوانسیون اروپایی 15سلب حقوق بشر نیز باید از اصل قانونی بودن و ضرورت پیروی کند. وفق ماده )

های اضطراری تهدید کننده حیات ملت، هر یک از کشورهای معظم  در زمان جنگ یا سایر وضعیت»حقوق بشر: 

کنوانسیون را تا جایی اتخاذ کنند که با توجه به توانند اقدامات تعلیق کننده تعهدات خود بر اساس این  متعاهد می

ها بر اساس حقوق  وجود شرایط دقیقاً ضرورت دارد، مشروط بر اینکه آن اقدامات در تضاد با سایر تعهدات آن

در هنگام وضعیت اضطراری که حیات »مدنی و سیاسی:  (میثاق حقوق4طور بر اساس ماده)  همین«. الملل نباشد بین

توانند اقداماتی جهت تعلیق تعهداتشان در میثاق حاضر تا جایی که دقیقاً  کند،کشورهای عضو ، می می ملت را تهدید

ها  به وسیله مقتضیات آن وضعیت ضروری است را اتخاذ نمایند، مشروط بر اینکه چنین اقداماتی با سایر تعهدات آن

  52«.الملل مغایر نبوده و شامل تبعیض نباشد براساس حقوق بین

 

                                                 
48 - CCPR: General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant , 

UNDOC: CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 29 March 2004, P.2, Para,3 
49 - Ibid.,Para.4 
50 - Ibid.,Para.9 
51 - Ibid 
52 - International Covenant on Civil and Political Rights 1966. 
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 اجتناب از خودسرانگی -4-1-3

قانون اجتناب از خودسرانگی است. اجتناب از خودسرانگی نه تنها  یکی دیگر از خصوصیات اصل حاکمیت

شود.  باشد ، بلکه شامل اجتناب از قانونگذاری خودسرانه نیز می شامل اجتناب از اقدامات خودسرانه غیر قانونی می

 اند.  خودسرانگی چندین راه کار را مورد استفاده قرار دادهالمللی برای اجتناب از  معاهدات بین

 

 تصریح بر منع اقدام خودسرانه -4-1-3-1

ها محروم نمایند. این رویکرد در معاهدات  توانند افراد را به طور خودسرانه از حقوق و آزادی ها نمی دولت

صراحتاً منع شده است. محدود  53خودسرانگیالمللی مختلف در رابطه با حق حیات مورد استفاده قرار گرفته و  بین

کردن قدرت خودسرانه به مفهوم محدود کردن قدرت لجام گسیخته افرادی است که در جامعه صاحب قدرت 

  54هستند.

های انسانی حق ذاتی به  همه موجودیت» دارد:  ( میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می6بند نخست ماده)

انون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از این حق محروم حیات دارند.این حق باید توسط ق

های  دارد: میثاق حقوق مدنی و سیاسی زمینه ( مقرر می35طور کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره ) همین «. شود

یت از حیات نباید قابل قبول برای محرومیت از حق حیات را بیان نکرده است و با الزامی نمودن اینکه محروم

توانند غیرخودسرانه باشند. به  دارد که برخی از موارد محرومیت از حیات می خودسرانه باشد، به طور ضمنی اظهار می

( این سند، محرومیت 12عنوان مثال استفاده از نیروی کشنده برای دفاع مشروع، تحت شرایط مندرج در بند )

 55شود. خودسرانه محسوب نمی

 

 وم ضروری بودن اقداماتلز -4-1-3-2

( کنوانسیون 2برای اجتناب از اقدامات خودسرانه، ضروری بودن اقدامات بسیار مهم است. بند دوم ماده) 

محرومیت از حیات »دارد: در رابطه با شرایط مشروعیت اقدام به محرومیت از حیات، مقرر می 56اروپایی حقوق بشر

نباید به عنوان تعارضی با این ماده در نظر گرفته شود، هنگامی که در نتیجه استفاده از زوری باشد که بیش از ضرورت 

نی یا پیشگیری از فرار فردی که قانوناً مطلق برای، دفاع از هر فردی در مقال خشونت غیر قانونی، بازداشت قانو

                                                 
53 - arbitrariness 

، سال پژوهش حقوق عمومی، «الملل قانون در حقوق بين جايگاه حاكميت» اهلل و زارعی، محمد حسين، زاده، محمود، نژندي منش، هيبت حاجی -54

 . 177، ص54، شماره 1396هجدهم،

 
55 -CCPR, General comment No. 36, CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, Paras.10-12. 
56 - European Convention on Human Rights as amended by Protocols Nos. 11 and 14 supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 

13 and 16 ,www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf . 2020/7/14 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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( این 6بند نخست ماده )«. بازداشت شده، اقدامی که قانوناً با هدف پیشگیری از شورش و اغتشاش انحام شده است

به عقیده دادگاه در شرایط خاص »کنوانسیون امکان برگزاری غیر علنی محاکمه را از جمله در مواردی می پذیرد که 

 اعمال نماید. « ه منافع عدالت صدمه می زند تا میزانی که دقیقاً ضروری استکه علنی بودن ب

آزادی ابراز مذهب یا باور تنها باید موضوع محدودیت هایی قرار گیرد که » دارد:  ( نیز بیان می9بند دوم ماده )

همین «. ری استتوسط قانون توصیف شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی، نظم عمومی و... ضرو

( در رابطه با آزادی اجتماعات و تشکل ها نیز پیش بینی شده است. همان طور که 11عبارت پردازی در بند دوم ماده )

شود در تمام این موارد اعمال محدودیت نسبت به یکی از حقوق غیر مطلق بشری تنها در شرایطی قابل  مالحظه می

  57ده باشد و اعمال آن نیز ضرورت داشته باشد.پذیرش است که امکان آن در قانون بیان ش

 

 تعیین حاشیه صالحدید تفسیری -4-1-3-3

کمیسیون حقوق بشر اروپا در دعوای قبرس علیه  1958نخستین بار در گزارش سال  صطالح حاشیۀ صالحدیدا

دیوان . استفاده قرار گرفتهای کمیسیون مذکور مورد  کار رفت و پس از آن نیز در شمار فراوانی از گزارش بریتانیا به

طور صریح به اصطالح حاشیۀ صالحدید اشاره  اروپایی حقوق بشر نیز برای اولین بار در قضیه ایرلند علیه بریتانیا به

کرد و اعالم داشت که مراجع دولتی دارای حاشیۀ صالحدید وسیعی برای اتخاذ تصمیم، هم در خصوص وجود 

های الزم از کنوانسیون برای جلوگیری از وضعیت  و گستره تخطی وضعیت اضطراری و هم در خصوص ماهیت

 کنوانسیون که ناظر بروضعیت 15دیوان در ابتدای امر، دکترین حاشیۀ صالحدید را صرفاً در مورد ماده . مذکور هستند

کنوانسیون های اضطراری است به کار برده است. متعاقباً استفاده از دکترین حاشیۀ صالحدید به بسیاری از مواد 

ای که به حاشیۀ صالحدید در خارج از موارد تخطی اختصاص دارد، شکایت از کار  تسری داده شد. اولین قضیه

 58.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود 4اجباری به استناد ماده 

توان به  ها برای تعیین حدود مواد معاهده، نمی حاشیه صالحدید به این معناست که ضمن احترام به حق دولت

تواند بنیان تعهدات قراردادی  ها را بی قید و شرط پذیرفت. زیرا این امر می ها اختیار مطلق داد و تشخیص آن دولت

الملل وجود دارد مبنی بر اینکه مقامات داخلی در  ق بینای پذیرفته شده در حقو کنوانسیون را خدشه دار کند. رویه

موقعیت بهتری برای ارزیابی مشکالت ناشی از ایجاد و حفاظت از نظم نوین دموکراتیک قرار دارند و باید آزادی 

عمل کافی برای ارزیابی نیازهای جامعه در جهت ساخت اعتماد در نهادهای دموکراتیک باشند؛ مشروط بر اینکه 

  59(2011،201،و مادسن ستوفرسنیکرها پیدا نباشد.) معتقد به خودسری و عدم تناسب در این ارزیابی دیوان

                                                 
57 - European Convention on Human Rights.(1953), Prepared on https://www.echr.coe.2021/8/12 

، سال پژوهش حقوق عمومیفصلنامه ، «حاشيه صالحديد دولتها در آزادي دين در پرتو رويه ديوان اروپايی حقوق بشر»عبدي، ايوب و سيدقاسم زمانی، - 58

 . 64، ص 55، شماره 1395نوزدهم، 
59 -Christoffersen, Jonas, Madsen.2011. 
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مرز حاشیه تفسیر بسته به برخی از » : دارد اظهار می« سیالن علیه ترکیه»دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده

رد، متفاوت است. در حالی که  دامنه ها سخنرانی در مورد موضوعات خاص نیز وجود دا فاکتورها، که در میان آن

، حاشیه تفسیر 60کنوانسیون برای محدودیت بر سخنرانی های سیاسی وجود دارد 10(2محدودی بر اساس ماده )

گسترده تری به طور معمول برای تنظیم حق آزادی بیان در رابطه با موضوعاتی همچون تخطی از باورهای شخصی 

در عین حال موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد  61«.ب وجود دارددر حوزه های اخالق و به خصوص مذه

ها  در اعمال محدودیت ها باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند که محدودیت ها اصول و  این است که دولت

  62قواعد اساسی مربوط به آزادی بیان را تحت تأثیر قرار ندهد.

 

 دموکراسی)مشارکت مردم( -4-2

حاکمیت بهبود یافته نیازمند یک شود.  می محسوب دموکراسی های ارزش تریناصلی از یکی کمیت قانونحا

شود. تعامل در ایجاد  باشد که با همکاری میان دولت و شهروندان ساماندهی می استراتژی یکپارچه و بلند مدت می

و بتواند نقش مثبتی در سیاست ها ایفا کند، دولتی که مشروع، مؤثر و مورد حمایت گسترده مردم و جامعه مدنی باشد 

قانون مشارکت افراد در جامعه و همین طور تصمیم  بنابراین در یک جامعه مبتنی بر حاکمیت 63واجد اهمیت است.

نسبت به مشارکت پایین زنان در  «کنگو»کمیته حقوق بشر در مورد کشور برای مثال ها نقش حائز اهمیتی دارد.  سازی

تمام اقدامات الزم را برای افزایش مشارکت زنان در خواهد تا  می ظهار نگرانی کرده و از این کشوراحیات سیاسی 

های جنسیتی تضعیف کننده زنان نسبت به  گاهی رسانی برای عموم و محو سنتآتقویت آموزش و  ،حیات سیاسی

 64.مردان و نقش و مسئولیت های زنان و مردان در خانواده و اجتماع را تقویت کند

ضمن توجه به » دارد:  اظهار می 65«جمهوری دمینیکن»در رابطه با کشور طور  همینکمیته حقوق بشر 

در رابطه با مشارکت محدود زنان در حیات  ،های این کشور برای اثربخشیدن به اصل برابری میان زنان و مردان تالش

خود را برای افزایش مشارکت زنان در حیات های  خواهد تالش کند. لذا از این کشور می اظهار نگرانی می سیاسی

داده و در صورت لزوم به تدوین مقدمات  ءها در بخش های مدیریتی و ارشد را ارتقا عمومی و سیاسی و حضور آن

66«مباردت کند، ویژه موقت که اثر کامل بر مقررات پیمان نامه دارد
. 

                                                 
60 - Ceylan v. Turkey [GC], no. 23556/94, § 34, ECHR 1999-IV 
61 - Murphy v. Ireland, no. 44179/98, § 67, ECHR 2003-IX,Para.67. 
62 - Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 

society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), Para.9. 
63 - Johnston,Michael,Good governance:rule of law,transparency, and accountability,Department of Political Science,Colgate 

University,2002,P.2. 
64 -CCPR: Concluding observations on the fourth periodic report of the Democratic Republic of the Congo, CCPR/C/COD/CO/4,  30 

November 2017, Paras.15-16. 
65 - Dominican Republic 
66 - CCPR: Concluding observations on the sixth periodic report of the Dominican Republic, CCPR/C/DOM/CO/6, 27 November 

2017, Paras.11-12. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2223556/94%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2244179/98%22]%7D
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در حیات اجتماعی جامعه در تمام سطوح  بر این حقیقت استوار است که مشارکت حقوق بشررویکرد کمیته 

حقوق  لنه تنها بخشی از اصل برابری و عدم تبعیض است، بلکه برای تحقق آن الزم است تا تدابیری برای تحقق کام

پاکستان و  های توان  در رابطه با کشور مندرج در پیمان نامه نیز فراهم شود. گام بلندتر کمیته حقوق بشر را می

ضمن توجه به تدوین »دارد:  نام برده و اظهار می 68از حق مشارکت در موضوعات عمومی که ده کردمشاه 67مغولستان

های ملی و ایالتی و سهیمه بندی برای اشخاص دارای ناتوانی در  ناسهمیه بندی برای زنان و اقلیت ها در پارلم

ای مذهبی پیش بینی شده اظهار نگرانی خدمات عمومی، کمیته در رابطه با اینکه سهمیه اقلیت ها تنها برای اقلیت ه

  69.«کند کرده و نبود اطالعات کافی در مورد اجرای این سهمیه بندی را تقبیح می

ی اساس عنصر کی یواقع وی ا دوره انتخابات حفظ اصل وی اساس های آزادی و بشر حقوق به احترام بنابراین

 وی مدن حقوق بهی دسترس با رابطه در انصاف وی برابر، سالمت مناسب، میتقس ها آن رایز ؛استی دموکراس در

 بشر حقوقی ایساریکم توجه مرکز عنوان قانون به حاکمیت وی دموکراس واحدطور  همین. کنند می نیتضم رای اسیس

  70.است شده جادیای دموکراسی ها تیفعالی برا متحد ملل

 

 یی پاسخگو -4-3

یکی از آثار استقرار قانون است.  حاکمیت یاصل یها یژگیاز و یکیدر برابر قانون  تیو مسئول ییپاسخگو

الملل و تقویت روحیه  الملل در اجرای قواعد حقوق بین المللی قوانین، مسئولیت تابعان حقوق بین حاکمیت بین

 یمعناست که مقامات دولت نیبه ا ییپاسخگو( 55: 1398المللی است. )رحمانی و جعفری،  پاسخگویی در عرصه بین

توان  ادعا نمود  به قانون وجود داشته باشد، می یبندیکه پا یوقت نیرفتار خود مسئول باشند. بنابرا یو شهروندان برا

 ییپاسخگو -وجود داشته باشد. ا دیبا ییدارد. در عمل دو نوع سازوکار پاسخگو تیکه قانون بر همه امور حاکم

که  ستا ییو قضا یحقوق یوجود نهادها یافق ییخگوپاس ی. منظور از سازوکارهایعمود ییپاسخگو -2 ؛یافق

به نقش  یعمود ییها پاسخگو باشند. پاسخگو در خصوص اعمالشان نسبت به آن دیو شهروندان با یعموم گرانیباز

کردن،  یزنیرا ،یجامعه مدن ایرسانه ها  قیاز طر یدولت یشهروندان در پاسخگو کردن و کنترل مقامات و نهاد ها

  71پردازد. یم ینظارت و گزارش ده

 های آزادی و حقوق نقض به منجر که عملی و قانونی اقدامات از اتخاذ ها را دولت احترام به تعهد چند هر

 را الزامات از گسترده تر ای دامنه تضمین به تعهد ؛ ها است دولت منفی تعهدات بر ناظر بیشتر داشته، باز شود می افراد

 تنها میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مندرج حقوق تضمین ها به دولت مثبت تعهدات. است داده قرار توجه مورد

                                                 
67 - CCPR: Concluding observations on the sixth periodic report of Mongolia, CCPR/C/MNG/CO/6, 22 August 2017, Paras.39-40. 
68 - Right to participate in public affairs 
69 -CCPR: Concluding observations on the initial report of Pakistan, CCPR/C/PAK/CO/1. 23 August 2017, Paras.47-48. 
70-OHCHR: Rule of Law - Democracy and Human Rights, http://www2.ohchr.org/english/issues/rule_of_law/democracy/  

 . 75، ص3،1396شماره  ،یحقوق عموم يجستارها،«سازمان ملل متحد فيدر پرتو تعر قانون تيحاكم اصل يها مؤلفه»)(،جه،يان،خديشجاع - 71
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 دولت نمایندگان توسط شان حقوق نقض مقابل در ها تنها دولت توسط افراد که شود می انجام کامل به طور زمانی

 بهره به ای صدمه است ممکن که خصوصی های موجودیت سایر توسط ارتکابی اعمال مقابل در بلکه شوند، حمایت

 مجوز، اعطای قصور ها به واسطه دولت که آید پیش شرایطی است ممکن. شوند حمایت نیز بزنند، حقوق این مندی

 صدمات خسارت جبران یا تحقیق مجازات، پیشگیری، برای کافی مراقبت اعمال یا مناسب، اقدامات اتخاذ در قصور یا

از ارکان  یکیرا به عنوان  ییاگر پاسخگوبنابراین  72شوند. میثاق نقض به متهم خصوصی، اشخاص اعمال از ناشی

 یی، اجرایقانونگذار ینهادها ییتوان متصور بود. نخست پاسخگو آن دو قالب می یبرا میریقانون در نظر بگ حاکمیت

قانون در حقوق  تنقض اصول حاکمی یالملل برا جامعه بین یاعضا ییو دوم پاسخگو یالملل جامعه بین ییو قضا

معتقد ها  تحقق حقوق آن یاز مردم برا یو توانمند تیحما یبرا ی عالی حقوق بشرایساریکمباشد. حتی  می الملل بین

ها  باید با پذیرش مسئولیت خود، از اعمال بی  دولتباشد.  میاست مهمترین مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

 کیفری اجتناب ورزند و پاسخگو باشند. 

 

 

 نتیجه گیری  -5

المللی در  الملل دانست. جامعه بین توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق بین قانون را می حاکمیت

قانون در سطح ملی و  عین توجه به ضرورت احترام به حاکمیت قانون، واکنش مشابهی را نسبت به حاکمیت

که مؤلفه های قدرت نقش غیر قابل انکاری در شکل گیری المللی از خود نشان نداده است. این بدان علت است  بین

قانون در  الملل به عنوان اولین شاخصه این اصل دارند. این مسئله در مورد حاکمیت و محتوای قواعد و مقرارت بین

شود، دو سطح از  الملل صحبت می قانون در حقوق بین الملل نیز صادق است. هنگامی که از حاکمیت حقوق بین

ها اشاره کرد. این  قانون در امور داخلی دولت توان به حاکمیت قانون قابل تصور است. در سطح نخست می حاکمیت

ها باید جامعه را مطابق قانون اداره نمایند. در سطح  قانون در واقع بر این امر متمرکز است که دولت سطح از حاکمیت

 اعمال و خودکامگی از ممانعت برای کلیدی مفهوم اینند.ک الملل موضوعیت پیدا می قانون در حقوق بین دوم، حاکمیت

 از یکی آن به توجه دیگر سوی از و گرفته قرار تحلیل مورد ارزش عنوان به مختلف زوایای از خودسرانه قدرت

 شود.  می شده شمرده مطلوب حکمرانی اساسی عناصر

الملل الزام آور همچنان دارای خالء های زیادی برای استقرار  زیاد، حقوق بین  های با وجود تالش

در  متحد ملل سازمان ارکان متعدد های قطعنامهالمللی است.  قانون به عنوان یکی از الزامات زیست بین حاکمیت

 نظام قانون در حاکمیت گرفتن نظر در بدون که می باشند مطلب این گویای خوبی قانون به خصوص اصل حاکمیت

                                                 
72 -  -OHCHR: Rule of Law - Democracy and Human Rights, http://www2.ohchr.org/ english/issues/rule_of_law/ democracy/ 

,Para.8. 

http://www2.ohchr.org/
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 ضروری بنیاد یک قانون در نظر گرفت.حکومت را پایدار صلحی با و مناقشات از دور به جهانی توان  نمی المللی بین

 سطح در توسعه قانون برای حاکمیت تقویت و شده شناخته عادالنه تر و آمیز مسالمت دنیایی داشتن برای حتمی و

 با .نیست پذیر امکان آن اعمال با جز المللی بین امنیت و صلح ایجاد و است بسیاری اهمیت حائز المللی بین و ملّی

 برقراری می باشند متحد ملل سازمان منشور اصول و اهداف با مغایر که اعمالی هرگونه از جلوگیری برای تفاسیر این

 .می گیرد قرار اولویت قانون در حاکمیت

قانون با خودسری از طرف تابعان  الملل دفاع کرد چرا که حاکمیت بین قانون در حقوق توان از حاکمیت می

المللی از  الملل سازگار نیست و ریشه این موضوع در اصل لزوم وفای به عهد نهفته است. حمایت های بین حقوق بین

منیت حقوق بشر و ایجاد نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف نظارت و پاسداشت صلح و ا

المللی گواه بر این مدعا هستند. البته نباید غافل شد که فقدان یک قانون واحد در  المللی و نهادهای تجاری بین بین

المللی، مشابه آن چه در عرصه داخلی وجود دارد، همچنین نبود قوانین کلی و الزم االجرا که از سوء  عرصه بین

بهانه منافع ملی یا حقوق بشر جلوگیری نماید، چالش های مهمی  ها  از قدرت و اختیارات خود به استفاده دولت

الملل زنده و امید  الملل با آن روبرو است. ولی حقیقت این است که حقوق بین قانون در حقوق بین هستند که حاکمیت

  قانون بهبود یابد. که در آینده نزیک این وضعیت به نفع حاکمیت
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