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 چکیده
و همگام با مقتضیات شده در طول زمان متحول  ،داریقدرت عالی سیاسی حکومت عنوانبهحاکمیت 

حاکمیت از مفهوم  ،زيست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر اين اساس در دوران معاصر
لیت انگاشته مسئو مثابه به امروزهو  نیست وستفالیايی خود بسیار دور شده و ديگر آن قدرت مطلق سرکش

وق اند. حقای هستند که موجب فرسايش حاکمیت ملی شدهدو پديده شدنجهانیشود. حقوق بشر و می
ی که طوربه ،را نشانه رفته است بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها

انحصار  ،شدنجهانی. همچنین پديده دهند تطبیق با منافع بشررا حاکمیت ملی خود اند شدهها مجبور دولت
آورد. المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آينده فراهم میها در نظام بینحکمرانی را از دولت

 شدنجهانیالملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و تحول آن در حقوق بین ،مفهوم حاکمیت ،در اين مقاله
 شود. بررسی می
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 مقدمه
معادل  .است داشتنهسلطبه معنی استیاليافتن و « حکم»مصدر جعلی از ريشه  ،حاکمیت واژه

به معنای حاکم، پادشاه  Sovereignکه از واژه  است Sovereignty ،در زبان انگلیسی حاکمیت
 مفهوم سیاسی از زمان يکجانشینی بشر و عنوانبهو مقام برتر کشور مشتق شده است. حاکمیت 

ه است. واژه حاکمیت مانند بسیاری از دايجاد جامعه متولد شده و در طول تاريخ دچار تحوالتی ش
 بسیار پیچیده و دارای معانی زيادی است.  ،وم سیاسیمفاهیم عل

عطف مهمی در روابط و سیاست اروپا و تاريخ جهان  پیمان صلح وستفالی نقطه ،بدون شک
 8کند.پادشاه در قلمرو خود حکمفرمايی می ،است. اين معاهده متضمن دو اصل اساسی بود: نخست

ا کسی )پادشاه ي دارد و استقالل وی به اراده اللتر، پادشاه در قلمرو خود استقبه عبارت دقیق
به عبارت  2داشت که دين پادشاه، دين رعاياست.حاکم( ديگر وابسته نیست. اصل دوم بیان می

داد که فعالیت چه دين و مذهبی را در قلمرو خودش روا يا ديگر، اين اصل به پادشاه اجازه می
های ديگر در امور داخلی الت دولتمانع دخممکن است ممنوع بدارد. اين اصل همچنین 

اين دو اصل در حقیقت شالوده حقوق  0شود. نيد و مذهب نهیزمدر  ويژهبههای ديگر سرزمین
هنجار سخت تا  عنوانبهالملل را ريختند و در قالب اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها بین

 .ه شدرفتيپذچند دهه پیش 
که مفهومی انتزاعی و اعتباری از خواست بشر بود، خود را  الملل سنتی، حاکمیتدر حقوق بین

 کس و هیچ چیز يارای برابریکه هیچ استکه همانا قدرتی مطلق و مقدس د کرای تعريف گونهبه
های فردی خويش را برای رسیدن با آن را ندارد. به عبارت ديگر، بشر که بسیاری از حقوق و آزادی

 يیاعتنا که شد روهروب یاتانيلوبود، با ه کردبه خیر مشترک طی قرارداد اجتماعی به حاکمیت واگذار 
 شده جاديا( 8461)یوستفال معاهدات از که یسنت المللنیب حقوق. دادینم نشان شيخو صانع به

و  هخوایآزاد و یصنعت یهاحدوث انقالب ن،ي. با وجود ادیمطلق بخش یتقدس ،تیحاکم به بود
از  رآمدهب اتانيلو ،یبشر اجتماع یايپوتحوالت  ،جهینت در و ریاخ سده در یفناورعلم و  شرفتیپ

که جز  ار گسیختهديگر آن مفهوم مطلق و لجامی که حاکمیت طوربه ،دکرخواست بشر را تضعیف 
داد )حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی(. از دست انديشید حفظ قدرت خود به چیز ديگری نمی

 ها بازيگران و تابعان انحصاریمتعاقب فرآيند تعديل حاکمیت که کماکان ادامه دارد، ديگر دولت
های سازمان ازجملهشوند و در کنار اين تابعان، بازيگران جديدی الملل شناخته نمیحقوق بین

د. ظهور اندهکرآرايی بخش و حتی فرد صفدیهای مسلح و آزاهای فراملی، گروهالمللی، شرکتبین
 

1. Rex est imperator in regno suo 

2. Cuius regio, eius religio 

3. Roach, S. C., Griffiths, M. and O'Callaghan, T., International Relations: The Key Concepts. Routledge. 

2014, p. 239.  
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حاکمیت مشروط و فرآيند حکمرانی جهانی را به میان آورده  ازجملههای زيادی بحث ،اين پديده
ها تا نیمه دوم قرن بیستم، الملل از زمان پیدايش دولتحقوق بین ،طور که اشاره شد است. همان

داد. با وجود اين، در نیم مسائل بشری نشان نمی رو توجهی بهازاين ؛محور بودشدت حاکمیتبه
و حقوق بشر، بشريت در مرکز کانون توجه حقوق  شدنجهانیهايی مانند قرن اخیر، در پرتو پديده

الملل قرار گرفته و در واقع تحوالت اخیر، حاکمیت وستفالیايی را در خسوف حقوق بین ويژهبهو 
به ظهور مفهوم حاکمیت در انديشه سیاسی و حقوق  یوتاهنگاه ک ،برده است. اين مقاله در آغاز

الملل سنتی و معاصر خواهد داشت و روند تعديل حاکمیت را به تصوير خواهد کشید و سپس بین
 ،و متعاقب آن شدنجهانیدر چارچوب مداخالت بشردوستانه و پديده  ويژهبهفرسايش حاکمیت 

 . حکمرانی جهانی را به بحث خواهد گذاشت موضوع

 

 المللنگاهی به روند تکامل حاکمیت در حقوق بین .9
ل از قب تیحاکم .است تکامل ریمس در و شده تحولم نیز همگام با سیر تکامل بشر تیحاکم
شد ولی در انديشه سیاسی مدرن به اراده نتیجه امری طبیعی و الهی شمرده می ،های مدرندولت

شده از سوی مردم به يک انجمن سیاسی تفويض واقع قدرتیبشری پیوند خورد. حاکمیت که به
اراده عمومی در  ،به عبارت ديگر .شدها در يک شخص خالصه میاست در شکل ابتدايی دولت
حاکمیت  ،يافت. با وجود اين، امروزه حاکمیت در مفهوم سیاسی آناراده يک شخص تبلور می

اسی جوهره سی ،هوم حاکمیت در آغازبلکه مبتنی بر اراده و عقل عمومی است. مف نیست اقتدارگرا
داشت ولی به مرور زمان از آن تعبیر حقوقی نیز به عمل آمد. در اين مبحث، گذری مختصر به 

 .د شدالملل خواهظهور مفهوم حاکمیت در عالم حقوق بین

 

 الملل سنتیظهور مفهوم حاکمیت در اندیشه و حقوق بین .9ـ9
ابع کل سازد و خويش را ت دبايفیثاغورثیان بر اين اعتقاد بودند که بشر  ويژهبهفالسفه اولیه يونان 

 ها به اعضایموجب اين باور بود که آندر تمام اوقات برای خیر حکومت عمل کند. به کندسعی 
کردند ین میو اين نظر را تلق هدادتعلیم خود احترام به قدرت، قوانین و فضايل وقت شهروندی را 

سقراط  6ای است.آرمان پسنديده ،نفع فردی ترجیح دارد و فداکاری فرد برای جامعهکه نفع کل بر 
افالطون بر اين باور  5.کندخود را تابع حکومت  دبودند که فرد باي معتقدو شاگرد وی افالطون نیز 

 
 .256، ص 8032منوچهر شادروان، چاپ ششم، گلشن،  ترجمه:، بزرگهای اساسی فالسفه درسفراست. اس. ای؛  .4

او  .دانستندشدت ناعادالنه میسقراط را به مرگ محکوم کردند که او و خیلی از مردم آن را به، آتندر مشهور است که  .9

قانون را  ،دکنکرد که اگر فرار پیشنهاد دوستانش را به دادن رشوه به نگهبانان و فرار رد کرد. در اين باره سقراط استدالل می
 شود. ترشدن حکومت میشکسته است و کاری کرده که موجب ضعیف
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عه سیاسی جام عنوانبهبه خیر و نیکويی و جامعه بستگی دارد و فرد با حکومت  ،بود که خیر انسان
ارسطو نیز که پشتیبان و حامی وجود حکومت بود در  4ترين درجه رشد خود برسد.تواند به عالییم

 نانهر شهری همچ»گويد: در اين باره می ،استیسنخستین پاراگراف کتاب پرآوازه خويش به نام 
کوشد مید زيرا آدمی همواره شودانیم، نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصد خیر برپا میکه می

ای از خیر نظر دارند، آن جوامع به پاره پندارد. اما اگر همهمی تا کاری را انجام دهد که خود نیکو
جويد و اين ]گونه[ ای که باالتر از همه و فراگیرنده همه جوامع ديگر است، خیر برين را میجامعه

آغاز نظريه حاکمیت را در توان میرو ازاين 1.«شهر يا اجتماع سیاسی نام دارد که استجامعه 
ه اين امر به رسمیت شناخت ،نظريات ارسطو و نظام حقوقی رومی قديمی يافت. در کتاب سیاست

 تواند در دست يکبايد يک قدرت عالی در دولت وجود داشته باشد و اين قدرت میشده است که 
ود. صراحت پذيرفته شده بها ايده حاکمیت بهنفر، تعداد کمی يا عده بسیاری باشد. در میان رومی

اند، اراده شاه تا زمانی که مردم حقوق و قدرت خويش را به وی واگذار کرده» ،بر اساس اين ايده
 1.«قدرت قانون را دارد

تاب درباره شش کفیلسوف قرن شانزدهم اروپا نخستین کسی بود که در رساله خود با نام  ،بُدن
شمرد. در واقع ررا بآن های و ويژگی 83دکرتعريف نسبتاً کاملی از مفهوم حاکمیت ارائه  3،جمهوری

فهوم اين مدر وی  راجع به حاکمیت، کسی به اندازه بُدنتا قرن شانزدهم، يعنی قبل از تقريرات 
اعطا شده  88داند که به جمهوریحاکمیت را قدرت مطلق و دائمی می ،بُدن ژاند. نکرده بوکاو وکند

 قدرت تواندیم شخصی چونکه  پنداردیم یدائم را تیحاکم جهت نيا از داردیم انیب یواست. 
 آن نکهيا محضبه یول د،ينما اعطا یموقت مدت یبرا اشخاص از یگروه اي یشخص به مطلق
شه از نظر اين فیلسوف شهیر، حاکم واقعی همی .شوندآنها به تبعه عادی تبديل می شد یمنقض زمان

 82قدرت خويش را در اختیار دارد.

 
 .251، ص همان .6

 .8 ص، 8011 ،یبیج یهاکتاب یسهام شرکت ت،يعنا دی: حمترجمه ،استیس ارسطو؛. 7

8. C. E. Merriam, Jr., History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau, Batoche Books, Kitchener, 

Ontario, 2001, p. 5. 
9. Les six livres de la république 

اش نظريه حاکمیت را ارائه داد. اين نظريه در واقع اوج نوآوری وی در سیاست و های زمانهبرای حل بحران بُدن ژان .90

را عامل  بودن. او حاکم و حاکمیتتقسیمبودن و غیرقابلدائمیبودن، حاکمیت بنابر نظريه او سه ويژگی دارد: مطلقهحکمرانی بود. 
صرف اجتماع مردمانی خاص در يک واحد جغرافیايی، توان بهداند. به عبارت ديگر، از نظر او نمیتبديل واحد جغرافیايی به کشور می

 د.کنجغرافیايی را به کشور تبديل میهای آن، واحد اطالق کرد. از سويی، اين حاکمیت و ويژگی نام کشور و دولت را به آن
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/931564. 

 دولت است. ،شايان ذکر است که در اينجا منظور از جمهوری. 99

12. Bodin, Jean, Six Books of the Commonwealth, Abridged and Translated by M. J. Tooley, Basil 

Blackwell Oxford, 1955, pp. 24-25.  
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 ،طلب متعهد بود قصد داشت به منظور اقدام شاه جهت تأسیس دولتکه سلطنت بُدن ژان
ن آن ساختکردن دولت، خدمت به قدرت شاهی و مستحکمگاه حقوقی بیابد. هدف از مفهومیتکیه
کرد. به نظر وی رپوبلیک و مشخص می( Res Publica)دولت را با تعبیر امر عمومی  بُدنبود. 

منتشر شد، نظريات  8514ند. در شش کتاب درباره جمهوريت که به سال ادولت کلماتی مترادف
حکومت  حق»کند: رپوبلیک را چنین تعريف می ،بُدن ژاناند. يافته تقرير شدهسامان صورتبهوی 

 و حاکم» درتق «دارندبا قدرت حاکم در آن اشتراک  شانيکه ا یخانواده و بر امور نيبر چند
با اين برداشت  80بدون اين حاکمیت و سلطه، دولت وجود ندارد. دولت است. یاساس خاصه ،«مسلط

داند و هر دو را همانند مفهوم واحدی دولت و حاکمیت را از يکديگر جدا نمی یوشود که معلوم می
ته و گفته ناپذير دانسو پیرو او بود نیز حاکمیت را از دولت تفکیک دکه شاگر لوآزود. کنبررسی می

 86کشوری وجود نخواهد داشت.ـ  است که اگر حاکمیت از دولت سلب شود ديگر دولت
گراها و بعدها ديگران و کثرت بُدَنارسطو و سپس نخست فارغ از مسیر تاريخی که  ،تیحاکم

اکمیت از ح هابزهای متفاوتی داشته است. برخی مانند طرفدارانی با ديدگاه ، مسیر وکردنددنبال 
اند. برخی انواع حاکمیت را به حاکمیت از حاکمیت سیاسی دفاع کرده الکای مثل حقوقی و عده

اسمی در برابر حاکمیت واقعی، حاکمیت حقوقی در برابر حاکمیت سیاسی و حاکمیت حقوقی در 
با تعابیر  کراسیوپايه و رمز دم عنوانبهاند. حاکمیت عمومی نیز سیم کردهبرابر حاکمیت عملی تق

نیز از حاکمیت منفی و مثبت سخن به میان  نوجکس رابرت 85است.شده و تعاريف مختلف مطرح 
عدم مداخله ساير کشورها در  ،شود. منظور وی از حاکمیت منفیها تمايز قائل میآورده و میان آن

حاکمیت مثبت را توانايی دولت برای اعمال کنترل مؤثر در درون مرزهای  امور يکديگر است و
های جهان سوم از طريق استعمارزدايی توانستند بسیاری از دولت ،نوجکسداند. به نظر خويش می

  84.نندکبه حاکمیت منفی دست يابند ولی نتوانستند موفقیتی در حاکمیت مثبت کسب 
ناپذير به معنی اختیار يا قدرت عالیه و تجزيهو الملل مفهوم اساسی در حقوق بین ،حاکمیت»

 دولت جهت وضع و اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص، اموال و وقايع داخل مرزهای آن
از  ،خاطر داشتن حاکمیتهگیرد. دولت بها قرار نمی. حاکمیت تحت تأثیر کنترل ديگر دولتاست

اعزام و پذيرش ديپلمات، انعقاد معاهدات و مصونیت از  ثلم ،مزايای خاصی داردها و مصونیت
اساس  بر .حالت مطلق ندارد ،صالحیت محاکم دول ديگر. با وجود اين، اعمال حاکمیت در عمل

 حاکمة اراتیبر اخت يیهاتيمحدودتواند توان نتیجه گرفت که هر دولتی مینظريه رضايت دولت می
 

 .18، ص 8012، ترجمه: حسن حبیبی، جلد اول، اطالعات، الملل عمومیحقوق بینُکک دين، نگوين؛ پاتريک دَينیه و آلن پله؛  .99

 .12، ص 8016میزان، ، چاپ هجدهم، های حقوق اساسیبايسته ؛قاضی، ابوالفضل .94

 .30-36، صص 8033نور،  ، چاپ دوم، پیاممبانی علم سیاست علیزاده؛ حاتمی، محمدرضا و محمد لعل. 99

 .513، ص 8011محمد امجد، میزان،  ترجمه:، المللمفاهیم کلیدی روابط بین گريفیتس، مارتین و تری اوکالکان؛  .96
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 هایالملل يا در اثر تصمیمات سازمانهای ناشی از حقوق بینپذيرش محدوديتز طريق ا خود
اعد حقوقی ايجادشده قورعايت ها موظف به المللی که عضويت آن را دارد، اعمال کند. دولتبین

ده توسط شهای مندرج در معاهدات تعیینالمللی بوده و نیز تابع برخی محدوديتبین توسط جامعه
 81.«المللی هستندبینهای سازمان

. حقوق برابرندهای حاکم از نظر حقوقی با هم دولت ها و همهیتحاکم ،المللدر حقوق بین
ها شکل گرفته است. احترام به تمامیت ارضی و استقالل الملل بر اساس اصل تساوی حاکمیتبین

ويش ت و وظايف خديگر، ايفای تعهدا یهاشناختن ماهیت حقوقی دولترسمیتها، بهسیاسی دولت
ها همه بیانگر برابری حاکمیت ،و ايجاد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر دولت به دست خود

ست اکرده همان است که منشور ملل متحد از آن پیروی  ميپارداالملل هستند. اين در حقوق بین
عدم  حاکمیت از گونه وستفالیايی به معنای ،دانانحقوقيعنی حاکمیت وستفالیايی. به باور برخی 

ادامه يافت. البته در  8313تا  8461ها در امور داخلی يکديگر بود که تقريباً از سال دخالت دولت
های اول و دوم جهانی مشاهده توان در جنگعمل با شکست مواجه شد و نتیجه اين شکست را می

اعث شکست و ب باری درهمبود به شکل فاجعه کرد. اين نظام که صلح و امنیت را تضمین کرده
 81ها نفر شد.کشتن میلیون

قوق حاکمیت در مفهوم ح» شود:الملل معاصر به شرح زير تعريف میمطابق حقوق بین تیحاکم
 المللی دولت است که در حوزه صالحیتیبیانگر وضعیت حقوقی بین ،الملل عمومی معاصربین

اجرايی، تقنینی يا قضايی دولت خارجی يا تابع حقوق خارجی سرزمینی خود مطیع قوه حکومتی، 
الملل است وضعیت حقوقی داخل در حقوق بین ،حاکمیت 83.«نیست الملل عمومیجز حقوق بینبه

 ؛است للالمالمللی مطابق با حقوق بینرو حاکمیت ملزم به ايفای تعهدات بیننه مافوق آن. ازاين
ذيرفته ها را پت گرفته باشد يا دولت در قالب معاهده آنأالملل عام نشخواه اين تعهدات از حقوق بین

ولت ها در درو اياالت و کانتونالمللی هستند. ازاينها برخوردار از حاکمیت بینباشد. تنها دولت
گانه خاص خود را که در امور داخلی خويش مستقل و قوای سهرال يا کنفدراسیون با وجود آنفد

با  هادولت ؛الملل مطلق نیستبا وجود اين، حاکمیت در حقوق بین 23اکمیت نیستند.دارند، دارای ح
یت بخشی از حاکم ،المللی ممکن است از طريق معاهدات و با امضا و تصويب آنورود به جامعه بین

 
 .12-10، صص 8015بهمن آقايی، گنج دانش،  :، ترجمهالمللفرهنگ حقوق بین بوسچک، رابرت بلدسو؛ .97

18. Albahary, D., “International Human Rights and Global Governance: The End of National Sovereignty 

and the Emergence of a Suzerain World Polity”, Mich. St. U. Coll. LJ Int'l L., vol. 18, 2009, p. 522.  
19. Steinberger, Helmut, “Sovereignty”, Encyclopedia for Public International Law, vol. 10, Max Planck 

Institute for Comparative Public Law and International Law, 1988, p. 408. 

20. Ibid.  
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 28ها عمل کند.را به جامعه جهانی واگذار کنند که از جانب آنخود 
اين قواعد از دو  است. عجین دارد که با مفهوم حاکمیت الملل وجودقاعده در حقوق بین چهار

 گیرد. حاکمیت درونی به دولت در داخلگونه حاکمیت يعنی حاکمیت درونی و بیرونی سرچشمه می
 ،حاکمیت درونی ،رو بر اساس قاعده اولازاين کند.دهد آزادانه در سرزمینش اعمال حاکمیت اجازه می

قاعده دوم )منع مداخله( . استشمول اختیارات دولت مو منحصراً  عمل و فعالیت داخل سرزمین دولت
اين  ند.کجلوگیری میاز دخالت ساير کشورها در امور داخلی کشور ديگر  وحاکمیت بیرونی حمايت از 

نابراين ب .ها وجود نداردقاعده بیانگر اين واقعیت است که قدرت مطلق باالتر و ماورای حاکمیت دولت
. قاعده سوم و چهارم از حاکمیت بیرونی مداخله کنددر امور داخلی کشور ديگر دارد نهیچ دولتی حق 

هیچ  ،اساس اين قاعده الملل است و برها در حقوق بینبرابری دولت ،گیرند. قاعده سومت میأنش
قاعده . ردبه کار گیو آن را علیه ساير کشورها کند ها تواند ادعای قدرتی ماورا از ساير دولتنمی یدولت

ها وجود هیچ سازمان و ارگان مافوق دولت ،المللدر حقوق بین .هاستچهارم، قاعده رضايت دولت
رو آنچه در اين ازاين 22ها.مگر با رضايت خود آنکند المللی ها را متعهد به قواعد بینندارد که آن

که در پیله  ستا المللهمه بیانگر حاکمیت اقتدارگرای وستفالیايی حقوق بین ،بخش توضیح داده شد
 و حفاظ مستحکم اصل عدم مداخله در امور داخلی تنیده شده است. 

 

 الملل معاصرحاکمیت در سیاق حقوق بین .2ـ9

های استبدادی و مشکالتی از اين دست که های داخلی، مواجهه با حکومتی همچون جنگمعضالت
رو شد و نتوانست در حل اين معضالت هروب سازمان ملل متحد با آنتأسیس جامعه جهانی بعد از 

ها که موجب وابستگی متقابل شديد دولت شدنجهانیپديده  ،موفق باشد، از يک سو و از سوی ديگر
 هایزودی ويژگیشمولی حقوق بشر و لزوم احترام به آن، بهشد و مسئله جهانبه يکديگر می

گی بازانديشی در تعريف مفهوم حاکمیت و چگوناقتدارگرايانه حاکمیت سنتی را زير سؤال برد. گويی 
 سیأستالملل معاصر بعد از رسید. روند فرسايش حاکمیت در حقوق بیناعمال آن ضروری به نظر می

ها در طول زمان و به مقتضای زمان به مسائل سازمان ملل متحد در پرتو حقوق بشر آغاز شد و دولت
ر طول ويژه دملل در دهه نخستین قرن بیستم و بهالند. حقوق بیندواکنش نشان دا بشریحقوق
تدريج نظم کاماًل تحوالت اساسی را تجربه کرد. اين تحوالت به ،های میان دو جنگ جهانیسال

المللی های دائمی بینالمللی، سازمانهای بیند. اين نظم حقوقی، ايجاد دادگاهکرريزی حقوقی را پی
شد. در حالی که کرد، شامل میها را محدود میاقتدارگرانه دولت که رفتاررا و وضع برخی از قواعدی 

 
لل پذيرد. سازمان مالمللی صورت میهای بینجهانی در قالب سازمان ها به جامعهخشی از حاکمیت دولتاصوالً تفويض ب. 29

 مثال خوبی از اين امر است.  ،متحد
22. Ludsin, Hallie, “Returning Sovereignty to the People”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 

46, issue 97, 2013, pp. 101-102. 
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های انديشه وکردند مکتب فکری خويش را بازنگری  ،المللیبین دانانحقوقاين فرايند در جريان بود، 
 اصلاز قديمی مبتنی بر اصل حاکمیت مطلق، جای خود را به رويکردهای مدرن حقوق دادند که 

 های ضد فرمالیستی پشتیبانیالمللی عمل و از آموزهبه نفع جامعه بین حاکمیت مطلق انتقاد و
الملل نظران متوجه اين شکاف در تاريخ شدند. شکاف میان حقوق بینکردند. بسیاری از صاحبمی

 20.بودهای جنگ اول جهانی پیامد درس ،الملل مدرنسنتی و حقوق بین
ازمان تقويت سدبیرکل پیشین سازمان ملل متحد نیز در نوشتار خود با عنوان  ،یغال بطرس
ها هنوز به قوت که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت اظهار داشت: در حالی ملل متحد

فرد های گذشته که حاکمیت را مطلق و منحصربهدکترين قرن ،خود باقی است بدون شک
د. مسئله عمده زمان ما بازانديشی در خصوص مفهوم حاکمیت است پنداشتند، ديگر وجود ندارمی

ه توجه بايد به اين نکت المللی حیاتی است.نه تضعیف ماهیت آن که برای امنیت و همکاری بین
واند به تتواند بیش از يک شکل و يک کارکرد داشته باشد. اين درک میداشت که حاکمیت می

د و حقوق افراد و حقوق کنها با يکديگر کمک میان دولت ها و روابطحل مسائل در داخل دولت
و مشارکت  کندکه مربوط به تمام بشريت است تضمین را يک بُعد از حاکمیت جهانی  عنوانبهمردم 

آورد. در اين رابطه بايد يک کل فراهم  عنوانبهمشروع همه مردم را در مسائل مربوط به جهان 
توانند مشکالت را حل کنند و همکاری تنهايی نمیهايشان بهها و حکومتاظهار داشت که دولت

 26ناپذير و ضروری است.اجتناب، المللی در اين بارهبین
 و تیحاکم زا متشکل که یالمللنیاز جامعه ب یسنت ريتصو ،شرُور ستوفيکربه نظر  نیهمچن

، خاص طوربهداشت بلکه در نظر هم ضعف عمده داشت.  یضعف عمل تنهانه بود برابر یهادولت
 نهیدر زم هادولت انیم شماریب یهاتفاوت .بود الیخ یاديتا حد ز هادولت انیم یمفهوم برابر

 عالوه. است دهش تیو واقع المللنیحقوق ب یاساس میمفاه انیموجب تنش مداوم م ،ثروت و قدرت
نبوده و  قیدق کامالً هرگز هادولت از متشکل یلمللانیب یحقوق جامعه از کپارچهي ريتصو ن،يا بر

 هفتريپذ یمقاصد خاص یحداقل برا هادولت از بر عالوه را گرانياز باز یبرخ شهیهم المللنیحقوق ب
 یالمللنیب تهیکم ،یالمللنیب یهاسازمان مقدس، کانیوات به توانیم گرانيباز نيا ازجملهاست. 

 هادولت غالب نقش بهمزبور هرگز  گرانيباز ن،يو افراد اشاره کرد. با وجود ا هاسرخ، شرکت بیصل
 تیدر واقع، حاکم 25.اندشده تحمل و نظارت جاد،يا هادولت توسط شهیهم و اندکردهن وارد خدشه

 
23. Lorca, Arnulf Becker, “Sovereignty beyond the West: The End of Classical International 

Law”. Journal of the History of International Law/Revue d'histoire du droit international, vol. 13, issue 1, 
2011, p. 8. 

24. Ghali, Boutros Boutros, “Empowering the United Nations”, Foreign Affairs, vol. 71, Winter 1992/93, 

p. 89. 

25. Schreuer, Christoph, “The Waning of the Sovereign State: Towards a New Paradigm for International-
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 8330چالش در سال  نیاول .استمعاصر با دو چالش عمده مواجه  المللنیدر روابط ب يیایوستفال
 یفرد اقدامات قيطر از توانندینم گريد هادولت کهمعتقد است  ی. وشد يیشناسا 24کوهِنتوسط 

 عبارت به. اندوابسته هم هب یاسیو س یاز جهات اقتصاد  رايز برسندبه اهداف خود  يیتنهابه و
 ،یاقتصاد ثبات ت،یبه شکل مناسب به امن یرا ندارد که بدون دخالت خارج نيا يیدولت توانا ،گريد

 2ماده  1. چالش دوم مربوط به بند ابديحداقل دست  یاستانداردها یو حت زیتم یوهوارفاه، آب
است. عدم مداخله در امور  دولت یدر امور داخل یمنشور ملل متحد در خصوص عدم مداخله خارج

یم نقض همواره نکيبود که ا يیایوستفال تیحاکم ريناپذخدشه یهااز شاخص یکي ،دولت یداخل
 ضیو تبع یدسازيشکنجه، قتل، ناپد یدر آزاد هادولت کردنمحدود با یبشر یهاحق تمام. شود
 33 دهه طول در خصوص نيا در. شکنندیم درهم را هادولت یداخل یانحصار تیصالح ،مندنظام
 و ارعاب تا یسومال در یگرسنگ از دولت کي در موجود طيشرا که افتيدربارها  ،تیامن یشورا

 یالزم برا طيو شرا اندازدیم خطر به را یالمللنیب تیصلح و امن ،یشرق موریت در یاسیس کشتار
 یکشورها یداخل امور در اگر که بدانند ديبا گريد هادولت. آوردیبه وجود م یمداخله مسلحانه جمع

 یخارج دخالت از مصون هاآن کشور یداخل امور که بود خواهد یمعن نيا به کنندن دخالت گريد
آنچه در قرن نوزدهم  با ،تیحاکم مفهوم امروزه ،یراليواز نظر پروفسور  ن،يعالوه بر ا 21.بود خواهد

واجه بزرگ م تيبا دو محدود تیحاکم یبرداشت سنت ،یراليو دهی. به عقکندیموجود داشت فرق 
 تیاکمح نفکيال ءجز ترشیپ که است زور خودسرانه کاربرد نهیزم در نخست تيمحدود. است هدش

. هاستملت حقوق و بشر حقوق به احترام شيافزا از استهبرخ ،دوم تيمحدود و رفتیبه شمار م
 هادولتبر عهده  یالمللنیب تعهدات بشر، حقوق يیشناسا که است معتقد 21یيدوپو یرام پل نیهمچن
 23.گذاردیم اثر نیسرزم محدوده در تیصالح یانحصار اعمال بر تعهدات نيا که نهاده

 

 المللی محور بینرسوخ حقوق بشر در نظام حاکمیت .9ـ9
لمللی در اشد، کشورها و جامعه بینمی دانستهدر گذشته، زمانی که حقوق بشر هنوز موضوع داخلی 

ين کردند. ازدايی دخالت نمیمانند نسل ،امور داخلی کشور، حتی در موارد جدی نقض حقوق بشر
ان بخصوص در نتیجه اقدامات آلم ،بود در قرن بیستم رويکرد که بر پايه حاکمیت ملی بنا شده

المللی نازی و جناياتی که در جنگ جهانی دوم انجام شد و به همین ترتیب با شکست جامعه بین

 
26. Keohane 

27. Slaughter, Anne-Marie, “Sovereignty and Power in a Networked World Order”, Stan. J. Int'l L, 2004, 

vol. 40, p. 284. 
28. Paul-Marie Dupuy 

، المللینهای روابط بپژوهش ،«ها در پرتو دکترين مسئولیت حمايتتحول مفهوم حاکمیت ملی دولت» حبیبی، علی فقیه؛. 21

  .851 ، ص8034، پايیز 25، شماره 1 دوره
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وهرزگوين به چالش کشیده شد. امروز برای جلوگیری از جنايات عظیم در کامبوج، رواندا و بوسنی
ها جی با مفهوم مسئولیت جايگزين شده است و دولتمفهوم حاکمیت در مفهوم عدم مداخله خار

 03به خاطر رفاه مردم خود پاسخگو هستند.
لی در قرن الملمحور بینالملل بشر و تأثیر آن بر نظام حاکمیتاحیای نظام حقوق بین توانیم

دوره  الملل بشر دربیستم را به سه موج تقسیم کرد. موج نخست برای احیای مفهوم حقوق بین
طول جنگ جهانی  های بزرگ علیه شهروندان درهای قدرتها و قساوتمتعاقب جنايت ،معاصر

عالوه  .مشهوری ايجاد شدند یهاها و پیمانها، معاهدهها، بیانیهدادگاه ،در اين عصر .دوم رخ داد
دند. ش اعتباری با پوزيتیويسم حقوقی احیابر اين موارد، نظريه حقوق طبیعی و حقوق اخالقی در بی

ها از سلطه استعماری خارجی، از اتحاد جماهیر های رهايی ملتموج دوم گفتمان حقوق بشر با پروژه
 8313مريکای التین در دهه اهای دمکراتیک در تا جنبش 13و دهه  8343شوروی در اواخر دهه 

واقعی ها، معنای همراه بود. اين فرايندها به اصل خودمختاری و اصل برابری حاکمیت 13و 
 هایگریالملل بشر، سرکوببخشیدند. فعاالن حقوق بشر در اين دوران با استناد به حقوق بین

المللی ینهای بها و میثاقها علیه شهروندان و همچنین اشغالگران را به چالش کشیدند. بیانیهدولت
جبات ه موحقوق بشر منبع مستندی برای جامعه مدنی داخلی و فعاالن جنبش اجتماعی بودند ک

 محور برای تغییر سیاسی، مشروعیت بهمحور و دموکراسیبخشیدن به تقاضاهای عدالتمشروعیت
ورد. فعاالن محلی که ايده آزادسازی آشان را فراهم میبشريحقوقن کردهای مدنی و نهادينهجنبش

های غیردولتی، گفتمانالمللی های بینپروراندند با کمک سازمانسازی را در ذهن میو دموکراسی
 ورطبهآن کمک کردند. موج سوم گفتمان و رويه حقوق بشر  یرا ارائه و به ارتقا بشریحقوق

 عنوانبههای حقوق بشر کند. پس از پايان جنگ سرد، نقضچشمگیری با دو موج قبل فرق می
مللی يا البینهای کننده و مداخالت نظامی، توسط سازمانهای تضعیفتوجیهی برای وضع تحريم

الملل حقوق بین «اجرای»با توجیه  «مداخله بشردوستانه»ها تحت عنوان جانبه دولتاقدامات يک
  08کار گرفته شدند.هجانبه بيک طوربهبشر، 

قوق جامعه جهانی به ح مندنظامتاريخ شاهد توجه  ،نخستین بار در نیمه دوم قرن بیستم یبرا
بشر بود. بعد از جنگ جهانی دوم، مقامات دولتی و همچنین بازيگران غیردولتی برای دستیابی به 

  آمیزضتبعیحقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق غیر ازجملهطیف وسیعی از حقوق 
های یونها و کنوانسپیمانبا يکديگر همکاری کردند و توانستند بسیاری از اين حقوق را در قالب 

رار المللی مورد نقد و ستايش زيادی قجانند. متعاقب اين تحوالت، ساختار حقوقی بیننآور بگالزام

 
30. Union, Inter-Parliamentary, Human Rights: Handbook for Parliamentarians, Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2016, p. 27. 
31. Cohen, J. L., “Rethinking Human Rights, Democracy, and Sovereignty in the Age of Globalization”, Political 

Theory, vol. 36(4), 2008, pp. 579-580; 578-606. 
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ها کشیدن نحوه رفتار خودسرانه و انحصاری دولتچالشها، بهگرفته است. يک مثال از اين ستايش
با شهروندان خويش آزادی مطلق با شهروندان خويش است. اين ايده که يک دولت در برخورد 

های ديگر حق دخالت در امور داخلی آن را د و دولتکنها برخورد تواند وحشیانه با آندارد و می
 پايان جنگ سرد اساساً  02ويکم مورد قبول جامعه جهانی نخواهد بود.ندارند، ديگر در قرن بیست

و  کيولوژدئياالملل تغییر داد. پايان رقابت کلی و برای حقوق بین طوربهلی را الملروابط بین
کردن ندوجانبه، انگیزه بسیاری برای اياالت متحده و ديگر کشورهای غربی برای حمايت کیژئوپولت

های ناقض حقوق بشر در پی داشت. عالوه بر اين، در پی گسترش نفوذ استانداردهای از رژيم
ارجه خود های خ، حقوق بشر را در برنامه سیاستهای غربیالمللی حقوق بشر، بسیاری از دولتبین

 00گنجاندند.
حداقل ساختار و  ،بر اين، متعاقب توجه جامعه جهانی به بشريت، در اکثر نقاط جهان عالوه
 رسد که آيین شکايت فردی يکیحقوق بشر وجود دارد. به نظر می یحقوقی برای ارتقا سازوکاری

حقوق بشر باشد. آيین شکايت فردی به قربانیان نقض  های جهانی حمايت ازاز مؤثرترين شیوه
ب توجه . نکته جالکنندالمللی طرح شکايت های بیندهد که در مراجع و دادگاهحقوق بشر اختیار می

بدون  گیردشود در سطح خواهان قرار میدر اين آيین اين است که دولتی که علیه آن شکايت می
شده، کاری انجام جهت فرونشاندن يا کاهش اقدام انجامآنکه بتواند از حقوق حاکمیتی خويش 

های سازوکارهای سیاسی يکی از اين کنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی 06بدهد.
نخستین و پیشرفته در خصوص آيین شکايت فردی جهت ارتقای حقوق بشر است. در مقدمه اين 

اقداماتی در خصوص اجرای جمعی برخی از حقوق  های اروپايی خواسته شده کهکنوانسیون از دولت
وه طرح نحتوجه در اين کنوانسیون،  مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر اتخاذ کنند. نکته قابل

دولت از دولت ديگر و همچنین شکايت اشخاص خصوصی حقیقی و حقوقی از دولت ناقض  دعوای
ن، در ساير نقاط ديگر دنیا نیز آيین متعاقب اين کنوانسیو 05حقوق مندرج در کنوانسیون است.

های ناقض حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. پروتکل الحاقی به منشور شکايت فردی علیه دولت
ژانويه  25که در  04هاها راجع به ايجاد دادگاه آفريقايی حقوق بشر و خلقآفريقايی حقوق بشر و خلق

ده است. امروزه مفهوم کربینی را پیشآيین شکايت فردی  5در ماده د شاالجرا الزم 2336ژانويه 
 

32. Simmons, B. A., Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. Cambridge 

University Press, 2009, p. 23. 

33. Donnelly, Jack, “State Sovereignty and International Human Rights”, Ethics & International 

Affairs, vol. 28, no. 2, 2014, p. 229.  

 . 05 ، ص8038حسین شريفی طرازکوهی، میزان،  :، ترجمهحقوق بشر تاموشات، کريستیان؛. 94

 خاصاشبین دولتی و  طرح دعوا نحوههای اساسی متضمن کنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی 06و  00مواد  .99

  هستند.
36. Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of the African 

Court on Human and Peoples’ Rights. 
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المللی الملل تعديل شده است زيرا هنجارها و استانداردهای بینحاکمیت دولت، مطابق حقوق بین
د. پذيرش سازنالمللی فراهم میفرصتی را برای نظارت بر حاکمیت در سطح ملی و بین ،حقوق بشر

را برای  المللی، محیطیهای بینکنوانسیونهای اختیاری به رويه شکايات فردی از طريق پروتکل
ها همچنین فرصتی برای المللی فراهم آورد. اين رويهدر مجامع بین بشریحقوقهای جبران نقض

آورد که هنجارها و استانداردهای ملی را برای تقويت اجرای حقوق وجود میه های ملی بدادگاه
وق اقتصادی المللی حقوتکل اختیاری به میثاق بینها با روند توسعه بسط دهند. پربشر و پیوند آن

 ناپذير است و نقض حقوق( اين ايده را تقويت کرد که حقوق بشر تجزيه2331اجتماعی و فرهنگی )
وص هايی در خص. اگرچه چالشنیست محدود به حقوق مدنی و سیاسی ،بشر و نظارت بر حاکمیت

ت کشورها در زمینه حقوق بشر وجود دارد، حقوق پیونددادن ابتکارت ملی راجع به توسعه با تعهدا
  01الملل بشر تأثیر زيادی در تقويت فضای اجرای حقوق اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی دارد.بین

ت را های دمکراالمللی، موجبات وجود دولتالملل بشر در تار و پود نظام بینحقوق بین رسوخ
ه امروزه کنند بلکويکم ديگر خودسرانه رفتار نمیبیست ها در اواخر قرن بیستم وفراهم آورد. دولت

نیت پذيری دولت در کنار مفاهیمی چون امبحث حکمرانی مطلوب، شفافیت، پاسخگويی و مسئولیت
دهد که شدن، اين انتظارات را افزايش میکراتیزهو. فرآيند دماستانسانی و حاکمیت قانون مطرح 

های فردی احترام بگذارند. عالوه بر اين، نظام و آزادی ها بايد به طیف وسیعی از حقوقدولت
کند که ناشی از حاکمیت قانون است. هايی را بر مقامات دولتی اعمال میمحدوديت ،دمکراتیک

کراسی موجبات ايجاد نهادهايی مانند انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، سخنرانی آزاد را وهمچنین دم
های اخیر، در دهه 01کند.مجاب به پاسخگوکردن اقدامات خود میها را ورد که دولتآفراهم می

خاطر تعديل و اصالح هايی در شماری از کشورهای جهان مخصوصاً در آسیا و آفريقا بهحرکت
مده المللی حقوق بشر به وجود آهای بینشان طبق مضامین توافققوانین اساسی و قوانین داخلی

ر قانون اساسی فعلی تغییر يافته و در آن ذک مغرب، بند سوم مقدمهو در کشور است. مثالً در آفريقا 
و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت  شودبازنگری میمتون قانونی بررسی و  هشده است که هم

که حتی منجر به برکناری برخی از  شدهيابد. روند مزبور در بسیاری از کشورهای عربی آغاز می
ها و مطالبات مردم شده ديکتاتوری و پادشاهی سنتی با خواستههای نظام ها و چالشحکومت

جنگ  د بعد ازکندر واقع، گفتمان حقوق بشر که بر لزوم حفظ کرامت بشريت تأکید می 03است.
ه ی کطوربهالملل رسوخ کرده و آن را تحت تأثیر قرار داده است، جهانی دوم در نظام حقوق بین

 
37. Goonesekere, S., “National Implementation of International Human Rights, Social Inclusion and the 

Empowerment of People”. p. 3, 2013. Available at: http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/ 

EmpowermentPolicies/National%20Implementation%20of%20International%20Human%20Rights.pdf. 

38. Simmons, B. A., op.cit., p. 24.  

امه مطالعات فصلن، «ها در عصر جهانیشدن حقوق بشر و دگرديسی در مفهوم حاکمیت دولتالمللیبین» ؛نیا، حسینفروغی. 91
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 شود.های بشری تعريف مین نظام در چارچوب قواعد و ارزشمحور ايبسیاری از قواعد حاکمیت

 

 حاکمیت در چارچوب ضروریات عصر حاضر شیفرسا .2

الملل معاصر ديگر آن وصف تر توضیح داده شد، حاکمیت در حقوق بینطور که پیش همان
مچنان اين هاقتدارگرای خويش را که يادگار عصر و ستفالیايی بود ندارد بلکه تعديل شده و البته 

انند ای است که مداشت پديده فرايند ادامه دارد. تعديل حاکمیت و تعبیری متفاوت از آنچه قبالً
ها برای حفظ پديده ،تربه بیان ساده .افتدها در سیر روند تکاملی جامعه بشری اتفاق میساير پديده

های روز جامعه هستند. در اين مبحث به بقای خودشان ناچار از تطبیق خود با ضروريات و ارزش
آيند و سپس به فر شدنجهانیفرسايش حاکمیت ملی در چارچوب مداخالت بشردوستانه و در عصر 

 است.  شدنجهانیدن پرداخته خواهد شد که پیامد شحکمرانی جهانی

 

فرسایش حاکمیت اقتدارگرا در چارچوب مداخله بشردوستانه و مسئولیت  .9ـ2

 حمایت
که مداخله بشردوستانه )چه در چارچوب ملل متحد يا ماورای آن( در داخل يک کشور صورت  یزمان
گیرد، اين خود به معنای فقد حاکمیت مؤثر دولتی است که هدف قرار گرفته است. حاکمیت می

اند. اعطای اين حق از جانب افراد به گیرد که افراد به آن اعطا کردهمی نشأتاز حقی  ،يک کشور
سئولیت م ،حاکمیت ،به بیان بهتر .است ی مافوق به جهت حفظ امنیت و تنظیم امور اجتماعیقدرت

رو حاکمیتی که مسئول حفظ صلح و ها را در پی دارد. ازاينآن بشریحقوقحمايت از شهروندان و 
دولت  تواند ازامنیت در داخل کشور خود نباشد، حاکمیت نیست بلکه حقی عاريتی است که می

نی خواهد جها دفاع کنند مسئولیت بر دوش جامعهسلب شود و زمانی که افراد نتوانند از حق خويش 
تغییر سازمان  ها ورتبه راجع به تهديدها، چالشبود که اقدامات الزمه را صورت دهد. هیئت عالی

ه ب سئولیت مشترک ماتر: مدنیای امندر بخشی از گزارش خود با عنوان  2336ملل متحد در سال 
ها با امضای منشور ملل متحد هیئت اظهار داشت دولتاين  .بحث حاکمیت و مسئولیت پرداخت

اند. هفترهای ناشی از آن را پذيشوند بلکه مسئولیتمند نمیتنها از امتیازات و منافع حاکمیت بهره
رفاه مردم خود و جامعه جهانی ها تعهداتی برای حمايت از با بیان اينکه دولت ،در ادامه گزارش

شدن بلها برای متقکند که تاريخ بیانگر عدم توانايی يا اشتیاق دولتدارند، به اين امر اشاره می
 63است. خود های خود به منظور حمايت از مردم و اجتناب از آسیب به همسايگانمسئولیت

که بدون است دولت اقدام قهری يک يا چند »، بشردوستانه در مفهوم کالسیک مداخالت
 

40. Report of the High-level Panel on Threats, “Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared 

Responsibility”, United Nations, 2004, p. 17. 
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رضايت مقامات دولت ديگر و به منظور جلوگیری از رنج و مرگ گسترده در میان ساکنان، متوسل 
در تعريفی ديگر از مداخله بشردوستانه که در گزارش کمیسیون دولت  68.«شوندبه نیروی نظامی می
ها در کشور دولتاقدام قهری توسط »آمده است، مداخله بشردوستانه  8333دانمارک در ژانويه 

ديگری بدون رضايت دولتش، يا بدون مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور 
دوستانه الملل بشرهای فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بینجلوگیری يا فرونشاندن از نقض

 62.«شونداست که به نیروی نظامی متوسل می

ن و حیات اشخاص در داخل يک کشور است و نیاز به گونه مداخالت به منظور حمايت از جااين
مداخالت مزبور بر اساس  ،در دوران قبل از منشور يعنی در قرن نوزده .نیست درخواست آن کشور

جلوگیری از نقض گسترده و  ،در واقع فلسفه اين مداخالت 60الملل پذيرفته شده بود.حقوق بین
و حقوق  شودبرای مداخالت بشردوستانه آورده می مند حقوق بنیادين بشر است. استداللی کهنظام
به  8365د، استناد به حقوقی است که بعد از منشور ملل متحد در سال کنحمايت می آناز الملل بین

های و کنوانسیون 8361زدايی های ناشی از کنوانسیون نسلاند. نقضشکل چشمگیری توسعه يافته
قواعدی هستند که مبنای مداخالت بشردوستانه را  ازجملهت، و همچنین جرايم علیه بشري 8363ژنو 

صراحت به اقدامات نظامی پیشگیرانه علیه دولت از اين اسناد به يکچه در هیچاند، اگرايجاد کرده
توان با ناقضان اين هنجارهای حقوقی، فقط به قواعد اشاره نشده است. با وجود اين نمیناقض اين 

دهد يا به جهت استفاده يکی از اعضای دائم شورای اجازه اقدام نظامی را نمیاين دلیل که منشور 
 66د.کرامنیت از حق وتو که استفاده از سازوکار امنیت ناتوان شود، با مدارا رفتار 

بسیار مشکل به نظر  ،گونه مداخالتتوسل به اين ،آن 2ماده  ويژهبهبا وجود منشور و  اگرچه
هايی وجود دارد که در خصوص اين مداخالت در دوران معاصر )دوران بعد از منشور( مثال ،رسدمی
رو شده است. يکی از اين هبلکه با استقبال نیز روب ،پی نداشته تنها مخالفت جامعه جهانی را درنه

در شمال  8338مريکا و فرانسه در سال امداخالت بشردوستانه بريتانیای کبیر، اياالت متحده  ،هانمونه
تهديد جدی مقامات نظامی عراق قرار داشتند. اين مورد عراق برای حمايت از هزاران کردی بود که 

مداخالت در شرايطی انجام شد که شورای امنیت اجازه اين مداخله را نداده بود و اين مداخالت صرفًا 
در شمال  8338مريکا و بريتانیای کبیر در آوريل ابر ضرورت نیازهای بشری مبتنی بود. اياالت متحده 

ادامه  2330دند که تا سال کراعالم « منطقه پرواز ممنوع» ،در جنوب عراق 8332اوت عراق و در 

 
41. Ulrich Beyerlin, “Humanitarian Intervention”, in R. Bernhardt, ed., Encyclopaedia of Public International 

Law, vol. 3, Amsterdam, North-Holland Publishing, 1982, p. 211. 

42. Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects (Copenhagen, Danish Institute of International 

Affairs 1999) p. 11. 

43. Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, 2008, p. 1155. 

44. Adam, Roberts, “NATO’s ‘Humanitarian War’ over Kosovo”, Survival, vol. 41, no. 3, Autumn 1999, 
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مورد ديگر از  65داشت و مورد انتقاد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نگرفت.
بود. اين مداخله برای  8333ر بحران کوزوو در سال مداخالت بشردوستانه، مداخله نظامی ناتو د

حمايت از اقلیت آلبانبايی در يوگسالوی و ضرورت بشردوستانه صورت پذيرفت. وزير امور خارجه 
ملل، در شرايط الدر حقوق بین»کبیر برای دفاع و پشتیبانی از اين مداخالت اظهار داشت که  یبريتانیا

 اقدام نظامی صورت گیرد و اين مبنای حقوقی عملیات بايد بشری، هاستثنايی و برای اجتناب از فاجع
. متعاقب اين اقدام ناتو که پشتیبانی بسیاری از کشورها را داشت، شورای امنیت با «مزبور خواهد بود

 8266قطعنامه  ،سپس شورای امنیت 64د.کرمحکومیت اقدامات ناتو را رد  ،رأی 0رأی در مقابل  82
  61.کردنشینی نیروهای يوگسالوی استقبال برا تصويب و از عق

ین های ننگجنايات صدام حسین علیه کردهای متبوع خويش و قساوت ويژهبهدر دو دهه اخیر 
های استبدادی مانند حکومت قذافی و صدام ها علیه مسلمانان کوزوو و همچنین حکومتصرب

ل تواند پاشنه آشیبشردوستانه میحسین نشان داد که نقض بنیادين حقوق بشر يا حقوق 
 ةردوستانبشکنند. از همین رو مداخالت هايی باشد که حقوق بنیادين بشری را رعايت نمیحاکمیت

جانبه بسیاری چه در چارچوب نظام امنیت جمعی ملل متحد و چه در چارچوب مداخالت يک
م انتقادات رغکه علی کشورها علیه کشورهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه صورت گرفته است

 شمار و سرشناسی داشته است. موافقان بی ،گونه اقداماتوارد بر اين
 ،تنشی میان بشريت و حاکمیت آفريد ،در کوزوو و عدم مداخله سازمان ملل متحد مداخله

د ای معتقد بودناعتراضاتی را در پی داشت. عده ،ای که اقدام و عدم اقدام مداخالت انسانیگونهبه
کند و برخی بر اين باور بودند که مداخالت زيادی المللی به اندازه کافی مداخله نمیکه جامعه بین

 ،عنان یکوف  61شد. 33المللی در دهه همین امر موجب شکاف عمیق در جامعه بین .گیردصورت می
متحد در ما مردم: نقش سازمان ملل »در گزارش خود با عنوان  ،دبیرکل وقت سازمان ملل متحد

ما با معمای واقعی مواجه هستیم. »اظهار داشت که:  33متعاقب حوادث دهه  «ميکوقرن بیست
از ه بايد ک استتعداد اندکی مخالف اين امر هستند که دفاع از بشريت و دفاع از حاکمیت، اصولی 

ولويت ا گويند که کدام اصل بايد در مخاصمات مسلحانه درد. افسوس که به ما نمیشوحمايت آن 
ساده  هایموضوعی حساس مملو از مصائب سیاسی است که پاسخ ،باشد.... مداخالت بشردوستانه

 
45. Anthony Aust, Handbook of International Law, Cambridge, 2010, p. 212. 
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يم تواند سپری برای ارتکاب جرانمی حتی اصل حاکمیت طلبد. اما مطمئناً هیچ اصل حقوقیرا نمی
ین نآمیز برای توقف چهای مسالمترخ داد و تالش یعلیه بشريت باشد. زمانی که چنین جرايم

دارد.  المللیتعهد اخالقی به منظور اقدام از جانب جامعه بین ،جرايمی جوابگو نبود، شورای امنیت
 گذاشتندست یاين واقعیت که ما قادر به محافظت از مردم در هر جايی نیستیم، دلیلی برای دست رو

حل باشد، مداخالت بشردوستانه همیشه بايد آخرين راه .میبکن یکارتوانیم زمانی که می ،نیست
از کشورها  بسیاریحمايت  63.«نظر کردحلی است که نبايد از آن صرفکشتار جمعی راه برابرولی در 

وجه الملل در حال تغییر به سمت تاز اقدامات ناتو در بحران کوزوو بیانگر اين امر بود که حقوق بین
رد نقض گسترده حقوق بشر امداخله در امور داخلی کشورها در مو به بشريت و تعديل اصل عدم

 بود.
امروزه حاکمیت در مفهوم سنتی خويش مطابق با مقتضیات و ضروريات قرن معاصر نیست. به 

که  تاس حاکمیتی مدنظر امروزه واقع، نمايد. درعبارت ديگر، سخن از حاکمیت اقتدارگرا عبث می
کامل  طورهبد کنبشريت حمايت میاز که را آن دسته از تعهداتی  ويژهبهالمللی خويش، تعهدات بین

 التمداخ ايآ»عنوان  باای در مقاله هارد ايان و به حقوق بشر احترام بگذارد. کندو شايسته ايفا 
با برشمردن عواملی همچون نسخ  «نامنسجم جهان در قانون تیحاکم است؟ یقانون بشردوستانه

و ارائه نظريات  53شدن مداخله بشردوستانه و حاکمیت مشروط،منشور، هنجاری 2ماده  6بند 
 مداخالت بشردوستانه ،گیرد که در برخی شرايطدر خصوص اين سه عامل نتیجه می دانانحقوق

ها تغییر پیدا کرده در نتیجه رفتار دولت 8365حقوق توسل به زور بعد از  ،قانونی است. به نظر وی
شدن به هنجار ماده منشور منسوخ و مداخالت بشردوستانه در حال تبديل 6رو بند ازاين .است

معتقد است که امکان مداخله بشردوستانه در  یوقانونی است. در خصوص حاکمیت مشروط نیز 
 انيادر دفاع عملی از نظريه  58ل رفتارهای افراطی دولت آن وجود دارد.حاکمیت کشور ديگر به دلی

اساسنامه سازمان اتحاديه آفريقا در  یامضا. کردتوان به اساسنامه اتحاديه آفريقا اشاره می هارد
ای تاريخی از تغییر رويکرد اصل عدم مداخله به توسط کشورهای عضو آن بیانگر لحظه 2333

و  در اين خصوص گامی بلند در راستای منافعرا اقدام اتحاديه آفريقا بايد تفاوتی بود. اصل عدم بی
ردی المللی بود که چنین رويکزيرا اين سازمان نخستین اتحاديه بین کردهای بشری قلمداد ارزش
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حق مداخله اتحاديه در يک »های عضو دولت ،اساسنامه اين سازمان 6در بند )ت( ماده  52اتخاذ کرد.
زدايی در رابطه با شرايط جدی يعنی جرايم جنگی، نسلرا کشور عضو بر اساس تصمیم مجمع عمومی 

ستین آفريقا نخ ،رئیس پیشین کمیسیون اتحاديه ،آلفا عمر کُناره 50ند.فتپذير «و جرايم علیه بشريت
 یدر کشورها ستهيرا دخالت متحد و شا 56«نبودنتفاوتیب» یو. کردکسی بود که اين ايده را مطرح 

 رويم... کُناره اعالم کرد که سکوتاگر ما حقیقت را نپذيريم به سمت فاجعه می»و افزود  دیعضو نام
 ها راضی باشیم وتوانیم از مشاهده اين درگیریشود... ما نمیها در آفريقا میمعمول موجب درگیری

اعزام نیروها به  55.«فصل شودوامنیتی جهت توقف فجايع حلاعالمیه صادر کنیم بلکه بايد مسائل 
تفاوتی در چارچوب اتحاديه کارگیری اصل عدم بیههايی از بنمونه 2336و دارفور در  2330بروندی در 

قايی ارتقای آفري»تعهد خويش در خصوص بر رهبران آفريقايی  ،های مناسبآفريقا بود. در موقعیت
اند. دهکرد المللی در اين قاره تأکیو حفظ صلح و امنیت بین «يافتهیز و توسعهآمباثبات، امن، مسالمت

اصل  گويند که جانشینتفاوتی سخن میرهبران آفريقايی درباره عصر جديد عدم بیامروزه همچنین 
  54عدم مداخله در اساسنامه قبلی اين اتحاديه شده است.

راستای تحول و تکامل در جامعه بشری در خصوص توجه به بشريت، مفاهیم جديدی  در
الملل شکل گرفت که هدف آن ارتقای جايگاه همچون دکترين مسئولیت حمايت در حقوق بین

نسخه پیشرفته و قانونی مداخالت  ،بشريت و حفاظت از آن بود. دکترين مسئولیت حمايت
المللی کمیسیون بیند. کربه مداخالت بشردوستانه ظهور  دهابشردوستانه است که متعاقب انتقا

در  2333به دنبال گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در سپتامبر سال  هامداخله و حاکمیت دولت
تنها بعد  د. کمیسیون مزبورکرکشور کانادا تشکیل شد و کار خود را در زمینه مسئولیت حمايت آغاز 

منتشر کرد. « مسئولیت حمايت»گزارش خود را تحت عنوان  2338از يک سال، در دسامبر سال 
اين گزارش به دنبال يافتن واکنشی مناسب نسبت به فجايع بشری و همچنین ارائه جايگزينی 

ستوار بود: و اصل ابود. اصول اساسی و بنیادين گزارش کمیسیون بر د« مداخله بشردوستانه»برای 
حاکمیت دولت متضمن مسئولیت است و مسئولیت اولیه برای حمايت از مردمش با خود دولت  ـ8»

جايی که مردم از آسیب جدی در اثر جنگ داخلی، شورش، سرکوب يا ناتوانی دولت رنج  ـ2است؛ 
ت خله به مسئولیتواند آن را متوقف يا دفع کند، اصل عدم مداخواهد يا نمیبرند و دولت نمیمی

 
 ه بود.فتپذير اصل عدم مداخله را ،الزم به ذکر است که سازمان اتحاديه آفريقا يعنی سازمان پیشین اين قاره. 92

53. Article  4(h) of Constitutive Act of African Union. 

54. Non-indifference 

55. Ankomah, Baffour. “African Union: From Non-Interference to Non-Indifference”, New African, 

vol. 460, 2007, pp. 10-13., Available on: 
https://www.questia.com/magazine/1G1-160922404/african-union-from-non-interference-to-non-indifference. 
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 انتقال يا تضعیف» دارد کهگزارش کمیسیون در ادامه اشعار می 51.«شودالمللی حمايت واگذار میبین
کمیت از حانمايد: سازی دوباره ضروری میحاکمیت هیچ دولتی مدنظر نیست. ولی يک شخصیت

در  51های درونی و تعهدهای بیرونی.در عملکرد مسئولیت عنوانبهنظارت تا حاکمیت  عنوانبه
بر مسئولیت حمايت  2335ها در سال حقیقت با توجه به گزارش کمیسیون و تأکید سران دولت

 د که فلسفه وجودی ظهور مفهوم دکترين مسئولیت حمايت، بازتعريف حاکمیتکرتوان استدالل می
، گرايی و کنترل به سمت مسئولیتتعريفی که موجب تغییر سیاست حاکمیت از اقتدار ؛است

 . پاسخگويی و حمايت از بشريت شد
های اخیر با ظهور مفهوم دکترين مسئولیت، اصل عدم مداخله در واقعیت اين است که در دهه

ند مهايی که به شکل نظامدولت امور داخلی کشورها رنگ باخته و قداست خود را از دست داده است.
 توانند پشت سپر حاکمیت خويش پنهانکنند نمیاتباع خود را پايمال می بشری حقوق، و گسترده

های يافتن هرچه بیشتر دکترين مسئولیت حمايت، حاکمیتی مبتنی بر ارزشقوام يد باشوند، بلکه با
وطنی فکر انسانی بنا نهند. در واقع جهان نبايد بر روی تعلقات ملیتی و نژادی بنا شود بلکه بايد جهان

اولويت مشترک همه باشد نه منافع حاکمیتی. در اين خصوص  ،زندگی کرد و حفظ منافع بشريتو 
ايت حمبه دارد که کسانی که نیاز به کمک و حمايت در فراسوی مرزها دارند، اظهار می مارتا نوسبام

شور تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی يک ک 53.هستندکه در داخل مرز ديگری  نیازمندندکسانی 
خواهد بود.  تبا مداخالت بشردوستانه و دکترين مسئولیت حمايت، رقابتی پیروزمند به نفع بشري

های رزشحقوق و ا ،و فاحشمند نظام طوربهالمللی انتظار داشت که از دولتی که بین توان از جامعهنمی
ان شهروندان خود ناتو بشری حقوقکند يا در مقابل نقض فاحش بشری اتباع خويش را نقض می

اتوان در الملل است و ناست، حمايت کند زيرا چنین دولتی در واقع فاقد حاکمیت در سیاق حقوق بین
چه دکترين مسئولیت حمايت در فجايعی مانند دارفور سودان . اگراست المللی خودايفای تعهدات بین

ای دکترين مسئولیت حمايت موجب ترس از اجر ،و اخیراً در بحران سوريه به شکست انجامیده است
ها حاکمیت خود را بر محور خواست و آمال بشری اتباع خود بنا نهند. همین امر شود که دولتمی

 موجب استحاله حاکمیت از معنای وستفالیايی خويش و احترام به منافع بشريت است.

 

 شدنجهانیفرسایش حاکمیت ملی در سایه  .2ـ2
 شدنجهانیاظهار داشت  شدنجهانیدر خصوص  8333توسعه انسانی ملل متحد در سال  گزارش
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 ،از ديدگاه گزارش شدنجهانی. داردهای متمايزی نیست اما در عصر حاضر ويژگی یپديده جديد
فشردگی در زمان و مکان محوشدن مرزها و پیوند تنگاتنگ زندگی مردم در سراسر جهان با يکديگر 

توان به پیدايش بازارهای جديد )ارتباط میان بازارهای بزرگ می شدنجهانیهای است. از ويژگی
ديد ج ای( بازيگرانهای رسانههايی اينترنتی، تلفن همراه و شبکهجهانی( ابزارهای جديد )شبکه

های چندملیتی( و قواعد جديد المللی غیردولتی و شرکتهای بین)سازمان جهانی تجارت، سازمان
های چندجانبه راجع به تجارت، خدمات و مالکیت معنوی( اشاره کرد که همگی موجب نامه)موافقت

يندهای پديده چندبعدی متشکل از فرا شدنجهانی 43اند.ها شدهکاهش اقتدار و سیاست ملی دولت
ن به همچنی شدنجهانی پیوسته است که در وجودشان پويايی وجود دارد.همشمار پیچیده و بهبی

اين  .المللی شده است، ارتباطات و رسانه موجب تسريع در مبادالت بینفناوریبرکت تحوالت در 
ده را آفريوابسته  همهگیرد و جهانی بها و بازيگران غیردولتی صورت میمبادالت میان دولت

 48است.
حد و به سمت جهانی بی ،المللیبا پیشرفت مداوم فناوری اطالعات و تجارت بین شدنجهانی

دن اين شد. کوچککنبندوبار حاکمیت جلوگیری میکند که از سرکشی قدرت بیمرز حرکت می
و  اهای، بیماریهای هستهزيست، سالحسیاره به اين معنی است که مسائل مربوط به محیط

اند اثرات توگیر در يک کشور میکه بحران مانند بیماری همه نگرانی جهانی هستند چرا ،تروريسم
در کتاب خود با عنوان  آنتونیا هاندلر چايسو  آبرام چايس 42مهمی در سراسر جهان داشته باشد.

ها، امهنبر اين باورند که موافقت المللیهای بیننامهحاکمیت جديد: تطابق با مقررات موافقت
است دهند، عمیقاً در سیهای جديد را شکل میالمللی که روابط میان دولتسسات بینؤها و مسازمان

ها را به هم پیوند داده است. يکپارچگی و قابلیت اطمینان ها نفوذ کرده و آنو اقتصاد داخلی آن
مالحظات  وردار است. ايناين سیستم در بیشتر اوقات برای بسیاری از کشورها از اهمیت بااليی برخ

المللی معاصر به .... سیستم بیناست المللیکننده تغییرات عمیق در نظام بینمنعکس به نوبه خود
ه در توانند مانند گذشتالمللی نمیهای بینهم وابسته است و کشورها به دلیل حضور در سازمان

يید أت عنوانبهد... در نهايت حاکمیت یرناقدام و عمل خود آزاد باشند و تنها منافع خود را در نظر بگ
ها تنها راهی که دولت ،المللی است. در شرايط امروزعضوی از نظام بین عنوانبهموجوديت دولت 

که نظام است های مختلف توانند نماينده حاکمیت و تحقق آن باشند، مشارکت در نظاممی
المللی به اين معنی خواهد بود که ارچوب بین. جداسازی از سیاق و چبخشدالمللی را نظم میبین
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 40ثیر سیاسی تحقق نخواهد يافت.رفیت دولت برای رشد اقتصادی و تأظ

های داخلی المللی و سیاستبر شناسايی تغییرات بسیار در نظام بین «حاکمیت جديد»مفهوم 
، شدنهانیجور : ظهاست افزايش وابستگی متقابل ،ترين تغییردر قرن بیستم بنا شده است. مهم

 یراتوسفراستمشکالت فرامرزی و مشترک مانند تخريب اليه  گوناگونارتباط متقابل پیچیده و 
نشان بر آنچه در سرزمیرا توانند اقتدار کارآمد خود ها ديگر نمیاين تغییرات است. دولت ازجملهن واز

وامع ها و جپیوند عمیق میان منافع و آينده دولت ،دهد اعمال کنند. نقطه عطف اين تحوالترخ می
تشريح  46.فید انجام دهندمستقالً اقدام م توانستها حتی اگر قادر هم باشند نخواهند است. دولت

ها با خاور دور در زمینه تجارت و تبادل کاال ها در تجارت جهانی و ارتباط آندوران برتری اروپايی
قايسه ست ممدرن و گذشته باشد. اگرچه ممکن ا شدنجهانیتواند بیانگر تفاوت میان و خدمات می

های مدرن امروز صحیح نباشد، در آن زمان های مستقل با دولتدولت نبود دنیای باستانی به دلیل
مناطق حکمرانی مستقل وجود داشت. چین در گذشته رابطه و وابستگی اقتصادی با اروپا نداشت و 

ها قتصاد اروپا نیز به اقتصاد چین وابسته نبود. اما امروزه همبستگی متقابل میان آنهمچنین ا
خدمات  و کشورهای ديگر برای فروش کاالهابا ها مجبور به ايجاد رابطه افزايش يافته است و دولت

 ه آزادیتوان اذعان داشت کاين ارتباطات متقابل اقتصادی می هنتیجو توسعه اقتصادی هستند. در 
 دهد، کمرنگبودن آن از هرگونه نیروی خارجی که به رفتار دولت شکل میمطلق دولت و مصون

ی و ساير المللها به معنای واقعی مجبور به تغییر رفتار خود نسبت به جامعه بینشده است. دولت
 45هاست.ها نیستند ولی اين تغییر به نفع آندولت

 زمان علت و پیامداقتصادی و سیاسی برای بشريت و همهای منبع مهمی از ارزش شدنجهانی
ه ب شدنجهانیهاست. در عین حال که های سیاسی و اقتصادی اساسی میان ملتهمگرايی نظام
کند، همگرايی نیز به نوبه خود به گسترش میهای اقتصادی و سیاسی کمک همگرايی نظام

پذيرش شود. ها میی در ارزشدااين همگرايی موجب تغییر بنی .کندکمک می شدنجهانی
 ورطبههای لیبرال دموکراسی مانند بازار آزاد، حکومت دموکراتیک و حمايت از حقوق بشر ارزش

ها از اگرچه ممکن است تغییر اين ارزش است.شده پذيرفته  ،جهانی صورتبهاگرچه نه  ،گسترده
ای هيکسان است. همگرايی ارزشها ماهیت عام اين ارزش، يک کشور به کشور ديگر متفاوت باشد

رای ب زيرا شرايط ضروری البته نه کافی ستهايک رويداد محوری میان ملت ،اقتصادی و سیاسی
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آورد که اين امر را بپذيرند که تنها يک نژاد از بشر وجود میه ها بظهور اجماع نهايی میان انسان
  44در روی کره زمین وجود دارد.

ه و نامه عمومی تعرفالمللی پول، بانک جهانی و موافقتسازمان ملل متحد، صندوق بین جاديا
های آيد. در حالی که تعداد دولتبه حساب می شدنجهانیای کلیدی در فرآيند تجارت )گات( لحظه

ها مستلزم توسعه و شناسايی رسمی منافع ها محدود بود، همکاری آنکننده در اين سازمانمشارکت
نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( اجزای حیاتی در شترک بود. سازمان ملل متحد و موافقتم

های تعرفه ازجملهبودند. گات جهت کاهش موانع تجارت کاال، اصول بازار آزاد  شدنجهانیپیدايش 
 را و ممنوعیت تبعیض علیه کاالهای خارجی 41های مقداریتر، ممنوعیت برقراری محدوديتپايین

حداقل بر روی کاغذ از اصول حقوق بشر و اشکال  ،در برنامه خود قرار داد و سازمان ملل متحد
. زمانی که اين اصول مورد پذيرش جهانی قرار گرفت، دکرمیها حمايت دمکراتیک دولت

  41های مشترک ظاهر شد.و ارزش يافتهنجارهای اقتصادی و سیاسی توسعه 

مشهور بريتانیايی بر اين باور است که تغییر به سمت ديدگاه شناس جامعه ،آنتونی گیدنز
ت برند مسئولیای پی میفزاينده طوربهدو بُعد مهم در پی دارد: نخست اينکه مردم  ،شدنجهانی

هايی که بر مردم سراسر نوردد. فجايع و ظلمها را درمیشود و آناجتماعی به مرزهای ملی ختم نمی
اخله بخشی به اقدامات و مدغیرقابل رفع نیست بلکه موجبات مشروعیت رود ديگر معضلجهان می

رض تدريج اين فهمتعاقب اين حس مسئولیت اجتماعی، ب ،آورد. از نظر ویالمللی را فراهم میبین
المللی تعهد دارد در اوضاع بحرانی برای حمايت از حقوق بشر که يابد که اجتماع بینعمومیت می

دوستانه و کمک انسان صورتبهمداخله  ،داخله کند. در باليای طبیعیدر معرض خطر است م
 هایهای داخلی و نزاعهای زيادی برای مداخله در جنگهای اخیر درخواستتکنیکی است. در سال

یجی چنین بس هرچندقومی و تقض حقوق بشر و ارسال نیروی پاسدار صلح نیز مطرح شده است 
 ،آفرين است. دوم اينکه ظاهراً ديدگاه جهانی حس هويت ملیبیش از مورد باليای طبیعی مسئله

ی ای که هويت سنتکند. هويت فرهنگی محلی در زمانهتدريج تضعیف میهبسیاری از مردم را ب
کاتلند ان اساروپا ساکن مثال در عنوانبهشود. حکومت ملی دچار دگرگونی کامل است سخت احیا می

ند تا بريتانیايی يا ندااسپانیا خود را بیشتر اسکاتلندی يا باسکی يا فقط اروپايی می باسک و منطقه
طح چه تغییرات سیاسی در س ،بازديابی رنگ میحکومت ملی به مثابه منبع هويتاسپانیايی. 

 
66. Seita, Alex Y., “Globalization and the Convergence of Values”, Cornell International Law Journal, 

vol. 30, issue 2, art. 5, 1997,  p. 431. 

های سیاست تجاری کالسیک است. سازمان جهانی تجارت، بههای مقداری، يکی از حراصل ممنوعیت برقراری محدوديت .67

کند. ولی در مورد اجرای اين های عضو منع میهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صاردات و واردات برای کشوروضع محدوديت
 توسعه را نام برد.ای درحالههای و تجارت با کشورتوان مورد کسری تراز پرداختاصل نیز استثنائاتی وجود دارد که ازجمله می

68. Ibid., pp. 438-439. 
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 شدنجهانیواقعیت اين است که  43کند.شان را تضعیف میای و جهانی گرايش مردم به دولتمنطقه
ها تحمیل کرده است. تا حدودی فرايند ای را بر تمهیدات فردی دولتهای فزايندهمحدوديت

ابزاری  ،تعريف مجدد حاکمیت در جامعهممکن است فرسايش حاکمیت در حال حاضر ادامه دارد. 
شترک بشری در جامعه های مها و آزادیثر برای بهبود حکمرانی مطلوب و مطابقت با ارزشؤم

 جهانی باشد. 
شوند رويدادهای جهانی مطلع می اززودی بهامروزه در عصر پرشتاب فناوری اطالعات، مردم 

دهند. فشار افکار عمومی در قالب نهادهای واکنش نشان می ،چه خوب يا چه بد ،هاو نسبت به آن
ت دهد که نسبرا تحت فشار قرار می هاآن ،المللیهای بینهای خودشان و سازمانمدنی بر حکومت

موجب  دنشجهانی. در واقع، فرآيند کنندبه وقايع فراسوی مرزهايشان تصمیمات و تدابیری اتخاذ 
 ( در خصوصدانانحقوقمتخصصان، سیاستمداران و  ازجملهتغییر شیوه انديشیدن مردم جهان )

 چگونگی حکمرانی شده است. 

 

 حکمرانی جهانی: .2ـ9
 جدید برای جامعه جهانی  یمیپارادا 70

دغه وی فرسايی کرد. دغيکی از نخستین کسانی بود که راجع به حکمرانی جهانی قلم جیمز رُسنو
با پرسش در مورد نظم موجود و حکمرانی جهانی آغاز شد. وی بر اين باور بود که نظم موجود فاقد 

نظام  او به عقیده 18.کندقدرت متمرکز و باظرفیت است که تصمیمات را در مقیاس جهانی اجرا 
ها تنها ارند اما آنهای ملی بدون شک در اجرای حکومت جهانی نقش اساسی ددولت ملل متحد و

های حکومتی در تمام سطوح بخشی از اين تصوير کامل هستند. حکومت جهانی شامل نظام
 گیرد که پیگیری اهداف آنالمللی را در بر میهای بیناز خانواده تا سازمان ،های انسانیفعالیت

ف شد که هم فرآيندی تعري عنوانبهبعدها حکمرانی جهانی  12.است دارای پیامدهای فراملی
شده از طريق قواعد و های هماهنگبازيگران خصوصی و هم بازيگران عمومی و فعالیت

ی که هدف مشترک و عمومی پیشرفت طوربهشد های رسمی و غیررسمی را شامل میدستورالعمل

 
 . 818، ص 8034 ،هوشنگ نايبی، جلد اول، چاپ دوم، نشر نی :ترجمه، شناسیجامعه گیدنز، آنتونی؛. 61

فرق دارد. حکمرانی  (Transnational Governance)، با حکمرانی فراملی (Global Governance) حکمرانی جهانی. 70

شود که میان دو بخش عمومی و خصوصی ای اطالق میالمللی و منطقهانواع مختلف و غیرسنتی از همکاری بینفراملی به 
 .ک:ن ،پذيرد. در خصوص حکمرانی فراملیصورت می

Joerges, Christian, Inger-Johanne Sand, and Gunther Teubner, (eds.), Transnational Governance and 

Constitutionalism. Bloomsbury Publishing, 2004. 

71. James N. Rosenau, Governance, Order and Change in World Politics, book chapter in:  James N. 

Rosenau, Ernst-Otto Czempiel (eds.), Governance Without Government: Order and Change in World 

Politics, Cambridge University Press. 1992, p. 7. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511521775.003.  

72. Rosenau, James N. “Governance in the Twenty-first Century”, in: Jim Whitman, Palgrave Advances 

in Global Governance, 2009, p. 13. DOI: 10.1057/9780230245310. 

https://www.amazon.com/James-N-Rosenau/e/B001IZ2M7A/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/James-N-Rosenau/e/B001IZ2M7A/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ernst-Otto+Czempiel&text=Ernst-Otto+Czempiel&sort=relevancerank&search-alias=books
https://doi.org/10.1017/CBO9780511521775.003
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ونه گحکمرانی جهانی را اين ،رودرن ويلینکسون وتوماس ويس به نقل از  مارگارت کارنز 10.کند
ها و نهادهای ها، هنجارها، رويهها، ارزشای از ايدهحکمرانی جهانی مجموعه»د: کنمی تعريف

ی دولتی، جامعه مدنهای بینها، سازماندولت ، شاملرسمی و غیررسمی است که به تمام بازيگران
. «کنندوفصل کند تا مشکالت فرامرزی را شناسايی، درک و حلها فراملی کمک میو شرکت

يجاد ها االمللی است که توسط دولتهای بینالملل و سازمانجهانی شامل حقوق بینحکمرانی 
زيرا جهان امروز با وجود تنوع بازيگران و سازوکارهای حکمرانی  ستهااند ولی فراتر از آنشده

 16محور تضعیف شده است.و نظام دولت است تر از قبلبسیار پیچیده ،متنوع
در خصوص کنفرانس جهانی راجع به حکمرانی جهانی که در  15کمیسیون حکمرانی جهانی

منتشر کرد. کمیسیون در اين  «محله جهانی ما»شد، گزارشی را با عنوان برگزار می 8331سال 
 8365 سازمان ملل متحد در سال سیتأسکند که رويدادهای جهانی از زمان گزارش اشاره می
وده محیطی بهای زيستآگاهی جهانی راجع به فاجعه، انقالب اطالعات و فناوریهمراه با پیشرفت 

. کمیسیون همچنین دکرکه مردم جهان را نسبت به نیازها و منافع حکمرانی جهانی آگاه خواهد 
کند که حکمرانی جهانی به معنای حکومت جهانی يا فدرالیسم جهانی نیست. کمیسیون اشاره می

اصلی احترام به زندگی، آزادی، عدالت و برابری، های تواند ارزشبشريت می بر اين باور بود که
قواعد عرفی جهانی، آزادی  ،احترام دوجانبه، مراقبت و تمامیت را حفظ کند. از ديدگاه کمیسیون

ت المللی و حاکمیو حساسیت ارتباط میان مسئولیت بین است ها را محدود کردهحاکمیت دولت
 ،تندالملل مستقل هسها در سطح بینو اگرچه دولتهاست ای برای رهبران دولتمانع برجسته ،ملی
 14.کنندکه هرگونه بخواهند اقدام  توانندنمی

حکمرانی جهانی را وسیله اکتشافی برای ترسیم و توصیف نابسامانی تحول در  ،ويس کليما
اقتدار  ،ها قدرت مرکزی هستندداند. به نظر وی اگرچه دولتالمللی میحال تسريع سیستم بین

نترل المللی در کهای بینسازمان ،مانند گذشتهديگر های مهم در حال فرسايش است. ها به شیوهآن
المللی در حال گسترش و کسب قدرت و منابع های غیردولتی محلی و بینها نیستند. سازمانآن

 میرد بلکه تقدس خود را از دستدر فرآيند حکمرانی جهانی حاکمیت نمی ،سيوبه عقیده  11هستند.
 

73. Sending, Ole Jacob, and Iver B. Neuman, “Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, 

and Power”, International Studies Quarterly, vol. 50, no. 3, 2006, p. 653.  

74. Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of 

Global Governance, London, Lynee Rienner, 2004, pp. 2-3.  

نفر است که در  21المللی مرکب از کمیسیون بین «Commission on Global Governance»کمیسیون حکمرانی جهانی . 79

  المللی برای همکاری در خصوص امنیت جهانی تشکیل شد.ها به جامعه بینمنظور ارائه و پیشنهاد روشبه  8332سال 

76. Lamb, Henry, “Our Global Neighborhood: Report of the Commission on Global Governance, A 

Summary Analysis by Henry Lamb”, 2010, pp. 1-2. Available on: 

http://www.defendruralamerica.com/files/GlobalGovernanceHenryLamb.pdf. Last accessed 7/4/2017. 

77. Weiss, Thomas, “Governance, Good Governance and Global Governance”, Third World Quarterly, 

vol. 21, no. 5, Oct. 2000, p. 808. 

http://www.defendruralamerica.com/files/GlobalGovernanceHenryLamb.pdf
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  11در عصر حاضر ندارد.اش را دهد و اقتدار گذشتهمی
و تضمین  ها برای حفظشدن قوانین و تمايل دولتالمللیحکمرانی جهانی نتیجه تنش میان بین

 هازيرا دولت است کنترل ملی است. دوران معاصر شاهد حکمرانی جهانی در عرصه جهانی بوده
المللی های بیننسازما ازجملهالمللی نیستند و بازيگران مختلف ديگر زيگران فعال بینديگر تنها با

 .ندکنيفا میالمللی انقش فعالی در نظام بین ،های چندملیتی و جامعه مدنیدولتی و غیردولتی، شرکت
هايی تنبه آنوفصل فراملی و فرامرزی هستند و حل ،جهان کنونیبسیاری از مشکالت  عالوهبه

المللی است. توسط يک يا چند دولت میسر نخواهد بود بلکه مستلزم همکاری متقابل بازيگران بین
ها در راستای های دولتنمايد، همگامی سیاستواقع آنچه در حکمرانی جهانی برجسته می در

ن، امانند حقوق زن ،بسیاری از موضوعات ،. حکمرانی جهانیاست ها و اهداف مشترک بشريتارزش
. از شودگذاری را شامل میزيست، امنیت و سرمايهشدن، محیطحقوق بشر، توسعه، دموکراتیزه

زمینی، کنوانسیون  یهاتوان به انعقاد معاهده ممنوعیت میندستاوردهای حکمرانی جهانی می
 المللی کیفری، سازمان تجارت جهانی و نسل جديدی از عملیات حفظ، دادگاه بینوتویکوهوای آب

 های حکومتی را توصیفها و نظامرژيم ،خالصه، حکمرانی جهانی طوربه صلح ملل متحد اشاره کرد.
 13کارهای رسمی و غیررسمی نظارتی هستند.وکند که متضمن سازمی

مفهوم حاکمیت دولت را به اين دلیل که در اين فرآيند ضمنی  طوربه حکمرانی جهانی مفهوم
ند به چالش کنغیردولتی در مديريت موضوعات جهانی با هم همکاری میها و بازيگران دولت

ها کنند دولتادعا میکه گرايان . واقعهستندکشیده است. در اين زمینه دو رويکرد درخور توجه 
گیرند. یتقلیل حاکمیت در نظر م عنوانبهحکمرانی جهانی را ، المللی هستندترين بازيگران بینمهم

هر دولت حق دارد که در موضوعات داخلی و بیرونی خود بدون دخالت خارجی  ،رايانگاز نظر واقع
نقش مهمی در سیاست  ،ها معتقدند که نیروهای فراملیلیبرال ،. از سوی ديگرکندآزادانه عمل 

المللی بین یآنارشبرای اشاره به نظام  کنند و حکمرانی جهانی را فرايند ضروریجهانی بازی می
ق ها حها همچنین معتقدند که اگرچه حاکمیت به دولتند. آناندقدرت مرکزی است میکه فاقد 

ای اين حق کنترل بايد منوط به درجه ،دهدکنترل و نظارت بر موضوعات داخل در قلمروشان را می
 13از رضايت و مشروعیت جامعه باشد.

 هاست، برای حلر دولتبر اين باور است که نظام چندجانبه که عمدتاً مبتنی ب کاپر اندرو
با هشت  اندرومشکالت و معضالت جهانی کارايی ندارد و بايد حکومت جهانی بازسازی شود. 

جديدی از  هایبه دنبال مهارکردن بازيگران غیردولتی و بازآرايی سیاسی و معرفی شکل پیشنهاد
 

78. Ibid., p. 809. 

79. Makinda, S. “Recasting Global Governance”; in: Thakur R. and Newman E. (eds.), New Millennium, 

New Perspectives: The United Nations, Security, and Governance, United Nations Press, 2000,  p. 164.  

80. Ibid., p. 169.  
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تأمین حقوق با  ـ8 ها از اين قرار است:پیشنهاداين قدرت، مسئولیت و پاسخگويی متقابل است. 
ها توزيع مجدد مسئولیت ـ0دادن بازيگران غیردولتی در حکومت مشارکت ـ2تعیین تعهدات 

گسترش نهادهای  ـ4ها برقراری چندگانی قدرت ـ5کراسی انتخابی نوين وکردن دمفراهم ـ6
 .های شرکتی و شهروندیتجديد سازمان بخش ـ1پاسداری از منشور تعهدات و  ـ1پاسخگويی 

به لازمدت و غرکراسی پاسخگو نامیده و هدف از آن را بینش سیاسی دووی اين انديشه خود را دم
ه با مسائل و معضالت بزرگ هکس را در مواجکه گاهی هرمعرفی کرده است بر احساس ناامیدی 

 18د.کنرو و کالفه میهاين دنیا روب
 ظهور ،شدنجهانی. پديده شدن استجهانیناپذير پديده حکمرانی جهانی نتیجه اجتناب

موجب تسريع در فرايند حکمرانی جهانی  شدنجهانیو گسترش  کندمی حکمرانی جهانی را الزم
برد. سر میه شود. با وجود اين، واقعیت اين است که حکمرانی جهانی هنوز در مراحل اولیه خود بمی

ی توان به نابرابرترين اين موانع میمهم ازجمله .رسیدن اين فرآيند وجود داردکمالموانعی در به
های د که اين امر خود موجب برتری دولتکرها اشاره قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی دولت

های مستبد و اقتدارگرا معضل ديگر در راه پیشرفت حکمرانی شود. نظامابرقدرت بر سايرين می
منافع  المللی به دلیل مغايرت بات بینهايی احترام به قوانین و مقررادر چنین نظام .مطلوب هستند

. با وجود اين مشکالت، اندکردهنقض  راالمللی ها اهمیت چندانی ندارد و حتی بارها قواعد بینآن
تری از اين حکمرانی در میان ر شد چرا که مدل کوچکاتوان در آينده به حکمرانی جهانی امیدومی

 برخی کشورهای اروپايی در قالب اتحاديه اروپا با موفقیت همراه بوده است. 

 

 نتیجه
های دولت، در آغاز رنگ و بوی سیاسی داشت تا حقوقی، اما اندک يکی از مؤلفه عنوانبهحاکمیت 

رنگ  ،م، مفهوم حاکمیتالمللی و ضرورت وجود نظم در اين نظااندک با ظهور و پیدايش نظام بین
، اندکشها نفر را به کام مرگ های جهانی اول و دوم که میلیونحقوقی به خود گرفت. بعد از جنگ

رز موحدهای بیجامعه جهانی به اين واقعیت پی برد که بايد با ايجاد نظمی نوين از خودسری
ها در چارچوب سازمان ملل متحد، دولت تأسیساين حوادث و  پس از. کندها جلوگیری حاکمیت

سازمان  تأسیس. بعد از کردندعزم راسخ خود را برای دستیابی به صلحی پايدار اعالم  ،انجمن رسمی
ملل متحد، لزوم توجه به حقوق بشر و رعايت آن در مرکز اذهان و افکار عمومی جهان و همچنین 

هد به رعايت و تضمین به اجرای آن موجب جامعه جهانی قرار گرفت. احترام به حقوق بشر و تع
المللی های ملی شد که با نظارت خود بر تعهدات بینالمللی در حاکمیترسوخ و نفوذ جامعه بین

 
ان، ، ترجمه: مسعود کرباسیشدنیجهان یهاهينظر ،یآنتون و گرو مک ابتکار، هشت طرح: یجهان حکومت یبازسازکاپر، اندرو؛  .89

 . 062-060، صص 8011چشمه، 
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و  در نحوه رفتار خود با اتباع ،که مانند گذشته کنندها گوشزد ها در زمینه حقوق بشر، به آندولت
 المللی هستند. های بینشهروندان خود آزاد نیستند و تابع محدوديت

مايتی سپر ح عنوانبهمتعاقب روند تکاملی جامعه بشری و بلوغ جامعه جهانی، اصل عدم مداخله 
و ها در پرتها در امور داخلی يکديگر تضعیف شد. امروزه ديگر دولتدر جلوگیری از دخالت دولت

های يکی از سپر عنوانبهمصون از مداخله نیستند و فرسايش اصل عدم مداخله  ،اصل عدم مداخله
بنیادين حاکمیت، فرسايش حاکمیت را نیز در پی داشته است. زمانی که مداخله بشردوستانه )چه 

گیرد، اين خود به معنای فقد در چارچوب ملل متحد يا ماورای آن( در داخل يک کشور صورت می
رد که گیمی نشأتاست که هدف قرار گرفته است. حاکمیت کشور از حقی  حاکمیت مؤثر دولتی

اند. اعطای اين حق از جانب افراد به قدرتی مافوق به جهت حفظ امنیت و افراد به آن اعطا کرده
 بشری حقوقحاکمیت مسئولیت حمايت از شهروندان و  ،به بیان بهتر .است تنظیم امور اجتماعی

رو حاکمیتی که مسئول حفظ صلح و امنیت در داخل کشور خود نباشد، ازاينها را در پی دارد. آن
ز تواند از دولت سلب شود و زمانی که افراد نتوانند احاکمیت نیست بلکه حقی عاريتی است که می

 حق خويش دفاع کنند مسئولیت بر دوش جامعه جهانی خواهد بود که اقدامات الزم را صورت دهد.
 چون حقوق یموجب فرسايش ساختار حاکمیت شده است. مفاهیم شدنیجهانعالوه بر اين، 

های تجاری و مساعدتی تحمیل نامهموافقت هايی را برشرطبشر، بازار آزاد و حاکمیت مطلوب، 
 در و استمستبد  یهاتیحاکم مقابل در شهروندان از یتيحما ابزار یاقتصاد یهاميتحرکنند. می
 .ندشو یجهان نيحقوق بشر و بشردوستانه وارد نظم نوکه  اندشده باعثخشونت و جنگ  ،تينها

های عدالت و اخالق خشونت و اشغال نظامی را به منظور خواست ،های عادالنه پسامدرنجنگ
های اقتدارگرا و منافع مشترک بشريت به نفع رو جدال آشکار میان حاکمیتاند. ازاينتوجیه کرده

بشر تمام خواهد شد. آنچه در اين مقاله شرح داده شد به معنای میرايی حاکمیت نیست و اساسًا 
چنین چیزی ممکن نخواهد بود بلکه سخن از تعديل مفهوم حاکمیت به سوی منافع مشترک بشری 

ملی ديگر محلی از اعراب ندارد و کشورها  ناپذيرسخن از حاکمیت رسوخ ،شدنجهانیاست. در عصر 
موجب  شدنجهانی. پديده همکاری کنندبا يکديگر برای حل معضالت و مشکالت جهانی ند ناچار

ث از ديگر بح ،تعبیر مناسب با مقتضیات زيست انسان از حاکمیت شده است. در دنیای امروز
مشروط  ايده حاکمیت ،ال حاضردر ح .حاکمیت مطلق )وستفالیايی( يا حتی حاکمیت نسبی نیست

المللی و قادر به حمايت از شهروندان يعنی حاکمیتی که قادر به ايفای تعهدات بین است مطرح
 . کندو منافع مشترک بشريت پاسداری  بشری حقوقها و ها، آزادیخويش باشد و از ارزش
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