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 مقدمه .1
مدن میفضایجامعه استدولتوشهروندانانیواسط وعناصرچهوساطتنیا.

است؟درواردشدهزینیوقبهحوزهمناسباتحقیجامعهمدنیگرواسطهایدارد؟آییهامشخصه
ب قرن تصمدولتستمیطول مانندیالمللنیباسنادانواعقالبدریمشترکمتعددماتیها

رایامورِسابقاًملجاًیها،منشورهاو...گرفتندوتدرها،معاهدات،پروتکلنامهها،توافقونیکنوانس
تعامالتب حوزه قدریالدولنیوارد با کردند. آغازیامحمتسیخود گفتنقطه نیانیتوان

دیرسزیحقوقبشردوستانهبودودرادامهبهحقوقبشرنندیفرا منابعکماکانحالهربهیول.
حقوقیاصل نوعنظامحقوقیقاعده به بسته دادومرجعیملیتشکییقضاهیروایقانون،یرا

دولتبود.،یقواعدحقوقنیوتضمجادیایانحصار
برخالفتابعانکهمیهستیوفراملیدرسطحِملیگرانکنشحضورشاهدریاخیاهدرسال

بین دارندکالسیکحقوق دولتی غیر و مدنی ماهیتی االملل، جنبشراهنهادهاکارزارنی. و
جهتواداشتنیم در جلساتیمیزنیرایگذارقانونازدولتبازداشتنایاندازند، در کنند،

فیکنند،استانداردتعریمذاکرهمیدولتیهافحضورفعالدارند،باطریدولالنیبیهاسازمان
یحضورنهادهاای.آکنندمشارکتمی،یقواعدحقوقبشرجادیاوبهخصوصدر.کنندو..یم

فرایمدن ایندهایدر به حدیاسنادحقوقجادیمنجر جمعتابعانیبه بتوانگفتبه استکه
اند؟وستهیکنشگرحقوقپ
ا عنوانبه،یدولتریغیهاسازمانژهیوبه،یمدنجامعهگاهیجایبررسپژوهشنیهدفاز

یردولتیغیهاسازمان،یحقوقیها؛چراکهدروضعموجودِنظاماستیحقوققاعدهجادیامرجع
کهاستنیایاصلتردارند.پرسشیجدتیفعالزیشوندوعمالًنیمحسوبمینمادجامعهمدن

یهاند؟پرسشدارحقوقشدنیجهاندوراندریحقوققاعدهجادیادرینقشچهیمدنینهادها
ازشیدارد؟پیمهمیحقوقیاجزاچهوستیچیکهمنظورازجامعهمدننیعبارتندازایفرع
درموردقواعدحقوقبشرجادیدرایچهنقشیشدنجامعهمدنیجهان مثالً ،یقاعدهحقوق،

شدهجادیایتوسطجامعهمدنیسازقاعدهدریراتییشدنچهتغیت؟دردورانجهاناسداشته
یقاعدهحقوقجادیدرایعمدتاًدرسطحفراملیمدنیاستکهنهادهانیپژوهشاهیاست؟فرض
دولت مبا مشارکت سازمانیها مدنیدولتریغیهاکنند؛ جامعه حقوقیجهانیو لحاظ یبه

یحقوققاعدهجادیادردولتشدن،یجهانازشی؛دردولتمدرنوپدارندیترشیبتیاهم
مشارکتیهانهیشدنزمیاست؛جهانداشتهانحصار(یالمللنیبسطحدرچهویملسطحدر)چه

ازجملهدرقواعدحقوقبشررادولتباتعاملیحقوققاعدهجادیدرایجامعهمدن فراهم،ی،
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است.کرده
ویمدنجامعهیحقوقگاهِیشدندرجایجهانیهامؤلفهریکهتحتتأثیدرادامهتحوالت

شود.یمدهیاست،سنجشدهجادیایگذارقاعدهدردولتانحصاربهکهیخللزین
ا حقوقنیدر قاعده از کلالزامیاقاعدهیپژوهشمنظور ضمانتیداراویعموم،یآور،

حقوقکالسیرسمیِاجرا در حقوقیرآوالزامکیاست. ضمانتاجرایقاعده آنگرهیبا
ومستقلازیقاعدهحقوقجادیوابستهبهارادهمرجعایآورالزامگریاست؛بهعبارتدخورده

جهان از منظور است. قاعده تابع جریاراده کاالیبانیشدن اطالعاتوه،یسرما،سابقه انسان،
است.فرضشدهیالدولنیالمللبنیقبحقوتیاستوماهیاسیسیمرزهایورایقواعدحقوق

تأثیجهانیهامؤلفهانیمازپژوهشنیدرا وییگراتخصص،یسهمؤلفهازجاکندگریشدن،
عنوانبهیحقوققاعدهجادیادریمدنجامعهنقشبرمستقلیرهاییمتغعنوانبهمداومیشیبازاند
شود.یمیبررسوابستهرییمتغ


 یجامعه مدنتحول  ریبر س یمرور .2

هردریول.استرپایدیانسانعلومحوزهمیمفاهازگریدیبعضمانند،یمفهومجامعهمدن
روسو،سرویستاارسطوازیشمندانیاست.اندبهخودگرفتهیدیجدفِیوتعربوورنگدوره
 مدنالکو جامعه گفتهیاز سخن جمله از کتابجمهورسرویساند. یمبنادیگویمیدر
جمعیهورجم منفعت و عدالت مفهوم سر بر بهیتوافق نسبت مردم قضاوت ... است؛

یمرمقدساچیخودشاناست؛هتیوامنیازآزادیازنوعحکومتکهتابعیحکومت،نهناش
قانون حوزه پیگذاردر عامل فقط قانون و ندارد چناستیمدنجامعهوندیوجود در نی؛

بها(Cicero, 1999: 18-22)کنندیمدایپواحدیمعناحقوقانونیتیوضع ازمنظربیترتنی.
یعی،درمقابلِجامعهطبیجامعهمدن(Anheier, Toepler, 2010: 342, 343)مانندارسطوسرویس
 شهراست.-دولتگریبعدد،یبشرای

یادوواژهرابهجنیایکهگاهییداندتاجایمکسانیودولترایجامعهمدنزینهابس
انسانیوزندگیهابسوجودجامعهمدن. (e.g. Hobbes, 1651: 198) بردیبهکارمگریکدی

تحققحق الزمه را قالبآن مدر مدن(Hobbes, 1949: VIII)داندیها جامعه هابسنقطهی.
وضع طبایتیمقابل ویعیجامعه استقوانیاست. انصاف،یعیطبنیمعتقد عدالت، مانند
تر بهخوداعتدال، الیامریمغاکندتیهاحماکهازآنیخودوبدونوجودقدرتیحمو...

استیتوزنهیکغرور،مانندانسانیعیطب تواندازیوتنهادولتم(Hobbes, 1651: 103)و...
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.ازمنظرهابسجامعهکندفراهمرایجمعستیزیالزمبراتیامنیاعمالقدرتعمومقیطر
بااشیدایازپشیدردورانپیبدرروابطاجتماعمذهنیجانشیمدن حیتوضنیخوداست.

خودرا،مثالًدرقالبِسوگند،یهااعتقاداتمذهبانسان،یجامعهمدنافتنیازقوامشیکهتاپ
ا جامعهنیکهپسازتکویدرحال(Hobbes, 1651: 87) دادندیتعهداتشانقرارمیفایضامنِ

 است.قراردادهارابرعهدهگرفتهنیضمتفهیدولتوظیمدن

بهقرارداداجتماعیجانالکجامعهمدن اونیموندیپیرا یمعتقداستجامعهمدنزیزند؛
جامعهطبیمحققمیعیاستودرگذارازجامعهطبیاسیهمانجامعهس باحکومتیعیشود؛

(ی)مدنیاسیجامعهس:»(Lock, 1980: 90)مطلقهمتناظراستریباحکومتغیمطلقهوجامعهمدن
مبتنازافراددرجامعهیشودکهتعدادیمحققمیوتنهاوقتیوقت متحد،یبرقرارداداجتماعیِ

اجرااعمالِمردمبروشوند کنندییقدرتِ »(Lock, 1980: 89)مدن جامعه مفهومیِ. با روسو
خوردهتیمالک وگره استشکلیاست؛ فراهمیمدنجامعهیریگمعتقد شروع با ندیزمان
 .(Rousseau, 1968: 66-69)استیخصوصتیمالکدهیانسانوآغازپدیاقتصادییجولطهس

شهروندانویجامعهمدنمیودورکلیدوتوکویازجملهالکسیشمندانیاند رانهادواسطِ
کنند.ینمبرقراریارمعنادوندیپهمیمدنجامعهویاقصادنظامانیدانندوالزاماًمیحکومتم

نهادهایدگاهید در امروز کنونپرطرفیالمللنیبیکه فهمغالبِ منطبقبا استو ازیدار
مطالباتیریگیپیمنظرکارکردجامعهمدننی.ازاMichnik, 1985: 136 ))استیجامعهمدن
.استحکومت-شهروندرابطهفیتلطوحکومتنزدشهروندان
دولتبودواییاسینهادِجامعهسبرابریمدنجامعهمدرندولتشیدایپازشیپتانیبنابرا

یکرد؛نهاددایشهروندوحکومتراپانینهادواسطمگاهیدولتمدرنجاجادیتنهاپسازا
افتراقم ثانشهروندانانیکهالزمهوجودآناوالً ارتباطشهروندانوحکومتاًیوحکومت،

وجودجامعهمدن منطقحقوقیاست. ازمنظرِ قانونجادیواییگرانسبتبهمشروطهیحت،ی،
کند،متأخراست.یمنیشهروندانرادربرابردولتتضمیهاحقکهیسندعنوانبه،یاساس

مرزیدارد؛چراکهبرمبنایترشیودقتبتیبهشفافازینمیساختنمفاه،یحقوقکردیدررو
تعبرآنحاکمینظامحقوقم،یمفاهانیم ایشودوبرایمنییها به نهادنیمثالبسته دریکه

مختلطبراییخصوص،ینظامحقوقعمومرد،یقرارگیجامعهمدنایحوزهحکومت،شهروندان
کلریانجامد.دبیمنظراختالفبهقیمصادنییتعومیمفاهفی؛تبعاًدقتدرتعرابدییآنغلبهم

شاملتمامنهادهایجامعهمدن،یغالاسبقمللمتحدبطروسبطروس ازجملهیدولتریغیرا ،
همیبخشخصوصفیتعرنیباا(Boutros-Ghali, 1996: 41)کندیمفیصنعتوتجارتتعر
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جامعهمدن،یکهسازمانسالمتجهانیاست.درحالیازجامعهمدنیجزئ یرافضایصراحتاً
یالمللنیازنظرصندوقب(.WHO, Website) داندیازحوزهحکومتوبازارمزیومتمایعموم

مدن جامعه انجمنیاگستردهفیطیپول هدفمنفعتیشهروندیهااز به ،یرساناستکه
تشکیرسانخدمتاییاسیسیگذارریتأث جامعه سازمانشدهلیدر مدنیهااست. ازیجامعه

کاریهاانجمن انجمن6کسبو محلیهاگروه،یکارگریاههیاتحاد،یمانیایها، ،یجامعه
(IMF, 2012: 1) .استشدهلیتشک2فکریهاردوستانهواتاقبشیادهای،بنیدولتریغیهاسازمان
خارجازمحدودهجامعهیفردیها،احزابوکسبوکارها،رسانهیحکومتینهادهانیبنابرا
هستند.یمدن

ا مبناپژوهشنیدر سازلیتوکویآرایبر مدنیمانسالمتجهانو جامعه از یمنظور
نهادها کهزادهتمدنبشرهستندوییشهروندانوحکومتاست؛نهادهاانیواسطمیمجموعِ
.باشددولتکییافتگیتوسعهزانیتواندسنجهمیهامتنوعوتعددآن



 یدولت ریغ یها. سازمان1-2
هستندیمدنیهاگروهدِیسمن(،شکلجدنهاد)مردمیِهاسازماناییدولتریغیهاسازمان

گذار،ندوشهروندانبدوندستورقانونداریحقوقتیاند،شخصافتهیوازآنجاکهسازمان
یدولتریدارند.سازمانغیادیزتیاهمیقاعدهحقوقجادیکنند،دربحثایمسیراتأسهاآن
داشتنشخصییهایژگیو جمله از (Council of Europe, 2002: 6)،یمستقلحقوقتیدارد

عدم،یحکومتریازحکومت،منشاغیماننداستقاللمالییها)باشاخصیحکومتریساختارغ
یاسیرسی،غیانتفاعری/غناسودبرهدف(،یرسمسمتعنوانبهیحکومتکارگزارانتیعضو
عضو(Council of Europe, 2002: 1)بودن بودنِِ دموتیداوطلبانه ساختار کیکراتو

)گلشن 6931پژوه، نت92: فراهمیدولتریغیهاسازمانتیفعالگسترشجهی(. زم، نهیشدن
زندگ ابعاد تمام در شهروندان واقعیمشارکتمعنادار تحقق تعیو بهنییحق سرنوشتو

د ویمشارکتیدموکراسبهآنلیتبدویندگینماینواقصدموکراسلیتکمگریعبارت
ایبهاساسنامهیبستگیدولتریغیهاسازمانتیفعالطهیح.استتیاقلبهمعطوفیدموکراس
باشند.یالمللنیباییامنطقه،یمل،یمحلاستممکننیهادارد.بنابراآنجادِیاقرارداد

سازمان مقوله به منظر دو تعبیدولتریغیهاحقوقاز به یهاسازمانرانیاینظامحقوقری،
(6935نهاد،مردمیهاسازمانتیفعالوسیتأسیینامهاجرانیینامهآنییک.آنهاد)سمن()رمردم

                                                                                                                                                                                                        

کنند.هاییاستکهبهنفعمنافعشغلیاعضایخودرایزنیمی.منظورگروه6
2. Think Tank. 
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باشندوفهیطرفحقووظیعنیتوانندتابعحقوقیچگونهمنهادهانیکهانیپردازد؛نخستایم
کهنیبگذارند؛دغدغهدوماریتأثیوفراملیمل،یدرسطوحفروملیبرنظامحقوقیدرگامبعد

تأمآنماتیتصمتِیتوانمشروعیمچگونه را -Pedraza)کردنیتضمراشانییگوپاسخونیها

Fariña, 2013: 106). 

کرد:یبنددستهریزنوعچهاربهکارکردشانثیتوانازحیرامیدولتریغیهاسازمان
شهروندانیگسترشمشارکتعمومیمدنیهاگروهنیایاصلفهی:وظیکارکرددرون(الف
 راه منلیتبداز سازمانمابه نمونه مدنیهااست. چنیجامعه یهاگروه،یکردیرونیبا
ازیتعدادیمطالعاتیهااست.مثالًدرگروهیگردشگریهاوگروهیورزشیها،گروهیمطالعات

لیتشکقیکنندازطریمتالشوابندیی(مفرزندتیشهروندانمسألهودغدغهمشترک)مانندترب
بهماجاًیافرادتدرمنِبیترتنی؛بهاندیگوپاسخخودمسألهِنیمطالعهبهایِرسمریگروهغکی

 شود.یملیتبد

هاامکانتیآناقلقیترهستندوازطرافتهیهاسازمانگروهنیا6:یرونیب-یکارکرددرون(ب
)کارکردتیخوددرسطحاکثریِجمعیِهاکردنارزشانی(ونمای)کارکرددرونیسازتیهو
تواندیمیومذهبیوقومیزبانیهاتیاقلیهاانجمنویکارگریکاهاید.سندابیی(رامیرونیب

وعالوهبرستیسازماننیاعضایهاتنهاتوسعهفردگروهنیالِی.هدفازتشکباشدجملهنیازا
 شود.یتوجهمزینیرونیبیسازماندرفضاافتنیآنبهتشخص

نهاعضانوعازسازماننیاهدفگروه:یونریکارکردب(پ هاکهافرادخارجازآنیها
جهت نخستبر وهله در سازمان استو اعضایدهسازمان همه افکار یبه بخشایجامعه

دروهله،یومناظراتعمومیارسانهیهانیکمپمثالًقیطرازآن،ازیخاص متمرکزاست؛
کند.یمتیفعالیزنچانهونظارتانتقاد،قیهاازطریسازمیبرتصمیگذارریدومدرجهتتأث

ا وضعیمتالشیمدنجامعهبیترتنیبه نقد با دریهنجارتیکند، حکومترا موجود،
محدودکندودرواقعبرعملکردحکومتنظارتیالمللنیوبیچارچوبِقواعدحقوقداخل

 باشد.رانیدرایطیمحستیزیدولتریغیاهتواندسازمانیهامسازماننیکند.مثالایم

فرامرز(ت مدن2:یکارکرد ایجامعه حکومتدر کند.یمیهمکاریسازقاعدهجادیبا
کشورکییاسیسیافتگیتوسعهویمدنینهادهابهاعتمادزانیمازیتابعیهمکارنیسطحا
حکومت،ویمدنجامعهانیمقیروشنودقیهابرلزوموجودمرزبرالیلدیرغمتأکاست.به

رایگذارکارکردقاعدهش،یازپشیب(Pedraza-Fariña, 2013: 135-137)یانتقادیهایتئور
                                                                                                                                                                                                        
1. Inward-Outward Boundary Functions. 

.منظورازمرز،مرزمیانفضایجامعهمدنیوحکومتاست.2
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مدنیبرا یمزیتجویجامعه ل(Pedraza-Fariña, 2013: 111,112). کنند منظر فهیوظیبرالیاز
هاستقاللوجودنظارتبرحکومتاستوالزمهنظارتداشتناستقاللوالزمیجامعهمدن

زند.یمهمرابرمعادلهنیتمامایقاعدهحقوقجادیدرایاست؛مداخلهنهادمدنقیمرزدق
یجابهمشارکت،ازیمدنجامعههدفمباداکهاستنیمخالفانایهااستداللگریازد

توسطهیکرشهرونداندیازآنبهتولدنزیگکهیاباشد.دغدغهییجورانت،ییافزاتیمشروع
بدیکهازامکاناتجامعهمدنیاشارهبهشهروندان.(6933:39دنز،یکند)گیمادییجامعهمدن
گرینجامد.خطردیبیاجتماعیهاینابرابرقیتعمبهاستممکنیتیوضعنیکنند.چنیاستفادهم
ازیدودمحمواردبهشهروندانمطالباتدادنِلیتقلیگذارقاعدهدریمدنینهادهامشارکت
کهراهورودجامعهیدولتنیبنابرا(Post, Rosenblum, 2002: 11).استیعمومیهاخواست

ویندگینمانیتضممنظوربهالزمیسازوکارهادیبادیگشایرامیقاعدهحقوقجادیبهایمدن
تعبیذانیمیهمکارطیمحتیتقو را مدنکندهینفعان نهاد الزام سازوکارها جمله از بهی.
طریدموکراستیرعا از نقِی، فراروهایچرخش وجودِ و سازمان، یِسازمیتصمندیدرون

(WB, 1995: 39).نفعاناستیبهذییگوپاسخزینوکیدموکرات
 

 یجهان ی. جامعه مدن2-2
هاحقهیاتحاد»دارد:یممقرریفرهنگویاقتصاد،یاجتماعحقوقثاقیبنددومادههشتم

فدراس ونیدارند پاززینودهندلیتشکیملیهاونیکنفدراسایها وسازمانبهوستنیحق ها
باشندیالمللنیبیهاهیاتحاد شبکهگروهلیتشکدینو6311درسندنیا.«برخوردار و یهاها
کند.ازدههنودقرنیهارافراهممآنتیفعالنهیدهدوزمیرامیبااهدافمشترکجهانیفرامل

،یفرهنگویاقتصاد،یاجتماعحقوقثاقیمبیتصوازپسدههدوازشیبیعنی،یالدیمستمیب
شد:یجهانیخوانِجامعهمدنناهمبیترکجادِیباعثایاجتماع-یخیششاتفاقِتاریتالق

 سم؛یکمونپسایِوشرقیمرکزیدراروپاژهیبهو،یجامعهمدنیمیگفتمانقدیایاح .6

 وتر؛یانقالبماهوارهوکامپ .2

 ؛یازنظامجهانییجزعنوانبه،خودازدیبردرکجدستیزطیجنبشصلحومحریتأث .9

 ؛یشوروریاتحادجماهیفروپاش .5

 برال؛یاقتصادنولریوفراگیرشدناگهان .4

هاوخطردولتیفروپاشازینگرانویاستعمارپسایکشورهاتیازوضعیسرخوردگ .1
 .(Keane, 2003: 2)یالمللنیبیهابهوجودآمدنجنگ
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دارداشارهدیجدتحولکیبهیهمگعواملنیا افراد؛یبرایفراملدغدغهشیدایپ:
هاندارند.ازبهپرداختنبهآنیلیهاتمادولتایستیهاندولتتیصالحدرایکهییهادغدغه
:دیانجامیجهانیجامعهمدنقیسهعاملمشخصاًبهبقاودواموتعمگریطرفد
سریآورفن .6 توسعه بیآورفنعیاطالعات: قرن هشتاد دهه اواسط در ستمیاطالعات

دیازعواملتشدیکیارتباط،یبهواسطهفراهمکردنامکانانتقالاطالعاتوبرقرار،یالدیم
بود؛یفراملیهاهاوسازمانائتالفلیتشک
ساختارها .2 جهانیفراملیاقتصادیگسترش زندگیو اقتصاد: اقتصادیشدن در کردن
واقعیجهان روز هر میشده تولیتر و خام مواد رشده،یسرمایبازارهاائتالفدات،یشود.

شدنیجهانروند،نیاست.اسراسرجهانرادربرگرفتهیتجاریهامانیپویتیچندملیهاشرکت
کند؛یملیتسهرایجهانیمدنجامعهیریگشکلوعیتسررا

امکانمجازاتدولتدیجدیاقتصادگرانیبازیت:درسطحفراملدولتیکاهشصالح .9
داخل سطح در و دارند را خود نولیناقضقواعدِ روبرالیاقتصاد حکومتوینظارتکردیبر

نهحکومتتیصالحبیترتنیکند.بهایمدیتأکبرالیحرکتازدولترفاهبهسمتدولتنول
ازاصولاقتصادیبلکهپاسداریرفاهاجتماعیرقرارازبتیاستونهحمایاقتصادیگریتصد

طر از استنظارتقیبازار یهاتیصالححکومت،یاقتصادتیصالحکاهشجهینتدر.
یبرعهدهجامعهمدنیرفاهاقتصادیوتالشدرجهتبرقراریدرارائهخدمتعمومیبالمتصد
جامعهمانندیاهیازاقشارحاشتیحماکهحیتوضنی.باا(Meidinger, 2001: 9-11)ردیگیقرارم

از...ونهیپرهزیهایماریببهانیافرادمعتاد،مبتالیهازنانسرپرستخانوار،سالمندان،خانواده
خجایاقیطر مؤسسات سازمانهیرید شود.یمانجامیمدنجامعهتوسطیردولتیغیهاو

مانندانجمنمعتادانیدرسطحجهاندیمؤسساتجدجادیهامنجربهاگروهنیبهایرسانکمک
 است.شده6گمنام

کردکهمؤسساتفیتعریدولتریغیِچندسطحیِتعاملیتوانفضایرامیجهانیجامعهمدن
،یجهانریتأثیدارایِزندگیهاروشو(یمراتبسلسلهریوغیاسامانده)درارتباطشبکه-خود

درکمانازحقوقدردورانرییمارابهتغیجهانیدنجامعهمیشود.صورتآرمانیراشاملم
کند.یشدن،دعوتمیجهان



                                                                                                                                                                                                        
1. Narcotics Anonymous (NA). 
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 شدن یاز جهان شیدولت پ یِانحصار یِگذار. قاعده3
قابلیکلمدلدوقالبدردولتوافرادرابطهمدرن،دولتیریگشکلازشیدردورانپ

دولتیسازساده پکیاتدموکرریغیهادولتک؛یدموکراتیِهااست: تا وانقالباتازشی.
الگوییگرامشروطهبهمنجرکهریاخیهاسدهتحوالت تنها ،یدموکراسیِقابلاعتنایشد،
بهااستمیقدونانییشهرهادولتنمونهبام،یمستقیهایدموکراس معناکهمردمخودبانی.

دراموریونانییریتعبهیای)یاسیشهروبابلندکردندست،درامورسیاصلدانیحضوردرم
بهزینراشانماتیتصمیسازادهیپیبراخودییاجراندگانیکردندونمایمیریگمیشهر(تصم

ایمانتخاببیترتنیهم در تعبنیکردند. به آرنتریدوران قانونهانا ساختنیگذار، به
تدوروشنریتعببهایشهریوارهاید به ممنحصیاسیسیِبازقواعدنیتر ویر شود
نهحکومت؛یگذاراستیس ونانیمعتقداستچوندرآرنتبرعهدهخودشهرونداناست،

قانون مقانونبود،یاسیسریغویاسیسشایپیعملیگذارباستان یونانیریتوانستغیگذار
مردمودولتوجودنداردکهبهانیمیمرزشفافتیوضعنی.درا(Arendt, 1998: 194)باشد
یجامعهمدنیگذاروازقاعدهدیدربرابردولتتشخصبخشیسطهآنبتوانبهجامعهمدنوا

یبندهمانطورکهارسطوصورتگری.بهعبارتدگفتسخندولتبامشارکتایدرتقابل
برقراراست.یهماننیارابطهدولتویمدنجامعهانیکندمیم

دولت امتفیقدرتیوضعکیدموکراتریغیهادر در نمونهدولتنیاوتاست. با ها،
ازاموریبخشبزرگلیدلنیمحدوداستوبههماریرابطهدولتومردمبسران،یایِخیتار

وعیشزماندررانیمثالدرای(.برا6931:633ان،یشود)کاتوزیمردمتوسطخودشانانجامم
میمترکراشهریسلطنتخاندانر،یواگیهایماریب و رهاکردند خود حال به را ردم
شکستهشدودولتخودرادربرابرمردممسؤلدانستهیرونیکردند.تنهاازدورهقاجارایم

یتیوضعنیچنجهی(.درنت6932:26،یشد)صادقگذاشتهیدرحوزهامورعمومزینیوقواعد
دولتیمردمیِنهادها مداخله نبود در و هستند اصناففعال حوزهقواعیمانند به مربوط د
ارتباطیکنند؛ولیمنیرارأساتدوفشانیوظا مردموحکومتوجودنداردانیمیچوناساساً
تنظیجامعهمدنیگربهواسطهلیتوانقاینم اآنرابطهمیدر از گذشته شد. انیها ،رانیدر

بس لحاظتارجهان،نقاطازگریدیاریمانند ویادرکخداوارهیخیبه شاه داشت؛از جود
اایاستالهظل/خداهیساشاهعبارت ازجاداردیزدیفره فلسفهیپادشاهیانسانفراگاهی، در

متالزمیِجامعهمدنیریگشکلیبرایمحلیامطلقهیِهانظامنیکند.درچنیمتیحکایاسیس
وسطاصنافتیگذارقاعدهیِخیسابقهتاررانیدرانی.بنابراستیمتصورنکیبادولتدموکرات
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رابهیخیتارتیواقعنیکهبتواناستینیادولتبهگونهیساختارکلیقابلمالحظهاستول
کرد.یتلقیامروزیبهمعنایمنزلهوجودِجامعهمدن

بعدنظر جیارفرمان،هینظریحقوققاعدهفیرتعدرستمیبقرننخستمهینتاباًیتقریدر
بهموجبا مهینظرنیاست. تنها ادواریحقوققاعدهجادینبعمشروعا، در فرمانحاکماست.

صورتراقانونهفدهمقرندروسیکند.گروسیمرییتغیتئورنیابهارجاعاتیگوناگونجزئ
درراستایاقاعدهیعنیکند،یمفیتعریاخالققاعدهخاص عملدرستمحدودیکهفردرا

دولتگاهیوجاامرعنصرِیواخالقیحقوقیاخالققاعدهانی(.مرزم6933:944،یکند)کلیم
یکیعنوانبهرایحقوققاعدهجادیگذاردوایرابرحاکممدیتأکزیزمانهابسننیاست.درهم

بلکهفرمانست،ینشنهادیقانونپیبهطورکل:»سدینویبردومیمگانهحاکمنامدوازدهفیوظااز
ازاطاعتبهملزمقبلازافرادکهیکسفرمانبلکهگر،یدیبهانسانینهفرمانهرانسانیاست؛ول

.(Hobbes,1651:162)«اندشدهاو
برجستههیتوصازقانونزییتموجهعنوانبهنیقوانیفریکیلهضمانتِاجراأدرقرنهجدهممس

6933،یشود)کلیم ا523: در ندکهکلکیمفیتعریکسعنوانبهراحاکمبنتامدوراننی(.
ارائهفرمانهیازنظریترقیدقفیتوصبنتامازتیتبعبهنیآست.هستنداوازیرویجامعهملزمبهپ

داندیمیقانونرافرماننی(.آست416و6933:523،یکند)کلیمنییدهدومنظورازحاکمراتبیم
یوتقائلاست.ازمنظرووقانونتفافرمانخاصانیمیحاکمقابلمجازاتاست؛ولیکهازسو
ا نیتفاوت در 6تیکلدو ا(Austin, 1832: 12)است با مکردیرونی. پارلمانیحاکم تواند
ریساونیآستیرسددرآراینمنظربهیولباشدمطلقهحکومتکیکشورسییرایکیدموکرات
.افتیشهروندانآورتوسطالزامقواعدجادیایبرایگاهیجابتوانفرمانهینظرطرفدارانِ

.شدهارتیتئورشروعنقطهستم،یبقرنآغازدرن،یآستدگاهیدژهیوبهفرمان،هینقدنظر
جزدریبردارفرمانعادتکهاستنیکندایمواردنیآستبههارتکهیانتقاداتجملهاز

میطوالنیپادشاهیهاحکومت حقوقانیمدتمصداقندارد؛ تابعانیواضعانقاعده آنو
کردهقطعمطلقاًرااخالقوحقوقانیموندیاست؛پکردهجادیانییازباالبهپایرابطهعمود
مجال ازمنظرو(Hart, 1958: 603-606)استنگذاشتهیفردیهاحقهیتوجیبرایاست؛ ی.

ریاست،درغیقاعدهحقوقییِقانونواخالقوعدالتالزمهضمانتاجراانیموندیوجودپ
(Hart, 1958: 622). شودیقاعدهمیاجرالیتنهادلترسصورتنیا

درنهاست؛یحقوققاعده(یآورالزامیی)چرامبنادرنیهارتباآستیاختالفنظراصل
                                                                                                                                                                                                        
1. Generality. 
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جامعهمشارکتازییپاردکماکانستمیبقرناواخرتانیابربنا.یحقوققواعدجادیامراجع
ستیندنیدقابلیحقوققاعدهجادیادریمدن بهزینتیحاکمیتئورفرمانهینظرکناردر.
ویمیگذارقاعدهدردولتیریناپذکیشر جمله از داشتنیهایژگیانجامد. دولتمدرن

ویمداخلهخارجیِخودورایِهاتیمعناکهاوالًدولتدراعمالِصالحنیاست،بهاتیحاکم
ثانیعملمیداخلیهاتیموجود نهادمدرندولتاًیکند؛ صالحیتنها اعمالتیاستکه

دارد بها(Vincent, 1987: 19-21)قدرتبرافرادرا مدرندردولتطرفکیازبیترتنی.
حقوقجادیاتیصالح حاکمیقاعده نتتیاز در استو جامعهیکیشرجهیبرخوردار مانند
نمیمدن جادیخوددراتیحاکمدولتازلیاگربههردلیحتگریفتوازطرفدریپذیرا

اعمالقدرتیازابزارهایقواعد،کهمتضمنانواعیعدولکند،ضمانتاجرایقاعدهحقوق
دراخت بهاریاست،منحصراً ریغینهادهامداخلهشاهدریاخیهادرسالنیرغمادولتاست.

یلازچهعاملتحونیاد؛یآیآندرادامهمیهامثالکهمیهستیگذاراعدهقمقولهدریدولت
 است؟گرفتهریتأث

 

 شدن حقوق: شکننده انحصار دولت ی. جهان4

میجهان طریشدنحقوقرا از دادحیالمللتوضنیبحقوقِباآنتفاوتقیتوان حقوق.
الگوهانیب بر ناظر بهیالملل و پتعامل یوستگیهم محلایدو به توجه بدون کشور چند

ییایجغراف یملیمرزهایدرفراسویها(قواعدحقوق)بهابتکاردولتیسمرکشورهاوانتشارِ
یهستند؛درحالیگراناصلکنشیالدولنیبیهاهاوسازمانالمللدولتنیاست.درحقوقب
یومحلیمل،یسطوحفراملانیمیسابقهقواعدحقوقیتبیالیشدن،اوالًباسیکهدراثرجهان

هست گسترشوجادیادرزینیردولتیغیهاسازمانمانندیدولتریغینهادهااًیثانومیمواجه
ا(Zamboni, 2007: 127)اندافتهییامالحظهقابلنقشقواعد بر بنا کهحقوقنیرغمابهنی.

شدیمگفتهنانیکماکانبااطم6335تایاستولداشتهیفراوانریالمللبرتوسعهحقوقتأثنیب
«استنرفتهردیگیمالزامآنازکهیدولتتیحاکمازفراتریولهشدگستردهاریحقوقبس»

(Berman, 2005: 488-489)دانانشدنبودکهحقوقیجهانریوتحتتأث6331تنهاازبعداز
.پرداختندارهایمعنییتعدریدولتریغیبهنقشنهادها

نظر جمله دیپردازانهیاز جهانیدگاهیکه مورد در یمنسجم شدن ،دنزیگیآنتوندارد،
هیهاولتیبهدودورهاست:مدرنمیقابلتقستهیمعتقداستمدرنی،است.ویسیشناسانگلجامعه
متأخراستکهازاواخردههتهیمدرنیاصلیژگیشدنوی.جهانشانهیبازاندایمتأخرتهیومدرن
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روابطِدیکهتشدبیترتنی(.بها6933:91دنز،یاستوادامهدارد)گ آغازشدهیالدیشصتم
بهیهامکان،یجهانیِاجتماع محلیموندیپگریکدیدورازهمچنانرا ،یدهدکههراتفاقِ
یجهاندگاهیندی.باا(Giddens, 1990: 64)برعکسواستفاصلهلومترهایکبایاتفاقازمتأثر

 دولتریپذریتأث،یعمدریغیندیفراشدن شرکت)از یهاها، سابزرگ وگروهریو ها(
یترامورانسانشیتواندشباهتبیمآنجهی،کهنت(Giddens, 1999: 33)استکنندهدگرگون

ستمیبودازاواخرقرنبدنیقابلدشیهاپآنازسالیهارگهکهیدگرگوننینباشد.اایباشد
است.افتهییاسابقهیبتینیشدت،سرعتوعیالدیم

مؤلفهیجهان جملهییهاشدن از پدیبدارد، شدن تغدهیمکان واعتمادمفهومرییها،
ییگراتخصص جدایجاکندگازاییمکانشدگیب. مکانوزماناستوموجبکندهیی،

سامانیزمان-یبزرگمکانیهاهارادرفاصلهشودوآنیمیمحلنهیاززمیشدناموراجتماع
یتخصصیها)مثلپول(ونظام6نینمادیهاظهورنشانهزدنیگ.(Giddens, 1990: 53)دهدیم

ا در کهیازجملهاموراجتماعیقواعدحقوق (Gidden, 1990: 21)داندیثرمؤمندیفرانیرا
.استینیبشیشدنقابلپیشکستاتصالآنبامکاندردورانجهان

کهبیترتنیابهاست؛دنزیشدنازمنظرگیجهانیهامؤلفهگریدازاعتمادشکلرِییتغ
،یشاوندیروابطخویاست.بهطورسنتیفنیهاتیقابلمتوجهکهافرادمتوجهنهاعتمادگرید

کهدردورانیدرحال(Giddens, 1990: 102).اعتمادهستندیهانهیزمسنتخودونید،یمحل
دهندهلیعنصرتشکتخصصدنزیگیکند.درآرایماعتمادجادینهادهاوسازوکارهاایکنون

مثالیکرد؛برایماعتمادجلبیانسانفردشامدرن،یاست.دردورانپیاعتماددردورانکنون
آهنگر کارِ خاصیِبه میفردِ ولیاعتماد اعتمادیشد سازوکارها و نهادها مدرن دوران در

یندهایآفرژهیبهو)یندیآشودوبهفریهااعتمادمتخصصبهگریدعبارتبهوهستندزیبرانگ
برخاستهآنازتخصصنیاکه(یآموزش تخصصکیارندهدشخصبهنهو(دانشگاه)مثالً

.(Giddens, 1990: 28-29)
دورانجهان وینمگریشدندیدر ،یانحصارصورتبههمآنراپارلمانژهیتوانکار

کنند،بلکهیماعتمادجلبکهستندیناوصافوافراددوراننیادر.دانستیحقوققاعدهجادیا
حقوقِازما.استمضافعلمکیحقوقیریتعببه.استمیسهاعتمادجادیدانشوتجربهدرا

اساس )تجارت،خانواده، میکنیمصحبت(کار،یادار،ی... یمشخصموضوعیحقوققواعد.
...(وکاررابطه،یخانوادگروابطاقتصاد،از)مثالًخودهیالمضافازراخوداتیمحتووندارد

قاعدهجادیامتخصصانالزاماًیولهستندمردمیوکالیریتعببهپارلمان،ندگانینما.رندیگیم
                                                                                                                                                                                                        

شخصیاست.معناصرعینیوغیرزازنمادتما.منظورگیدن6
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نهاددودرمشخصطوربهمتخصصان.ستندینیگوناگونروابطاجتماعیهاحوزهدریحقوق
شدهمتمرکز ودادارهدریکیاند، دوراندرنیابربنا.یمدنیتخصصینهادهادریگریها
قوهیِازباالیِگذارقاعدهبرداردیبرترهیمجرقوهنییازپایِگذارقاعدهحقوقشدنیجهان

بهدلیدولتریغیهاسازمانژهیوبیجامعهمدنیمقننهوبهعالوهنهادها یتخصصتیماهلی،
 .کنندجادیساًآنراارأیمشارکتکنندوحتیقحقوقاعدهجادیتواننددرایمیخوببهخود

مدن قاعدهیمشارکتجامعه ایانواعیگذاردر از عبارتند که ،یقواعدحقوقجادیدارد
باورها،بهدادنشکلویحقوققواعدازیبرخیاجرابرابردرمقاومتایاجرالیتسه
واعرادرسهاننی.اCohen, Rogres, 1992: 393))یها،رفتاروافکارتابعانقاعدهحقوقتیاولو

کرد.یبندتوانقالبیمیواقناعیمشورت،یجادیبخشکارکردِا


 یجادی. کارکرد ا1-4
یهادولتوسازمانیِنهادهایانحصارتیصالحدریحقوققاعدهجادیدرحقوقمدرنا

همیاقتصادیِها،بنگاهیردولتیغیهاشدنحقوق،سازمانیجهانیاست.ولیالدولنیب را و...
قاعده حوزه یسازحقوقاییحقوقیِسازوارد گفتمانکرده گسترش با زمان هم است.

درجامعهیدیجدگاهیفعالشدندوجازینیدرسطحفراملیدولتریغیهاشدنسازمانیجهان
یسازافراددرتحققمطالباتشانرابرعهدهگرفتند.درحالحاضرقاعدهیندگیونماافتندییجهان
دریسازمانانیمقواعدبشر،حقوقد،یتولیاحرفهقواعد،یفنیِماننداستانداردسازییهاهنیدرزم
تجارتبامرتبطامورازگریدیاریبسویداورقراردادها،برناظرقواعد،یتیچندملالتیتشک

انیب شبکه در عمدتاً ... مسازماننیالمللو انجام یها فMeidinger, 2001: 9-11))شود تیعال.
درسطوحگوناگونیقواعدحقوقانیجرشدنحقوقراازیتواندجهانیمیجهانیمدنینهادها
.دهدرییتغیسانحقوققواعدهمجادیبها

است،الزمهیملیشدنوجوامعمدنیکهحاصلتعاملجهانیجهانیامروزجامعهمدن
اشودیمیابیارزیبرادراصلتحققوزیآممسالمتیستیزهم در گوناگوناشکالنهادنی.

حقوقمدافعیدولتریغیهادرقالبسازمانیانسانیشود،ازجملههمبستگیمدهیدیهمبستگ
یهمبستگوگوناگونیکشورهادرچپایراستمرامبایاحزابیاسیسیهمبستگبشر،
 (.6934:61،یگدلیبییای)ضیکارگریهاکایبامصادقسندیاحرفه

ریغیهاسازمانتیفعالیدرسطحجهانیقوینبودضمانتاجرالیهبهدلروشناستک
دوبامتحدمللیبعدگامدرنیتوانستمانعنقضحقوقبشرشود.بنابراینمییتنهابهیدولت



69بهار،45،شمارهدهمهجپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 222
 

 

زنانحقوقحوزهبرراخودتیفعالتمرکزوشدعملواردیدگیرسویریگگزارشسازوکارِ
.گذاشتیاجباریدیناپدویمذهبینابردباراعدام،گسترششکنجه،بامبارزهوکودکانو
هاوحقنقضکردنیعلنویعمومسازوکارها،نیاکارکردییقضایاجراضمانتنبوددر

بردولتخاط بهیاعمالفشار وجبرانخساراتواردشده نقضحقوقبشر بههدفتوقفِ
پسازجنگسردوکاهشجدالِشرقوژهیوب (Shestack, 1997 & 1998: 563). بودانیقربان

کند.یخصوصبازنیدرایترغرب،مللمتحدتوانستنقشبرجسته


 ی. کارکرد مشورت2-4
دادنقیطرازموجودقواعداصالحورییتغویحقوققاعدهجادیادریدولتریغیهاسازمان

طیهادرحوزهمحسازماننیامونهن.هستندفعالتشانیمأمورحدوددریآگاهجادیاومشاوره
وصلح9ستیزطیمحییدفتراروپا2ست،یزطیحقوقمحیِالمللنیمرکزب6را،یِسباشگاهستیز

.Drumbl, 2010: 11,12)(است5سبز
ونیکنوانسبیتصوندیفرادربعضاًیدولتریغیهاسازمان نقش ایکنندههماهنگها

در4عتیحفاظتازطبیالمللنیبهیاتحادتوانبهنقشِیمثالمیکنند.برایمیرابازگرلیتسه
.نمونه(Drumbl, 2010: 12)اشارهکرد1یمهاجروحشیهاحفاظتازگونهونیکنوانسبیتصو
غینیزمیِهانیمنعمیالمللنیبنِیکمپگرید تیمعلولیدولتریاستکهبههمتششسازمانِ
یگروهمشورت61الملل،نیبیپزشک3حقوقبشر،یپزشکانبرا3بانحقوقبشر،دهید3الملل،نیب

بهراهافتاد؛درادامههزارو62تنامیجنگوییکایکهنسربازانامرادیوبن66هانیدرخصوصم
غ فعال نهاوستندیپآنبهکشورنودازیردولتیچهارصد تاًیو تصو6333در به بیمنجر

)کنوانسونیکنوانس استفاونیاتاوا تولمنع انباشت، مدیده، انتقال انهدامیهانیو و نفر ضد
 .(Drumbl, 2010, 12)شد69آنها(

                                                                                                                                                                                                        
1. Sierra Club. 
2. Center for International Environmental Law. 
3. European Environment Bureau. 
4. Greenpeace. 
5. International Union for the Conservation of Nature. 
6. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), 1979. 
7. Handicap International. 
8. Human Rights Watch. 
9. Physicians for Human Rights. 
10. Medico International. 
11. Mines Advisory Group. 
12. Vietnam Veterans of America Foundation. 
13. The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 
of Anti-personnel. Mines and on their Destruction (Ottawa Convention), 1997. 
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د مشخصسازمانیمدنینهادهامشارکتِگریبعد طور به ایردولتیغیها، در قاعدهجادی،
نوعازنیانهیمنشورمللمتحدزمکیهادرارتباطاست.مادههفتادوآنیمشورتگاهیجابایحقوق
فراهمکردهمشار هایباسازمانمشاورهتواندبرایشورایاقتصادیواجتماعیمی»است:کترا

...«غیرحکومتیکهبهاموردرحیطهصالحیتشورااشتغالدارندهرگونهتدابیرمناسباتخاذنماید
ورازاست.منظکردهبیتصو2و6دوقطعنامهیواجتماعیاقتصادیماده،شورانیایاجرایبرا
قائلیردولتیسازمانغکییبرایواقتصادیاجتماعیاستکهشورایازیامتیمشورتگاهیجا

ا به بیترتنیاست. دکیاز از منیادگاهیطرفشورا بهره ازطرفدینهادها و نیاگریبرد
 .ECOSOC, 1996: art).کنندیندگیشورانمایِسازمیرادرتصمیتوانندافکارعمومیهامسازمان

میتقس4یومورد5خاص9رابهسهدستهعام،یمشورتیهاگاهیجایواجتماعیاقتصادیشورا(20
ورندیگیقرارمزیخودنیهاطرفمشورتدولتیردولتیغیهاسازماننیاست.عالوهبراکرده
 هیبخشعنوانبهبعضاً توافقاترسمیندگینماأتیاز به منجر مذاکراتِ در رکتشیدولت،

دربرگعنوانبه (ECOSOC, 1996: Part. III). کنندیم پیارزنمونه درویررفتکنفرانسشیو
 داشت.ینقشمهمییهاسازماننیچنی،همکارستیزطیخصوصمح

خاللفعال یدولتریغیهاسازمانتیاز طرردیگیمتخصصانشکلمشبکه از اشاعهقیکه
م فرانیاطالعات در میفراملیذارگقانونندیآخود ندیجویمشارکت شبکه. ریغسازمانِها،

جامعهیازجملهنهادهایهستندولیشوند،چونمعموالًفاقدساختارسازمانیمحسوبنمیدولت
یسازارتباطقیطرازیکی:هستندمیسهیحقوققواعدجادیادرقیهاازدوطرهستند.شبکهیمدن

ارکانفرع ودونیکنوانسیبا یآراواطالعاتودانشگذاشتنِاشتراکبهقیطرازیگریها
.Wasserman, Faust, 1994: 1-27))یالمللنیبیهاهاوسازماندولتباخود


  ی. کارکرد اقناع3-4
انیجریِروشِیچالشپنیوهمچنیالمللنیوبیملسطحِدریحقوققاعدهجادیمشکلمهما

متکثریهابرخوردبافرهنگیشدنحقوق،چگونگیمانجهانهای،یدرسطحفراملیقواعدحقوق
                                                                                                                                                                                                        
1. ECOSOC, Arrangements for Consultation with Non-Governmental Organizations, 
RES/1968/1296. 
2. ECOSOC, Consultative Relationship between the United Nations and Non-
governmental Organizations, Res. 1996/31. 

هایفعالیتشورایانهادهایتخصصیآنفعالیتهستند.هاییکهدراکثرزمینهسازمان.9
کنند.هایفعالیتشوراکارمیهاییاستکهدربعضیاززمینهشاملسازمان.5
شاملسازمان4 دبیرکلمللمتحداسمآنهاییکهجایگاهمشورتیعامیاخاص. یا درندارندولیبهتشخیصشورا ها

است.فهرستیبرایگرفتنمشورتاتفاقیثبتشده
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چونتفاوتفرهنگ ایحقوقیهارساختیزدرتفاوت،یاست؛ درپاسخبه دنبالدارد. به نیرا
،ییپردازکاناداهینظر6،لگراندرییپاست،ریپذامکانکسانییبهقواعدحقوقدنیرسایپرسشکهآ

اختالفاتفرهنگ است، یمعتقد چنیحقوقو منتفیامکاننیاساساً صرفتدویمیرا نِیسازد.
شیبیزیچیشود.قاعدهحقوقیکساننمییقواعدحقوقجادیمنجربهاکسانیضوابطسینوشیپ

 :Legrand, 1997)کندیمنییکشورتعهریوملیفرهنگنهیدورازمنیازضابطهاست.تفاوتا

مثالیکند.برایونوشتهجلوهمیعرفیلدونظامبزرگحقوقدرتقابژهیتفاوتبهونی.ا(44,45
باشد.اگرینمنیاستالزاماًدرنظامنوشتهفرانسهچنیانگلستانقاعدهحقوقیِآنچهدرنظامعرف

ازراخودارزشیزودبهشودیعرفینظامواردداردنوشتهنظامدرشهیرکهیحقوققاعدهکی
اگرقاعدهیآنمنیگزیجانیشیپییقضاهیهرودهدواستنادبیمدست کهیاشودوبرعکس،

راآنیجانیشیزوداستنادبهقواعدِمکتوبِپیلیداردواردنظامنوشتهشود،خیدرنظامعرفشهیر
 .(Smith, 2006 & 2007: 1196)ردیگیم

یهاتفاوترغمبهیحقوققواعدیروشچهباوچگونهکهاستنیایاصلمسألهبیترتنیبها
کهنیابدونزدیرابرهمبریتواندنظمحقوقملیمی؟قواعدجهانابندیانیتوانندجریم،یفرهنگ
کندآننیگزیجارایدیجدنظم جادینفعاندرایکهضامنجلبمشارکتذ2نرمیهاروش.

آثارمخربچنیقواعدکل از لزومSmith, 2006 & 2007: 1196))کاهدیمیتحوالتنیاست، .
ذگرفتناصلیجد انفعانیمشارکتِ روند حقوقجادیدر یقاعده شدنیجهانیهاتفاوتاز

جامعهمدننیحقوقوحقوقب همدرسطحملییفضایالمللاست. وهمدرسطحیاستکه
بهیجامعهمدندیکند.درفرضعدممشارکت،شایشدنمشارکترافراهممینیفرصتعیجهان
شهروندانبرود.چونقانونابزاریمدنینافرمانقینقضقانونمثالًازطرنهیتفراهمساختنزمسم

امیتنظیحکومتبرا جامعهمدنیکارکردنیجامعهاستو داردیهمادعایاستکه آنرا
.(Etzioni, 2000: 362)نقشیقاعدهحقوقجادیهمدرایدرفرضتحققمشارکت،جامعهمدنیول

آن.یکندوهمدراجرایمیباز

ریپذاقناعقواعدِجادیخوددرایومشورتیجادیکارکرداقیهمازطریجامعهمدنینهادها
(وهمدراقناعتابعانحقوقیگذاردرقاعدهیکردنافکارعمومیندگیکنند)بانمایممشارکت

نیگزیشدنجایردورانجهانمؤثرهستند.عنصراقناعدیقواعدحقوقیآنانبهاجرابیوترغ
یبرایقهری(وزور)اعمالضمانتاجراهایدرروزنامهرسمنی)مثالًانتشارقواناطالععنصردو

                                                                                                                                                                                                        
1. Pierre Legrand. 

گیریدرتصویبقواعدحقوقیاست.هاینرم،استفادهازوفاقعامیاکانسنسوسبهجایرأیازجملهروش.2
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بهنظرمشدهشدنیجهانازشی(پیقواعدحقوقیاجرا یهارسدتماماشکالسازمانیاست.
تواننددراقناعشهروندانیمیونریب-یباکارکرددرونییهاسازمانیعنیدومنوعژهیوبه،یمدن

باشند.سهمداشتهیقواعدحقوقیبهاجرا


 المللنیدر حقوق بشر ب یجامعه مدن یسازقاعده ی. تجل5
ا کارکرد سه هر حقوقبشر ارتباطبا شکلبهیمدنینهادهایِاقناعویمشورت،یجادیدر

هافعالوحوزهریساازشیببشرحقوقنهیدرزمیجهانیمدنیزمانقابلمشاهدهاست.نهادهاهم
بهنحوریتأث کردپیکهمیگذارهستند. جامعهراآنامروزچهآنیریگشکلازشیتوانادعا
کردند.یمیهمکاریجهانسطحدریموردشکلبهبشرحقوقنهینامنددرزمیمیجهانیمدن

است.ابتکارسرگذاشتهمرحلهراپشتالمللچندنیببشرحقوقشدنیاتیعملوافتنیضمانتاجرا
یاعالمتیهنوزماهیکهاسنادحقوقبشر6311تا6353یهاسالفاصلهدرژهیشروعروندرا)بهو

هاعمدتاًازجنسسازماننیکارادهگرفتند.راهبرعهیدولتریغیهاآورداشتند(سازمانالزامریغو
عمومیدهحقوقبشروجهتمواردنقضیِرسانواطالعیباندهید افکار ایبه ازجمله نیبود.

اتحادسازمان ب2حقوقدانانیالمللنیبونیسیکم6حقوقبشر،یبرایالمللنیبهیها عفو 9المللنیو
دادنبهافکارتربرجهتشیبییهاسازماننیچنتی.فعال(Shestack, 1997 & 1998: 561-562)است
دراثراکردنآندروحساسیعموم هادرسالتیفعالنیبرابرنقضحقوقبشرمتمرکزاست.
امریتوافقات5،ینکیهلسکنفرانسیانیبهموجبسندپا6334 یابیارزیداخلیکهحقوقبشررا

فیتوص4دفاعرقابلیکنند،غیم یراهجهانبیترتنیوبها(Shestack,1997 & 1998: 562)شد؛
ازشد.المللبنیشدنحقوقبشرِب
جا واسطه تعیمدنینهادهاگاهیبه حق تحقق بسنییدر حقوقیاریسرنوشت، اسناد از

ستیاند؛ازجملهمادهبشناختهتیرسمبهحقکیعنوانبهحاًیهاراتلولزوموجودآنیبشر
کیبند 3،یاسیوسیحقوقمدنثاقیودوممستیمادهبکیبند1بشر،حقوقیجهانهیاعالم
3یفرهنگویاقتصاد،یاجتماعحقوقثاقیمتمهشماده بند کنوانسکیو پانزدهم ونیماده

                                                                                                                                                                                                        
1. International League for Human Rights. 
2. International Commission of Jurists. 
3. Amnesty International. 
4. Conference on Security and Cooperation in Europe. 
5. Untenable.  

.آمیزاستهایمسالمتآییوتشکیلانجمنهرانسانیمحقبهآزادیگردهم.1
دیگرانآزادانهاجتماعحقهرکس.3 )اتحادیهتشکیلحقداردازجملهرابا والحاقصنفیهایسندیکا برایآنبه(

خود.ازمنافعحمایت
هرکسحقتشکیلاتحادیهصنفیویاپیوستنبهاتحادیه الف::کهشوندمیهایعضواینمیثاقمتعهدومتضمندولت.3
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کودک. 6حقوق استعمارکیاز پسا دوران در تع،یطرف حکومتنییحق با سرنوشت
وازطرفدکیدموکرات انتقاددموکراتکیدموکراتیهادولتگریمالزمهدارد نبودنکیبا
درتیها،ازجملهبهواسطهعضویریگمینداندرتصمهستند؛مشارکتگستردهشهرومواجه
ایدموکراسیکسرنیتواندایم،یمدنینهادها به برطرفکند. مداخلهجامعهبیترتنیرا
 .(Annan, 1997)کهضرورتاستاریاختکینهیمدن

اداسنجادیانهیزمیگریوالبیزنیبارایمدنینهادهاسرنوشت،نییعالوهبرتحققحقتع
فراهممحقوق،ییشناسایعبارتبهای،یحقوقبشر معرفزیکنندونیرا ناقضیهادولتیبا

ریغیهاآورند.سازمانیبهوجودمیجافکارعمومیبسقیطرازراآنیاجرانهیحقوقبشر،زم
ارکانمعاهدات)مانندکمیدولت دریحقوقبشر(ومشارکتافتخارتهیباشرکتدرجلساتِ
مقدماتفرانسکن مذاکراتِ و مشورتیِها نظرات ارائه و بشریمعاهدات حقوق قواعد خود،
توسعهمنیب المللدرنیتوانبهنقشعفوبیمثالمیبرا(Cakmak, 2008: 24).دهندیالمللرا

ایرفتارهاگریدوشکنجهبامبارزهونیکنوانسوزنانهیعلضیتبعانواعیامحاونیکنوانسنیتدو
دریتدولریغیهاسازماننقشگری.نمونهبرجستهدکرداشارهظالمانهاییانسانریغیِهامجازات

یائتالف6334راستادرنیاست.درایالمللنیبیفریکوانیدلیتشکتاًینامهرمونهااساسنیتدو
گرفتکهدرحالشکل2یالمللنیبیفریدادگاهکیائتالفبرابهنامیدولتریغیهاازسازمان

نیاتیاهم(Hill, 2008: 131). حاضرحدوددوهزاروپانصدعضوازصدوپنجاهکشوردارد
اوانینامهداساسپانزدهمادهکهاستیحدبهنقش ابتکارشروعفرانسازماننیبه قیتحقدیها
9است.دادهراوانیددادستانتوسط

اجرا خصوصنظارتبر تلویدر هم بشر حقوقونیکنوانسپنجوچهلمادهاًحیحقوق
باشرکتهزارون،یحقوقبشردرویکنفرانسجهاننیدومنیقابلاشارهاست.همچن5کودک

تیگاهاهمیتجل،یالدولنیبیهاهاوسازماندولتندگانیدرکنارنمایدولتریپانصدسازمانغ
کهازجملهاسنادحقوق4هزارههیعالمانیتدودر.بودبشرحقوقمیتحکدرنهادهانیامشارکت

                                                                                                                                                                                                        

صنفیباانتخابخودرادارد....
شناسند.میرسمیتآمیزبهمسالمتومجامعاجتماعاتتشکیلرادرموردآزادیکودک،حقوقکنوانسیونطرفکشورهای.6

2. Coalition for an International Criminal Court (CICC). 
دولتییاالدولییاغیرهایبینها،ارکانمللمتحد،سازمانتوانداطالعاتتکمیلیراازدولتدادستان...می:»64.ماده9

....«دهد،جستجونمایدمنابعمعتبردیگریکهمناسبتشخیصمی
المللیدراینرابطه:هایبیننامهوگسترشهمکاریبرایپیشبردواجرایاینپیمان.5

 صندوقحمایتازکودکانمللمتحدودیگرارگانهایتخصصیسازمانالف( نظارتبهایمللمتحد،، راجرایدر
 توانندشرکتکنند.مسایلمربوطبهزمینهکاریخود،می

5. Millennium Declaration. 
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میبشر محسوب دیمهم ،یدولتریغیهاسازمانیهادگاهیشود، فامنعکسشده دهیاست.
وبستهیدرهاکاهش،یالمللنیبمعاهداتبهمنجرمذاکراتِدریردولتیغینهادهاحضور

 ,Cakmak)هااستدولتیخارجاستیسشدنیانسانیعبارتبهومذاکراتتِیشفافشیافزا

ینهادهایِواقناعیمشورت،یجادیدرارتباطباحقوقبشرهرسهکارکردانیا.بنابر(30 :2008
 زمانقابلمشاهدهاست.بهشکلهمیمدن

 

 یریگجهینت .6
کهنیدووجهدارد؛نخستایقاعدهحقوقجادیورودمفهوماقناعبهحوزهمباحثناظربرا

قاعدهوضعدرجهتِدولتکهنیاقناعشوند؛دومایِقاعدهحقوقیرااجدرجهتِشهروندان
اقناعشود.یحقوق

قاعده،یآورشود؛الزامیمفیآورتعرالزامیدهایونبادیبهبایقاعدهحقوقیبهطورسنت
یجهانیهاهمانضمانتاجرادارد.ازجملهمؤلفهایکنندهقاعدهنیتضمیِقهریرویاشارهبهن

یجهانازشی(است؛دورانپدیجدزیهرچینظرمداومواشتهابرادی)تجدیشی،بازاندشدن
ثابتیبهصورتعلمیزیمعناکهاگرچنیخوردهاست؛بهاوندیپیشیاندجزمینوعباشدن

شدنانسانبهیکهدردورانجهانی.درحالردیگیآنقرارمیقطعیشد،فرضبردرستیم
عادتمیعقلیباورهابردنسوألریز چنیخود دایپیتسرهمحقوقبهیکردیرونیکند.

باشد،رشیپذقابلیحقوققاعدهیذاتیژگیوعنوانبهتواندینمیآورالزامگریاستودکرده
ویشیدبازانموضوعنتواندکهنداردوجودیدینباودیباچیهیکنونانسانمنظرازچون
بنابرردیگقراریبازنگر ،یرسمیمحضبرضمانتاجرایِاتکابایحقوققاعدهیاجرانیا.
یآورالزامبهسابقکردیکند.رویرامخدوشمیاسینظامستیومشروعینظامحقوقتیمقبول

باشد.بهدنبالداشتهیقاعدهحقوقیازضمانتاجراهاترسجزیزیتواندچی،نمیقاعدهحقوق
شدن،قاعدهیاست.دراثرجهانیذفقاعدهازنظامحقوقکهبرداشتهشدنشبهمثابهحیترس
درصورتیحقوق باقیتنها تابعدرخصوصیمیبدونوجودترسازضمانتاجرا ماندکه

بهاآناقناعشدهیلزوماجرا البتهیمیآورالزامنیگزی،جایریپذاقناعبیترتنیباشد. شود.
دردرغیراینصورتباشندشهروندانحقوقتابعکهاستاعمالقابلییجادرتنهارییتغنیا

حقوقاداراستحکومتخودیحقوققاعدهیمجرکهییجا در ی)مثالً ورودبحثنیا(
.ندارد

،الزاماًازآنیبراالزمقدرتجنسیولداردقدرتبهازیکردنناقناعکردنهممانندالزام
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)حاکم تیجنسقدرتبرتر استین( در مدنتیوضعنی. جامعه فرایاستکه جادیاندیدر
لیتشکرایمدنینهادهاشهروندانکهبیترتنیاست.بهاافتهییدیجدگاهیجایقاعدهحقوق

اقناعقاعدهیاجرابهخودبهخودیحقوققواعدوضعندیفرادرحضورقیدهندوازطریم
شوند.یم

دولتبهبی،ترغیدولتریغیهاسازمانژهیوبه،یجامعهمدنیکنندگاقناعتیوجهدومِقابل
نهادهایاستکهشهروندانمیوضعقواعد اریاختدرکهییابزارهاقیازطریمدنیخواهند.

شهروندانخواستبامنطبقدیبایحقوققاعدهکهنیکنندبهایهارامتقاعدمحکومتدارند،
قواعدنرمشناختنِتیدرجهتبهرسمتوانندحکومترایمنینهارادهدولت.عالوهبراباشد
شدنیجهاندیتشدبهیعنییترقواعدحقوقگستردهانیبهجرقیطرنیقانعکنندوازایحقوق
موارددرزیهاونعبارتندازارائهمشورتبهدولتیجامعهمدنیکنند.ابزارهایمکمکحقوق
.یاعدهحقوققمیمستقجادی(ایفراملسطحدرعمدتاً)فعالًیمحدود

نیاست.باوجودچنکردهفراهمراحقوقشدنیجهاننهیمکانشدن،زمیباییازجاکندگ
مرزینمیامؤلفه درون از پدیتوان کنونیحقوقدهیبودن دوران در کرد. طریدفاع قیاز
،یالقواخیمثلاصولوقواعدرفتار،یامورانسانگریماننددیقواعدحقوق،یارتباطیابزارها
بهسطح)سطحیوازسطحگریبهدیشناسندوازکشوریهنرو...مکاننم،یفرهنگشاتیگرا
مل،یمل،یمحل دیفرا تخصصابندییمانیجرگری( مؤلفه تغییگرا. نهیزماعتمادمفهومرییو

است.کردهفراهمرایحقوققاعدهجادیادر(یمدن)جامعهیرسمریغینهادمشارکت
برمراجعمشارکتیگرحقوقشدنبرتعدادتابعانکنشیجهانبیترتنیبها کنندهوتبعاً
ا نیحقوققواعدجادیدر تعرزیو حقوقفیبر تأثیقاعده شهروندان ارتباطبا گذاشتهریدر
است.
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