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Abstract 

Since human rights involve the relationship between individuals and governments, it 

sometimes interacts with individuals and directly relates to the issue of the 

sovereignty of States. The question is what is the impact of human rights on the 

sovereignty of States in the post-Cold War era? In response, it can be argued that, 

with the expediency of determining the structure of the international system, the 

communication and information revolution, and changing the human's 

understanding of its environment, which has accelerated the process of globalization 

of human rights culture, human rights cannot be restricted to the internal jurisdiction 

of the sovereignty. But increasing awareness of human beings and the growth of 

national and international NGOs, the pressure and sensitivity of the international 

community, it could definitely be said that the direction of human rights have been 

removed from national sovereignty. Acceptance of the principles of sovereignty and 

international protection of human rights are not inconsistent. The research method is 

descriptive-analytic. 
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 هچکید
هاست و گاهی روابط  میطاا افطراد را در    د و دولتافرابین  ۀاز آنجا که حقوق بشر، متضمن رابط

 ریتأثاین است که  سؤالها در ارتباط است. ولتطور مستقیم با مسئلۀ حاکمیت دو به گیردبرمی
تواا گفطت کطه   در پاسخ می چیست؟بعد از جنگ سرد  ۀها در دوردولت تیحقوق بشر بر حاکم

الملل، انقالب ارتباطات و اطالعات و تغییر شطناخت انسطاا   ینببا تسریع در تعیین ساختار نظام 
د جهانی شدا فرهنگ حقطوق بشطر   در خصوص محی  پیراموا خویش، که موجب تسریع فراین

تواا تنها در صالحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با ینمشده است، مقولۀ حقوق بشر را 
المللطی، فشطار و   های غیردولتی ملی و بینهای فزایندۀ افراد بشری و رشد سازماایآگاهافزایش 

از دسطت حاکمیطت ملطی     تواا گفت که سکاا حقوق بشرجرأت میحساسیت جامعۀ جهانی، به
 با یمنافات از حقوق بشر المللیینب تیها و حمادولت تیاصول حاکم رشیپذ و خارج شده است
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 مقدمه
 هطای جنطگ  و منازعطات شطامل تبطدیل    مللطی الینبط  مناسطبات  در یراتییتغ سرد، جنگ اایپا با
 تیط امن یشطورا ی و تشطیی   شورو یفروپاش، عیوس ابعاد در یداخل یهاخشونت به المللیینب

. آمطد  وجطود به المللیینب تیامن و صلح هیعل یدیتهد عنواابه یداخل یهاخشونت و میاصمات
 و بشطر  حقطوق  کیتستمایس و فاحش نقض چوا ییرخدادها در خصوص تیامن یشورا روازاین
 را مرزهطا  یداخل در یانسان آالم و رنج و دکر تیمسئول احساس هادولت قلمرو در یانسان عیفجا
 متحطد  ملل منشور هفتم فصل چارچوب در و دکر یتلق المللیینب تیامن و صلحنقض  ای دیتهد
 عام قتل از یریجلوگ منظوربه مداخله و ورزید مبادرت ینظام اقدامات و یاسیس ریتداب اتیاذ به

 ,Magnuson) شطناخت  تیرسطم  بطه  اند،گسترده یهاخشونت ریدرگ کهرا  ییکشورها در مردم

ها، تا حطدودی  دولت تیحاکم و دکر ظهور دوستانهبشر ۀمداخل هنجار بیترتنیبد(. 258 :2010
وزۀ المللطی، منطاظراتی در حط   ینبط . بنابراین، بر مبنای همین تحوالت داد دست از را خود اعتبار
 عناا یکوف ،یعموم مجمع به «هزاره» گزارش در 2333 سال درالملل شکل گرفت. ینبحقوق 
 ینگرانط  ،1333 ۀدهط  در یانسطان  عیفجا و بشردوستانه ۀمداخل مسائل و معضالت به اشاره ضمن
. دکطر  اایب را آا یکاربرد و یعمل مشکالت و بشردوستانه ۀمداخل مفهوم مورد در یجهان ۀجامع

 وزاهطم  یفطرد  تیحاکم و یمل تیحاکم یدبابه تغییرات ایجادشدۀ پس از جنگ سرد، با توجه 
 و فطاحش  نقطض  از یریجلطوگ  مطورد  در یکلط  توافطق  بطه  یجهطان  ۀجامع که است اصلح و باشند
 (.The General Secretary, Millennium Report, 2000: 48) برسد بشر حقوق ۀگسترد

هاسطت و گطاهی هطم    و دولطت بشطری  د افرابین  ۀرابطاز آنجا که حقوق بشر، اصوالً متضمن 
را در اصطل بایطد امطری     این حقوقو ارتقای  هایتحما ئلۀ، مسگیردیرواب  میاا افراد را در برم

این  هنگام تعارض بنابراین. شودیمها مواجه طور مستقیم با مسئلۀ حاکمیت دولتبه که دانست
ۀ اهمیطت و ضطرورت   ، مسئل«حاکمیت»و « بشرحقوق »الملل یعنی ینبدو اصل مهم در حقوق 

شود. در این زمینه بررسی تحول حقوق بشر در اثر تحطوالت نظطام   یماولویت یکی از آنها مطرح 
توانطد شطناخت و   یمالملل در پایاا دوراا جنگ سرد و مواجهۀ این مفهوم با حاکمیت ملی، ینب

قانوا مؤخر در کشطورهایی کطه   . دست دهدها بههای حقوق بشری دولتیاستسدرک بهتری از 
. حقطوق  شطود یترجیح داده مشود، یو حقوق داخلی اعمال م المللیینتئوری دوگانگی حقوق ب

بر موضوعات  ظرکه هریک نا شوندیو حقوق داخلی، دو نظام حقوقی مجزا محسوب م المللینب
منابع متعطددی در  ها، اگرچه در خصوص موضوع تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت. ندامیتلفی

 رحاضط پژوهش ، اما انددادهدسترس است که هر کدام از آنها، جوانب میتلفی را مورد توجه قرار 
طور خاص، دورۀ پس از جنگ سرد را بررسی و تبیین کند کطه بطه چطه میطزاا،     تالش دارد تا به

ها یتمحدودها تأثیرگذار بوده است و مفهوم حقوق بشر در طی این دوره بر حاکمیت ملی دولت
با توصیفات مذکور، هدف پژوهش حاضر تبیین چیستی و  ی پیش روی آنها چیست.هافرصتیا 
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چطه   بشطر  حقوقچگونگی تحوالت مفهوم حقوق بشر و پاسیگویی به طرح این پرسش است که 
داشطته اسطت؟ بطرای پاسطیگویی بطه       سطرد  جنطگ  از دورۀ بعد در هادولت تیحاکم بر اتیریتأث

المللی ناشی از پایاا جنطگ سطرد   ینبن فرضیه مدنظر خواهد بود که تحوالت پرسش مذکور، ای
هطا را محطدود کنطد. بطا     ططور چشطمگیری حاکمیطت دولطت    موجب شده است که حقوق بشر بطه 

 شود.یمتحلیلی، این فرضیه آزموا -یری از روش توصیفیگبهره
 

 هاچگونگی ارتباط مقررات حقوق بشر و حاکمیت دولت
الملطل، افطزایش بطیش از حطد ارتبطاط بطین کشطورها و گسطترش چشطمگیر            بینبا تکامل رواب

جهطانی  »در فراینطد  « حقطوق بشطر  »ویژه از ابتدای قرا بیستم، مفهوم المللی بههای بینسازماا
پس از جنگ جهانی دوم، زیر نظر سازماا ملل متحد، به لحاظ  مفهومی جهانشمول شد.« شدا

مفهطوم   حقوق بشر بطه کطل دنیطا گسطترش یافطت. هم نطین      تعهد حقوقی اعضای این سازماا، 
فرانسطوی مططرح شطد،    « ژاا بُدا»حاکمیت که بعد از تولد دولت ملی، در قرا شانزدهم توس  

، نیتطر یعطال محور و مفهوم اساسی دولت مطلقه است. از نظر بُدا قدرت شکوهمند یا حاکمیت 
: 1231اع یطک کشطور اسطت )انطدرو،     قدرت حاکم بر شطهرونداا و اتبط   نیتریدائمو  نیترمطلق
المللی برتر مانند ینبگونه قاعدۀ یچهتواا تابع ینمبر این اساس دولت دارای حاکمیت را  (.242

قواعد حقوق بشر تلقی کرد، مگر اینکه رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد. البته منظور بُطدا از  
حقطوق  »بلکطه آا نیطز توسط      قیدوشطرط دولطت نبطود،   یبط حاکمیت مطلقه، قدرت نامحطدود و  

حقطوق بشطر    یتلقط  یتیوضطع  نیچنط  یعط یطب ۀجط ینت شد.یممحدود و مقید « المللی عرفیبین
از  فارغ(. Pellet, 2000: 7) گرفتیها قرار مدولت یاختصاص ۀطیح بود که در یموضوع عنواابه
نکته توجطه   نیبه ا دیبا ،شود یناش هاییینهو زم لیاز چه دال تواندیم د،یو تحد ادیانق نیا نکهیا

 دیط و در واقطع تحد  گیطرد مطی صورت ارادی صورت ها بهدولت تیکردا حاکم محدود داشت که
 المللطی یناسطناد بط   یکطه در بررسط   یامسطئله  نینیستاست.  یمل تیاز مظاهر حاکم تیحاکم

تن ها در متعهد ساخدولت تیآزادی اراده و رضا اصلکند، یحقوق بشر توجه را به خود جلب م
 ۀدر پرونطد  1323دادگسطتری هطم در سطال     المللطی ینبط  یدائم واایکه د یخودشاا است؛ اصل

 کشطورها،  نیحاکم بر روابط  بط   یو نظامات حقوق قواعدترتیب که بدین کرد.آا اشاره به لوتوس 
 آنهطا  رشیمطورد پطذ   یطور همگطان که به یاز ارادۀ آزاد کشورهاست و در معاهدات و رسوم یناش

موضوع  نیهمبه  زین مبلدوایبیار و یکشت یۀدر قض وااید نیا شود.ی، ظاهر ماست قرار گرفته
هطا وارد  دولطت  تیط حاکم متنوع بطر  هایوایکه در کنوانس یبود که تعهدات و الزامات کردهاشاره 

تعهطد خطود از    رشین پطذ یط ا ،شطوند یواقطع مط   رشیهطا مطورد پطذ   از جانب دولت یوقت شود،یم
از نظر پروفسور ویرالی، حاکمیت در جهاا  (.PCIJ, 1923: 25) است تیخاص حاکم هاییژگیو

الملل کنونی، در سنجش بطا  امروز با حاکمیت در سدۀ نوزدهم فرق اساسی دارد و در حقوق بین
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رو شده است؛ محطدودیت نیسطت در زمینطۀ کطاربرد     برداشت سنتی، با دو محدودیت بزرگ روبه
آمد و محطدودیت دوم ناشطی از   یمشمار ک حاکمیت بهخودسرانۀ زور است که پیشتر جزء الینف

؛ حقوقی که در گذشته چند و چوا آا یکسره هاستملتحقوق بشر و حقوق افزایش احترام به 
به خواست حکومت بستگی داشت. چنانکه پل مری دوپوئی گفته اسطت شناسطایی حقطوق بشطر     

اعمطال انحصطاری صطالحیت در     ها نهاده که ایطن تعهطدات بطر   المللی بر دوش دولتتعهدات بین
(. به سین دیگر، از دید حقوقطداناا  41: 1232گذارد )میرزایی یگنجه، یممحدودۀ سرزمین اثر 

هطا در  کنندۀ رفتار ناپسند برخی دولتتواند توجیهینماصل عدم مداخل در امور داخلی کشورها 
تواا مقولۀ حقوق بشر را ینمنقض گستردۀ حقوق بشر در قلمروشاا باشد. در جهاا امروز دیگر 

که در اسطناد حقطوق    یتواا گفت هر حقاساس می نیا برها قرار داد. در صالحیت داخلی دولت
ها را به دسطت  دولت تیحاکم شتریهرچه ب ادیانق ۀنیزم شود،یم بشری برای افراد درنظر گرفته

و تحطول   رییط تغ در معطرض  نظطر ها را از دو دولت تیحاکم بشر . حقوقسازدیخودشاا فراهم م
ن دسطته از  یط . اشطوند یمط  یتلقط  یاز حقوق بشر جهان یبرخ کهنظر  نینیست از ا دهد؛یقرار م

آنطاا در   تیها را کاسته و بطر مسطئول  دولت ۀهم یداخل تیحاکم تیمشروع ۀحقوق بشری دامن
نطد  مبهطره  یحقطوق  یتیافراد بشر را از چناا شیص نکهیا دوم؛ افزوده است گرید یهابرابر دولت

امطروزه   ،نهایت اینکطه در . (Clunan, 2009: 9) رندیقرار گ هاساخته که بتوانند رو در روی دولت
 سطتم یعنطواا س بطه  المللینب یحقوق نظام ها نبوده وصرفاً محصول ارادۀ دولت المللیینحقوق ب

 .نظام ساخته است، نه محاط بر آاین رۀ ایدر دا  یها را محدولت ،یانسان ۀجامع کی
 بطا  یمنافطات  گونطه چیاز حقطوق بشطر، هط    المللطی ینبط  تیها و حمادولت تیاصل حاکم رشیپذ
: هر دولت در برابر حقوق بشطر بطا سطه تعهطد مواجطه اسطت      (. 124: 1213)پروین،  ندارند گریهمد

 تیط حما دولطت  یاصل ۀفیبه تحقق اجرا. وظ دایو اجرای حقوق بشر و ضمانت بیش تیرعا احترام،
حقوق بشری  نهادهای اسناد و یتمام اند.آا دولت تیرادی است که در صالحبشری اف یهااز حق
 ؛هستند فهیوظ نیا تیمسئول ت و حوزۀیف از ماهیدنبال تعرها بهو قطعنامه المللیینو ب یامنطقه

حقوق بشطر احتطرام    که به خواهدیم از دول عضو یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم 2برای مثال، مادۀ 
ماده مقرر شطده اسطت کطه     نیهم 2 کنند. در بند نیهمه تضم یرا در قلمرو خود براو آا  بگذارند
نحو مؤثر جبطراا شطود و   به دهیدلطمه کنند که حقوق افراد نیتضم دیبا یاگونهعضو به یهادولت
(. 33: 1212)راعطی،   شطود  نیتضطم دار یتمقامطات صطالح   ۀلیوسط به جبراا خسارت بطه  یدسترس

 اجطرای  نیهای حطاکم بطه قصطد تضطم    است که دولت یمرهوا اقدامات قوانیناین  و تداوم شیدایپ
 .اندانجام داده المللیینب ۀحقوق بشر در صحن المللیینو هنجارهای اسناد ب مقررات

 

 از نقض مقررات اسناد حقوق بشری یدر جبران خسارت ناش تینقش حاکم .0
 21 را جبطراا کنطد. بنطابر مطادۀ    آمده دیپد تیموظف است، وضع ینقض هر قاعدۀ حقوق مسئول
متعهطد   المللطی ینب ۀها، دولت مسئول فعل متیلفاندولت المللیینب تیمسئول در خصوصطرح 
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 نکطه یبطر ا عطالوه  هطا دولطت  نی. بنطابرا استکامل خسارات وارده اعم از مادی و معنوی  جبراا به
و ابطزار   لیوسطا  در تطدارک  یجطاب ینقض حقوق بشر دارند، تعهطدی ا  تیدر ممنوع یتعهدی سلب

و  یجطاب یا یهطا دخالت ن تعهد بدوایکه ا بینیمیبر عهده دارند و در ادامه م زیجبراا خسارت ن
نقض حقوق بشطر در دو   یسازوکارهای جبران اصوالً. وستیها به عمل نیواهد پحکومت ارییاخت

 المللطی یننهادهطای بط   ۀواسطط . هرچند جبطراا بطه  شودیم درنظر گرفته المللیینو ب یسطح مل
 دهیط تطر د پررنطگ  یدر نظطام داخلط   ریتطأث  نیط امطا ا  ست،ین هات دولتیاز قدرت و حاکم تأثیریب
 نکطه یناچار بطرای ا  ،ها هستندحقوق بشر دولت یاصل ر موارد ناقضاابیشت. از آنجا که در شودیم

 یامنطقه ییخسارت جبراا شود، سازوکارهای اجرا جبراا لیدر تدارک وسا یضعف نظام داخل
و  یینهادهطای قضطا  اغلطب  نهادهطا   نیط اسطت. ا  شدهبینی یشپ زین المللییندر سطح ب یو جهان
حطاکم را در   یهطا نقطش دولطت   تطواا ینم جهینت در دارند، یامعاهده یند که سرشتاییقضاشبه
 گرفت. دهیآنها ناد تیوم فعالداو ت شیدایپ

ن جبطراا خسطارت مطؤثر    که حق بطر داشطت   داردیم اایخصوص ب نیحقوق بشر در ا ۀتیکم
منظطور  را بطه  یمشطروط و مطوقت   یاقدامات که دکنها را ملزم دولت  یشرا یممکن است در برخ

در  ،آمطده اسطت   دینقض پد نیکه از ا یاصدمه قطع استمرار نقض و تالش برای جبراا هرگونه
را در  یقحقطو  یند که چارچوباها موظفدولت ف،یتکل نیا رویپ. فرصت ممکن انجام دهند نیاول

 االجطرا فطراهم آورنطد.   حطق الزم  کیعنواا به اایخسارت قربان جبراا منظورخود به ینظام داخل
بطرای   جبطراا  لیوسطا  جطاد یحطاکم را مسطئول ا   یهطا حقوق بشر دولت المللیینهرچند اسناد ب

 زیط بشطر ن  حقطوق  که در قسمت اجرای قواعطد گونهاما هماا ،اندنقض حقوق بشر دانسته اایقربان
 تیططقططدرت و حاکم نیططا ،المللططیینو چططه در سطططح بطط یمالحظططه شططد، چططه در سطططح داخلطط

 برسطاند  ه به عملیاا از نظریجبراا خسارت را برای قربان تواندیهاست که مفرد دولتبهمنحصر
 و یطی و اجرا یخطود دسطت بطه اقطدامات قطانون      یها در حقوق داخلط بیشد. دولت تینیو آا را ع

 .زنندیاز نقض حقوق بشر م یخسارت ناشمؤثر برای جبراا  ییقضا
 

 ها در پرتو حقوق بشردولت تیتحول در حاکم. 8
داشطت   اایب 1332در سال « صلح یبرا یگزارش»کل سابق سازماا ملل در  ریدب یپطروس غال

در پشطت   توانندیها نمدولت. است دهیرس اایها به پادولت یمطلق و انحصار تیکه زماا حاکم
در  .(Brown, 2008: 11) کننطد و آزار  تیو شهرونداا خود را اذ شوندیم ییفم تیحاکم وارید

عناا ضمن اشاره به معضالت و مسائل  یکوف ،یبه مجمع عموم« هزاره»در گزارش  2333سال 
در مطورد مفهطوم    یجهطان  ۀجامعط  ی، نگرانط 1333 ۀدهط در  یانسطان  عیبشردوستانه و فجا ۀمداخل
 ۀکططه مداخلططکططرد  و اظهططار اایططآا را ب یو کططاربرد یلططبشردوسططتانه و مشططکالت عم ۀمداخلطط

بطار  هفاجعط  تیبطه وضطع   یداست، اما چگونه با تیقابل قبول به حاکم ریغ ۀحمل کیبشردوستانه 
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 ,The General Secretaryپاسططخ داده شططود ) تسططاینقططض حقططوق بشططر در روآنططدا و سربرن 

Millennium Report, 2000: 48). عنطواا دو  به تیو حاکم تینساناز ا تید در حماکر اایب یو
وزا باشند و اصطلح  همباید  یفرد تیو حاکم یمل تی. حاکمندکیغلبه م کیاصل متضاد، کدام

حقطوق بشطر    ۀاز نقض فاحش و گسترد یریدر مورد جلوگ یبه توافق کل یجهان ۀجامعاست که 
( کطه در  رهطا ییهطا و تغ چطالش  دات،یط )تهد« مشترک ما تیتر: مسئولامن یجهان»گزارش  برسد.
در چهار فصطل،   ،شد میسازماا ملل متحد تقد رکلیبه دب یطور رسمبه 2334دسامبر  2 خیتار
از ایطن گطزارش کطه     در. اسطت  هیتوصط  131 یحاو تینهادر شده و  هیبند ته 232بیش و  23
ارائه « مشترک ما تیتر: مسئولامن یجهان»کل سازماا ملل با عنواا  ریدب ۀرتبیعال تیأه یسو
 اسطت،  افتهیمنشور ملل متحد اختصاص  11 ۀدفاع مشروع و ماد ۀاز آا به مسئل یده، سرفصلش

است، بطا ارجطاع بطه آثطار      «گراتیمحدود» یکاررفته در منشور، زبانزباا به نکهیضمن اذعاا به ا
ادعا شده است که براساس  نیهنگ سیو لوئ دماایاسکار شاختر، ولفانگ، فر مانند سندهیچند نو

در برابطر   توانطد یمط  است، قرار گرفته دیکه مورد تهد یدولت الملل،نیحقوق ب یرپاید ۀعدقا کی
 چیهط و  الوقوعبیو قر یمذکور حتم دیکه تهد یشرطمتوسل شود، به یبه اقدام نظام دیتهد نیا

مطوردنظر را متناسطب بطا دفطاع      یگزارش اقطدام نظطام   نیرفع آا نباشد؛ ا یبرا زین یگرید ۀچار
و  «رانهیشطگ یپ» ماننطد  ییهطا و از نسطبت دادا صطفت   آوردیشمار مط به 11 ۀوع مادمشروع موض

را که  11 ۀدر عمل مفهوم ماد رتبهیعال تیأگزارش ه هیپا نی. بر اکندیم زیپره «دستانهشیپ»
بطر  داده و عطالوه  رییمسلحانه است، تغ ۀدفاع از خود صرفاً پس از وقوع حمل تیبر مشروع یمبتن

راه را  الوقطوع، بیط و قر یحتم دیاز وقوع حمله در موارد تهد شیاقدام به دفاع پمشروع شمردا 
در صطورت عطدم اقطدام توسط       یبالقوه و احتمطال  یدهایدر مورد تهد کجانبهی یاقدام نظام یبرا
 یروشطن به 123و  121 اجالس سراا در بندهای یانیسند پا کرده است. یباز تلق تیامن یشورا

 دارعهطده  یسند گفته شده کطه هطر دولتط    نیا 12پرداخت. در بند  تیاحم تیمسئول به موضوع
 هیط و جطرائم عل  یپاکسازی قوم ،یجرائم جنگ ،یکشنسل از اتباع خود در برابر تیحما تیمسئول
دارد  تیهم مسطئول  یالمللنیبۀ شده که جامع حینکته تصر نیا برنیز  123است. در بند  تیبشر

طبق فصطول   زیآمموارد مسالمت ریسا دوستانه وانساا ک،یلماتپیمناسب د ابزارهای قیکه از طر
مطذکور   اتیط کشور در برابطر جطرائم و جنا   کی ملل متحد به حفاظت از شهرونداا منشور 1و  2

 قبطال  هطا در دولطت  یتمطام  ت،یموجب اصل حما به شده که دیبند تأک نیا ۀ. در ادامدکن کمک
جهطاا،   ازی ادر هر گوشطه  ت،یبشر هیجرائم عل و یقوم پاکسازی ،یجرائم جنگ ،یکشوقوع نسل
براسطاس   دیط با تیلئومسط  نیط ا فاییو برای ا هستندستم  تحت از جاا مردماا تیمسئول حما

 2332 لیط در آور. (A/RES/60/1, 2005) نطد کناقطدام   تیشورای امن قیطر منشور و از 3فصل 
شطورای  برداشته شطد.   تیحما المللیینب تیمسئول نیدکتر شتریب تیدر جهت تثب یقدم مثبت

حمایت از غیرنظامیاا در منازعات داخلی سطند نهطایی    در خصوصای امنیت با تصویب قطعنامه



 221...   ها در عصر پساجنگدولت تیحقوق بشر و حاکمرویارویی 

دبیر کل سطازماا   .(S.C/Res/ 1674, 2006اتیاذشده توس  اجالس سراا را به تصویب رساند )
کطه   کردا را اعالم و بیا« المللی حمایتمسئولیت بین»خود اجرای  2333ملل در گزارش سال 

ده کطر طور اجماع دریافطت  هرهبراا جهاا ب ۀرا از هم« حمایت المللیینمسئولیت ب»تأیید سند 
 ۀکلی این دکترین بطه اشطتراک گذاشطتن مسطئولیت دولطت و جامعط       ۀد که ایدکراست و تأکید 

ولیت دولطت بطرای محافظطت از    ئمسشامل  المللی برای حمایت از مردم بوده و بر سه ستوابین
 یهطا ها، سطازماا جهانی متشکل از دولت ۀجامع المللیینتعهد ب، خود از جنایات جدی جمعیت
، حمایت و پشتیبانی از دولطت بطرای انجطام وظطایفش اسطت      منظوربهای، بیش خصوصی منطقه
به دولتی که نتواند یا نیواهد مسئولیت خود را در قبطال   المللیینب ۀموقع و قاطع جامعپاسخ به

 .(S.C/Res/ 1674, 2006) ، استوار استهدمردمش انجام د
 

 ها پس از جنگ سردالملل بشری و حاکمیت دولتتوسعۀ حقوق بین
ها که پس از پایاا جنگ سرد با تصویب شورای امنیطت صطورت گرفتطه، پیوسطته     اقدامات دولت

 المللی را توسعه داده است. در واقع ایطن رونطد در ططول جنطگ    ینبمفهوم تهدید صلح و امنیت 
های اقتصادی و تسطلیحاتی و تحطریم نفتطی    یمتحرسرد با اتیاذ تصمیمات قهری شورا، در قالب 

علیه اقلیت حاکم سفیدپوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز شطد. در هطر دو مطورد    
شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسیی به تهدیدات علیه صطلح  

المللی توصیف کرد. تحول در خصوص احطراز تهدیطد در خصطوص صطلح و امنیطت      ینبو امنیت 
 (.11: 1213وایس، یجسرعت گرفت ) 1333ی دهۀ هاسالالمللی در بین

 سیتأسط الملطل در دورۀ پطس از   یی از توسعه و تدوین حقوق بطین هاگوشهاز بررسی اجمالی 
یری داشته اسطت.  چشمگه گسترش الملل در این دورینبآید که حقوق یبرمسازماا ملل چنین 
و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و  هاپروتکلها، یواکنوانستعداد زیادی از 

هطا  ها حاکم شده و تنوع موضوعاتی که در خصوص آنها در رواب  بین دولطت بر رواب  بین دولت
س از جنگ سرد از دو بعطد  قاعده وضع شده، مؤید این ادعاست. تحول در نقش شورای امنیت پ

کمی و کیفی قابل بررسی است. در بعد کیفی با پایاا جنگ سرد شاهد کاهش موارد استفاده از 
شطده در  ی تصطویب هطا قطعنامطه حق وتو توس  اعضای دائم شورا هستیم و از سوی دیگر تعداد 

شدا ایطن   ترفعالشمسی( بیانگر  23)اواخر دهۀ  1333های آغازین دهۀ شورای امنیت در سال
طور متوس  در هر ماه یک قطعنامه شورا به 1333تا  1341که از المللی است. درحالیینبنهاد 

که نقططۀ   1332قطعنامه و در سال  3تا  1به بعد این میزاا به  1331تصویب کرده، اما از سال 
 (.32: 1211رسد )سجادپور و محمدی، یمقطعنامه  14اوج آا است، به 
هطای  کطه بطا ایجطاد بحطراا     1333ی سابق و پایاا جنگ سرد در اوایل دهطۀ  فروپاشی شورو

، کشتارهای جمعی، پاکسازی نژادی، قتل هاشورشهای داخلی، المللی جدید هم وا جنگبین
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و غارت و غیر در داخل کشورها همراه بود، شورا را بطر آا داشطت تطا بطا تلقطی نقطض فطاحش و        
المللی براساس اختیارات خطود در  لیه صلح و امنیت بینعنواا تهدیدی عگستردۀ حقوق بشر به

دیگر، تعارض  عبارتبه(. 24: 1212نژاد، قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد )رشیدی
و تقابلی که به مدت چند دهه استفادۀ حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بطود از میطاا   

برای همکاراا میاا اعضای دائم شورای امنیت پطیش   جدیدی که از این طریق هافرصترفته و 
آمده بود، به شورا این امکاا را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای 

آا هطم   هاانساای بنیادین حقوق هانقضامنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل 
(. در 232-233: 1214میاصطمات کطاری نکطرد )ممتطاز،     طور مداوم و گسترده در حین ایطن  به

گذارد تا یممنشور، دست شورای امنیت را باز  23مادۀ  ترگستردهنتیجه شورای امنیت با تفسیر 
هطای بشردوسطتانه در ایطن دوره    تواا گفت بیشترین دخالتعمل کند. می 42و  41بر پایۀ مواد 

، سطومالی بطا   1331مداخله در عراق بدوا مجوز  رخ داده است. در این دوره شورای امنیت برای
، 1331ی با مجوز تیهائ، 1334با مجوز  روآندا، 1332، بوسنی و هرزگوین با مجوز 1332مجوز، 

، دارفطور بطا مجطوز    1333، تیمطور شطرقی بطا مجطوز     1331بدوا مجوز  کوزوو، 1333سیرالئوا 
 هطا جنطگ از پیش یش ب شدا وختهبرافراقداماتی را برای کاهش  2311و لیبی با مجوز  23332

تواا گفت که شطورای امنیطت   گرفته در این دهه میانجام داده است. با مروری بر عملیات انجام
 (:132: 1231)داداندیش،  در این موارد به دو صورت واکنش نشاا داده است

امطه صطادر   منشطور، قطعن  3. در مواردی شورا از آغاز ماجرا یکسره پویا بوده و بر پایۀ فصل 1
ی، تیمطور  تیهائ، روآنداهای بوسنی و هرزگوین، سومالی، کرده است. در شورای امنیت در بحراا

المللطی و براسطاس فصطل هفطتم منشطور      شرقی، دارفور و لیبی با احراز تهدید صلح و امنیت بین
یت مورد اتیاذ تمامی اقدامات الزم را تجویز کرد. این نوع مداخلۀ نظامی بشردوستانۀ شورای امن

 (.31: 1211برخی حقوقداناا قرار گرفته است )سجادپور و محمدی،  دییتأ

ی بطرای مداخلطه صطادر نکطرده، امطا پطس از       اقطعنامطه . در برخی مطوارد، شطورای امنیطت    2
 ی، به کار آنها مشروعیت بیشیده است.امنطقههای ی نیروهای ائتالفی و سازمااهادخالت

کوزوو شورا مجوزی برای مداخله صادر نکرد، با وجود این پطس   در موارد لیبریا، سیرالئوا و
از مداخلۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای آفریقایی غربی به رهبطری نیجریطه در لیبریطا و سطیرالئوا     

کرده است. هم نین پس از پایاا حمالت علیطه یوگسطالوی شطورای     دییتأشورای امنیت آا را 
نامطۀ منعقطده، بطین    محتطوای توافطق   1333در ژوئن  امنیت مجدداً فعال شده، با صدور قطعنامه

المللطی امنیتطی و غیرنظطامی تحطت     و اجازۀ حضور نیروی بین دییتأیوگسالوی و سازماا ناتو را 
(. در مورد عراق بطا تصطویب   33: 1211کنترل ناتو را در کوزوو صادر کرد )سجادپور و محمدی، 

وافقی بین نمایندۀ دبیر کل و دولت عراق ت 1331مه  2از سوی شورای امنیت در  211قطعنامۀ 
آبی در نقاط گونطاگوا  در مورد استقرار نیرو در آا کشور صورت گرفت و قرار شد نیروهای کاله
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بطر  عراق که ضروری تشیی  داده شده بود، برای اقطدامات بشردوسطتانه مسطتقر شطوند. افطزوا     
 (.14: 1213و ایمانی، یاب نیز تشکیل داد )جلیلی ، دبیر هیأت حقیقتهایآبکاله
 

هرا پرس از   مشروعیت مداخالت بشردوستانه برر حاکمیرت دولرت   تأثیر 
 جنگ سرد

 و اعادۀ حقوق بشر 0998هرزگوین -. مداخلۀ بشردوستانه در بحران بوسنی0
بطا   1332های شدید داخلی در یوگسالوی سابق، دبیر کل وقت سطاماا ملطل در مطه    یریدرگدر آغاز 

ح در بوسنی میالفت کرد. پیامدهای انسانی جنگ از جمله تیریب روسطتاها  تشکیل نیروی حافظ صل
جایی افراد غیرنظامی ضطرورت اقطدام از ططرف سطازماا ملطل را افطزایش داد. بنطابراین تمرکطز         و جابه

 14مصطوبۀ   332دوستانه داشت. در نتیجه، براساس قطعنامطۀ  عملیات در بوسنی، صریحاً جنبۀ انساا
 (.112: 1232)آقایی،  به بوسنی هم گسترش یافت ی امنیت مأموریتشورا 1332سپتامبر 

تصمیم به ایجطاد منطقطۀ    311براساس قطعنامۀ  1332اکتبر  3شورای امنیت هم نین در 
های عضو اجازه داد تا اقطداماتی را در  پرواز ممنوع در فضای هوایی بوسنی گرفت. شورا به دولت

موجود برای کمک به نیروهای سطازماا ملطل متحطد در    ی یا سایر ترتیبات امنطقهسطوح ملی، 
منطقۀ پروازی لحاظ کنند و در صورت لزوم از نیروی  بر فرازاجرای ممانعت از پروازهای نظامی 

(. این عملیات حمایتی بنابر 112: 1232هوایی برای حمایت از این نیروها استفاده کنند )آقایی، 
منوط به حمله به نیروهای سازماا ملل متحطد   1332ژوئن  13آمده در اجالس عملتوافقات به

در مناطق امن و تقاضای آنها از ناتو بود. ناتو در مطوارد متعطددی هواپیماهطای خطود را بطر فطراز       
(. در مورد مبنای حقطوقی اقطدامات نطاتو    124: 1231هرزگوین به پرواز درآورد )کرمی، -بوسنی
، مناطق پرواز ممنطوع در بوسطنی را   311نامۀ که گفتیم، شورای امنیت با تصویب قطعطورهماا

یک از اختیطارات  ایجاد کرد. شورای امنیت در این قطعنامه مشی  نکرده بود که براساس کدام
اعطالم   صرفاًشده در منشور اقدام به ایجاد مناطق پرواز ممنوع کرده است. شورای امنیت تصریح

صطراحت بطه   بوده است. این قطعنامه به 333کرد که اقداماتش براساس مواد مندرج در قطعنامۀ 
فصل هفتم منشور اشاره کرده و از تمامی کشورها درخواست کرده بود کطه سطازماا ملطل را در    

تواا گفت کطه شطورا منطاطق پطرواز     های بشردوستانه مساعدت کنند. بنابراین میرساندا کمک
هطای شطورا بطرای    ر تطالش ی بشردوستانه که عاملی مهم دهاکمکممنوع را برای امنیت ارسال 

 (.33: 1232رفت، ایجاد کرد )آقایی، یمشمار المللی بهاعادۀ صلح و امنیت بین
 

 ی انسانیهاکمکارائۀ  و 0998مداخلۀ بشردوستانه در سومالی  .8
های بشردوستانه در نهایطت  مداخلۀ بشردوستانه در سومالی نمایانگر موردی است که ارائۀ کمک
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که خشکسطالی و قحططی نقشطی اساسطی در بحطراا سطومالی       جر شد. درحالیبه اقدام نظامی من
 (.Roberts, 1993: 439های اساسی آا ناشی از عملکرد انسانی بود )یژگیوداشت، اما 

و قبایل میتلطف آغطاز شطد و     هاگروهدرگیری بین  1331با سقوط ژنرال محمد زیادباره در 
و حدود یطک میلیطوا نفطر نیطز بطه کشطورهای        کردیمتهدید  آرگرسنگی جاا پنج میلیوا نفر 

را تصطویب   322هطا، قطعنامطۀ   همسایه فرار کردند. شورای امنیت در واکنش به این درخواسطت 
المللی تلقی عنواا تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بینکرد. در این قطعنامه وضعیت سومالی به

ی هطا تیفعالی درگیر نیز شد. هابس و تحریم تسلیحاتی طرفشد و در عین حال خواستار آتش
انجامیطد.   1332بس در مارس به امضای قرارداد آتش 322دبیرکل در خصوص اجرای قطعنامۀ 

ی بشردوستانه و وقفطه در  هاکاروااو قبایل درگیر و  هاگروهها و حمله یریدرگاما با آغاز دوبارۀ 
خواستار اعزام  1332وریل آ 21رسانی، دبیر کل طی گزارشی در ی کمکهاسازمااهای فعالیت

نیروهای سازماا ملل برای نجات مردم سومالی از خطر گرسنگی و مرگ شد. این اقدام و صدور 
ی انسطانی در سطومالی   هاکمکدر راستای آا سبب ایجاد محیطی مناسب برای ارائۀ  هاقطعنامه

 (.111: 1231شد )کرمی، 
 

و تحدیرد حاکمیرت    انتتوسط حمالت هوایی عربس منی در حقوق بشر. نقض 3
 8102یمن 

در  تواندیشورا م نیسؤال مطرح است که ا نیحقوق بشر، ا یشورا اراتیبا توجه به گسترش اخت
 یهای خاطمند در خصوص دولتصورت مستمر و سامااصورت وقوع نقض حقوق بشر آا هم به

 پرسطش پاسخ بطه   در مناسب انجام دهد تا مانع از اقدامات دولت ناقض حقوق بشر شود؟ یاقدام
هطا  دولطت  تیط حاکم دیکشورها و تحد تیله همواره با نقض حاکمئگفت آا مس دیبا گفته،شیپ

قواعطد آمطره    قیکشورها از مصاد یارض تیاستقالل و تمام ت،یهمراه بوده است. احترام به حاکم
دخالت  ۀاجاز و اندرفتهیرا پذ کردیرو نیها ادولت شتریرو، بنیهستند. ازا عدول رقابلیکه غاست 

. حال آنکطه، دفطاع از   دهندیخود نم یمداخله در امور داخل یها برادولت گریبه سازماا ملل و د
 کطرد یرو نیط ا قی. در تصطد (43: 1233)غالمطی،   منشطور اسطت   یاز اهداف اساس زیحقوق بشر ن

رین تط . از مهم(11: 1231)فضائلی،  اشاره کرد 2312 سال عربستاا در یمن و جنگتواا به می
 ی. عربسطتاا سطعود  دارد تیط اهم اریبسط  یکطه از نظطر حقطوق    است منیمسائل منطقه، موضوع 

 تیامن یسازماا ملل متحد و شوراو حمله کرده  یگرید یبه کشور عرب یکشور عرب کیعنواا به
 یعنواا رکن اصلبه تیامن ی. شوراکندعمل  منیخود در قبال  یانسان ۀفینتوانسته است به وظ

نشطاا داد کطه   « 2212 ۀقطعنامط »بطا صطدور    یالمللط بطین  تیط در حفظ صلح و امن سازماا ملل
حفظ صلح  یبرا یلیچند کشور خاص بوده و تما یو ماد یاسیمنافع س یآا در راستا ماتیتصم
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 گطر یمستقل مورد تجطاوز چنطد کشطور د    یعنواا کشوربه منیالملل ندارد. بین ۀدر عرص یواقع
 یهطا سطت یو ترور یائتالف عرب یاز سو ینیو زم ییتهاجم هوا قرار گرفته و ملت آا مورد یعرب

 تیط امن ی. امطا شطورا  (1234اردیبهشت  23)سایت خبری خبر آنالین،  القاعده قرار گرفته است
دست زده است که  منیملت  ۀجانبهمه میبه تحر ها،ستین متجاوز و ترورساختمحکوم  یجابه
سازماا  گر،یعبارت داست. به یالمللبین یاسیکن سر نیا یواقع ۀچهرۀ دهندقطعنامه نشاا نیا

 نیقطوان  اااز متجاوزاا و ناقضط  تیحما منظوربهبلکه  ،تنها سکوت نکردهنه تیامن یملل و شورا
قطعنامطه صطادر    ا،امتجاوز ی)مردم و ارتش( از سو منی ۀجانبهمه میدر جهت تحر ،یالمللنیب

 تیدر منطقه و امن دیجد یمنافع استعمار هیها علترس از قدرت ملت لیدلبه نیکرده است که ا
، منصطور  یالمللبین ۀحقوق بشردوستان زیحقوق بشر و ن نیاساس قوانبر .تاس یستیونیصه میرژ
 ینظام ۀحمل منی یرنظامیدرخواست کند تا به شهرونداا غ یگریاز کشور د توانستهینم یهاد
نقض اصل  یتجاوز خارج نیا .(12: 1231لی، )فضائ است یالمللبین ۀخالف قواعد آمر نیو ا دکن

 مطن یدر  یحقوق گاهیجا گونهچیدر زماا درخواست، ه ی. منصور هاداستسرنوشت  نییحق تع
اسطتعفا داد.   مطن، یبطرهم زدا اوضطاع    یاسطت کطه بطرا    مطن ی یجمهور مستعفسینداشت. او رئ

روز پطس از آا صطورت گرفطت کطه      کیط  مطن ی یجمهطور  استیدولت و ر ۀرانیغافلگ یاستعفا»
صطلح و مشطارکت و    ۀاز توافق با انصاراهلل بر سطر توافقنامط   یاهیانیکشور در ب نیا یجمهورسیئر

را  او پطس از اسطتعفا بطه عطدا فطرار کطرد و آا       «.خبر داده بود یقانوا اساس سینوشیپ لیتعد
 133 ۀمطاد  حینط  صطر  بطرخالف   نیکه ا منی یۀتجز یباشد برا یدانست تا تالش منی تیتیپا

 تیط و اعمطال حاکم  یاز وحطدت ملط   تیجمهور موظف به حماسیاست که رئ منی یاسقانوا اس
اما مطردم و ارتطش    ،کند ادهیپ منیرا در  یبیل ید تا الگوکرتالش  یاست. منصور هاد زیآمصلح
ا سپس به عربستا یشدند. منصور هاد منی یۀبا حرکت به سمت جنوب مانع از تجز منی یقانون
 یحقطوق  ۀقاعطد  چیدر هط  نطد یفرا نیط اعطالم کطرد. ا   مطن یجمهور سئیو دوباره خود را ر یتیگر
 گاهیو بدوا جا یمنیعنواا شهروند تنها به منی یجمهور مستعفسئیر روازاین .ستین پذیرهیتوج
کشور  کیانتقال قدرت در  یقانون ندیدر فرا تواندینم زین تیامن ی. شوراشودیشناخته م یحقوق
 کشور مستقل کی یجمهور براسئیر نییتع تیصالح تیامن یوراش گریعبارت د. بهدکنخالت د
 ۀجمهطور براسطاس مطاد   سیچراکه انتیاب رئط  ،و ملت زنده است ندارد یقانوا اساس یکه دارا را

سطازماا   تیط امن ید نه توس  شوراگیرانجام  یبراساس قانوا اساس دیبا زین یقانوا اساس 131
سرنوشطت   نییدر چارچوب اصل حق تع منی یانقالب مردم یاست که شورا یالدر ح نیملل. ا

 یمجلطس ملط   ۀرا بطه عهطد   یجمهطور  استیر یشورا لیتشک ،یقانوا اساس یۀبا صدور اعالم زین
 ستیبه عربستاا ن یسعود میرژ ۀحمل تیمشروع یمبنا یدرخواست منصور هادرو ازاین سپرد.

مطردم   هیعل ییکایمرآ -یعربستاا و ائتالف عرب یجنگ جرم در جرائم کیشر زین یو منصور هاد
منصطور   ،یالمللط بین ۀحقوق بشردوستان زیحقوق بشر و ن نیآنکه براساس قوان ضمن .است منی
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 ینظام ۀحمل منی یرنظامیدرخواست کند تا به شهرونداا غ یگریاز کشور د توانستهینم یهاد
 اا،یرنظامیغ ،یرنظامیغ یهاوز و حمله به مکاااست. تجا یالمللبین ۀخالف قواعد آمر نیو ا دکن

 تیکطه نامشطروع   سطت ی ابشردوسطتانه از جملطه مطوارد    یهطا و ممانعت از کمطک  ینمراکز درما
 .سازدیم اایرا ع یدرخواست منصور هاد

 

 8102در مارس  عربستان یرهبر به یمنبه ائتالف عربی حمله ( ب
ممنوع است. اصل منطع   المللنیکه در حقوق ب است یاشکال آا از موارد ۀزور در هم به توسل

 یرویط تا از تجاوز و اسطتفاده از ن  دکنیها را موظف مکه دولت ستی ااآمره ۀقاعد ،زور توسل به
ملطل   سازماا. منشور ندزیپرهب گریدولت و کشور د هیزور عل توسل به یعنواا نماد اصلبه ینظام

 4اشطاره کطرده و در بنطد     «ن هرگونه عمل تجاوزمتوقف ساخت»خود به  1 ۀماد 1متحد در بند 
اسطتفاده از آا   ایط زور  به دیخود از تهد یالمللنیاعضا در رواب  ب یۀکل»مقرر کرده است:  2 ۀماد
ملطل   قاصطد کطه بطا م   یگطر یاز هر روش د ای یهر کشور یاسیاستقالل س ای یارض تیتمام هیعل

قاعطده تنهطا دو اسطتثنا وجطود دارد:      نیبر ا. «دکرخواهند  یداشته باشد، خوددار نتیمتحد مبا
 عیط جم دیط کطه با  یمنشور به آا اشاره شده است. دفطاع  11 ۀدفاع مشروع است که در ماد یکی

 گرید«. شرط ضرورت و تناسب تیمسلحانه و رعا ۀوقوع حمل»آا موجود باشد؛ از جمله   یشرا
منشطور   42 ۀطبطق مطاد  »سطت.  ا یالمللط بطین  ینظطام  اتیزور، عمل استثنا بر اصل منع توسل به

منشططور  41 ۀشططده در مططادینططیبشیدهططد کططه اقططدامات پطط  یتشططی تیططامن یچنان ططه شططورا
وارد  توانطد یمط  سطت، ین یثابت شود که کطاف  اینبوده  ی( کافیو اقتصاد کیپلماتید یها)مجازات
 ینط یو زم ییایط در ،ییهطوا  یروهطا ین ۀلیوسط اسطتفاده از زور شطود و بطه    ای یاقدامات قهر ۀمرحل
امطا آن طه    .«انجام دهطد  داندیالزم م یالمللبین تیصلح و امن ۀاعاد ایحفظ  یرا که برا یاتیعمل
 لیط دو دل نیط از ا کیط چیهط  ،اسطت  مطن یحمله به  یبرا یعرب یکشورها گریعربستاا و د هیتوج
 هیط عل ینظطام  ۀحملط  رایز ،نه در مقام دفاع مشروع بوده است یعرب ئتالفا گریعبارت د. بهستین
بطوده اسطت.    تیط امن یو نطه بطا مجطوز شطورا     فتادهیها اتفاق نگروه گرید ایانصاراهلل  ینها از سوآ
زور،  اصل منع توسل بطه  یعنی یالمللبین ۀآمر ۀعربستاا تحت شمول قاعد ۀعبارت بهتر، حملبه
صلح و  هیعل یجد یدیحمله تهد نیاست و ا منیتجاوز به کشور مستقل  ونامشروع  ۀحمل کی
 یحقطوق بشطر   و اقدامات ضد اتیاکنوا که جنا ،یبه هر رو است. یالمللو بین یامنطقه تیامن
کنطد تطا مجطامع    اقتضا می یالمللبین نیو مواز نیبر همگاا محرز شده است، قوان یسعود میرژ
 یبه جطرائم جنگط   یدگیمنطقه، ضمن رس یهاملت ۀدر چارچوب قانوا و خواست و اراد یجهان
 .ندسازمنطق را فراهم یو ب زیگرم قانوایرژ نیا ییقضا گردیقدمات پم من،یسعود در آل
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 و نقض حاکمیت دولتی 8102 هیسور تیوضع. مداخله در 4
 ینظطام حطاکم بطرا    هیجانبه علبه جنگ همه ،عربی و ترکی_یبا دخالت محور غرب هیبحراا سور

 انطه، یعطرب خاورم  یورهاکش گریبا د هیبحراا در سور یهاکشور بدل شده است. از جمله تفاوت
 یو معنطو  یمال یهاتی، حما«انساا دوستانه» یهاکشور در قالب کمک نیدر ا یدخالت خارج

و  نیمیالفطت حکومطت دمشطق از میطالف     ،یعربط  یو کشطورها  یهطای غربط  دولطت  یِحاتیو تسل
 .(31: 1231)شیرازی،  است هیمسلح سور هاییستترور

 یحقوق و تعهدات کشورها نییبر تعاست که افزوا یالمللنیب یاملل متحد، معاهده منشور
اسطتفاده از زور در   یِریشطگ یکشطور تطا پ   تیط حاکم یالملل از برابررواب  بین ۀعضو، اصول عمد

 ۀداخلدر خصوص م .کرده است نیملل متحد را تدو دافبا اه ریمغا ۀویالملل به هر شسطح بین
یی مطرح اسطت  هاپرسش معارض مسلح یهاگروه زیاز تجه یناش تیو مسئول هیدر سور یخارج
از  یحاتیو تسطل  یمطال  یهطا تیط حطق دارد بطا حما   یکشطور  ایط پرسش کطه آ  نیپاسخ به ا درکه 
و  کطرده حکومطت وقطت مداخلطه     یبرانطداز  یبرا یگریکشور د یمعارض در امور داخل یهاگروه
 تطواا مطی  د؟کنط م اعزا یمعارض داخل یروهایکمک به ن منظوربه گرید یرا از کشورها ییروهاین

اقدامات نقض فاحش اصطل عطدم مداخلطه     نیالملل، اکه براساس اصول و قواعد حقوق بینگفت 
و انتیطاب   یاسط ینطوع نظطام س   نیطی شود و اصوالً تعکشور موردنظر محسوب می یدر امور داخل

 رد یانتیابطات همگطان   یو برگطزار  یاسط یمطذاکرات س  قیرهبراا و مقامات ارشد آا نظام، از طر
 یرشطد و ارتقطا   ۀکه البته با درجط  ردیگیسرنوشت توس  آحاد ملت صورت م نییمال حق تعاع

 تیط اگطر بطا ن   یحت زمینه نیدر ا یخارج ۀآا جامعه مرتب  است. مداخل یاسیس سطح فرهنگ
ا کطرد  تطر دهیط  یدر بر نیواهد داشطت، بلکطه بطا پ    یاجهیکمک به مردم صورت گرفته باشد، نت

با حکومت وقطت را دشطوار و    زیو ن یاسیمیتلف س یهاگروه نیازش بس وامکاا تفاهم  تیوضع
 یاقتصاد ،یاسیمداخله که شامل هر نوع مداخله در امور س عدم اصل .ندکیم رممکنیبسا غچه

حقطوق   یمنشور جهطان  2 ۀماد 3در بند  ،یاصل حقوق عرف کیعنواا است، به رهیو غ یو فرهنگ
 نیادیط و امطروزه از اصطول بن   شده است لیملل متحد تبد یاعضا نیب یاصل قرارداد کیبشر به 
مداخله بطه   که بر اصل عدم ییبه تنها استثنا ت. البته الزم اسشودیمحسوب م المللنیحقوق ب

کطه   یو قلمطرو امطور   ططه یچنان طه در ح »د. کرموجب منشور ملل متحد وارد شده است، اشاره 
 تیط امن یشطورا  یکه از سطو  دیآ شیپ یتیوضع رخ داده و ی، حوادثشوندیم یتلق یاساساً داخل

 ایط و  یریشطگ یجهت پ تواندیم وراش نیمحسوب گردد، ا یالمللنیب تیصلح و امن هیعل یدیتهد
سطازماا   چیصطورت، هط   نیا ریدر غ .«دیمداخله نما یالمللنیب تیصلح و امن دیاز تهد یریجلوگ
)شطیرازی،   مداخلطه کنطد   گرید یرهاکشو یحق ندارد در امور اساساً داخل یکشور ای یالمللبین

، بطه  انجامطد یدولت هطدف مط   تیکشورها که به نقض حاکم یدر امور داخل مداخله .(32: 1231
 کیکالس ینظام یروهایو اعزام ن میصورت مستقبه یکه گاه گیردیصورت م یمیتلف یهاوهیش
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اعطزام   یحتط و  یمعطارض داخلط   یروهطا ین حیو تسطل  زیط و بطا تجه  میرمسطتق یصورت غبه یو گاه
از  یافتیط . براسطاس اطالعطات و اخبطار در   کنطد یمط  دایط پ مودن گانهیب ینظاممسلح شبه یروهاین

از  یاست که برخ تیواقع نیاست، ا اایاتفاق افتاده و در جر هیمیتلف، آن ه در سور یهارسانه
رسطماً   هیمعطارض در سطور   یهطا گطروه  حیصراحت به تسطل منطقه و فرامنطقه به یعرب یکشورها
از  یاند. برخمعارض مسلح قرار داده یهاگروه اریدر اخترا  یاشرفتهیپ یهاده و سالحکراعتراف 

از  یمنطقه و حتط  یکشورها ریاز سا گرید یهستند و برخ یمعارض سور یهاها، گروهگروه نیا
 نیط الملطل ا از منظر حقوق بطین  دیتردی. بشوندیاعزام م هیبه سور قایفرآشمال  یعرب یکشورها

و اسطتقالل   تیاست. حاکم هیدولت سور یاسیو استقالل س ینیسرزم تیامر نقض فاحش حاکم
حقطوق   ۀو آمطر  نیادیکشورها از جمله قواعد بن یکشور و عدم مداخله در امور داخل کی یاسیس
 هیدر سطور  یخطارج  یکشطورها  یکه از سو یاقدامات یبرخ نی. بنابراشودیمحسوب م المللنیب

. آنهاسطت  یالمللط نیبط  تیبوده و موجب مسطئول  یالمللنینقض فاحش تعهدات ب ابد،ییارتکاب م
خطالف اصطول    دولطت،  میالفطاا  زیط و تجه هیدر سطور  ینظام ۀکه مداخلند باور نیبر ا گاانگارند
در خصطوص   الملطل ینب حقوق اصولیۀ معاصر، منشور ملل متحد، اعالم المللینحقوق ب یاساس

آنهطا   یهااست، که آموزه المللییناسناد معتبر ب گرید و هاولتد اایم یرواب  دوستانه و همکار
 زور جز بطا مجطوز   توسل به نیاند؛ بنابرارسوخ کرده زین یالملل عرفبین حقوق در یخوبهامروزه ب
مشطروع،   دفطاع  منشور ملل متحد در مبحطث  11 ۀبا استناد به ماد ایسازماا ملل  تیامن یشورا

بطدوا مجطوز    ۀلطزوم مداخلط   بری الملل معاصر است، و پافشارق بیندر حقو یفاقد وجاهت قانون
 ۀ. مداخلط بطرد یمنشطور، عقطب مط    بیتصطو  از شیپط  یرا بطه نظطم حقطوق    یالمللط شورا، نظام بین

 یو حقطوق  یاخالقط  ،یاسط یس ،یتط یامن یامطدها یپ یدارا ت،یامنی بشردوستانه بدوا مجوز شورا
قادر  هیاست، که طرفداراا نظر فیعه و ضعدر حال توس یکشورها یبرا خصوصبه یادیز یمنف
 .ستندیمناسب به آا ن ییپاسیگو به
 

 دولت تیاز حقوق بشر و حاکم یالمللبین تیحما
 یهطا ، از نظطام «متمرکطز  ییقدرت اجرا»به علت فقداا  ی،حقوق یعنواا نظمالملل بهبین حقوق
، در مطورد  یقطدرت اساسط   نیط . نبطود ا شودیم زیمتما« یسازماندروا» ای« داخلی-یمل» یحقوق
 تیط از حقوق بشر محسوس اسطت. آا بیطش از قواعطد حقطوق بشطر کطه رعا       المللیینب تیحما
عنطواا قواعطد   بطه  المللطی ینبط  ۀجامعط توسط    نطه یزم نیکه در ا یبا آا بیش از قواعد شود،یم

از  یالمللط بطین  تیط و مطؤثر حما  یرکن اساسط  دارد. یادیز ، تفاوتاست شده رفتهیاالجرا پذالزم
 ریسال اخ 13 اجتماعی-یاسیس یهاطرح ۀدر هم باًیتقر یالمللبین یهاحقوق بشر در عهدنامه

هطا،  دولطت  یطۀ عال . با توجه به استقالل و اقتدارشودیگرفته م دهیشده است، اما در عمل نادذکر 
عمال بار حقوق بشر، در اجرا و اتأسف تیناظر بر وضع تیمسئول یعنواا عامل اساسبه تیحاکم
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موضطوعات )تابعطاا( حقطوق     گطر ی. اگرچطه د شطود یمط  ییحقوق بشطر شناسطا   یالمللنظارت بین
نظطام   گراایبطاز »عنطواا  بطه « اشطیاص » یو تطا حطد   یالمللط هطای بطین  سازماا مانندالملل، بین
عنصطر   نیتطر یاصطل  تیط حاکم یهای داراهم ناا دولت اما، شوندیدرنظر گرفته م «یالمللبین
اسطاس   نیط . بطر ا شطوند یمحسطوب مط   یاسط یو س یاز لحاظ حقوق یالمللم بیننظا ۀدهندلیتشک
از حقطوق بشطر را وضطع     تیط حما یالمللط تنها قواعد و مقررات بین، نهتیحاکم یهای دارادولت
شطاا،  مطلقطه  ۀمططابق اراد  زیط موضطوعه را ن  حقوقحال روند اجرا نشدا  نی، بلکه در عکنندیم
ناسطازگار  « از حقوق بشطر  یالمللبین تیحما»و « هادولت تیمحاک»نظر  نی. از اکنندیم نییتع

از حقطوق   یالمللط بطین  تیط حما»و « هادولت تیحاکم»اصل  یفرض ناسازگار با کنند.یجلوه م
انطد.  کرده تیحما ییهمسو هاییکه از استراتژ ظهور کرد یمهم و اساس ی، دو مکتب فکر«بشر
هطا  دولطت  تیط حاکم یرا در تلقط  2«یتط یفرامل» ایط  1«گرایطی یفوق مل» ۀشیمکتب، اند نینیست
مکتطب،   نیمورد توجه قرار داده است. در ا یالمللنظام بین ۀدهندلیتشک یساسعنواا عنصر ابه

، یفطوق ملط  » تیط بطا ماه  ایط « یدولتط ری، غ2یا، تطوده یعموم» یالگو کیعنواا به ایسازوکارها، 
 یعنواا مانعبه یمل تیحاکمهر صورت، ر د .شوندیم ییو شناسا ی، تلق«یمراتبسلسله ی،عمود

 کشطور  –دولطت   یسطنت  تیط ماه رییاز رهگذر تغ دیحقوق بشر با یالمللبین یدر نظارت( و اجرا
از  ایط  ودش لیعامل تبد کیشود( به فرض می ینیدر قلمرو سرزم یانحصار تیصالح دارای که)
 نینظام نو کی جادی: بدوا اویدگیکه میاست وقت لیمتما هینظر نیفالک، به ا  اردیبرود. ر نیب

از حقوق بشر محکوم است کطه   المللیینب تینباشد، حما یها مبتندولت تیکه بر حاکم یجهان
مطؤثر   تیط کطه حما  ردیپذیم یو نیبا وجود ا(. Falk, 1979: 245) بماند یباق یو فرع اییهحاش
کطه شطامل    یگطر ید یفکطر مکتب  اماشود. ممکن می زیامروزه ن یاز حقوق بشر، حت یالمللبین
 تیط حما»، بطه مفهطوم   شطود یم یخارج استیس ۀنیدر زم« عملگراها»ویژه به سندگااینو یبرخ
دارد.  یمنفط  شیطور آشکار گرابه یو حت دهدینشاا م یکمتر لیتما« از حقوق بشر یالمللبین

بطوده و   یداخلط  ی، موضطوع راز حقطوق بشط   تیند که اساساً حمااگماا نیبر ا هینظر نیصاحباا ا
 عطدم »شطود. اصطل    بیط تعق یخارج استیس لیتا از قب ستین یموضوع مناسب و اساس قاًیتحق

 یعنطواا موضطوع  بشر را )بطه  موضوعات و مسائل حقوق تیاولو« هادولت یمداخله در امور داخل
 یطۀ نسطبت دهطد، نظر  « بطال  یهطدل »استدالل را به  نیا ی. اگر کسگیردیفرض م ی(اساساً داخل
عنطواا  بطه  نجریکسط  یتطواا از هنطر  می زمینه نیاما در ا .اوست یاز کارها یجامع ریسمزبور تف

چطه هطر دو مکتطب    اگر(. Heathcote, 2012: 439) نطام بطرد  « یخطارج  استیطراح برجسته س»
سلسطله از   کی زین ی)با اهداف عمل یالمللرا در سطح بین« اعمال حقوق بشر»مسائل مربوط به 

 کیط . از سطتند ین بیطش تیکننده و رضاحال، قانع نیاند، با ادهکررح مهم( ط یلیخ ینظر لیدال

                                                           
1. Transnationalism 

2. Supranationalism 

3. Populist  
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کطه منحصطراً   « از حقطوق بشطر   تیحما» کیهرگونه بازگشت به مفهوم کالس رسدیسو به نظر م
 یاسط سی – یحقطوق  یهطا و تئطور  دولطت  ی، با عملکرد کنونشودیم یها تلقدولت یموضوع داخل

نحطو  بطه  یالملل الزاماً و حتنظام بین نکهینظر به ا ،گرید یدارد. از سو نی)معاصر(، تبا یالمللبین
در  یجهطان  نیبر نظم نطو  یمبتن هایی، استراتژشودیوابسته م« تیحاکم»به مفهوم  اییندهفزا

 دگاهیط که هر دو دنیتر امهم امارسد. ینظر محقوق بشر، نابهنگام و نامتناسب به ی)نظارت( اجرا
اصل  حقوقی-یاسینادرست از قلمرو حد شمول س ی، از برداشتیجهان نینظم نو یو الگو یسنت
نظطم   یحطال، الگطو   نی. در عط گیرندی، نشأت ماست افتهیگونه که امروزه توسعه آا« تیحاکم»
 یقواعد حقوق یی( از نقش دولت در روند اجرادهی)نسنج یسطح یابی، برگرفته از ارزیجهان نینو

 است.( المللیبین – ی)داخل
 نیتطدو  قیحقوق بشر را از طر زیها نو دولت کندیم تیها را تقودولت تیحاکمحقوق بشر، 

و  دنزیط گ یابیساخت یۀبا نظر تواایدو را م نی. در واقع تعامل اشناسندیم تیبه رسم بیو تصو
 یاست که بر مباحطث فرانظطر   پردازانییهاز نظر دنزیگ یآنتون. کرد نییتب یشناختیهست تیامن
. حقطوق بشطر را   (34: 1232)حجتطی،   اسطت  داشطته  ییبسزا ریتأث المللینب  بروا شمنداایاند
 کیط  یاجتمطاع  تیط واقع دنز،یط گ یها دانسطت. بطرا  دولت یالزام و خودمحدودساز ینوع تواایم

 اایط . او بدیط آیوجطود مط  سطاختار بطه   -و تأثر متقابل کطارگزار  ریاست که از تعامل و تأث برساخته
مطرتب  بطا دولطت، فرمولطه شطدند،       یهایهو نظر تیمفهوم حق مالک آغاز، که دریهنگام کندیم
 بلارقیغ یاجتماع تیاز واقع یبه بیش یاتا اندازه هایهنو بودند؛ امروز آا نظر آورییرتطور حبه
 تیط کطه بطا مفهطوم و واقع    نطک یا کمطک کردنطد. چطرا    جطادش یاند که آنها به اشده لیتبد دیترد
 ۀشط یبطا اند  دولت، مناسبت ۀقرا هفدهم دربار یهاهینظر م،یآشنا هست یخوبدولت به تیحاکم
اسطت کطه آنهطا بطه      لیط دل نیبه ا یدرستبهشک بی کنند؟یامروز را حفظ م یاسیس ای یاجتماع

 (.21: 1232)گیدنز،  میکنیم یدر آا زندگ نکیاند که ما اکمک کرده یاجتماعی ساخت جهان
 تیط حاکم یهای داراجهاا متشکل از دولت توجه به فهرست ناق  اعمال حقوق بشر در با
و  فیط تکل نیط ا یمعاصطر، بطرا   یالمللبین ییسازماا اجرا ایپرسش را طرح کرد که آ نیتواا امی

کطه از   یتواند قابطل قبطول باشطد؟ پرسشط    می شهیهم ایو قبول است؟ و آ یکاف ریخط تیمسئول
معاصطر   یاجتمطاع  یکطه راهکارهطا  ی، امطا وقتط  شودیداده م یبه آا پاسخ منف هاتیفرامل دگاهید
و بطه بررسطی تیصصطی نیطاز دارد و      سطت یممکطن بطه پرسطش ن    پاسختنها  نیشود، امی لیتحل
، فرصطت دارنطد تطا    گیرنطد یقاد قطرار مط  تنقض حقوق بشر مورد سؤال و ان لیدلکه به ییهادولت

رو نیط نطد. ازا ارائطه کن  ییقضطا شطبه  ایط  یاسیس یهاباره، در چارچوب نظام نیمسائل خود را در ا
 بشطر قواعطد حقطوق    یالمللط بطین  تیماه ایدر مورد مفاد  یالمللآغاز مذاکرات بین یبرا یانهیزم

کطه در   تیحاکم .آیدیفراهم م یمیتلف فرهنگ یهاو نشست هایتویژه در موقعمورد توافق، به
ططور  هبط  اسطت،  حقطوق بشطر   ۀو فطارغ از دغدغط   تاز،کهیخود، مقتدر، منحصر،  کیمعنای کالس 
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مقطررات   میتسطل  ،المللیینبا حقوق ب کاریمفهوم دور افتاد و در پ نیاز ا ستمیمشی  در قرا ب
 یواضح و مبرهن است که ظهور و بطروز اسطناد حقطوق بشطری نقشط      ییاز سو حقوق بشری شد.
آناا را در بطه نظطم در آوردا اعمطال     ریتأث تواایو نم رددا هایتحاکم ادیانق و دیعمده در تحد

اسناد با  نیا (.22: 1231منش و همکاراا، )نژندی انگاشت دهیبشر ناد حقوق ریدر مس یومتحک
در برابطر دولطت قطرار     کطه  هطا بطرای افطراد و ملطت    یحقطوق  جادیمحدودسازی ارادی حاکماا، با ا

 یبطا طط   تیط در نها و حاکماا و لزوم وجود آا اایم المللیینب هاییبرقراری همکار ،گرفتیم
 یهطا سطو، دولطت   گطر ید از .ابطد یمهم دست  نیتوانست به ا المللیینکردا حقوق ب یروند انسان
در بطه اجطرا    ،نطد اریاخت و که خطود صطاحب اقتطدار    یالمللنیحقوق ب یۀعنواا تابعاا اولحاکم به

 دیط هرچنطد بطر تحد   واقطع  در .را داشطته و دارنطد   یکمطال اثرگطذار   المللییندرآوردا مقررات ب
 یالمللط نیبط  حقطوق  تطابع  نیرومنطدتر یکماکطاا ن  ،کنطیم یمط  دیآا تأکو ضعف قدرت  تیحاکم
اجرا و  نیتضم اجرا، عمل پوشاندا به مقررات حقوق بشری، احترام به آا حقوق، ۀمنظور جامبه

 (.23: 1231منش و همکاراا، )نژندی شوندیبرخورد با ناقضاا آا محسوب م

 

 گیرییجهنت

 اتیط ح ۀبشطر را در حطوز   یاست که اساس زندگ هایییاز حقوق و آزاد یامجموعه شر،حقوق ب
در هطر   یزمطان  اتی، و با توجه به مقتضط دهدمی لیتشک یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یشیص
هطا و  از خواسطته  یکطه هطر کطدام بیشط     شطود می مینسل تقس چهارحقوق به  نیا یییتار ۀبره

تحطول حقطوق بشطر     یییتطار  رونطد  جطه ی. در نتسطازد یمط  نیبشر را تأم یقوقنیازهای اساسی ح
صورت  یشتریاز حقوق بشر، توجه ب یبه برخ یامیتلف آا شکل گرفت و در هر دوره یهانسل

 سطم یبرالیمکتطب ل  میدر مفطاه  شطه یر ،یاسط یو س یحقطوق مطدن   ایگرفت. نسل اول حقوق بشر 
 اتیاز مقتض رهیو غ اایب یآزاد ض،یمنع تبع ات،یحق ح مانندآا  یدارد که هنجارها کیکالس
بطر اصطالت    دیط کأنسل، ت نیحقوق مندرج در ا یژگیشده است. و یقرا هجدهم ناش یهاانقالب

در قطرا   یو فرهنگط  یاجتمطاع  ،یدوم حقوق بشر تحت عنطواا حقطوق اقتصطاد    نسل .فرد است
 دیط کأآا ت یطرفط یاز بط  شیدولت بط  ۀنوزدهم ظهور کرد که برخالف حقوق نسل اول، بر مداخل

 یاساسط  یژگی. وافتی تواایم هاستیل دوم را در اعتقادات نئومارکسداشت. خاستگاه حقوق نس
 یو عطدالت اجتمطاع   یبا استقرار برابطر  ،یجمع و نفع عموم صالتدسته از حقوق، توجه به ا نیا

متولطد شطد و در دوراا پطس از     ستمیقرا ب لیاز اوا یحقوق همبستگ ایاست. حقوق نسل سوم 
 الملطل نیگفت تحول حقوق بشر در حقوق بط  تواایت. مگرف دایسازماا ملل متحد بال سیتأس

با توجه  انجام گرفته است. خیزماا و تار اتیضحقوق بشر با توجه به مقت یهانسل یریگبا شکل
روز بطه روز یشهاو شاخصه میحقوق بشر مفاه ،دش اایب یحقوق بشر یهابه آن ه در مورد نسل
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شطود.  یم یراتییدچار تغ یفیو ک یاز لحاظ کم میتلف یبا گذشت زماا و بروز تحوالت اجتماع
گفطت   تطواا یامطا مط   ،دهشط انساا در عصر حاضطر   شرفتیسهولت و پ یۀعلم ما شرفتیهرچند پ

ماننطد   یدر مقابطل سوءاسطتفاده از علطم قطرار گرفتطه اسطت. موضطوعات        یو کرامت انسان تیثیح
همطه از   ،موضوعات گرید عضو و یاهدا واا،یانساا در بدا ح ۀکردا نطف نیگزیجا ن،یجنسق 
نسل چهارم  ۀذکر و ارائ روازاین، انددهش یبه کرامت انسان نیند که موجب توهایعلم یهاآزموا

در مطورد   یو کرامطت انسطان   تیط ثیاز ح تیط حما یهطا وشبطه ر  شطتر یتوجطه ب  یعنیحقوق بشر 
هطد داشطت   خوا ییحقطوق بشطر چطه معنطا     نی. بنطابرا رسدینظر مبه یضرور ،سوءاستفاده از علم

به حطداکثر   لیمنظور نبه یمیت  به هر موجود بشر هاییحقوق و آزاد ۀکه مجموعیدرصورت
که امروزه سطازماا   یاز موضوعات یکی وجود نداشته باشد. ش،یدر چارچوب استعدادها ،ییشکوفا

واقع  ها با حقوق بشر است. دردولت تیحاکم اایتعادل م جادیا یچگونگ، روستملل با آا روبه
 کطه یمربطوط اسطت. درحطال    یالمللنیب نیبه قوان ت،یحقوق بشر و حاکم ۀرابط یاز معما یبیش
در بیطش   پطردازد، یمط  هادولت تیاز حاکم تیاز مفاد منشور سازماا ملل آشکارا به حما یبرخ
حفطظ و   یهطر جطا بطرا    ینظطام  یروهطا یتا بطا اسطتفاده از ن   دهدیاجازه م تیامن یبه شورا گرید

 یجهطان  یطۀ اعالم ،گطر ید یوارد عمل شود. از سو ،الزم باشد یالمللنیب تیلح و امنبازگرداندا ص
رواب  دوستانه داشته  گریکدی با دیتوسعه، کشورها با جیترو یکه برا کندیم اایب زیحقوق بشر ن

 یهطای ملط  دولطت  نیبنطابرا  حقوق بشر احترام بگذارند. یۀمندرج در اعالم یهایباشند و به آزاد
قواعطد   یرا در گسطترش و اجطرا   ی، نقطش اصطل  الملطل ینتابعاا حقوق ب ترینمهم نوااعحاکم به

 ۀقاعطد  نیبنطابرا  بطر عهطده دارنطد.    المللطی ینبریو غ المللیینب گرید ینهادها کنار حقوق بشر در
بحطث در مطورد نقطش     نیط در ا حمططر  اتیط از حقوق بشر معاصر، مطابق نظر تیحما یالمللبین

اصطول و قواعطد    یاجطرا  تیریعنواا مرکز ثقل مطد به تیحاکم یهای دارادولت، اساساً بر دولت
دنبال است که به نیا استمداراایس زیو ن یالمللحقوقداناا بین ۀفیوظ. شودی، متمرکز میحقوق
تعهططدات  یاجططرا ریباشططند تططا کشططورها را وادار کننططد کططه در مسطط ییهططا« زهیططانگ»و « ابططزار»
دولت هم وا  تیحاکم که ستین نیچننی. ارندیشر، قرار گدر خصوص حقوق ب شاایالمللنیب

ای کطه از  یجطه نتبا توجه به طبیعطت دوگانطۀ حاکمیطت،    حقوق بشر باشد.  یدر برابر اجرا یسد
آیطد، ایطن اسطت کطه فهطم و درک      یمط دسطت  رواب  میاا حاکمیت و حقوق بشر در حطالتی بطه  

 حاکمیت و حقوق بشر در چارچوب سیاق عمومی باشد.
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