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  :چكيده

دنبال ه  اواخر قرن هجده و بها در تعيين مقدورات خود ارزشي است كه ازاهميت آزادي انسان     
هاي استقالل آمريكا و انقالب فرانسه بيشتر مورد توجه بشريت و جوامع سياسي قرار جنگ

المللي اين ارزش پس از جنگ جهاني اول و در گرفته است؛ ولي نهادينگي حقوقي و تقنين بين
سه   در الملل  بين  حقوقتحول مفهومي حق تعيين سرنوشت در. قرارداد ورساي متظاهر شد

هاي در ابتدا، هدف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوري. بستر تاريخي قابل طرح است
شكست خورده در جنگ جهاني اول و اعطاي استقالل تدريجي به برخي از مناطق تحت 

ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق تعيين سرنوشت . قيموميت در چارچوب سيستم ماندا بود
از دهه . يافتهاي تحت استعمار و انقياد بيگانگان بسط مفهومي معني استقالل سرزمينبيشتر به 

كراسي، رعايت حقوق بشر و تضمين حقوق وحق تعيين سرنوشت به مفهوم حاكميت دم ،1970
 و ملزومات حق تعيين تمدلوالتغييرات مفهومي، كه  اين. گيري داشته استها جهتاقليت

  سعي گرديد است كه بوده هدف اصلي تدوين اين مقالهچيست،ل الملسرنوشت در حقوق بين
  .آيدبر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته تحرير در 
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 مقدمه

رت هايي است كه انسان به صوها و ستمبخش اعظم تاريخ سياسي بشر، تاريخ محنت
تحت سلطه ديگران بودن و سلب . واسطه سلطه ديگران متحمل شده استه فردي و جمعي ب

شدن آزادي انسان با سرشت و طبيعت او ناسازگار است كه اين امر بشريت را وادار به طغيان 
، فرياد آزادي خواهي و استقالل طلبي انسان 18و سركشي كرده است و نهايتاً در اواخر قرن 

انقالب فرانسه ارمغاني به نام . ستقالل آمريكا و انقالب فرانسه بازتاب يافتهاي ادر جنگ
ناسيوناليسم و آزادي را به بشريت تقديم داشت كه طبق آن ملل با تاريخ، فرهنگ، جغرافيا و 

هاي ملي خاص خود هستند و مضافاً اينكه حكومت صرفاً يك تمدن مشترك مستحق دولت
مان صرفاً بر اساس آن و براي مدت موقت و با درنظر داشتن قرارداد اجتماعي است كه حاك

در نتيجه، مباني متافيزيكي و فراطبيعي قدرت . حقوق اساسي مردم بر آنها حكومت مي نمايند
به تدريج مفهوم آزادي و ناسيوناليسم در  .سياسي پس از انقالب فرانسه به چالش كشيده شد

 )(Self-Determination of Peoples  سرنوشت مردمالملل به صورت مفهوم حق تعيينحقوق بين
 به معناي آزادي عمل در "حق تعيين سرنوشت". در دوره پس از جنگ جهاني اول بيان گرديد

ها غالباً با هويت  نيز داللت به انسان"مردم"تعيين مقدورات و كم و كيف زندگي است و 
. 1هاي قومي و مذهبي دارداقليتگروهي مانند ملت، مردمان تحت استعمار و نژادپرستي و 

 - قومي  يا وجود اقليت  چند قومي ، بافت  جهان هاي  ساختار دولت  مهم هاي  از شاخص يكي
ها و   تنش  مربوط به  شاهد خبرهاياز گاهي هر   كه  شده  امر باعث اين. باشد  مي مذهبي

 و   قومي  در مورد ناسيوناليسم  كه هايي بررسي.   باشيم  نقاط عالم  در اقصي  قومي هاي خشونت
   بافت  كشور جهان14 تنها در  دهد كه  مي  نشان گرفته   و كشورها صورت  جهان ساختار جمعيتي

 فقط چهار   ميان  وجود ندارد و در اين  توجهي قابل  قومي  يا اقليت  نيست  حاكم چند قومي
.  هستند  قومي  گروه  يك تنها داراي  كنند، كه مي   زندگي  در كشورهايي  جهان درصد جمعيت

   است  و مذهبي ، نژادي  قومي ، ناهمگوني  و جوامع  بر جهان  حاكم  اصل  گفت توان  مي بنابراين
 استثناء   يك  قومي  وجود دارد و همگوني  كشورها و جوامع  در همه  گوناگون  درجات  به كه

  (Sambanis, 2000: 447-449).  است

 حدود 1997   تا سال  دوم  جهاني  جنگ  از پايان دهد كه  مي  نشان2000   در سال اي مطالعه
   و مذهبي  قومي هاي  جنگ  مربوط به  نحوي  به  مورد آن80   كه  است  گرفته  صورت جنگ 125
  نتري  بزرگ عنوان ها به  با دولت  قومي هاي  گروه  سرد منازعه  جنگ  پاياناز(Ibid:448). است  بوده
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.   است  شده  مطرح  بيشتر نقاط جهان المللي  و بين  داخلي  موجود در برابر امنيت چالش
و ) لبنان و عراق(   در خاورميانه  قومي  بر سر مسائل حاضر هم   قرن هاي  درگيري ترين طوالني
     بههم اكنون نيز اخبار مربوط . (Brown,1993:6)نمايد  مي چهره) سريالنكا(   ي جنوب آسياي
هاي قومي به صورت بالفعل و بالقوه در كشورهاي مختلف اعم از در حال توسعه و تنش

اگر . هاي جهان قرار دارددر تيتر رسانه) و سريالنكا به عنوان مثالتركيه  سودان،(پيشرفته 
 .دانندها جستجو شود اكثريت آنها هدف خود را تحقق حق تعيين سرنوشت ميانگيزه اين تنش

گونه   اين1998المللي به ميزباني يونسكو در بارسلونا اسپانيا در سال  كنفرانس بيندر يك
 از منازعات موجود در جهان مربوط به تقابل حق تعيين سرنوشت و بسياري تحليل شد كه

تغييرات اينكه  .(Michael and Onno,1998: www.tamilnation.org)ست مربوط اهاحاكميت دولت
 هدف اصلي چيست،الملل و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بين تمدلوالمفهومي، 

 بر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته  سعي گرديد است كه بودهتدوين اين مقاله
  مباحث نظري، استقالل يا حق:  تشكيل شده است قسمتچهاراين مقاله از . آيدتحرير در

   تعيين كراسي يا حقو دم ،ها اقليت   سرنوشت  تعيين ،  حق)وجه بيروني(  مردم  سرنوشت تعيين
  .گيرددر پايان نيز نتيجه تحقيق مورد برسي قرار ميو ) وجه دروني( مردم  سرنوشت

  

 مباحث نظري

 كراسيو دم  انديشه  بسيار متأثر از تحوالت الملل  بين  در حقوق  حق تعيين سرنوشت انديشه
  انسان  آزادي  دانستن  مفروض ليبرال دمكراسي ضمن  نانديشمندا.   استآنهاي  و پارادوكس

 را   آزادي ، مظهر اين  است  بشريت  نفي  معني  به  آن  نفي  كه  و طبيعي  فطري  حق عنوان به 
متفكران دمكراسي معتقدند از  . دانستند  توسط مردم  مردم ، يا حكومت  دمكراتيك حكومت

   برخاسته  دمكراسي  نام  به ، سنتزي  حكومت  بودن و قراردادي  ، برابري  آزادي  مفهوم تركيب سه
 مسلط   گفتمان  به  تبديل  مفهوم  اين  كه  است  چنان  دمكراسي  ناظر بر انديشه  براهين قوت.  است

  ديدگاه  جوهره.(Fukuyama,1992:1-20)  است بعد گرديده   به  بيستم  آخر قرن در ربع
   داراي  بشر بودن  صرف بشر به   كه  است  اين  انساناراده و   آزادي باره در  سياسي انديشمندان

   حقوق  كرد مظهر اين را نقض   آن توان  نمي اي  بهانه  هيچ  به  كه  است  بنيادين  حقوق  دسته يك
  ش خوي  بتوانند سرنوشت مردم   كه  است  اين  آزادي معناي.   است مختاريد و خو ، آزادي بنيادين

   دمكراتيك  باشد، حكومت واقعيتي   مظهر چنين  كه  نمايند، حكومتي  تعيين  خويش  دست را به
   حق  در اين  مساوي  نسبت  به  كه است   مردم  عموم  به  متعلق ، حكومت در دمكراسي. خوانند مي

  اي  عده نان آ  كنند، از طرف حكومت   مردم  تمام  كه  نيست  ممكن عمالً اما چون. شريكند
   مردمند، هميشه  وكيل  كه عده   اين گيرند، ولي  مي  را در دست شوند و حكومت  مي برگزيده
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 خود   مردم  دمكراتيك در حكومت.  هستند  مردم  نظارت  تحت  سازوكار انتخابات براساس
   است آن   يا نمايندگان  مردم دست در  حكومت  هستند، قدرت  خويش  اختيار سرنوشت صاحب
   كه  است  قراردادي حكومت،  بنابراين .  است  از مردم  ناشي  بر مملكت  حاكم هاي  قدرت و تمام
   را بنيادين ي اصل  مجاز نيست حكومت .كنند  منعقد مي  امور خويش  تنظيم  آزاد براي هاي انسان

.  هاست  انسان  آزادي  همان ينبنياد   اصل  كند، اين  نقض  است  برآن  مبتني  قرارداد اجتماعي كه
 :گويد  مي  باره روسو در اين

ندارد و    برتري  از آنها بر ديگري  يك اند و هيچ  شده  خلق  افراد بشر آزاد و مساوي تمام"
   تنها چيزي بنابراين .كند  نمي  حقي ايجاد هيچنيز زور  . خود مسلط شود  ندارد بر همنوعان حق
   به  كه  است قراردادهايي  دهد  را تشكيل بر حق   و حكومت  مشروع درت ق تواند اساس  مي كه

 .)20: 1347،رحيمي( " باشد  شده  افراد بسته  بين رضايت

  سرشتء جز ها آزاد و برابر هستند و اين  انسان  كه  است  براين  فرض  در دمكراسي بنابراين
قرارداد  مفاد   بگذارد، به  احترام  مردم هاي ي آزاد  بهتر بتواند به  حكومتي هرچه.  هاست انسان 

 .  است  شده  بهتر رعايت  مردم فيمابين
 دولت گرفته تا مشاركت تشكيل از توانستند امور خود را   مي عمالً  ديگر، اگر مردم از سوي

  ، هرچه بنابراين. بودند كردند، آنها آزداتر مي مي   و فصل  حل توسط خويشدر اداره جامعه 
   تلقي تري  دمكراتيك  نمايد، حكومت  كماه بر انسان خود را  هاي  بتواند محدوديت كومتيح

   حاكم  خويش  سرنوشت  بيشتر به  مردم  هرچه كه   است  مزبور اين  طبيعي كالم نتيجه. شود مي
و  اصغر   از اين  كه معمايي .شود  مي تر محسوب  كبر دمكراتي ناظر  باشند آزادتر و حكومت

 باًتقري   جامعه  اعضاي  همه نظر موافق   جلب  سياسي  جامعه  در يك  كه  است خيزد اين كبرا برمي
از .  باشند  آحاد جامعه  تمامي كننده توانند منعكس  نميها عمالً  حكومت بنابراين.   است غيرممكن

 ساًضا شرط باشد، اسا اع  تمامي نظر موافق،  گيري  اگر قرار باشد در فرايند تصميم، ديگر سوي
،   مشكل  اين  رفع براي. شود  نمي محقق   كاري  هيچ خواهد شد و عمالً  فلج گيري روند تصميم

   شدن  از فلج امور و جلوگيري  پيشبرد  براي يعني.  شد  مطرح  اقليت-  اكثريت نظريه
 چند اين فرمول با هر . بود49 در برابر 51   يا فرمول  نظر اكثريت  بايد تابع گيري تصميم

 ولي تجربه جوامع دمكراتيك ثابت كرده است كه معضل  دمكراسي آرماني تطابق ندارد،
   اقليت خواهد شد، زيرا اگر گروه   زدوده  در فرايند دمكراتيك  اقليت- از اكثريت برخاسته

  خواهند شد و به كثريت ا  به تبديل   كنند، آنها روزي  را جلب  جامعه  توجه  نظراتي بتوانند با ارائه
 . خواهد شد تعديل   دمكراسي طور خودكار نقايص 

   را در يك  و اكثريت  اقليت هاي  گروه  و جابجايي  بر اقليت  اكثريت  تفوق  فرمول شايد بتوان
  اقليت  در طيف  هميشه  باشند كه هايي  اگر گروه  كرد، ولي  فرض  درست  انساني  همگن جامعه
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 - قومي  ناهمگون  در جامعه  كرد كه  بشر ثابت  سياسي  بايد كرد؟ تجربه ند چهقرار بگير 
   شوند و يا گزينه  همگون  اكثريت  بايد با گروه مذهبي - قومي  اقليت هاي گروه ، فرهنگي
  در  نوزدهم  تا قرن  دمكراسي  انديشمندان"  هانوم هرست"نظر   به.  را بپذيرند  شدن اي حاشيه

   سياسي  جامعه  اينكه براي .(Hannum,1996:294)  نكردند  مطرح توجهيقابل    حل راه ره با اين
   خود به  فطري  از حقاباشند ي   خود حاكم  بر سرنوشت مردم ديگر  باشد و از سوي دمكراتيك

  ادغام يا از  انديشيد كه  برخوردار باشند، بايد تدابيري و صيانت از هويت خويش  آزادي نام
   دمكراسي  ليبرال  گفتمان براساس.  نمايد  جلوگيري طور هميشگي  به هايي گروه   ماندن اقليت
   اين  كه  است سازوكاري  آنهاهويتها از جمله شناسايي  اقليت ويژهسازي حقوقنهادينه
   بيشتر حاكميت خويش   سرنوشت ، به  مركزي  حكومت  در تصميمات  مشاركت ها ضمن اقليت

   را بازتاب  مسلط يا متعارف هاي ها و رويه  انديشه  نهادينگي  كه الملل  بين  حقوق. باشند تهداش
 : چون را در حقوقيهاي آن  و رفع پارادوكس  دمكراسي دهد انديشه مي

نظام سياسي و مشاركت منظم در امور سياسي   دولت، ها در تعيين عمل ملت  آزادي حق. 1
 ،  ) بيروني و درونيسرنوشتحق تعيين (و مدني خويش

        و تاثير در  خويش  و زبان ، مذهب  فرهنگ ها در حفظ و شكوفايي  اقليت حق. 2
، خصوصاً    انساني  بنيادين  ناظر بر حقوق  اولي حق.   است  كرده نهادينه ،هاي سياسيگيريتصميم

سازد و  را مي)  المللي  و بين لي از داخ اعم (  دمكراسي  و مشروعيت پايه   كه ، است حق آزادي
   در حفظ حقوق  از دمكراسي  ناشي هاي  پارادوكس  حل  جهت  كاري  ديگر ناظر برتدبير راه حق

 . ستاها  اقليت
 

   )وجه بيروني( مردم   سرنوشت  تعيين حقاستقالل سياسي و

ـ    ير است  اخ    نيم قرن    طي   شده   شناخته   پايه   از اصول    يكي   سرنوشت   تعيين  حق   كـه   طـوري   ه  ، ب

ي در  الملل   بين  دادگستري   ديوان. نمايند   مي   تلقي   مشروعيت   عناصر اساسي    مثابه   را به    آن  بسياري

  ايـن ،  1971با تأييد مجدد نظر قبلـي خـود در سـال            ) 2004( جريان بررسي قضيه ديوار حايل    

 و تعهـد   اسـت   معاصـر شـناخته     الملل    بين   حقوق   و پايه    اساسي   از اصول    يكي  عنوان    را به   اصل

 ICJ Reports)  تعبيـر كـرده اسـت     (Erga Omnes) "عـام  تعهـد "كشورها را نسبت به آن از نوع 

   از پـيش     را بـيش     آن  ، نقـاط ابهـام       سرنوشـت    تعيين   اصل   دقيق  ، بررسي    همه  با اين  .(2004:155

   آمريكـا بـه    كنگـره 1918   فوريـه 11  لـسه  در ج  ويلسون  با خطابه  كه  اصل  اين. سازد  مي   روشن

البتـه در آن زمـان       .  اسـت    تكرار شـده     ويلسون   معروف   اصل   بار در چهارده    وجود آمد، چندين  

هـاي شكـست خـورده در       شد توجيه تجزيه امپراتوري   برداشت كلي كه از اين اصل مستفاد مي       
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 منـشور  سـناد ديگـري چـون     ايـن اصـل سـپس در ا       . بـود  و ايجاد نظام ماندا      جنگ جهاني اول  

 بـا  .)173: 1368،اركلييـ ( تاكيد گرديد - اروپا    مربوط به    خصوصاً در بخش   - يالتا   و اعالميه   آتالنتيك

  ، جنبـه     زمـان    برخـوردار بـود، در آن        محـدود   اي از دامنـه     مفهـوم   ايندر اين دوره     اين وصف، 

در ارتبـاط بـا جزايـر        (  ملـل    جامعـه    كارشناسـان    دو كميته   طستو   سرنوشت   تعيين   حق  حقوقي

آور    الـزام    قاعـده    يـك    اصـل    اين   رسيدند كه    نتيجه   اين   به   و هر دو كميته     شدمي  بررسي) اوالند

   حـق    هرگونـه    خود در بـودن      نظر مخالف   بر  چنين  آنها هم   . آيد   نمي   حساب   به  الملل   بين  حقوق

 .)(Report of International committee of Jurists,1920:5 كردند تأكيد  طلبي تجزيه

     از2، بند  خود گنجاندهدر  را   اصل  اين  كه  متني ترين رسمي بعد از جنگ جهاني دوم،
   تلقي" متحد  ملل سازمان"   اهداف جمله  مزبور را از اصل   كه  است" متحد منشور ملل" 1  ماده
   اصل  به  احترام  بر مبناي  ملل  ميان  روابط دوستانه سعهتو" :  است  ياد كرده  چنين ، از آن دهكر

 .)173: 1368،اركليي( "... سرنوشتشان  در تعيين  ايشان  و حق  مردم  حقوق تساوي
  سرنوشت  تعيين  و حق  حقوق  تساوي  روابط ملتها براساس  منشور، توسعه1   ماده2بند 

   مطلب  همينبر   منشور نيز مجددا5ً  ماده. كند اد مي متحد ي  منشور ملل  از اهداف را يكيمردم  
   مفهوم  در ارتباط با اين ديگري تصريحات . ارد د  كشورها تصريح آور براي  الزام  تعهدي  عنوان به

 در منشور   آمده  عمل  به هر چند اشارات. دشو  مي  منشور مشاهده76 و 73 مواد   ب در بندهاي
،   است و حدود و ثغور معين  و فاقد تعريف   بوده ها بسيار كلي ملت  سرنوشت  تعيينحق  به

   اين  به و كشورها تا حدي  ملل   سازمان  در رويه  و همچنين  در نظريه  متعاقب  تحوالت ليكن
   حقوقي  مبناي  عنوان  به سرنوشت   تعيين ه اصلب نيز   در عمل بخشيد، چنانكه   معني مفهوم

   تحوالت اين  از جمله.   است  مورد استناد قرار گرفته  و مقابله با تبعيض نژادياستعمار زدايي
 در ارتباط با استعمار   امنيت  و شوراي  عمومي  توسط مجمع  كه  متعدد هاي  از قطعنامه توان مي

  ين تعي  اصل  در آن  كه  و معاهداتي  صادر شده الملل  بين  حقوق  اصول  بيان  و همچنين زدايي
  اسناد، قطعنامه   اين از ميان.  برد ، نام  است  شده  واقع ييد و تصريحأها مورد ت ملت سرنوشت
  هايها و سرزمين به ملت  استقالل  اعطاي اعالميه"   عنوان  تحت  عمومي  مجمع1514مشهور 
  حقوق  اصول ميهاعال"   عنوان  تحت  عمومي  مجمع2625   و قطعنامه)173: 1368،ياركلي(  "مستعمره

  سرنوشت  تعيين  اصل  و تعريف  تصريح  از حيث"ها ملت  روابط دوستانه  به  راجع الملل بين 
  .http://www)  انكارناپذير هستند  حائز اهميت الملل  بين  حقوق  از اصول  يكي  عنوان ها بهملت

tamilnation.org/selfdetermination/instruments/70_2649_GA_Resolution.htm .(  

 دو  نويس ، پيش ، رسماً و باالتفاق1966 دسامبر 16 در   كه  عمومي ، مجمع ارتباط  در همين
   را تصويبسياسي و مدني و حقوق اقتصادي و اجتماعي   حقوق  مربوط به المللي  بين ميثاق
 اجرا   به1976  ا در ساله  ميثاق اين. دكر كشورها  تسليم  امضاء و تصويب   بود، آنها را براي كرده
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  همه"  دارد كه  مي  بند خود اعالم  در نخستين  دو ميثاق  از اين  هر يك  نخست ماده . شد گذاشته
 را   خويش  سياسي  مختارند نظام  را دارا هستند و بنابراين  خويش  سرنوشت اختيار تعيين  مردم
 "گمارند   همت  خويش  و فرهنگي اعي و اجتم  اقتصادي  توسعه  به  و آزادانه دهكر  معين

)(http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm..  

 غير  هاي  سرزمين  اداره  مسئوليت  كه كشورهايي چنين  ، هم ميثاق   ، برابر بند سوم باالخره
  ايل متحد، وس  منشور ملل برابر مقررات" دارند، موظفند  عهده  را به  قيمومت خودمختار و تحت

 .)Ibid( " شمارند  را محترم  آن  نموده  خود را تسهيل  در سرنوشت  مردم  آزادي  حق تحقق
 اثر 1976   در سال  دو ميثاق  اين  اجرا درآمدن  با به  سرنوشت  تعيين  حق  معتقدند كه اي عده

  ناد و منابع اس  عمده  كه مفهومي .)Lapidoth,1995:20(ستا   خود گرفته آور به  الزام حقوقي
    ه همهب   كه  است دهند اين مي   دست ها به ملت  سرنوشت  تعيين  از حق المللي  بين حقوقي

   و مسير توسعه سياسي   وضعيت  آن  موجب  برخوردارند و به  سرنوشت  تعيين ها از حقملت
   و دنبال تعيين   از خارج  مداخله  و بدون  خود را آزادانه  و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي

 و  دهش   بيان كلي   عباراتي  در قالبردم م  سرنوشت  تعيين ، اصل  تعريف ، در اين البته. 1نمايند مي
   حدود و ثغور اين  كه  از عواملي يكي.   نيست  مشخص كامالً  آن حدود و ثغور و ابعاد دقيق

مردم در دوره بعد    سرنوشت عيين ت اصل .  است  آن  تاريخي  بستر تحولكند مي  را مشخص اصل
ها و اسناد  قطعنامه   و عمدهيافت   تكامل  عمدتاً در ارتباط با استعمار زدايياز جنگ جهاني دوم

 از  رسد منظور اصلي  نظر مي  به  كه طوريه  هستند، ب  ضد استعماري  مضامين مربوط نيز داراي
 بر   خارجي هايقدرت   سلطه  با اعمال ابله اسناد مق  در اينردم م  سرنوشت  تعيين  اصل طرح
  ).(Van Der Vyver,2000: 11-13   است ها بودهملت

  آن   در قلمرو ضد اسـتعماري     ردم م   سرنوشت   تعيين   اصل   كه   است   اين   است   مسلم   كه  آنچه
ـ    و در عمـل      تبلور يافته    استعماري  هاي يد از قدرت     خلع   حقوقي   مبناي   عنوان  به     ز در همـين    ني

   ديـوان   آن  در   كـه    هـم   اي   عمـده  قـضاياي .   اسـت    گرديـده    واقـع   قلمرو مورد استناد و اسـتفاده     
 مرتبط    است  ها را يافته   ملت   سرنوشت   تعيين   و تاييد اصل     بررسي   فرصت  المللي  بين   دادگستري

  .هستند )Non-governing territory(  فاقد حاكميتيها و سرزمينبا روند استعمار زدايي
   در نظريـه  و سـپس  )ICJ Rep.,1971:16(  ناميبيا  وضعيت  به  راجع1971   مشورتي  نظريه در

 تأكيـد   المللـي   بين  دادگستري ديوان )ICJ Rep.,1975:12(   غربي  صحراي  به راجع1975  مشورتي
   كـه    اسـت   المللـي   ن بـي    عرفي   حقوق   مسلم  از اصول مردم    سرنوشت    تعيين   اصل   كه   است  دهكر

   بـه    دادن   خاتمـه   تواند براي   رو مي    و از اين     ملتهاست   واقعي   اراده  آزادانه   بيان"   مستلزم   آن  اعمال

                                                           
     سرنوشـت   تعيـين   اصـل   بـه   راجـع  ، صـدر قـسمت  )1970 ( ها  ملت  روابط دوستانه ه ب الملل راجع  بين  حقوق  اصول اعالميه .1

 .هاملت
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جريـان     در1995همچنين در سال     .)Ibid( " شود   مورد استناد واقع    استعماري   هاي وضعيت  كليه
 فاقد حاكميت   يها از مصاديق و سرزمين    المللي آن را  قضيه تيمور شرقي، ديوان دادگستري بين     

به عبارت ديگر، ديوان از جهـت       . دانسته است كه مردم آن از حق تعيين سرنوشت برخوردارند         
 :Drew,1999 (ي بــطل تلقــي كــرده نــه جــداييي آن را  در ادامــه رونــد اســتعمارزداييمــاهو

www.tamilnation.org (  

 ، داد  ارائهمردم   سرنوشت تعيين   از اصل  ديوان  كه  تعريفي  بودن  عام رغم علي نابراينب
   تعيين  اصل  داخلي  جنبه  و به  غيراستعماري هاي وضعيت  به  اصل  اين  و اعمال  تسري چگونگي
.  مورد وجود ندارد  در اين  و نظر صريحي  قرار نگرفته  ديوان  مورد بررسي  حال  تا به سرنوشت
 تا  دهد كه  مي  نشان  سرنوشت  تعيين  اصل  اجرايخصوص در   ملل ن سازما  ديگر، رويه از سوي

هاي  و سرزمين  نژادي  تبعيض، استعماري هاي اساساً در ارتباط با وضعيت  اصل  اين1970دهه 
 موارد  گونه عمدتاً در اين  نيز  و در عمل  بوده نهاد   اين  عمده  مورد توجهتحت اشغال و انقياد

 دبيركل راجع 1998حتي در گزارش  .  است  يافته  مداخله  به متحد خود را موظف   ملل سازمان
هاي فاقد حق به حق تعيين سرنوشت، موارد فلسطين و صحراي غربي از مصاديق سرزمين

بديهي است كه . تعيين سرنوشت تلقي گرديده و نسبت به ادامه اين وضعيت ابراز نگراني شد
 Report (شوندهاي تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقي ميندو مورد فوق از مصاديق سرزمي

of  Secretary-General,1998, A/53/280(.  

 و   سياسي هاي و حمايت  گرفته  صورت  ملل  سازمان  از سوي  كه  مداخالتي بنابراين
 اند نه ه بود  نژادي  و يا تبعيض  استعماري  سلطه  تحت  كه هايي ديگر كشورها از ملت اقتصادي

در مواردي .   است  شده  نيز واقع  مورد تشويق  بلكه  نشده  تلقي المللي  بين حقوق تنها مغاير 
   از حمايت  سرنوشت  تعيين  فاقد حق هاي از ملت  متحد در حمايت  ملل  سازمان مداخالت 

   اجرايي ا و اقداماته مجازات  وضع  به  مبادرت  امنيت  شوراي  و در آن  فراتر رفته صرف  سياسي
 . 1 است دهكر منشور   هفتم  فصل تحت  خاص

   سازمان ملل  در آنها مستند مداخله  سرنوشت  تعيين  حق  كه  موارد عمده محور مشترك
  هاي وجود رژيم البته.   است  بوده  خارجي  استعماري  با سلطه  مقابله  است متحد قرار گرفته

   بلكه  است  نشده  تلقي  از خارج  استعماري  و رودزيا الزاماً سلطه نوبي ج  آفريقاي نژادي  تبعيض
   گرديده  مطرح  سرنوشت  تعيين  حق  نقض  مسأله  از داخل  نژادي  تبعيض  رژيم لحاظ تحميل  به

                                                           
ــا  عليــه1966 در   صــادره221 و 1965 در   صــادره217 و 216   شــماره هــاي  قطعنامــه: ك. ر.1    اول  دو قطعنامــه طــي.  رودزي

   ايـن   از شناسـايي   ديگر خواست  و از كشورهاي    را محكوم   ژادي ن   تبعيض   رژيم   رودزيا و تأسيس     استقالل   اعالميه  امنيت  شوراي
   نفتـي    صدور محصوالت    تحريم   ضمن   امنيت   شوراي 221  در قطعنامه . كنند   مي   خودداري   آن   به   نظامي   تجهيزات   و ازارائه   رژيم

 . آورد  عمل  به  رودزيا ممانعت  رژيم  به نفت از زور از صدور   با استفاده  ضرورت  تا در صورت بريتانيا خواست  رودزيا از به

   وضـع   جنـوبي   آفريقـاي   رژيـم   منـشور عليـه    هفتم  فصل  تحت  اقتصادي  تحريمات  متعددي هاي  قطعنامه  نيز طي  امنيت  شوراي
  . است كرده
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نظر از   نيز، صرف  موارد خاص  در اين  هر حال به.   است  شده المللي  بين  مداخله و موجب
 آشكار و   و رودزيا، ممنوعيت  جنوبي  آفريقاي  نژادي  تبعيض هاي رژيم  استعماري تاريخچه

 از   در حمايت ، مداخله الملل  بين  حقوق  از قواعد بنيادين  يكي  عنوان  به  نژادي  تبعيض مسلم
 . 1 است  ساخته  ملتها را موجه  اين  سرنوشت تعيين حق

 عمدتاً در ردم م  سرنوشت  تعيين  اصلازمان ملل، در ربع  اول حيات س  كه  است روشن
ماحصل .   است پيدا كرده  تكاملهاي فاقد حاكميت وسرزمين   استعمار زدايي ارتباط و در جريان

 تا 1980 سرزمين بود؛ از 70، استقالل 1979 تا 1945هاي هاي ملل متحد بين سالفعاليت
 1999و مورد آخر نيز استقالل تيمور شرقي در  سرزمين ديگر به استقالل رسيدند 28 نيز 1995

  بنابراين. )115: 1386اخوان خرازيان،( شد هاي غيرخودمختار محسوب ميبود كه البته جزو سرزمين
       مطرح  سؤال ، اين هاي فاقد حاكميت و نادر بودن سرزمين استعمارزدايي  پايان  به  توجهبا

   و يا اينكه  است  يافته  پايان الملل  بين  نيز در حقوق سرنوشت   تعيين  آيا كاربرد اصل  كهشودمي
   اصل  را كه  جديدي  قلمروهاي  سرنوشت  تعيين  اصل  مفهوم  بودن  و عام  وسعت  به بايد با توجه

 . مورد استناد قرار گيرد، باز شناخت تواند در آن  مي  سرنوشت تعيين

   اساسي  جديد، سؤال  در قلمروهاي  سرنوشت  تعيين  اصل  و اعمال  تطبيق  براي در تحقيق
   ديگري  قلمروهاي  به سرنوشت   تعيين  آيا اصل  كه  اين  است  مطرح الملل  بين  از نظر حقوق كه

ال همان تغييرات مفهومي ؤ پاسخ به اين س يا خير؟  است  اعمال  قابل غير از استعمار زدايي
  .هاي گذشته به خود ديده استر دههجديد است كه حق تعيين سرنوشت د

  

 حق تعيين سرنوشت  وها اقليت  

دقيقتر و    مرور زمان  به  سرنوشت  تعيين  حق ، ابعاد مفهوم  نظر حقوقداناني چون كاسسه به
  هاي  در ابتدا بيشتر در مورد سرزمين  مفهوم  اينطور كه گفته شدمانه .  است تر شده شفاف
 بعد   به1960   از اواسط  دهه  ولي  داشت  مصداق  نژادپرست هاي  و رژيم استعماري  ، سلطه تحت

 در   سرنوشت  تعيين  حق  كردند مفهوم  كسب  استعمار استقالل  تحت هاي سرزمين   اكثريت كه
         پيدا كرد  و مصداقي  مفهومي  تسري  استبدادي  كشورهاي  زير سلطه ها و مردم اقليت مورد

)Cassese,1995:341(.كندها دو مفهوم زير را متبادر مي حق تعيين سرنوشت براي اقليت:  
  ؛)Territorial and Cultural Autonomy( خودمختاري سرزميني و فرهنگي .1

 .هاي كالن جامعهگيريها در تصميممشاركت موثر اقليت .2

                                                           
 ، حق  است  مورد استناد قرار گرفته زدايي غير از استعمار   در قلمروي    سرنوشت   تعيين   اصل   در آن    ديگر كه    تنها مورد استثنايي   .1
  .). ES - 7/2  شماره  به  عمومي  مجمع1981   سال  اضطراري  جلسه  قطعنامه ك.ر (  است  فلسطين  مردم  سرنوشت تعيين 
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  طبق.  وجود ندارد ومي عم  شده  پذيرفته  تعريف  يك  يا عضو اقليت  اقليت  مفهوم درباره
   كرده ارائه) ها  امور اقليتمخبر اسبق سازمان ملل در (" فرانچسكو كاپوتورتي"   كه تعريفي

 :است
  جامعه   يك  جمعيت  با كل  در مقايسه  از لحاظ عددي  كه  است  از گروهي  عبارت اقليت"
   يك داراي   آن ، اعضاي  است پايين   نفوذ آنها در جامعه دهد و ميزان  مي  را تشكيل  نازلي رقم

   دارد و اعضاي تفاوت   جامعه  جمعيت  با بقيه  كه  بوده  و قومي ، مذهبي  زباني هاي  ويژگي دسته
 "باشند  مي  و زبانشان ، مذهب ، سنن  حفظ فرهنگ  براي  همبستگي  حس ها داراي اقليت

Capotorti,1985:385)(. 

   از تبعيض  آنها اغلب؛ نبودند  حمايت  تحت ها چندان ، اقليت ل او  جهاني  از جنگ تا قبل
 و   حفظ برابري  در جهت  و معاهده  قانون بردند، و تنها شمار اندكي  مي  خود رنج عليه اعمالي
 خود وجود   و مذهب ، سنن  از آداب روي  آنها در دنباله  از آنها داير بر آزاد گذاشتن حمايت
  كشورهاي - از كشورها اي ها در پاره  اقليت  از حقوق  اول  جهاني  از جنگ پس.  داشت

   شكست  و كشورهاي  يافته  آنها افزايش  خاك  قلمرو سرزميني  كه ، كشورهايي جديدالتأسيس
   معاهده  انعقاد يك  يا در پي  حمايت  آمد، اين  عمل  به  حمايت-)  آلمان استثناي به ( خورده

   به  ملل  جامعه  عضويت  به  كشوري  پذيرش  و يا در آستانه  يا دو جانبه جانبه چند  المللي بين
 تمهيد   تحوالت  اين  دنبال  نيز به  ملل  مرتبط با جامعه  ساز و كار نظارتي يك.  پيوست  مي وقوع

 حفظ  براي   اساسي  از حقوق كه  شد  داده ها اجازه  اقليت تنها به   از كشورها، نه در برخي. گرديد
  هاي  حفظ شاخص  جهت  شخصي  خودمختاري  نوعي  خود برخوردار باشند، بلكه هويت

 ).117: 1380اميدي، ( شد آنها داده  نيز به فرهنگي

 تا  افراد متمركز شد   از حقوق  بر حمايت  جهاني ، تأكيد مجامع  دوم  جهاني  از جنگ پس
ها   اقليت  مسأله  به  توجهي  بشر چندان  حقوق وط به مرب  از معاهدات  بسياري نتيجتاً گروهها؛

   حقوق توان  مي  بود كه ، تصور برايناوالً:   داشت  دليل ها سه  اقليت  به  از توجه غفلت. كرد نمي
   به  با عنايت ويژه   بشر به  حقوق هاي  و كنوانسيون  معاهدات  و تصويب ها را با تدوين اقليت
ها   اقليت  برخي  كه  وجود داشت  مواردي  جهاني  دو جنگ  داد؛ ثانياً بين شش پو تبعيض  عدم اصل

   با آن  كه  خارجي  ندادند و با دول  نشان  بودند، وفاداري  شهروند آن  خود كه متبوع   دولت به
ها  ت از اقلي  بسياري جا كه از آن دادند؛ ثالثاً  مي  همكاري  داشتند دست  و فرهنگي زباني  شباهت
   تصور براين  سياسي  خود بازگشتند، در محافل  اصلي هاي  موطن  به  دوم  جهاني جنگ در پايان
   طرفداران  كه  نگذشت اما ديري .)همان(   است  شده  حل ها تا حد زيادي  اقليت مسأله شد كه 
 حفظ   براي ي تنهاي  بشر به حقوق  و قواعد موضوعه  مقررات  شدند كه ها متوجه  اقليت حقوق
   خود را به  توجه  دوباره المللي بين   جامعه  شد كه  اين نتيجه. باشد  نمي ها كافي  اقليت حقوق
   ميثاق27   در ماده  مفاد مندرج زمينه  در اين  كاري  پيشرفت اولين.   ساخت ها معطوف  اقليت قضيه
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 در آنها   كه در كشورهايي": دارد  مقرر مي بود كه) 1966 (  و مدني  سياسي  حقوق الملل بين
   خود محروم  آنها نبايد از حقوق  به  وجود دارند، افراد متعلق  و قومي ، مذهبي  زباني هاي اقليت

   خود مراوده زبان   و براساس  كرده  خود عمل  و مذهب  فرهنگ گردند، آنها بايد بتوانند طبق
 ي آغاز ، ولي  داشته  محدود الذكر دامنه  فوق  ماده هرچند مفاد.)Thornberry,1991:141( "نمايند
 اسناد  البته. آيد  مي  حساب ها به  اقليت  حفظ حقوق  در جهت المللي  بين هاي  تالش براي  خوب

  كميته" .  است  رسيده المللي  بين  جامعه  تصويب ها به  اقليت  بر حقوق  دال ديگري  حقوقي
   موجب ، به  و سياسي  مدني  حقوق المللي  بين  ميثاق  بر اجراي رت نظا ، نهاد مسئول" بشر حقوق

   ماده  نقض  بودند قرباني  مدعي  كه  داشته هاي ، شكايت  ميثاق  همين  مربوط به پروتكل اختياري
   عمومي كنفرانس   تصويب  به1960 در   كه"  آموزشي  پيكار با تبعيض معاهده" .اند  شده27

   مطلوب آموزشي هاي   فعاليت  دادن  انجام  براي  ملي هاي  اقليت ، از حق  است يونسكو رسيده
 از   هر گروهي  به  را نسبت  تبعيضي و هرگونه) 5  ماده(آورد   مي  عمل  به  ويژه  حمايت خودشان
  .)68: 1377لوين،()   اول ماده.( كند  مي  ممنوع اشخاص

   به ها مدتي  اقليت  حقوق جمله از  بشر،   حقوق مربوط به هاي   سرد تالش با تشديد جنگ
ها در   اقليت  حقوق  شناسايي  در جهت ، اقداماتي  جو سياسي  شدن با آرام.  شد  سپرده فراموشي

در   مجمع اين( در اروپا   و همكاري  امنيت  و كنفرانس  ملل  خصوصاً سازمان المللي  بين مجامع
  ترين كامل.   پذيرفت صورت)   يافت  در اروپا تغيير نام  و همكاري  امنيت  سازمان  به1995  سال

  هاي اقليت  به  متعلق  اشخاص  حقوق  اعالميه"پردازد،  ها مي  اقليت  حقوق  منحصراً به  كه سندي
  آراء به   اتفاق  متحد به  ملل  عمومي  در مجمع1992 در   كه  است"  و زباني ، ديني  يا قومي ملي

  اشخاص  حقوق  و تحقق ترويج"   كه  است  آمده  اعالميه  اين در ديباچه.   است  رسيده تصويب
 بر  مبتني  دمكراتيك  چارچوب در يك...   جامعه ناپذير تحول  جدايي ها بخش  اقليت  به متعلق

  هويت  كه  شده  عضو خواسته هاي  از دولت  اعالميه  اول در ماده. "...  است  قانون حاكميت
 براي"   كه  كرده ها را دعوت  نيز دولت  عمومي مجمع.  كنند  و تقويت ها را شناسايي اقليت

 در  ويژه  را، به  تدابير ضروري ، تمام  اعالميه  اين  اصول  و بايسته  شايسته  ساختن  علمي ترويج 
 .)67 :لوين( " گيرند ، در پيش گذاري  قانون عرصه

   سازمان اسبق   دبير كل  غالي  پطروس از سوي پطروس  " صلح  دستور كار براي" در گزارش
  رغم  به شود كه  مي گيرد خاطرنشان  مورد استناد قرار مي المللي  بين  سند مهم  يك  متحد كه ملل

 و  گرايي ملي"،  اي  و قاره اي  منطقه اتحادهاي  ها در چارچوب  دولت فزاينده  همكاري
،  آميز قومي  خشونت شوند و مبارزات  پديدار مي  تازه جا با شدتي  و آنجا  در اين طلبي استقالل

 او ".افكند  مي  مخاطره ها را به  دولت  و يكپارچگي ، وحدت  يا زباني ، فرهنگي ، اجتماعي ديني
 بشر   حقوق ، رعايت  مسائل  اين  حل  براي  از شرايط ضروري يكي"  ورزد كه  تأكيد مي چنين هم
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 )69 :لوين( ".  است- يا زباني ، اجتماعي  يا ديني  قومي هاي  از اقليت  اعم-ها اقليت  حقوق هويژ و به
" كپنهاگ سند مالقات" آمد،  راستا بيرون   در اين  كه  سندي ترين اروپا مهم در سطح

  كنفرانسي( 1
 سند از لحاظ  د اينهر چن. بود)  اروپا  و همكاري امنيت   كنفرانس  اعضاي  ابعاد انساني در باب
 سند مقرر  اين. باشد  برخوردار مي  زيادي  سياسي  قطعاً از اهميت ، ولي  نيستآورالزام حقوقي 

 و   دمكراتيك  سياسي  چارچوب  بايد در يك  ملي هاي اقليت   مربوط به  مسائل دارد كه مي
   انساني  از حقوق  ملي هاي يت اقل  به  وابسته گردد؛ اشخاص   و فصل  حل  قانون  حاكميت براساس

   انتخاب  به  ملي- قومي  اقليت  يك  به  شخص  يك  برخوردارند؛ وابستگي  تبعيضي  هيچ بدون
   گردد؛ و اعضاي  تبعيضي گونه  هيچ  نبايد متحمل انتخاب   بخاطر اين گردد و شخصي  برمي وي
 و   كشورشان  در داخل رارداد فيمابين ق خود و برقراري   خاص  نهادهاي سيسأ ت  حق  اقليت يك

 حفظ   به ها را موظف  سند، دولت اين. مستقرند را دارند  در خارج  خود كه  گروه با اعضاي
   خود مواريث ها بايد در مراكز فرهنگي و تحصيلي كند و دولت  مي  ملي هاي  اقليت هويت

 مؤثر در   مشاركت بايد فرصت ها اقليت  چنين هم.  قرار دهند ها را مورد مالحظه  اقليت فرهنگي
  را ملزم ها اقليت  اعضاي نينهمچ سند  اين. باشند   خود را داشته  متبوع  دولت امور عمومي

 .)119: 1380اميدي،(  بشمارند خود را محترم   متبوع  دولت  ارضي  تماميت سازد كه مي
  نظر اين  مورد  اهداف  تحقق ممكن  هاي  از راه  را يكي  خودمختاري ، اعطاي سند كپنهاگ

 حفظ و   را جهت هايي  بايد گام  امضاء كننده هاي  سند، دولت  اين35   ماده طبق. شمرد سند برمي
 بارز  هاي  از راه  بردارند و يكي  و قومي ، فرهنگي ، زباني  مذهبي  ارتقاء هويت ايجاد شرايط براي

 شرايط  توانند طبق ها مي  دولت البته. باشد ها مي  اقليت  اين  به  خودمختاري  امر، اعطاي اين  تحقق
 .)همان(  نمايند  صالحديد خود تعيين  را بنا به  خودمختاري  و دامنه  كرده  خود عمل و مقتضيات

 امنيت   كنفرانس  در چارچوب  كه  ملي هاي  اقليت  كارشناسان  گردهمايي ها طي  اقليت مسأله
در .   قرار گرفت  و بررسي  شد، مورد بحث  در ژنو تشكيل1991جوالي  ر اروپا د و همكاري 

  مقوله يك...   ملي هاي  اقليت موضوع"   نظر دادند كه  گزارشي  طي  كارشناسان گردهمايي  اين
 "گنجد  نمي  مربوطه  كشورهاي  امور داخلي  و منحصراً در مقوله  بوده المللي  بين مشروع 

   هستند، حقوق  ساكن  ملي  اقليت  غالباً يك  كه  تأكيد كردند در مناطقي چنينهمآنها . )120:همان(
   مزبور به  گزارش  چهارم  قسمت.)همان(  ملحوظ شود  همه  براي  تبعيض  بايد بدون انساني

  :خوانيم  مي  قسمت در اين.   است شده  اشاره خودمختاري

                                                           
1
. "Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the 

CSCE".  
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 واحد را   رويه  اقتباس  كه  كننده  كشورها شركت سي اسا  قانون هاي  نظام  تنوع  به با توجه"
   كه  نتايج اين.  دارد رسيدند  دمكراتيك  صبغه  كه  مطلوبي  نتايج  رو آنها به كند؛ از اين  مي مشكل

  : عبارتند از  است  يا خودگرداني  خودمختاري  نوعي  اعطاي متضمن
 ؛  و مشورتي يريگ  تصميم ها در نهادهاي  اقليت حضور نمايندگان -
 ها؛  امور اقليت  و فتق  رتق  براي  خاص  و مجامع  انتخابي ايجاد نهادهاي -

  شامل   سرزميني  ايجاد خودمختاري چنين  و هم  خودمختار و محلي مراكز اداري -  
 ؛ اي  آزاد و دوره  انتخابات  در قالب  و اجرايي گذاري، قانون مشورتي نهادهاي

 ؛  مقدور نيست  سرزميني  خودمختاري  كه  در جاهايي  و يا اداري شخصي  خودگرداني  -
 .)120-25:همان(   محلي  و شمايل  شكل  غيرمتمركز و داراي ايجاد دولت  -

  عنوان  تحت1991   ژنو در سند مسكو در سال  ملي هاي  اقليت  كارشناسان مفاد گزارش
مورد تأييد و  1 " اروپا  و همكاري  امنيت  كنفرانس  ابعاد انساني باره  مسكو در سند گردهمايي" 

  كميسيونر عالي  يك  انتصاب بيني  پيش  نيز ضمن  هلسينكي1992  تصميمات.  تأكيد قرار گرفت
 "  اوليه اقدام"   و توصيه" هشدار اوليه"   ارائه  وظيفه  شخص  اين  كه ، مقرر داشت  ملي هاي اقليت 

 ,International Legal Materials) را خواهد داشت  ملي هاي  اقليت  مربوط به هاي  تنش در قبال

1992: 1395 - 1399  .(  
  دوباره   مورد توجه  يوگسالوي  بحران  در جريان طور گسترده   به  قومي هاي  اقليت مسأله

  و يك ) شد  تشكيل  در الهه كه (  صلح  كنفرانس  اروپا يك  جامعه1991   اوت27در .  قرار گرفت
.  كرد تأسيس  يوگسالوي   بحران  با ابعاد مختلف در رابطه)  بادينتر يا كميسيون (  داوري كميسيون

  نويس پيش" از آنها   يكي  كه  قرار گرفت د بحث مور مختلفي   مسائل  صلح در كنفرانس
   مسأله  به كنوانسيون  از مفاد اين   در برخي  بود كه"1991 نوامبر 4 در   كارينگتون كنوانسيون

 خودمختار  ساختارهاي  تشكيل  توصيه  كنفرانس  اين  كنندگان  شد؛ شركت  توجه  ملي هاي اقليت
جا  ها در آن  اقليت  كه مناطقي  براي)  باشد  و قضايي ، اجرايي ريگذا قانون دار وظايف  عهده كه(

 .)121:اميدي(  نمودند دهند، ارائه  مي  را تشكيل اكثريت
 در   وزيران  در سطح كه (EPC) " اروپا  سياسي همكاري”العاده  فوق ، در اجالس  براين افزون
 جديد در  هاي  دولت  شناسايي هنما براي را رئوس"   عنوان  تحت اي  برگزار شد، بيانيه بروكسل
 با حفظ و   در رابطه  مواردي  در آن  منتشر گرديد كه"  و اتحاد شوروي  شرقي اروپاي
ها   دولت  اساسي  بر تعهد قانون  اروپا مبني  جامعه پافشاري.   است ها آمده  اقليت حقوق رعايت

                                                           
1.Document of the 1991 Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the 

CSCE. 
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 در   توجه  قابل  از ديگر مطالب  كشورشان خص مش ها و مناطق  گروه  به  خودمختاري اعطاي  براي
 از   ناشي  بر دردهاي شد تا مرهمي  تجويز مي  دليل  اين  به شايد خودمختاري.   است  موضوع اين

 عضو و توسط 5 از   متشكل  كه- داوري كميسيون .)همان(  باشد  بوده  و مكانيكي اتحاد اجباري
ها   اقليت  با مسأله  نوعي  به- شدند  اروپا انتخاب و جامعهعض  كشورهاي  اساسي  قانون هاي ديوان

 با   نكرد، ولي  صراحتاً اشاره  خودمختاري  مقوله  به كميسيون هرچند اين.   است برخورد داشته
  كميسيون".  قرار داد  را مورد توجه  آن  نوعي  به"  كارينگتون كنوانسيون نويس  پيش"  استناد به

 و  الملل  بين  حقوق ها بايد طبق  دولت  از جانشيني  ناشي  مسائل كرد كه  تأكيد چنين  هم" داوري
   كميسيون اين.  گردد  و فصل ها حل  افراد و اقليت  و حقوق انساني   حقوق  به  ويژه با توجه

  اس براس شان  هويت  شدن  شناخته  حق  و قومي ، مذهبي  زباني هاي اقليت   براي  افزود كه چنينهم
  (International Legal Materials 31,1994: 1494 – 1499).   محفوظ است الملل   بين حقوق

  رعايت  به ها را ملزم ، دولت الملل  بين  حقوق  معيارهاي  كرد كه  بادينتر نيز اعالم كميسيون
 پيشنهاد  نينچ  هم  كميسيون اين.   است دهكر "چرا  و چون قواعد بي"  عنوان ها به  اقليت حقوق 

 در   ساكن هاي  صرب  به  مورد كميسيون در اين (  اقليت هاي  گروه  اعضاي  به  كه  است دهكر
   حق  اختيار خود براساس  خود را به  مليت  شود كه  داده اجازه)  دارد  اشاره كرواسي

   بحران  حل ي برا  كه  بعدي هاي اما در تالش .)120-22:اميدي(  نمايند  مشخص سرنوشت تعيين
 با   كه  ديتون  رو در توافقات از اين.  نيامد ميان   به  از خودمختاري  حرفي  گرفت  صورت بوسني

   چيز ار جمله  همه  بشر در رأس رسيد، حقوق   انجام  به1995 آمريكا در دسامبر  ميانجيگري
    فظ هويتنقطه عطف حقوق بين الملل در خصوص ح .)همان(   قرار گرفت خودمختاري

توان اقدامات شوراي امنيت در ايجاد منطقه امن در كردستان عراق در سال ها را مياقليت
 در خصوص 1999   ژوئن10   تاريخدر 1244  قطعنامه  و صدور688 و بر اساس قطعنامه 1991

 مه ضمي  قسمت5، در بند   يوگسالوي  از تصميم  با استقبال 1244 در قطعنامه. كوزوو ذكر كرد
  در  ماهوي توانند از خودمختاري  كوزوو مي مردم“.   است  آمده  چنين  امنيت  شوراي قطعنامه 

مقرر   ، چنين  قطعنامه8 در بند  چنين هم. ” برخوردار باشند  يوگسالوي  فدرال  جمهوري داخل
 ه ك  سياسي  موقت  موافقتنامه  چهارچوب  يك  تأسيس  سمت  به روند سياسي “.گردد مي

 و   پرامبويه  توافقات  كوزوو ايجاد نمايد بايد با در نظر گرفتن  براي  ماهوي خودگرداني 
.  پذيرد  صورت  منطقه  و ديگر كشورهاي  يوگسالوي  جمهوري  ارضي  و تماميت حاكميت اصول

و    خودگردان  نهادهاي  تأسيس  نبايستي  مسائل  و فصل  حل  براي  طرفين  بين مذاكرات و
 .http://www.nato.int/Kosovo/docu/u990610a( " برد  يا از بين  تأخير انداخته  را بهمكراتيكد

htm.( 

   شرايط، برقراري  در برخي  داد كه  نشان  عراق  شمال  امن  كوزوو و منطقه چون  مواردي
 حفظ  تنها راه   امنيت  شوراي  كه  است  در جايي  الزام اين.   است  الزامي خودمختاري  سيستم
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،   مركزي  دولت  كه  هنگامي دهد و يا به  مي  تشخيص  خودمختاري ها را برقراري اقليت  هويت
   جامعه  ديدگاه علي ايحال، .دهد  تهديد قرار مي  در معرض  سختي ها را به اقليت  حقوق

   و براساس كارانه ه، محافظ محتاطانه  بسيار هااقليت   سرنوشت  تعيين  حق  در قبال المللي بين
در رويكرد .   است  گرفته  شكل الملل بين   نظام  بودن  محوري- دولت  موجود، ازجمله واقعيات

   و حق  انكار و تغيير است  غيرقابل واقعيت   يك  شده  تثبيت هاي  دولت ، مرزهاي الملل  بين جامعه
  دارد  كشور مصداق  يك  حاكمان عيين ت براي ،  ارضي  تماميت  تنها با احترام  سرنوشت تعيين

)834-346:Cassese(.از المللي  بين  نيز در متون نمايندگي   دمكراسي  مفهوم ، حتي  نظر كاسسه  به  
 و   تعريف  با قاطعيت و اقتصادي  ، فرهنگي ، سياسي  مدني  ناظر بر حقوق1966   ميثاقين جمله

 و   روابط دوستانه ، اعالميه ميثاقين(  المللي  اسناد بين ترين مهم كه  طوري ، به  است تجويز نشده
 از   سو و حمايت يك  از  سرنوشت  تعيين  حق  بين همگي)  1975 در  هلسينكي سند پاياني

 دو پيوند   اين  بين كه   اسنادي ها آشكارا از تدوين دولت. اند  شده  قائل  آشكاري ها تفاوت اقليت
  .)Ibid( اند  گزيده  باشد دوري قائل

  با  مساوي  كه  سرنوشت  تعيين  حق  با تفسير موسع المللي  بين  سو، جامعه از يك
  شديدي  خونريزي  به  تفسيري  چنين  است  ممكن  شديد دارد و حتي  باشد مخالفت طلبي جدايي

   وظيفه در زمره) ها  اقليت شامل(ها   افراد و گروه  حقوق  ديگر، رعايت منجر شود و از سوي 
   يكديگر آشتي  دو را به  اين  كه  سازوكاري كاسسهبه نظر .   است  شده ها شناخته دولت

   تعيين  حق  مفهوم  كه ، هرچه  نظر كاسسه به .)Ibid:350-351(است "خودمختاري"دهد مي
  يت و واقع  قانوني  حق  بين  بگيرد، شكاف فاصله طلبي  و جدايي  خواهي  از استقالل سرنوشت

  نشست "   بر مصوبات  گذاشتن  با صحهوي .يابد مي   بسيار كاهش الملل  بين  نظام سياسي
   ازجمله  كه  معتقد است"  ملي هاي  اقليتباره اروپا در   و همكاري  امنيت  كنفرانس كارشناسان

  از تقويت   است  عبارت  قومي هاي  اقليتو ها گروه   سرنوشت  تعيين  حق  تحقق كارهاي راه
   ميزان و اعطاي (Participatory rights) مشاركتي ، حقوق)Positive actions( مثبت اعمال
پردازد و  كارها مي  از راه  هر يك  تشريح  به  سپس كاسسه.  آنها  به  خودمختاري توجهي قابل

و    نابرابري  تحمل هها مجبور ب  اقليت  اينكه  به  با توجه”:گويد  مي  مثبت  اعمال  مفهوم درتشريح
آنها   ماندگي  عقب ها موظفند كه  نابرابري  اين  تسكين ها براي اند، دولت  بوده  زياديهاي تبعيض

ها  اقليت   به  كه  است  از حقوقي است   عبارت  مشاركتي حقوق.  كنند ها جبران  زمينه  در تماميار
اگر   گيرد كه  مي  نتيجه كاسسه. دهد  مي ياسي س گيري  در فرايند تصميم  مشاركت  و تضمينامكان
ها  دولت هستند،   سرزميني  خودمختاري  باشند و خواهان  تمركز سرزميني ها داراي اقليت
از سوي ديگر، جيمز كرافورد از (Ibid:352-355). " اعطا كنند  آنها خودمختاري  به  كهدموظفن

الملل هيچ نوع شناسايي براي  كه در حقوق بينالمللي نيز تاكيد داردحقوقدانان صاحب نام بين
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توانند با استناد به ها نميهاي قومي و اقليتجدايي طلبي يكجانبه صورت نگرفته است، گروه
 تعيين سرنوشت در داخل يك قح. الملل به طور يكجانبه خواستار جدايي شوندحقوق بين

احترام به تماميت ارضي آن معني دولت به معني مشاركت گروهها و مردم در نظام سياسي با 
 قوي براي استقالل باشد، اين تنها حق دولت مركزي و حتي اگر درخواست مستمر. دهدمي

 1945المللي از به نظر كرافورد، در جامعه بين. است كه چگونه به اين درخواست پاسخ دهد
شته باشد و سازمان اي از سرزمين يك دولت مستقر و حاكم قصد جدايي داسابقه ندارد كه پاره

 .)Crawford, 1997 (ملل بر آن صحه گذاشته باشد 
  

  )وجه دروني( مردم   سرنوشت  تعيين حقدمكراسي و

 سو،  از يك.   ارتباط است  در اين بهمي م  قرائن  حاوي  سرنوشت  تعيين اصل  اسناد مبين
 را   و آن  است  و كلي  عام شت سرنو  تعيين  از اصل  شده  ارائه  شد، تعريف گفته   كه طوريهمان
  المللي  بين  حقوقي  شخصيت  و داراي  غير مستعمرهيها ملت ها، از جملهملت   همه  حال شامل

   تماميت  افكندن  موجود از مخاطره هاي  اسناد و قطعنامه  ديگر، اغلب از سوي. گرداند نيز مي
 Van Der)آورند  مي  عمل  به انعت موجود مم  حاكمه  كشورهاي سياسي   و استقالل ارضي

Vyver,2000:11-20).  راجع به روابط دوستانهالملل  بين  حقوق اصول اعالميه "،   نمونه  عنوان به "  
   يا جزيي  كلي تضعيف  براي اي   بهانه  عنوان به ها نبايد ملت  سرنوشت  تعيين كند اصل  مي تصريح
   حقوق  تساوي خود را براساس   كه  مستقلي  حاكمه اي كشوره  سياسي  و وحدت  ارضي تماميت
 را   سرزمين  آن  به ها متعلقملت   همه كنند و بنابراين  مي ها اداره ملت  سرنوشت  تعيين و اصل

 .كنند، مورد استناد قرار گيرد  مي  نمايندگي  و رنگ  نژاد، عقيده  تمايز از حيث بدون

مانند ( ن ميثاقين تعدادي از كشورهاي در حال توسعهخصوصاً در زمان تدوي در گذشته،
كردند و آن را صرفاً محدود به استقالل ، از حق تعيين سرنوشت تفسير مضيق ارائه مي)هند

 ديگر از  ، بعضي  نظريه  اين مقابلولي در  كشورهاي تحت استعمار محدود مي كردند؛
   تعيين  هر چند اصل  معتقدند كه سرنوشت  ن تعيي  از اصل  موسع  بر تفسيري  با تكيه صاحبنظران
   همه  و شامل  است  عام  اصليلي آن و، است   يافته  تكامل  ضد استعماري  در مسيري سرنوشت

   نگرشي  از چنين  كه  كساني از جمله .گردد مي  نيز  مستقل  حاكميت  داراي مردم  ، از جملهمردم
 اعتقاد  به.   است المللي  بين دادگستري   ديوان  سابق رئيس و   قاضي "آرچاگ"اند،   نموده حمايت

ها را در بر  ملت  و همه  است اطالق   و داراي  عام ها اصلي ملت  سرنوشت  تعيين ، اصل وي
  نمايد  بر كشورها عمل  حاكم هايدولت   مشروعيت  معيار سنجش  عنوان تواند به گيرد و مي مي

   بدون  آن  مردم همه   كشور بايد نماينده  بر يك  حاكم  دولت  كه معني   بدين.)1373:258سيفي،(
 در امور  مداخله   كه  است  صورتي تنها در چنين.  باشد  و رنگ  نژاد، عقيده  از حيث تبعيض
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   اعمالي توان ، نمي  صورتدر غير اين.   است المللي  بين  كشور مغاير حقوق  اين  و حاكمه داخلي
 كشور   در يك آن  ها و در مسير اعمال ملت  سرنوشت  تعيين  از اصل المللي  بين در حمايت  را كه

 سياسي و  ميثاق1ماده همچنين  .)همان(  نمود  تلقي  غيرقانوني گيرد، مداخله  مي  صورت خاص
نظران را به اين سمت هدايت كرد كه نه تنها حق تعيين سرنوشت   بسياري از صاحبمدني

ين حق در مجموعه حقوق بشر است، بلكه مبنايي است كه اعمال صحيح ساير حقوق تر اساسي
توان گفت كل  هاست كه ميفقط در پرتو اعمال اين حقوق و آزادي. نيز به آن بستگي دارد

 .)125: 1386اخوان خرازيان، ( مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند

، يابدتغيير مفهومي ميدر آن جهت حق تعيين سرنوشت    كه مسير ديگريرو،  از اين
 منشور.   است امور جامعه   و اداره  سرنوشت تعيينحق    داخلي  ناظر بر جنبه  تحوالت مجموعه

  جزييات  و به است تعيين سرنوشت داخلي  در مورد حق  كلي  اشارات  متحد تنها حاويملل
 منشور و بعضاً در   متعاقب  كه اسنادي مورد در   در اين تري  قوي ، تصريح ليكن.   است نپرداخته
 21   ماده3بند  .شود  مي اند، مشاهده  گرفته  بشر صورت  حقوق  منشور در زمينه  اهداف اجراي
   اراده اين.   است مردم   اراده  و منشأ حكومت اساس":  كند كه  مي  بشر بيان  حقوق  جهاني اعالميه
.  پذيرد صورت  طور ادواريه  و ب  صداقت  از روي دد كه ابراز گر  انتخاباتي  وسيله بايد به

   انجام نظير آن اي   يا طريقه  مخفي  باشد و با رأي  مساوات  و با رعايت  بايد عمومي انتخابات
   به عمومي   مشاركت  اصل  مباني شود كه  مي مالحظه. )172:لوين( " نمايد  را تأمين  آزادي گيرد كه
   اعالميه هرچند كه.   است  شده  بيان  بيشتري  بشر با صراحت  حقوق  جهاني  در اعالميه صراحت

 در پرتو  معتقدند كه  ، بسياري  نيست الملل  بين آور از نظر حقوق  الزام  بشر سندي  حقوق جهاني
را  المللي   بين  قواعد عرفي  شكل  اعالميه  در اين  مندرج ، اصول  بعدي تحوالت

   حقوق  جهاني  اعالميه21   ماده3 بند   مشابه  مفهومي  كه  است گفتني .) (Harris,1991:610اند يافته
   بر ايجاد تعهدي  خود عالوه نوبه  و به  گرديده  بيان  و سياسي  مدني  حقوق  ميثاق25 بشر در ماده

   عمومي  مشاركت ل اص  تكامل  را نيز از حيث المللي  بين ، رويه  ميثاق متعاهدين  آور براي الزام
  وسي از صد  بيش  كه اي  معاهده  عنوان  به  و سياسي  مدني  حقوق ميثاق.  است   نموده تقويت

   از حيث  بلكه  است  حائز اهميت اي  ايجاد تعهد معاهده تنها از حيث  كشور عضو هستند نه
  همه"كند   مي  مزبور تصريح  ميثاق25  ماده. تواند راهگشا باشد كشورها نيز مي   رويه گيري شكل

 خود   منتخب  نمايندگان  مستقيماً يا از طريق  امور عمومي  در اداره  دارند آزادانه  حق شهروندان
   مخفي  با رأي  و واقعي  عمومي  ادواري  دارند در انتخابات  حق  شهروندان همه.  نمايند مشاركت
  /instruments/iccpr.htm)   .(http://www.tamilnation.org/humanrights" جويند شركت

   و تخصصي اي  منطقه هاي هستند در ديگر كنوانسيون  عمومي  مشاركت  حق  مبين  كه اصولي
   حقوق آمريكايي  كنوانسيون " 23   ماده  دست از اين.   است  قرار گرفته  بشر مورد پذيرش حقوق
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 در  عمومي   مشاركت  حق دهنده شكيل ديگر عناصر ت از سوي.   است  يادآوري قابل"بشر
 كار،  المللي  بين  توسط سازمان  تنظيمي  بشر، نظير كنوانسيونهاي  حقوق  تخصصي هايكنوانسيون

 از   كهطوريه ، ب  است شده   واقع  و تصريح مورد توجه  نژادي  تبعيض  ممنوعيت يا كنوانسيون
 مورد   آن  در كليت عمومي   مشاركت  اصل د كه نمو گيري تواند نتيجه  اسناد مي  اين مجموع
   حق  كلي  شناسايي رغم، علي البته .)Hannum,1989:105-118(   است  قرار گرفته المللي  بين پذيرش

 و   اصل  اين  حدود و ثغور دقيق المللي بين   متعدد حقوق  در اسناد و متون  عمومي مشاركت
 در  المللي  اسناد بين  ديگر عمده  بيان به.  قرار دارد  از ابهام يا  هنوز در هاله  آن  اجراي ضمانت
   عمومي  مشاركت  اصل  تأمين  را در جهت  الزم  اقدامات خواهند كه  از كشورها مي  آرماني شكلي

 كشور   توسط يك  اصل  اين  رعايت عدم   در صورت  كه  نيست ، مشخص ليكن.  آورند  عمل به
 از   عمومي  مشاركت حق. گيرد تواند صورت مي  المللي  بين  توسط جامعه تي اقداما  چه خاص
  اعالميه"   عنوان  تحت عمومي  مجمع1986  قطعنامه.   است  شده  نيز شناخته  توسعه  حق اركان
 آزاد و   مشاركت بايد براساس   ملي  توسعه هاي برنامه" :كند  مي تصريح  " توسعه  حق  به راجع
   ركن  عنوان  را به  جانبه همه كشورها بايد مشاركت.  پذيرد  صورت  افراد جامعه همه  واقعي
  .)UN Doc.A/41/53,1986( " نمايند  بشر تشويق  حقوق  به  بخشيدن  در تحقق مهمي

همچنين اعالميه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمين سال تأسيس آن در خصوص حق تعيين 
  :داردميسرنوشت مقرر 

تعيين سرنوشت مردم، وضعيت خاص مردمان مناطق تحت سلطه و استعمار حق "
بيگانگان و ساير اشكال اشغال خارجي را در نظر داشته و حق مردم در اتخاذ اقدامات مشروع 
در چارچوب منشور سازمان ملل براي تحقق حق برگشت ناپذير تعيين سرنوشت را به 

دار ا ارائه دستورالعمل براي تجزيه و خدشهاين اصل  به معني تشويق ي. رسميت مي شناسد
هاي مستقل و حاكم نيست كه تابع كردن كلي يا جزيي تماميت ارضي و وحدت سياسي دولت

اصل تامين حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم خود هستند و نمايندگي كل مردم 
  .)UN Doc.A/50/49,1995( "گونه تبعيضي دارا هستندسرزمين خود را بدون هيچ

ها و نهادهاي جامعه در  اعالميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه" 8 ماده 1همچنين در بند 
  كه به مناسبت"هاي اساسي شناخته شده جهاني ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي

  : به تصويب مجمع عمومي رسيد تأكيد گرديد پنجاهمين سالگرد اعالميه جهاني حقوق بشر
اي موثر، به طور فردي يا همراه با  دور از هرگونه تبعيض و به گونههر كسي حق دارد ب"

  .http://www)  "باشد ديگران، در اداره امور كشور و در پيشبرد امور جامعه شركت داشته
humanrightsiran.com/FA/Page.aspx?id=5(.  
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ك  اما شامل ي،آور حقوقي نيستالزام  به خودي خود يك سند  مزبوراعالميههر چند 
 استانداردهاي حقوق بشري است كه در ديگر سندهاي مبتني بر اصول و حقوق دسته
افزون بر آن، اين اعالميه با توافق .  آمده استالمللي كه از نظر حقوقي تعهدآور هستند بين

ها در عمومي مجمع عمومي تصويب شده و از اين رو نمايانگر تعهد بسيار قوي حكومت
 پذيرش اين اعالميه را به عنوان قوانين تعهدآور ملي روز به روز ها  حكومت. اجراي آن است

  .)همان( دهند بيشتر مورد توجه قرار مي
، كميته تصديق  است مطرح شده حقوق بشر سازمان مللدر قضاياي مختلف كه در كميته

ثر أ، تفسير ساير حقوق مورد حمايت ميثاق را مت1كرده است كه حق تعيين سرنوشت طبق ماده 
در حال . كند كه همه مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند  كميته يادآوري مي.كند مي

ملل متحد مورد قبول است، حق تعيين سرنوشت داخلي، نظام حاضر، براساس آنچه كه در 
معناي آن است كه مردم در   اين حق به. استهاي اساسي فردالزمه اعمال ساير حقوق و آزادي

شان را فارغ و آزاد از هرگونه  گذاران و رهبران سياسي آزادانه قانونيك كشور مستقل حاكمه 
حق تعيين سرنوشت پيش شرط اعمال ساير . دخالت و نفوذ مقامات داخلي، انتخاب كنند

المللي حقوق اقتصادي،  المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين حقوق مندرج در ميثاق بين
 بهترين تجلي كل حقوق است كه در اين ميثاق آمده اجتماعي و فرهنگي است و در عين حال،

ها را  در واقع حق تعيين سرنوشت داخلي، مردم و همه دولت.)127 :1386 اخوان خرازيان،( است
آزاد، منصفانه و "هايشان مشاركت سازد كه در فرايند دموكراتيك اداره امور دولت محق مي

بندي كنيم، بايد بگوئيم كه حق   اگر بخواهيم جمعبنابراين.  داشته باشند"برابر و علني و آشكار
 استوار است و نه استقالل؛ "دموكراسي" و "هويت"تعيين سرنوشت داخلي بر مبناي دو عنصر

هاي  و همه بخش"همه مردم"پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي و كسب استقالل، 
 شان در دولت آزاد باشند مردم محقند كه هويتشان شناسايي شود و در بيان خواست سياسي

   .)همان(
  ، به صورت اجماع"اعالميه و برنامه عمل وين"با تصويب ) 1993( كنفرانس جهاني وين

  ،هاي غيردولتي كشور و تعداد زيادي از نمايندگان سازمان171جهاني و با حضور نمايندگان 
اعالميه . ي برداشتگام بلندي در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشر و دموكراس

 اولين مسئوليت حكومت هاست، "وين با اشاره به اينكه حمايت و ترويج حقوق بشر
 و در نتيجه موجب تقويت "دمكراسي را به عنوان قسمتي از حقوق بشر به رسميت شناخت

اعالميه وين همچنين اتكاي متقابل بين . جريان گسترش دمكراسي و حكومت قانون شد
  //http://www.unhch.ch/html/.ch/ html)  حقوق بشر را مورد تاكيد قرار داددمكراسي، توسعه و

wchr.htm(  
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   هايها و سازماننكته بسيار مهم در باب حق تعيين سرنوشت و دمكراسي، رويه دولت
     هاي مهمامروزه عضويت در برخي از سازمان. المللي اعم از دولتي و غيردولتي استبين
هاي ويژه يكي از كار. ند اتحاديه اروپا و ناتو مشروط به رعايت دمكراسي استالمللي مانبين

المللي خصوصاً سازمان ملل، تعريف استانداردهاي مديريت دمكراتيك و هاي بيناكثر سازمان
دهد كه اين نشان مي. حسن اجراي انتخابات دمكراتيك در كشورهاي در حال گذار است

به گفته پطروس . د تبديل به قاعده عرفي بين المللي شده استحداقل برگزاري انتخابات آزا
غالي، دبير كل اسبق سازمان ملل، وجود انبوهي از رويه ها، اصول، فنون و سوابق مربوط به 

هاي بين المللي نشان مي دهد كه حقي بنام دمكراسي واقعيت دمكراسي در بسياري از سازمان
 به اتفاق آراء 1999سازمان ملل در سال همچنين كميسيون حقوق بشر . عيني دارد

حق " را تصويب كرد و اين دليل ديگر بر وجود قاعده عرفي "حق دمكراسي"قطعنامه
 تبديل به يكي از اصول "حق دمكراسي"برخي از حقوقدانان نيز معتقدند كه .  است"دمكراسي

 .(Wouters and others,2004:15) حقوق بين الملل شده است
  

  نتيجه
سه بستر تاريخي قابل طرح   در الملل  بين  حقوقمفهومي حق تعيين سرنوشت درتحول 

هاي شكست خورده در در ابتدا، هدف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوري. است
ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق تعيين سرنوشت بيشتر به معني . جنگ جهاني اول بود

از دهه . ار و انقياد بيگانگان تغيير مفهومي پيدا كردهاي تحت استعمحاكميت يافتن سرزمين
         هااقليت حق تعيين سرنوشت به مفهوم حاكميت دمكراسي و تضمين حقوق ،1970
   حاكميت  حق  چون اصولي   دانستن  محترم  ضمن الملل  بين حقوق. گيري داشته استجهت
   ارضي  سو تماميت از يك   كه حلي، راه ه مداخل  عدم  و اصل  سرزميني  تماميت ها، اصل دولت

  هاي اقليت هاي ملي و گروههاي   و خواست  ديگر منافع و از سويتضمين نمايد كشورها را 
شرايط  و در   دمكراتيك هاي  نظام  برقراري  اول  را مدنظر قرار دهد، در وهله اي  و فرقه قومي

 نهاد  ، گرچه  وصف با اين.   است  داده خيصها تش  اقليت  به  خودمختاري ، اعطايخاص نيز
 بسيار   قومي درگيري   و فصل  و حل  اقليت  حفظ هويت هاي  از شيوه  يكي عنوان  به خودمختاري

 اتخاذ  الملل  بين ، اما حقوق  است  يافته  از كشورها عينيت  و در مورد تعدادي گشا است راه
  آن   و تنها به  است  كشورها نپذيرفته آور براي  الزام  قاعده  يك عنوان الذكر را به  فوق هاي سيستم

   ضمن الملل  بين حقوق.   است  كرده  تلقي  سرنوشت  تعيين  حق  تحقق هاي  از راه  يكي عنوان  به
  هاي  دولت  در شناسايي ، حتي  سرنوشت  تعيينبا حق  طلبي  تجزبه  انگاري  معادل مردود دانستن

   نه  است  كرده  استفاده  يا انحالل از لفظ فروپاشي   سابق  و شوروي  يوگسالوي  شده تجزيه
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   نظم  ريختن  هم  منجر به  جدايي  حق شناسايي   دارد كه  بيم الملل  بين جامعه.  طلبي تجزيه
الملل هيچ نوع شناسايي براي در حقوق بين.  گردد  و مرج  و هرج  و بروز آشوب المللي بين

توانند با استناد به ها نميگروههاي قومي و اقليت طلبي يكجانبه صورت نگرفته است،جدايي
حق تعيين سرنوشت در داخل يك .الملل به طور يكجانبه خواستار جدايي شوندحقوق بين

دولت به معني مشاركت گروهها و مردم در نظام سياسي با احترام به تماميت ارضي آن معني 
است مستمرو قوي براي استقالل باشد، اين تنها حق دولت مركزي حتي اگر درخو. دهدمي

 سابقه ندارد كه 1945المللي از در جامعه بين. است كه چگونه به اين درخواست پاسخ دهد
اي از سرزمين يك دولت مستقر و حاكم قصد جدايي داشته باشد و سازمان ملل بر آن پاره

  .صحه گذاشته باشد
عنوان حق   ميثاقين، بهاالجرا شدن  و الزمص از زمان تدوينخصو حق تعيين سرنوشت به

بسط كنند،  مردم براي تعيين نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه در چارچوب آن زندگي مي
الملل را تحت  كه بسياري از اصول حقوق بين طور پايان جنگ سرد، همان. مفهومي پيدا كرد

 چشمگير ياد، بر اصل تعيين سرنوشت نيز تاثيراي قرار د سابقه تاثير تحوالت جديد و بي
هاي حكومت دموكراتيك و حقوق بشر از توجه روزافزون به مسئله دموكراسي، ارزش. داشت

ها از سوي ديگر، دامنه مفهومي اين اصل را غني كرد و به آن استحكام سو و حقوق اقليت يك
كراسي و با حقوق بشر و دمحق تعيين سرنوشت  كه استعمار موضوعيت ندارداكنون. بخشيد

الملل در هزاره سوم از كه در ادبيات حقوق بينطوريه ارتباط نزديكي برقرار كرده است، ب
  .شود كه همان حق تعيين سرنوشت در قرائت مدرن آن استكراسي ياد ميوحقي بنام دم

 

  و مأخذ منابع 
   فارسي-الف
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