
  

  

  

  تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی 

 الملل از منظر حقوق بین

  
  اهللا قادري روح

  

  چکیده

دولتی و غیردولتی از منظر  بازیگرانبررسی تحول در نقش  ،هدف اصلی این مقاله

وقتی از سیاست  ،طور سنتیه ب .باشد میالملل  هاي روابط بین الملل و تئوري حقوق بین

اما  ،ها مطرح است روابط میان دولت ،شود میملل سخن گفته ال در روابط بین

ها  ی غیر از دولتبازیگرانها و میان  روابطی در وراي روابط دولت گرایی بر فراملی

ثیر أدولتی و روابط میان آنها نیز ت بازیگرانبر  ،بازیگراناین روابط و  .کید داردأت

اند که در  ایف را بر عهده گرفتهطیف وسیعی از وظ ،بازیگران غیردولتی. گذارند می

در مسایل داخلی آنها مداخله  ،هاي میزبان بدون رضایت اولیه دولت ،اغلب موارد

ثیر پایان جنگ سرد و فرایند أپس از تشریح تدر این مقاله، . اند بشردوستانه نموده

نظر از مرا دولتی و غیردولتی  بازیگرانالملل، تحول در نقش  شدن بر روابط بین جهانی

  . دهیم میمورد بررسی  قرار  ،الملل حقوق بینهمچنین الملل و  هاي روابط بین تئوري

شدن، جنگ سرد، سازمان ملل  گرایی، جهانی بازیگران دولتی و غیردولتی، فراملی :ها کلیدواژه

  .متحد

                                                                                                                                  
باشند الملل دانشگاه تهران می ي روابط بیننشجوي دکتراآقاي قادري دا.  
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  مقدمه

حجم . انگیز علم و فناوري اطالعات بوده است شاهد پیشرفت و توسعه حیرت قرن گذشته

عظیم مبادالت اقتصادي، وابستگی متقابل واحدهاي اقتصادي تولیدي و مالی را به حداکثر 

ثیر خود أالملل را تحت ت نظام سنتی حقوق بین ،تحوالت مادي جامعه جهانی. رسانده است

هاي قضایی  تکنیک. توسعه یافته است ،الملل و عرصه حضور و مداخله حقوق بین هقرار داد

هاي ایجاد و  از طریق گستردگی و تنوع در شیوه ،هاي هنجاري ین تکنیکالمللی و همچن بین

ه گیري قواعد جدید ب هاي متعددي براي شکل شیوه. اند گیري قواعد حقوقی توسعه یافته شکل

الملل  هاي تدوین حقوق بین گیري حقوق عرفی و شیوه روند شکل. وجود آمده است

غیردولتی در تدوین و توسعه تدریجی  لمللی وا نهادهاي بین. کنوانسیونی متحول شده است

هنجارهاي جدیدي همچون  ،از طرف دیگر. اند اي را ایفا نموده الملل نقش سازنده حقوق بین

 پیدا 2بعد الزامی نیزهنجارهاي عرفی . الملل شده است وارد عرصه حقوق بین ،1قواعد آمره

ها و  که متکی بر قطعنامه 3ن قانون نرمآور همچو گروه جدیدي از هنجارهاي غیرالزامو  اند کرده

  . اند موجب غناي  نظام حقوقی شده ،هاي غیررسمی است نامه موافقت

کردن  هاي اساسی در شناسایی، تفسیر و شفاف گام ،المللی و فراملی نهادهاي قضایی بین

دیوان  .اند برداشته المللی بینو اجراي عدالت  الملل بینقواعد حقوقی و توسعه تدریجی حقوق 

، دادگاههاي کیفري نورنبرگ، دادگاه المللی بینو دیوان دادگستري  المللی بینداوري دایمی 

خالء  ،رسیدگی به جنایتکاران جنگی یوگسالوي و رواندا و دادگاه حقوق بشر اروپایی

با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر ) 1(.اند را پرکرده المللی بیننهادهاي قضایی 

فروپاشی نظام دوقطبی شرایطی . )2(شرایط و فضاي سیاسی و فکري تغییر کرده است ،شوروي

با فروریختن مرزهاي ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، تفاسیر موسع از  ،وجود آورد تا طی آنه را ب

شاید بتوان گفت . داده شود غیره به دست مفاهیمی مانند عدالت، حقوق بشر، جنگ، صلح و

خود نیز باعث تشدید و تسریع این  ،ه پایان جنگ سرد کمک نمودشدن ب ضمن آنکه جهانی

دولت  ،شدن قرار گرفته ثیر جهانیأنهاد و تشکیالتی که به شدت تحت ت مهمترین. روند گردید

                                                                                                                                  
1. jus cogens 
2 . erga omnes
3 . soft law
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به نحوي که به راحتی  ،زدایی از دولت، عناصر شهروندي تجزیه شده با مرکزیت. است

  )3(. رکت و هویت ارتباط منطقی برقرار نمودتوان مانند سابق میان حقوق، وظایف، مشا مین

فضاي حقوقی، سیاسی، فرهنگی،  ،الزم به توضیح است که تا قبل از فرارسیدن این دوران

بودن  بسیار محدود بود و حاکم ،براي تعریف و تفسیر مفاهیم ،ها اجتماعی و ژئوپلیتیکی دولت

با ورود . لگوهاي رفتاري را توضیح دادا ،شد تا وراي این فضا میرویکرد واقعگرایی مانع از آن 

مردم این فرصت را  ،به واسطه تجزیه در عناصر متشکله شهروندي ،شدن و تسریع روند جهانی

 ؛در مورد نظم نوین سخن بگویند ،هاي بزرگ به جاي قدرت ،بار اند تا براي نخستین پیدا نموده

ت حائلی میان مردم و ها را به صور ملت دولت  ،زیرا فضاي ایدئولوژیک جنگ سرد

اري از مفاهیم خارج از حوزه دولت یاي که طرح بس به گونه ؛هاي جهانی قرار داده بود سیاست

ها سکاندار  دیگر دولت ،در چنین وضعیتی. از مشروعیت و اقتدار کافی برخوردار نبود ،ملت 

صلح مردم به جاي آنها مبادرت به تعریف جنگ و  ،حرکت جهانی نبوده و در نتیجه

  .نمودند می

بلکه  ،ها را از آنها گرفت شدن نه تنها بسیاري از کارکردهاي سنتی دولت فرایند جهانی

ها و  بسیاري از نهادهاي مردمی و غیردولتی مانند احزاب سیاسی،  نهادهاي صنفی، اتحادیه

مردم به  ،در این گونه جوامع در واقع،. از حیز انتفاع انداخت ،در برخی از جوامع ،سندیکاها را

مین نگردیده أهاي آنها از طریق توسل به نهادهاي سنتی مزبور ت اند که خواست این نتیجه رسیده

  )4(.هاي خویش را تحقق بخشند توانند هدف میهاي عظیم ن ساالري و با گسترش دیوان

شدن را به منزله  دوران پس از جنگ سرد و تشدید روند جهانی ،نظران بسیاري از صاحب 

توان دولت را  میدیگر ن ،بر این اساس .کنند میالملل کالسیک وستفالیایی تعبیر  روابط بینپایان 

در شرایط فعلی که بر اثر در نتیجه،  )5(.انستالملل د تاز عرصه سیاست بین به عنوان یکه

ها  بیش از هر زمان  پیشرفت تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، وابستگی متقابل بین دولت

تنظیم روابط بین بازیگران دولتی و  به منظورالملل  شد، توسعه حقوق بینبا میدیگري 

موانع  ،در شرایط حاضر عالوه بر این،. رسد میضروري به نظر  ،در ابعاد مختلف ،غیردولتی

در اثر فروپاشی اردوگاه شرق و قطب  ،الملل سیاسی موجود بر سر راه توسعه حقوق بین

تعدادي از موضوعات مربوط به توسعه حقوق  ،در نتیجه کمونیستی از میان برداشته شده و



  39ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 168

در  ،الملل قرار داشت ها در دستور کار کمیته ششم و یا کمیسیون حقوق بین الملل که سال بین

از سوي مجمع  1990-99اعالم دهه  ،عالوه بر آن. اند هاي اخیر ثمرات مثبتی به بار آورده سال

ها  نمایانگر عزم دولت ،الملل که در واقع قوق بینعنوان دهه حه عمومی سازمان ملل متحد ب

ب افزایش اهمیت توسعه و تدوین سبالملل است،  گردانیدن قانون بر روابط بین ي حاکمراب

  .)6(ه استدالملل ش حقوق بین

محیط زیست، نیل به خلع سالح از نظیر ضرورت حفاظت  المللی بیننیازهاي جدید جامعه 

صلح سازمان ملل متحد، نظارت سازمان ملل بر انتخابات، کامل، تقویت نیروهاي حافظ 

الملل را بیش  ضرورت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین مانند آن،دوستانه و  مداخله انسان

  . از پیش ایجاب نموده است

گرایانی چون جوزف ناي و رابرت کوهین در مورد ظهور  دیدگاه فراملی ،در این میان

بدان  ادامهباشد که در  میحائز اهمیت  ،ید بر اهمیت نقش آنهاکأغیردولتی و ت بازیگران

  .پردازیم می

  

  غیردولتی بازیگرانگرایان و  فراملی. الف

وقتی  ،به طور سنتی. است المللی بینیکی از تقریرات لیبرال از روابط متحول  1گرایی فراملی

به بیان  .ا مطرح استه روابط میان دولت ،شود میالملل سخن گفته  از سیاست و روابط بین

ها و  گرایی بر روابطی در وراي روابط دولت اما فراملی ،مورد نظرند بازیگرانها  دولتدیگر، 

دولتی و روابط  بازیگرانبر  بازیگراناین روابط و . کید داردأها ت ی غیر از دولتبازیگرانمیان 

  .گذارند میثیر أمیان آنها ت

گیري تحوالت بنیادین در نظام  ملل که بر شکلال یکی از نخستین آثار در روابط بین

کید أالملل ت و اهمیت نسبی آنها و فرآیندهاي روابط بین بازیگرانالملل به واسطه تغییر در  بین

روابط فراملی و سیاست «نخستین کتاب مشترك رابرت کوهین و جوزف ناي با عنوان  ،داشت

هاي چندملیتی و  یردولتی مانند شرکتغ بازیگرانبر اهمیت  ،در این کتاب )7(.بود »جهانی

                                                                                                                                  
1 . transnationalism 



169ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... دولتی تحول در نقش بازیگران 

  

روابط میان آنها در سطح فراملی، نقش گروههاي انقالبی، اهمیت روابط اقتصادي در تعامالت 

  . دشو میکید أجهانی و تحول جهان ت

یعنی  ،الملل ي اصلی رشته روابط بینها این برداشت چالشی جدي علیه یکی از مفروضه

استدالل اصلی طرفداران . ل آنها بر سیاست جهانی بودها و کنتر ي انحصاري دولتبازیگر

از دست  ،وکم بیش ،ها کنترل خود را بر رویدادها گرایی این بوده است که دولت تئوري فراملی

اما خود  ،کنند میها همچنان حاکمیت حقوقی خود را حفظ  درست است که دولت. دهند می

به  ،ي موضوعی مختلفها در حوزه ،فمختل بازیگراندهند و  میخود را از دست  1مختاري

  )8(.گیرند میها قرار  شوند و در ارتباط با یکدیگر و با دولت میبندي  اشکال متفاوتی خوشه

غیردولتی در آثار نظري و معطوف به  بازیگرانآنند که نقش رب ،کوهین و ناي

جه آنها به تو ،در مقابل. نادیده گرفته شده است ،گذاري در مطالعات سیاسی جهانی سیاست

ها که ارکان  ها و مبادالت در وراي مرزهاي دولت ها، ائتالف تماس«یعنی  ،است »روابط فراملی«

این به معناي طیف وسیعی از . »کنترلی بر آنها ندارند ،ها گذاري خارجی اصلی حکومت سیاست

صنفی و  يها ي انقالبی، اتحادیهها هاي چندملیتی تا جنبش از شرکت :ي فراملی استها پدیده

در . ي ارتباطی در ماوراي جوها هاي حمل و نقل هوایی و فعالیت ي علمی تا کارتلها شبکه

به بیان . هاي فراملی داشته باشند توانند فعالیت میداخلی  هاي کامالً برخی از موارد، سازمان

لیت فعا ،در بخشی از مبادالت جهانی اعم از ارتباطات، تحرك افراد، اشیاء و سرمایه دیگر،

، المللی بیني کارگري ها ي اتحادیهها ها، دبیرخانه شرکت ،در تعریف کوهین و ناي. کنند

  )9(.شوند میجملگی فراملی محسوب  ،هاي مذهبی جهانی و بنیادهاي بزرگ سازمان

چگونه  ،هاي فراملی این است که مبادالت یا سازمان ،له مهم براي کوهین و نايأمس

این روابط فراملی  ،در سطحی عام ،دهند؟ به نظر آنها میثیر قرار أدولتی را تحت ت سیاست بین

ها  در روابط میان حکومت ،دهند و از این طریق میحساسیت جوامع را به یکدیگر افزایش 

ثیر اصلی داشته باشند که أتوانند پنج ت میها  این مبادالت و سازمان. کنند میتغییر ایجاد 

ها  بر حساسیت متقابل و  از طریق آن بر سیاست میان دولتپیامدهاي مستقیم یا غیر مستقیمی 

  :این آثار عبارتند از . خواهند داشت

                                                                                                                                  
1 . autonomy 
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تواند باعث تغییر  می ،تعامالت میان اشخاص از کشورهاي مختلف: 1تغییرات نگرشی .1

دادن به  هاي فراملی نیز با شکل سازمان. هاي نخبگان و غیرنخبگان شود در افکار و برداشت

  .هایی نوین شوند ممکن است باعث ترویج نگرش ،»، نمادها و هنجاري جدیداه اسطوره«

منظور از آن  پیوندهاي میان گروههاي ذینفع ملی در : المللی بین 2گرایی پیشبرد کثرت .2

هایی  فراملی است که براي  دان به سازمان همراه با شکل ساختارهاي فراملی است که معموالً

  .شوند میایجاد هماهنگی تشکیل 

در پیوند با حمل و نقل و مالیه  این امر معموالً :ایجاد وابستگی و وابستگی متقابل .3

دلیل باالرفتن ه ها ب شود که حکومت میبه سیاست ترجمه   میوابستگی هنگا. است المللی بین

با  ،عنوان نمونهه ب. هاي دیگري اتخاذ کنند هاي خاص ناگزیرند سیاست هزینه برخی سیاست

براي دولت دشوار خواهد مستقل پولی  سیاست کامالً اتخاذ ،المللی بینن به نظام پولی پیوست

  . بود

توانند از این  میها  با توجه به روابط  فراملی، دولت :ثیرگذاريأایجاد ابزارهاي جدید ت .4

 گردان براي مقاصد از استفاده از جهان .ابزارها براي نیل به اهداف سیاسی خود استفاده کنند

ها  شدن دولت با وابسته ،در نتیجه. جاسوسی تا هدایت مبادالت تجاري بر اساس منافع خودشان

ثیرگذاشتن بر دیگران أتوانند از ابزارهاي جدید بیشتري براي ت می آنهابرخی از  ،به یکدیگر

  . استفاده کنند

اي ه سازمان :خودمختار در سیاست جهانی جدید خودمختار یا شبه بازیگرانظهور  .5

توانند  مینها آ. ها عمل کنند جدید در کنار دولت بازیگرانعنوان ه توانند ب میفراملی 

و غیره را در  هاي چندملیتی، کلیساها ي انقالبی، شرکتها ي صنفی، جنبشها اتحادیه

  .)10(برگیرند

 منکر«گیرند و  مینادیده ن دولتی را کالً بازیگراننقش  ،الزم به ذکر است که کوهین و ناي

آنها بر لزوم  ،در عین حال. »اند ها همچنان مهمترین بازیگران بازي آن نیستند که حکومت

مفهومی متفاوت از با در اینجا . کید دارندأالملل ت در روابط بین 3»محور دولت«رهاکردن پارادایم 

                                                                                                                                  
1 . attitudinal 
2 . pluralism 
3 . state- centric 
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کید أیم که در آن بر روابطی تشو می رو محور و نهادي از سیاست روبه برداشت سنتی دولت

از منابع، اعم از منابع مادي و نمادین از جمله  ،آگاهانه بازیگر،حداقل یک «شود که در آنها  می

دیگر را وادار نماید رفتاري متفاوت با  بازیگرانکند تا  میتهدید یا اعمال مجازات استفاده 

  .»داشته باشند ،زمانی که چنین فشاري بر آنها وجود نداشت

نی نیز آنهایی خواهند بود که کنترل منابعی را در اختیار دارند سیاسی جها بازیگران ،بنابراین

دیگر فقط  ،با این تعریف. اند ها داراي روابط سیاسی در وراي حدود دولت بازیگرانو با سایر 

هاي فراملی که چنین خصوصیاتی داشته باشند نیز  نخواهند بود و سازمان بازیگرها  دولت

به این معناست  که به صرف  ،و اهمیت آنها بازیگرانین وجود ا. محسوب خواهند شد بازیگر

بینی  الملل را فهمید و دست به پیش توان نظام بین میهاي آنها ن ها و سیاست شناخت دولت

   )11(.زد

این دو . گرایی دانست  دهندگان نظریه فراملی ین ادامهتر توان اصلی میفرگوسن و منزباخ را 

دولتی  از عصر روابط میان اي که در آن دورهد دارند، یعنی کیأت 1بر فرارسیدن عصر پسامدرن

عبارتست از مرزهاي  2ساز جوهر جهان جهانی« :رسیم میکنیم و به دوران جدیدي  میگذر 

. »سیاسی نفوذپذیر، کاهش اهمیت فواصل فیزیکی و خودمختاري فزاینده واحدهاي غیرحاکم

ي متفاوت را ها ود دارند که هویتوج 3طیف وسیعی از جوامع سیاسی ،در جهان پسامدرن

گروههاي تروریستی، . شنداب میاي خاص داراي اقتدار  سازند و هریک در حوزه میمنعکس 

که  اند این جهان جدید بازیگراناز جمله  ،هاي چندملیتی و گروههاي بشردوست شرکت

و منزباخ با  فرگوسن )12(.اند الملل از میان برده ها را در نظام بین موقعیت انحصاري دولت

و اهمیت  2001) شهریور 20(سپتامبر 11بخصوص پس از حوادث  ،توجه به تحوالت اخیر

پردازي در  حتی از لحاظ امنیتی و نظامی بر لزوم جذب آنها در نظریه ،غیردولتی بازیگران

   )13(.کید دارندأالملل ت روابط بین

 ،دانند می »تمیک هژمونیکگرایی ساختاري سیس واقع« رابرت گیلپین که وي را نماینده

الملل نیستند، اما مهمترین آنها هستند و تعامل میان  نظام بین بازیگرانها تنها  معتقد است دولت

                                                                                                                                  
1 . post international 
2 . globalizing 
3 . politics
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با وجود اینکه گیلپین نیز مانند . کند میمنافع ملی آنهاست که که نقش سایر بازیگران را تعیین 

جدید توجه دارد و از این نظر نقش  نبازیگراگرفتن روابط فراملی میان  گرایان به شکل فراملی

آنچه این گونه روابط را  داند، اما بر آن است  که اساساً میهاي چندملیتی را نیز مهم  شرکت

هاي صلح  دوران. وجود قدرت هژمون است ،شود میکند و موجب گسترش آنها  میپذیر  امکان

دولتی رغی بازیگران. اند ی بودهگیري روابط فرامل هاي اوج دوران ،بریتانیایی و صلح آمریکایی

توانند بر  میآنها فقط . الملل داشته باشند کننده و مستقیمی بر نظام بین ثیر تعیینأتوانند ت مین

او بر آن است که . ثیرگذار باشندأبه شکلی غیرمستقیم ت ،ها فشار آورند و از این طریق حکومت

اصلی در  به عنوان بازیگرملت  -  لتشواهدي دال بر اینکه آنها بتوانند در جایگزینی دو«

 - توان گفت نقش دولت می ،در عوض ».بسیار موفق باشند، وجود ندارد ،الملل سیاست بین

هاي  ی چون شرکتبازیگرانملت در زندگی اقتصادي و سیاسی بیش از پیش است و 

 .)14(شوند میفقط عامل محرکی براي بسط قدرت در حوزه اقتصادي محسوب  ،چندملیتی

به بررسی تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی که هدف اصلی این نوشتار  ،دامهر اد

هاي  شامل طیف وسیعی از سازمان 1بدیهی است بازیگران غیردولتی. پردازیم می ،باشد می

  .بررسی خواهند شداست که در جاي خود  3المللی بینهاي  و سازمان 2غیرحکومتی

  

  لتیتحول در نقش بازیگران دو. ب

هاي جهانی  سیاست ،شدن در دو دهه گذشته گرفتن روند جهانی تا پیش از آغاز شدت

به ) 1648(این اسم از معاهده صلح وستفالی . شد میبر اساس نظم وستفالی سازماندهی  عمدتاً

اي رسمی و قدیمی درباره اصول اساسی است که تا سه قرن  عاریت گرفته شده که حاوي بیانیه

 19در قرون . دبوملت  - نظم مبتنی بر دولت ،نظام وستفالی. هانی سیطره داشتبعد بر امور ج

گرفتند،  میبه خود  4ملت - اي شکل دولت طور فزایندهه در همان حال که کشورها ب، 20و 

ها را مورد استفاده قرار  و همچنین روابط بین دولت »المللی بین«یی نظیر ها کم واژه مردم کم

                                                                                                                                  
1 . non-state actors 
2 . non-governmental organizations
3 . international organizations
4 . nation-state
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 ،کشور تابع نظام وستفالی. دانستند می »المللی بیننظام «وستفالی را همان  نظم دادند و غالباً

عیار، بدون قید و  اي فراگیر، تمام توانست سلطه میبدین معنا که  ؛داراي تمامیت ارضی بود

حکومت فراگیر بدین . شده خود اعمال نماید شرط و منحصر بفرد بر حوزه جغرافیایی تعیین

حکومت . بر تمامی امور مملکتی حاکمیت داشت  ،در اصل ،کشور مفهوم بود که حکومت یک

شناخت و  میعالیه این معنا را داشت که حکومت هیچ مرجع و اقتدار دیگري را به رسمیت ن

معناي حکومت بدون قید و شرط این . زد میدر حوزه مرزهاي سرزمینی خود حرف آخر را 

شدن مباحثی درباره  گهگاهی شاهد مطرح ،بود که اگر چه در دوران سلطه نظام وستفالیایی

سایر کشورها به حق  ،اما در مجموع ،گر بشردوستانه هستیم وظایف احتمالی نهادهاي مداخله

انحصاري به این معنا بود . نگریستند میچون و چرا  به مثابه حق بی ،کشور هرحاکمیت کامل 

مت دیگري را شرکت هیچ نهاد یا حکو ،در رابطه با مسائل داخلی ،که دولت مستقل

  )15(.داد مین

در  ،ها برخی تحوالت مادي حاکمیت کشورها را تضعیف کرده و حکومت ،از یک سو

اي،  هاي جهانی، سنجش از راه دور ماهواره یی چون شرکتها براي کنترل پدیده ،عصر حاضر

. اتوان هستندن تقریباً ،شناختی جهانی و معامالت جهانی بازار سهام و اوراق بهادار مشکالت بوم

توانند به محیط جغرافیایی خاص محدود شوند تا کشورها بتوانند  مین ها یک از این پدیده هیچ

اي  شدن آمادگی فزاینده بسیاري از افراد در عصر جهانی ،عالوهه ب. بر آنها کنترل داشته باشند

اکولوژیکی یی چون رشد اقتصادي، حقوق بشر و پایداري ها شدن به ارزش براي اولویت قائل

کشورداري  ،شدن دلیل روند جهانیه ب ،در عصر حاضر. اند در مقایسه با حق حاکمیت ملی یافته

دیگر . به شدت غیرعملی شده است ،به معناي حاکمیت و اقتدار انحصاري بر قلمرو سرزمینی

دهد بر مردم سلطه مطلق داشته  میي یکجانبه به حکومت اجازه نها گذاري نهادسازي و قانون

  .بدان اشاره شده است صریحاً 1»مسئولیت حمایت«باشد و این موضوعی است که در قانون 

در نوامبر  ،2»ها مداخله و حاکمیت دولت المللی بینکمیسیون «عضو به نام  12کمیسیونی با 

از عبارت مسئولیت حمایت  ،1تشکیل شد و به جاي اصطالح مداخله بشردوستانه 2000

   )16(.استفاده نمود

                                                                                                                                  
1 . the responsibility yo protect 
2 . international commission on intervention and state sovereignty(ICISS)
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از  »مسئولیت حمایت«گیري  شکل ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،2005سپتامبر در 

توانند آن  میها ن دیگر دولت ،با این قانون ،از نگاه ملل متحد. پذیر را پذیرفت مردم آسیب

   )17(.طوري که دوست دارند با مردم خود رفتار کنند

العمل  متضمن عکس ،)يگیري و بازساز پیش(بیش از هر چیز دیگري  ،مسئولیت حمایت

بر این نظر است که وقتی  ،در این زمینه ،کمیسیون. در مقابل به خطر افتادن انسان است

اقدامات  ،از رسیدن به نتیجه مطلوب ناتوان باشد ،گیرانه در حل مشکل اقدامات پیش

  . ضروري است ،در کلیت آن ،الملل جویانه اعضاي جامعه بین مداخله

ین تر العاده توانند از نوع سیاسی، اقتصادي یا قضایی و حتی در فوق میاقدامات قهرآمیز 

اقدام نظامی در صورتی قابل دفاع است که شرایط . مشتمل بر اقدامات نظامی باشند ،حالت

  . خطیر و مرگبار باشد واقعاً

مندکردن مداخله بشردوستانه و تغییر نام آن به  بدیهی است هدف نهایی کمیسیون، نظام

در کانون توجه مسئولیت  »انسان«. باشد میها  تحول در نقش دولت به منظورحمایت  مسئولیت

  .حمایت قرار گرفته است

مسئولیت دولت  2به وضوح جزء قلمرو داخلی پیش از اینموضوعاتی که  ،به این ترتیب

  )18(.اند واگذار شده 3به نهادهاي بیرونی ،اند بوده

اساسی عصر ما این است که چگونه گسترش و مسائل  ها یکی از چالش در عین حال،

. و نقش حکومت را در تاریخ معاصر تغییر داده است؟ ها فضاي اجتماعی فراسرزمینی، فعالیت

  :توان به سه تغیر کلی به طور مختصر اشاره نمود میدر اینجا 

د هایی که حکومت بای شدن، افراد، نهادها، و سازمان ثیرات جهانیأدلیل ته ب ،اینکه نخست 

مین منافع داخلی بود أحکومت مستقل در پی ت. هستنددر حال تغییر  ،به آنها توجه داشته باشد

حکومت در دوران  ،در مقابل. نمود میعنوان سپر محافظ در برابر مداخالت خارجی عمل ه و ب

 ،براي مثال. برد میهاي ملی به پیش  هاي جهانی را در کنار آرمان آرمان غالباً ،4فراحاکمیت

. گرایی در سطح جهان به عمل آورد اي از اسالم حمایت گسترده ،1980در دهه  ،کومت ایرانح

                                                                                                                                  
1 . humanitarian intervention 
2 . inside 
3 . outside
4 . post-sovereign
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و (ي ملی ها ي جهانی را در کنار سرمایهها منافع سرمایه هاي معاصر غالباً حکومت ،از آن تر فرا

  .کنند میمین أت) گاهی اوقات به ضرر آن

هرچه بیشتر به  ها ده است دولتسبب ش ،شدن در ابعاد بسیار گسترده جهانی ،اینکه دوم

هاي منظم کشورهاي  نمونه بارز آن مالقات. ي چندجانبه روي آورندها مذاکرات و تبادل نظر

معروف شده ) پس از پیوستن روسیه به آن( 8باشد که به گروه  می 1970بزرگ از اواسط دهه 

بی به هماهنگی در یا دست ،، تبادل دیدگاهها و در صورت امکانها هدف این گردهمایی. است

مقامات ارشد این کشورها از  ،ها همزمان با این مالقات. مسائل کالن اقتصادي است

به تبادل دیدگاهها و نظرات به صورت  ،ي مرکزيها ي امور مالی و بانکها وزارتخانه

  .اند اي پرداخته گسترده

را  ها شوري عمده بین کها احتمال وقوع جنگ ،1960از دهه  ،شدن جهانی ،اینکه سوم

شکل قیام داخلی علیه حکومت  ،ي نظامی در جهان معاصرها بیشتر درگیري. کاهش داده است

هرچند . منازعات مسلحانه بین کشورها و این بسیار قابل توجه است دارند نهملی را 

 ،گسترش منافع جهانی ،ظاهراًاما  ،گیري قاطع در این مقطع زمانی بسیار زودهنگام است نتیجه

. اي کاهش داده است یابی به پیروزي ارضی را به میزان قابل مالحظه کشورها براي دست انگیزه

محیطی جهانی،  داري جهانی، مدیریت زیست جنگ بین کشورها نه تنها نفعی براي سرمایه

  )19(. بلکه در آینده براي آن مضر نیز خواهد بود ،گري جهانی و غیره ندارد گردش

در  ،)22(جیمز میتلمنو  )21(، سوزان استرنج)20(ر دیکننظران مختلفی چون پیت صاحب

در این . اند کید نمودهأشدن بر تحول نقش دولت ت آثار خود به پیامدها و آثار مختلف جهانی

  . پردازیم میبدان در ادامه که  باشد میها قابل توجه  در قبال شرکت ها مسئولیت دولت ،راستا

 ،1»المللی بینها براي اقدامات غیرقانونی  ت دولتمسئولی«نویس  مفاد پیش ،2001در سال 

ه قطعنامه مجمع عمومی ب تصویب شد که بعداً 2الملل حقوق بینکمیسیون توسط  ،در نهایت

رفتار شخص یا موجودیتی که ارگان دولتی تحت ماده «: اذعان دارد 5ماده . )23(ضمیمه گشت

 ،امل اقتدار حکومتی را کسب نمودهاما در چارچوب قانون آن دولت مجوز اعمال عو ،نیست 4

                                                                                                                                  
1 . responsibility of states for internationally wrongful acts. 
2 . I.L.C
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مشروط بر اینکه این شخص یا . الملل تلقی شود باید اقدام دولت در چارچوب حقوق بین

  )24(.»در آن ظرفیت و تحت موارد خاصی اقدام نماید ،موجودیت

 ،اما در عوض ،الملل از فهرست عوامل اقتدار حکومتی اجتناب نموده کمیسیون حقوق بین

جامعه خاص، تاریخ و بستگی به  ،عنوان حکومتی در نظر گرفته شدهه آنچه ب« :دارد میبیان 

  )25(.»دارد ي آنها سنت

تحت  ،هاي درگیر در مراقبت بهداشتی آید که آیا شرکت میاین سوال پیش  ،با این حال

تاریخ و «بستگی خواهد داشت به  این سئوالپاسخ  ،د؟ بر این اساسنگیر میقرار  5ماده 

  .جامعه خاص هر »يها سنت

 نهادینه شده و تا حدود نسبتاً ،شمولی حقوق بشر پیرامون جهان ها امروزه ایده ،حال در عین

  )26(.زیادي برخی از حقوق انحصاري حاکمیت سنتی را به چالش طلبیده است

ي داخلی بر طبق ها کردن نیاز برآورده ،ها شناسایی دولت برايمعیار اصلی  ،تا این اواخر

مردم   میاز جمله کنترل فیزیکی بر فضاي سرزمینی، پذیرش و اقبال عمو »بريو« حاکمیت

اما  ،بوده است شده اقتدار حکومتی و مانند آن تحت کنترل، رفتار و خط مشی آشکارا تثبیت

ها و استلزاماتی چون استقرار و تحکیم نهادهاي  نیازمندي ،اي به طور فزاینده ،امروزه

مهم بوده و جایگزین حاکمیت  ،و حتی مدیریت اقتصادي ها اقلیت دموکراتیک، رفتار حقوقی با

 )27(.سنتی وبري گردیده است

، ها هنوز در صحنه حضور چشمگیري دارند و اگرچه قابلیت ها دولت ،با این وجود

اما دیگر  ،تغییر نموده است ،همزمان با افول حاکمیت ،، اقدامات و نقش آنهاها گیري سمت

بر عهده دارند که  1ي مهمی در روند تدبیر امورها نقش ،ها در کنار دولت ،بازیگران غیردولتی

  .پردازیم میبدان  ادامهدر 

  

  تحول در نقش بازیگران غیردولتی. ج

 ،در واقع. اختالفات زیادي با هم دارند ،شده در خصوص بازیگران غیردولتی تعاریف ارائه

برخی آن را شامل تمامی . ده استبه صورت مبهم و نامشخص باقی مان این مفهوم غالباً

                                                                                                                                  
1 . governance 
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ین تر رسد جامع میبه نظر در عین حال، . دانند که دولتی یا نماینده دولت نیستند میبازیگرانی 

  :دانند که میهایی  را شامل همه سازمان ارائه شده که آن 2و واالس 1تعریف توسط جسلین

و برخاسته از جامعه مدنی  مین مالی و کنترل حکومت مرکزي ، برآمدهأمستقل از ت کامالً .1

  3.باشند مییا از اقتصاد بازار و یا تمایالت سیاسی فراسوي کنترل و نظارت دولت 

 بنابراین،. ندا ها گسترده شده که فراسوي دولتکنند  عمل و مشارکت مییی ها در شبکه .2

  . ي سیاسی، اقتصادها و جوامع درگیرندها در روابط فراملی، اتصال سیستم

کنند که به طور آگاهانه یا نیمه آگاهانه و به عنوان هدف اولیه یا  یري عمل میدر مس. 3

یکی از اهدافشان، بر نتایج و پیامدهاي سیاسی و در یک دولت یا بیشتر یا درون نهادهاي 

  )28.(المللی، تأثیرگذار است بین

یا مروج  ،باشند میبازیگران غیردولتی که در سیاست جهانی مشغول فعالیت و ایفاي نقش 

انگیز، و یا در جستجوي رستگاري و  دنبال سود و منفعت تفرقهه یا ب اند هاي جهانی ارزش

ي ها هاي جامعه مدنی، جنبش هاي فراملیتی و نهادهاي مالی، سازمان آنها شامل شرکت. نجات

کاران نظامی خصوصی که از برخی جهات به مزدوران قدیمی شباهت  مقاطعهو  4مبتنی بر ایمان

ي فراملی و ها ي غیرقانونی مانند تروریستها موجودیتشامل همچنین آنها . باشند میرند، دا

در سطح  عموماً ،ي شکلی و ماهویشانها رغم تفاوت  بهکه شوند  میهاي تبهکارانه  شبکه

  )29(.نمایند میجهانی فکر کرده و عمل 

در اواخر  ،یگرانتعهدات حقوق بشري بازیگران غیردولتی و تحول در نقش این نوع باز

ثر از چهار أهاي حقوق بشري بوده است، مت که کانون مباحثات فراوانی در سازمان ،قرن بیستم

  :باشد میعامل ذیل 

گویی محدود آنها به  هاي بزرگ و پاسخ شدن اقتصاد، قدرت شرکت جهانی: شدن جهانی .1

گیري  نمود و شکلي حقوق بشري را برجسته و با اهمیت ها استفاده به علت سوء ،قانون

  .گویی در زمینه حقوق بشر را مطرح کرد چارچوبی براي تضمین مسئولیت و پاسخ

                                                                                                                                  
1 . josselin 
2 . wallace

  .مستقل نیستندهاي عضو آن  از دولت ،المللی به لحاظ بودجه و مسائل مالی هاي بین سازمان. 3

4 . faith-based movements 
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آموزش، زندان، آب،  یی چون بهداشت،ها سازي بخش خصوصی: 1سازي خصوصی .2

باعث بازاندیشی و بازنگري در بخش  ،نظامی] نیروهاي[ارتباطات، نیروهاي امنیتی و آموزش 

  . خصوصی شده است

باعث  انجامیده،ها  به تجزیه دولت برخی مواقعمنازعات مسلحانه داخلی که : 2یهتجز .3

چنین مطالباتی ممکن است . افزایش مطالبات گروههاي شورشی غیردولتی نیز شده است

در چنین . دنباش المللی بینشده قانون حقوق بشردوستانه  فراسوي حداقل اصول پذیرفته

یی ها در وضعیت ،توسط سازمان ملل ،وظایف دولتشاهدیم که وظایفی مشابه  ،شرایطی

همانند کوزوو و تیمور شرقی صورت گرفته که این امر به تحوالت جدیدي در راستاي کارایی 

در چارچوب حمایت از  ،المللی بینهاي  قانون حقوق بشر در سازمان ملل و سایر سازمان

  . است انجامیده ،شده هاي تجزیه دولت

زنان، منجر به بازاندیشی و بازنگري  المللی بینت پیرامون حقوق بشر تحوال: 3نشد زنانه. 4

که باعث محدودکردن دامنه فعالیت قانون حقوق بشر  4خصوصی/ در دو حوزه عمومی

جهت تحدید در  این در حالی است که حقوق بشر هیچ حد و مرزي را . شود، شده است می

اتخاذ براي دولت را  مشخصاً ،اکنون هم ،برخی معاهدات. تابد میبرن - حوزه فعالیت خود

ثري در حمایت از زنان و تضمین حقوق آنان در زندگی عمومی و خصوصی ملزم مؤاقدامات 

کید بر روي موضوعات خشونت علیه زنان، برخی أشدن حقوق بشر ت زنانه. )30(کرده است

  )31(.تغییر داده است ي سنتی راها و رویه) زنان(ي نامناسب کار، استثمار جنسی، قاچاقها رویه

هاي  ، در قبال سازمان)اکوسوك(اساسنامه شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد 

منشور سازمان ملل متحد مقام مشاور شوراي مذکور را دارند،  71غیردولتی، که مطابق ماده 

  :شش اصل را به ترتیب ذیل تعیین کرده است

  .ي ملل متحد باشندها اهداف و فعالیتهاي غیردولتی باید پشتیبان  سازمان .1

سازمان غیردولتی باید نهاد انتخابی باشد، مرکز مشخصی داشته و مقامات آن در برابر  .2

  .گو باشند گذار مسئول و پاسخ یک مجمع دموکراتیک و سیاست

                                                                                                                                  
1 . privatization 
2 . fragmentation
3 . feminization
4 . public/private



179ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... دولتی تحول در نقش بازیگران 

  

 این امکان را ندارند که به طور ها شرکت. توانند انتفاعی باشند میهاي غیردولتی ن سازمان .3

ولی این اصل آنها را از مجموعه سازمان ملل متحد  ،رسمی وضعیت مشورتی کسب کنند

عنوان سازمان ه شدن ب ، در شناختهالمللی بینهاي تجاري  فدراسیون. دارد میبرکنار ن

  .اند دولتی با مشکلی مواجه نبودهرغی

  .تواند خشونت بورزد و یا از آن حمایت کند میدولتی نرسازمان غی .4

. احترام بگذارد »عدم مداخله در امور داخلی کشورها«زمان غیردولتی باید به اصل سا .5

ولی احزاب  ،توانند حزب سیاسی باشند میهاي غیردولتی ن منظور این است که سازمان

ها مقام  تشکیل دهند و این فدراسیون المللی بینهاي  توانند فدراسیون می ها همانند شرکت

یک بند به اساسنامه شوراي  نشد با اضافه ،1968در سال  .آورند میدست ه مشورتی ب

هاي غیردولتی مرتبط با حقوق  سازمان. این اصل گسترش یافت ،اقتصادي و اجتماعی

در مورد . (ي خود را به گروه، ملیت یا کشور خاص محدود کنندها بشر، نباید فعالیت

  .) گروههاي ضد آپارتاید استثنا قائل شدند

ها به وجود نیامده  ، سازمانی است که با توافق بین دولتالمللی بینولتی سازمان غیر د .6

 ،به طور صریح. این اصل یک عبارت حقوقی فنی درباره غیردولتی بودن است . باشد

 المللی بیني غیردولتی ها در سازمان ها اعالم شده که این اصل مانع عضویت دولت

   )32(.نیست

هاي غیردولتی در مداخالتی  احتمال موفقیت سازمان ،لتیدو هاي بین در مقایسه با سازمان

هاي ورود  زیرا آنها در تعیین استراتژي ؛شد، بیشتر بود میکه بدون رضایت دولت میزبان انجام 

نسبت به  ،براي مثال ،آنها. پذیري و خالقیت بیشتري داشتند به کشور مورد نظر انعطاف

داد،  میاي رخ  و اگر در داخل کشوري مناقشهدادند  میي سیاسی اهمیت کمتري ها محدودیت

. کرد مینگرانی نسبت به اینکه اقدامات آنها جانبدارانه جلوه خواهد کرد، کارشان را محدود ن

هاي  کمک سی نداشتند، زیرا عمدتاًتر  مین سرمایه دولتأآنها نسبت به از دست دادن ت

مادگی بیشتري در پذیرش به خطر کرد و آ میمین أي آنها را تها داوطلبانه خصوصی، هزینه

  .افتادن امنیت پرسنل خود داشتند
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هاي  تبدیل به بازیگران اصلی در زمینه کمک ، 80تا اواخر دهه  ،هاي غیردولتی سازمان

ي هنگفت بوده و مدیریت بسیار ها صاحب بودجه آنها غالباً. بشردوستانه و امر توسعه شدند

  )33(.ثر و ماهري داشتندؤم

را که به طور  المللی بینغیردولتی در جامعه مدنی جهانی، معیارهاي رفتار  هاي سازمان

این  )34(.کنند میدهند، تدوین  میها را در تنگنا قرار  تک دولت اي اقدامات تک فزاینده

در برخی موارد قادرند  وکنند  میایفا  المللی بیناي در سطح  فزایندهو ها نقش مهم  سازمان

 ،بیش از پیش ،هاي غیردولتی سازمان ،همچنین. ها اقامه کنند را علیه دولت المللی بینمطالبات 

 آنهاو در زمینه یادآوري و نظارت بر  المللی بیننویس اسناد  ثري در تهیه پیشؤنقش جدي و م

در معاهدات و سایر ترتیبات رسمی پاس داشته  کنند که بخصوص نقش دوم مکرراً میایفا 

  .شده است

موقعیت و جایگاه رسمی هنوز . مبالغه نموددر میزان این تحوالت ید نبا ،با این حال

ها  این سازمان. به شدت ضعیف است ،الملل در چارچوب حقوق بین ،هاي غیردولتی سازمان

اما هنوز  ،باشند میسازمان ملل اي با شوراي اقتصادي و اجتماعی  داراي مقام مشاوره

واجد اهمیت همچون شوراي امنیت و مجمع عمومی  يها این مقام را با مجموعه اند نتوانسته

   ).35(کسب نمایند

توزیع   ها دولت در میان بازیگران اصلی  مشخصاً ها تحت قانون حقوق بشر سنتی، نقش

و غیردولتی تنها نقش نظارتی محدودي بر اجراي  المللی بینهاي  سازمان. و تقسیم شده بود

تا حدود زیادي تغییر یافته  ها ما امروزه این نقشا ،)36(ها داشتند حقوق بشر توسط دولت

اي در مورد اجراي حقوق بشر در چارچوب  به طور فزاینده المللی بینهاي  سازمان. است

ي ها سازگاري و انطباق سیاست ،چون بانک جهانی و همچنین المللی بیننهادهاي مالی 

  . وال و چالش هستندمورد سئ ،در رویه اعطاي وام خصوصاً ،اي با حقوق بشر توسعه

ساختارهاي دموکراتیک و شفاف و  نداشتنهاي غیردولتی نیز به خاطر  سازمان ،در این میان

مورد سئوال و چالش قرار  ،در برخی موارد به اتهام اقدام برخالف موازین حقوق بشر

  . )37(اند گرفته
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ه فشرده جهانی، سازمان ملل متحد، شبکبه بررسی تحول نقش  ،عنوان نمونهه ب ادامه،در 

  .پردازیم میهاي فراملیتی  پول، و شرکت المللی بینبانک جهانی، صندوق 

  

  سازمان ملل متحد. 1

نظمی  سازمان ملل متحد با کمک به حل و فصل مشکالت ناشی از بی ،1980از اواخر دهه 

هاي  دیگر بخش. درگیر شد المللی بینروز به روز بیشتر در حفظ نظم  ،در داخل کشورها

و نیز طیف وسیعی از دیگر  ها ها، برنامه سسات تخصصی، صندوقؤیعنی م ،سازمان ملل

 لمدادق المللی بیندر کاري که مرتبط با حفظ نظم نیز بیشتر دولتی و غیردولتی  هاي بین سازمان

اما در  ،بوده و هنوز هم هستسازمان ملل حفظ امنیت وظیفه اصلی . درگیر شدند ،شد می

، )در معناي مضیق(ها  جنگ سرد حفظ امنیت به معنی حفظ منافع دولتحالی که در طول 

. یافتتري  بعد از آن تفسیر موسع ،شد میمقاومت در برابر تجاوز، و دفاع از مرزها تفسیر 

البته این ابهام در . ها ادغام شد ها به قدري توسعه یافت که با منافع ملت معناي منافع دولت

  . مخفی مانده بود ها از نظر ،دلیل فضاي جنگ سرده اما ب ،منشور سازمان ملل وجود داشت

نظم بین کشورها و در چگونگی رابطه بین این دو مفهوم کلیدي،  ،1990در اواخر دهه 

ه آنها بود، کنند کننده و تشویق که عملکرد سازمان ملل منعکس عدالت در داخل کشورها،

رفت از آنها  میها انتظار  معیارهایی وجود داشت که از دولت. تحوالت مهمی انجام گرفت

آوردن حداقلی از کیفیت قابل قبول در عدالت اجتماعی و اقتصادي  تبعیت کنند و شامل فراهم

در روابط موجود بین  ها له مورد توجه خاص قرار گرفت که علت اصلی آشفتگیأاین مس. بود

 المللی بینفقدان عدالت داخلی باعث به مخاطره افتادن نظم  .نقض حقوق افراد است ،شورهاک

ه ها چالشی فزاینده ب نسبت به احکام سنتی در خصوص رفتار دیپلمات ،متعاقب آن .شد می

 ،در اغلب موارد ،بر اساس اصول سنتی، نظم بین کشورها و عدالت در داخل آنها. وجود آمد

ها بر  دیپلمات بنابراین،. شد مییعنی پیگیري یکی باعث از دست رفتن دیگري  ،دالجمع بو مانعه

نادیده  ،هایی را که با آنها سروکار داشتند باید مسائل داخلی دولت ،طبق این اصول سنتی

  )38(.بگیرند تا امنیت و ثبات جهانی حفظ شود
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یکی از  ،ي افراد بشرسازمان ملل متحد این برداشت را تقویت کرد که پیگیري عدالت برا

دیدگاه دولت ایاالت متحده مبنی بر اینکه  ،1996در سال  ،رو از این. ابعاد منافع ملی است

عدالت، بخشی از منافع ملی آمریکاست و  هرزگوین در حمایت از انجام عملیات در بوسنی 

ود که این نه خیانت به آن، تا حدودي قابل انتساب به اقدامات سازمان ملل و انتظاراتی ب

به رابطه مثبت بین نظم و عدالت را  ،به طور دائم ،این سازمان. سازمان ایجاد کرده بود

  . کرد مییادآوري ها  آمریکایی

از واژه تدبیر امور  ،المللی بینهاي  در اشاره به سازمان ،1990هاي میانی دهه  در سال

این مفهوم . وجود نداشت شد، اما هیچ وحدت نظري درباره معناي این مفهوم میاستفاده 

شود که با اشاره به تمایز  می لمدادق »دولت جهانی مشروع«نمادي از تالش براي تشکیل 

 ،1990در اواخر دهه  تدبیر اموراستفاده از واژه . تصویر شده است نظم و عدالتموجود میان 

ملل متحد وجود  مانند سازمان المللی بینکننده دیدگاهی بود مبنی بر اینکه چند نهاد  منعکس

یکی از . اند را کسب کرده) و نه همه آنها( دارند که برخی از کارکردهاي دولت مشروع 

تک افراد در داخل آن  دغدغه مستمر آن نسبت به عدالت براي تک ،معیارهاي دولت مشروع

یی مانند ها دولت مشروع به معناي تالش بیشتر براي انجام فعالیت ،پیش از این. کشور بود

این معنا  ،1990سعه اقتصادي یا پیشبرد سطوح باالتري از سالمت عمومی بود، اما در دهه تو

براي نظارت مداوم بر  المللی بینیی از سازوکارهاي ها فراتر از این گسترش یافت و مجموعه

به طور  1960ها در قبال شهروندانشان، سنجش مستمر معیارهایی که در بیانیه  عملکرد دولت

با (ها  میو ناکا ها گذاشته شده بودند و ترویج اقدام براي اصالح هرگونه کاستیموقت کنار 

اي  بلکه وظیفه ،ملک مطلق دولت نیست ،تدبیر امور« .را شامل شد) موافقت دولت یا بدون آن

و نهادهاي عمومی و خصوصی، دولتی و  ها اي از فعالیت توان با طیف گسترده میاست که 

ي حاکم در ها الزم است قدرت در عین حال، ».آن را انجام داد لمللیا بینغیردولتی، ملی و 

دولت به ناگزیر . منسجم به هم متصل شوند نسبتاً یظامندر  ،اي و منطقه المللی بینسطح ملی، 

. شود میکرد، اما نقش سازمان ملل نیز روز به روز مهمتر  میدر این فرایند نقش اصلی را ایفا 

آنها با دکترین عدم مداخله  ر انجام وظایف جدید این بود که ظاهراًیکی از مشکالت موجود د

صورت هجوم آگاهانه عامل خارجی به داخل کشور ه ب ،به طور سنتی ،مداخله. تعارض دارند
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ها و  مداخله با هدف تغییردادن کارکردها، سیاست. شد میتعریف ) بدون رضایت دولت آن(

کننده بود، محقق  ثیراتی که مطلوب طرف مداخلهأت شد تا میم انجام واهداف دولت مورد هج

هاي سنتی توجیه  دهنده تغییر نقش سازمان ملل این بود که روش یکی از تحوالت نشان. شود

نکته این نبود که این امر منجر به استفاده . مورد تردید قرار گرفتند ،»مداخله بدون رضایت«

داد نوعی نگرانی سنتی نسبت به افزایش دامنه  میمکرر از توجیهات جدید شده بود، بلکه نشان 

کوزوو اولین موردي بود که  )39(.و ماهیت درحال تغییر حضور در داخل کشورها وجود دارد

از نیروهاي  ،براي مجبورکردن آنو دلیل سرپیچی دول حاکم از رعایت استانداردهاي بشري ه ب

  . شد میاستفاده  المللی بین

  :باشد میبه شرح ذیل  ،نقش سازمان ملل متحدبرخی اسناد درباره تغییر 

اولین قطعنامه  ، A/197/32قطعنامه -1: هاي اقتصادي و اجتماعی  توسعه سازمان .یک

  .1997هاي اقتصادي و اجتماعی، دسامبر  عمده مجمع عمومی درباره اصالح سازمان

ی سازمان گامی مهم به طرف اصالح سازمان اقتصادي و اجتماع ، A/162/48قطعنامه  -2

  . 1993به ویژه در شوراي اقتصادي و اجتماعی، دسامبر سال  ،ملل

 678قطعنامه  - 1: المللی بینتوسعه نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت  .دو

   .استفاده از زور را بر ضد رژیم صدام حسین تصویب نمود ،1990شوراي امنیت در نوامبر 

 .وجود آورده را ب 1نیروهاي حفاظت سازمان ملل رواسیدر ک 1992فوریه  ،743قطعنامه  -2

وجود ه را ب  UNPROFORZ در بوسنی هرزگوین ،1992اوت  13مورخه  ،770قطعنامه  -3

منطقه پرواز ممنوع در آسمان بوسنی را تصویب کرد  ،1993در آوریل  ،816قطعنامه  -4 .آورد

  . ها را رهگیري کنند اهاي صربي ناتو اجازه داد در این مناطق هواپیمها و به جنگنده

شوراي  688قطعنامه  -1: توسعه اقدامات بشردوستانه از طریق سازمان ملل متحد .سه

مداخله در عراق در پایان جنگ خلیج فارس براي محافظت از کردها  ،1991در آوریل  ،امنیت

 -2.ردبرابر رژیم صدام حسین تصویب ک در شمال عراق و مسلمانان شیعه در جنوب را در

بیانیه  -3.حضور سازمان ملل  در سومالی را تصویب کرد  ،1992ژانویه  23در  ،733قطعنامه 

سندي اصلی در مورد تدوین نظام  ،1992آوریل  14مورخه  ،A/182/46مجمع عمومی 

                                                                                                                                  
1 . UNPROFOR 
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با توجه به جنایات  ،1993در ژوئیه  808قطعنامه  -4. آید میهاي بشري به حساب  کمک

 ،1992دسامبر  3در  794قطعنامه  -5. ادوگسالوي سابق، دادگاه تشکیل دشده در ی جنگی انجام

دولت مرکزي سومالی در نظر اکثر  ،در این مرحله. ورود آمریکا به سومالی را تصویب کرد

هاي عضو شوراي امنیت، که این قطعنامه را با اجماع به  ها یا حداقل در نظر دولت دولت

  . نداشتتصویب رساندند، دیگر وجود خارجی 

اکنون انتظارات جدیدي را  ،هر قدر هم که بد اجرا شده باشند ،بدیهی است وظایف جدید

ها با  دنیایی است که در آن دولتبلکه دنیاي بدون دولت نه جهان جدید . اند مطرح کرده

، اما شرایط حاکمیت آنها تغییر اند ارتقا یافته و محافظت شده ،بیشتر) و مشروعیت( کارآمدي 

 .ه استیافت

  

  شبکه فشرده جهانی سازمان ملل متحد . 2

در گردهمایی اقتصادي جهانی در داووس سوئیس، دبیر کل وقت  ،1999ژانویه  31در 

هاي جهان خواست با تصویب شبکه فشرده  رهبران شرکت از -کوفی انان- سازمان ملل متحد 

شروع به  ،رکز سازمان مللدر م ،2000در ژوالي  این شبکه رسماً. موافقت نمایند )40(1جهانی

ها به طور داوطلبانه و اختیاري از حقوق بشر  در چارچوب این شبکه، شرکت. کار نمود

  . نمایند میو حذف همه اشکال کار اجباري و همچنین تبعیض، حمایت  المللی بین

نمونه بارزي است از سطح باالي ترویج اصول و  ،شبکه فشرده جهانی ملل متحد

مین و تهیه أها در ت در حالی که فعالیت این نوع شرکت. ها توسط شرکت هاي جهانی ارزش

در کشورهاي مختلف یک نمونه برجسته در سطح پایین فعالیت آنها به  2ي درمانی ایدزها برنامه

  .رود میشمار 

ها را در ده اصلی که برگرفته از اعالمیه جهانی حقوق بشر، اصول  شبکه مذکور شرکت

کار در مورد حق کار، اصول ریو در مورد محیط زیست و توسعه  المللی نبیبنیادین سازمان 

   :عبارتند ازاین اصول . نماید میباشند، درگیر  می

                                                                                                                                  
1 . global compact 
2 . HIV/AIDS 
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  .پشتیبانی و احترام به حمایت از حقوق بشر .1

  .استفاده از حقوق بشر عدم تبانی و همدستی در سوء .2

  .سساتؤآزادي تشکیل م .3

  . جمعی و مذاکره دستهزنی  ثر حق چانهؤشناسایی م .4

  .حذف همه اشکال کار اجباري و قهري .5

  .1ثر به کار واداشتن کودکانؤلغو م .6

  .حذف تبعیض در زمینه استخدام و شغل .7

محیطی و مسئولیت بیشتر در زمینه حفاظت از  ي زیستها گیرانه به چالش رویکرد پیش .8

  . محیط زیست

  . یستهاي سازگار با محیط ز گسترش فناوري .9

  .اقدام علیه تمام اشکال فساد شامل اخاذي و ارتشاء .10

 ،اکنون و هم ندشرکت به عضویت این شبکه درآمد 50بیش از  ،2000در ژوالي سال 

شرکت  1700 بزرگترین ابتکار و اقدام داوطلبانه در زمینه مسئولیت اجتماعی مشترك با تقریباً

ي در حال توسعه، مشغول فعالیت گسترده جهانی یعنی در حدود نیمی از کشورها

 )41(.باشند می

ارزیابی مستقلی از  ،2004در ژوالي  ،در نشست سران شبکه فشرده جهانی 2میکینسی

طبق  ،هاي عضو این شبکه مبنی بر اینکه نیمی از تمام شرکت ،این شبکه ارائه نمود  فعالیت

این شبکه مرتبط و  هایشان را به اصول ها و خط مشی شرکت هاي واصله، سیاست گزارش

  .)42(اند متعهد نموده

چهار آژانس محافظ این اصول . دنباش میشش آژانس ملل متحد  ،شرکاي دیگر این قرارداد

کار، برنامه محیط  المللی بینکمیساریاي عالی حقوق بشر، سازمان : عبارتند از) گانه اصول ده(

دو  ،همچنین. گیري از جرم زیست ملل متحد و مرکز سازمان ملل متحد براي دارو و پیش

، در این و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد آژانس عملیاتی شامل برنامه عمران ملل متحد

  .زمینه فعالند

                                                                                                                                  
1 . child labor 
2 . Mickinsey
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NGOصندوق گسترده جهانی براي طبیعت و )43(الملل هاي فراملی همانند عفو بین ،

نجام وظیفه و فعالیت در این راستا مشغول ا ،کار المللی بینطور چند فدراسیون  آکسفام، همین

  )44(.باشند می

  

  پول المللی بینبانک جهانی و صندوق . 3

 ،از طرفی. دارد لی وجودلالم دو دیدگاه مخالف پیرامون حقوق بشر و نهادهاي مالی بین

 توانند می، )45(چون بانک جهانی المللی بینکنند که نهادهاي مالی  میبرخی استدالل 

هایی پیرامون محیط زیست، بودجه نظامی،  شرایطی راجع به سیاستگیرندگان را وادار کنند  وام

احترام به معیارها و موازین حقوق بشر را  برايحذف فساد، شفافیت اطالعات و ترغیب آنها 

فاقد   مینهز  بشري در این  کنند که مالحظات حقوق می  برخی استدالل ،از طرف دیگر.بپذیرند

  .اند جهانی قید نشده بانک چون هایی سازمان هاي نامه موافقتچون در مفاد هستند،وجاهت قانونی 

  :معاون ارشد رئیس بانک جهانی ،1از نظر ابراهیم شیاتا

ي گسترده حقوق بشر سیاسی در یک کشور به طور ها از آنجایی که نقض«

ناپذیري پیامدهاي اقتصادي خواهد داشت، بانک ناگزیر است در  اجتناب

این  ،همچنین. صادي را محاسبه و لحاظ نمایدتصمیمات خود مالحظات اقت

آور شوراي امنیت در  بانک محدود به پرداخت وام با توجه به تصمیمات الزام

منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت  42و  41چارچوب مواد 

  .»است المللی بین

کمیت قانون، چون حا 2کند که بانک جهانی با استعانت از عوامل تدبیر امور میوي پیشنهاد 

اصالح دستگاه قضایی و و  – از طریق حمایت از قانون خصوصاً - گویی و شفافیت پاسخ

   )46(.هاي خودکامه واکنش نشان دهد تواند به حکومت میبهتر  ،اداري

پول و بانک جهانی اقدامات سابق خود را در  المللی بینصندوق  ،کنون تا 1975از سال 

هاي فراگیري در زمینه اصالح ساختاري در حدود صد  سیاستبخشی و توسعه با  زمینه ثبات

                                                                                                                                  
1 . Ibrahim Shihata 
2 . the element of governance 
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پول به صورت ساالنه بر  المللی بینصندوق . اند کشور جهان تکمیل و به اتمام رسانده

  . هاي اقتصادي کشورهاي عضو نظارت و اشراف داشته است مسیست

گستره و دامنه به مراتب  ،سیس گردیدأت 1995سازمان تجارت جهانی که در سال 

نامه  موافقت«دار خود یعنی  شود و در مقایسه با طالیه میرا شامل  ها ي از فعالیتتر وسیع

نهادهایی همانند بانک . از قدرت بیشتري برخوردار است اساساً ،»عمومی تعرفه و تجارت

متهم  )47(گویی و ناکارآمدي کاري، عدم پاسخ به پنهان ،پول المللی بینجهانی و صندوق 

گوترشدن و  شدن، پاسختر به سمت شفاف ،شود در حال حاضر میگفته  اما، اند بوده

  .)48(اند حرکت کرده شدنتر مشارکتی

اصول کلی «چنین نهادهاي مالی در چارچوب ) گویی پاسخ(پذیري  سازي و مسئولیت شفاف

، خود »المللی قانون حقوق بشر بین«در چارچوب  ،و همچنین )49(»تدبیر امور مناسب جهانی

  .گنجد میي است که بررسی آنها در این مقال نتر جدیدموضوع 

 برايپول بر کاهش فقر، افزایش بودجه  المللی بینکید صندوق أالزم به ذکر است که ت

آموزش و بهداشت، تهیه استراتژي کاهش فقر در فرایند مشارکتی با مداخله فعال جامعه مدنی، 

گویی و  تسهیل در پاسخبه منظور عات بهبود و اصالح تدبیر امور از طریق دسترسی به اطال

 به منظوراعمال فشار  هاي حکومت و گفتگو، حاکمیت قانون، ارتقاء شفافیت در سیاست

قدرتمندي جامعه مدنی و  برايي مهمی ها ي اقتصادي، حوزهها کاهش نقش دولت در فعالیت

  )50(.هستند ی در جهت تحقق حقوق بشراساسشرطهاي  پیش

بشري چنین نهادهایی شباهت زیادي به تعهدات حقوق بشري  حقوقتعهدات ،حال در عین

  .یستندتعهد نم - مثال رايب ها ندارند، چرا که نهادهاي مالی در قبال آموزش ابتدایی  دولت

  

  هاي فراملیتی شرکت. 4

مفاهیم بازیگران  ،)51(در حدود سه دهه پیش، زمانی که رابرت کوهین و جوزف ناي

و  1هاي فراملیتی الملل مطرح کردند، شرکت املیتی را در رشته روابط بینفراملیتی و روابط فر

گیري  شوند، به طور وسیعی دامنه و جهت مینامیده  »هاي جامعه مدنی سازمان«آنچه هم اکنون 

                                                                                                                                  
1. transnational corporations 
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در تمام کشورهاي  ثر از زندگی روزمره و سرنوشت افراد بشر، تقریباًأیشان را متها فعالیت

   )52(.جهان گسترش دادند

، مبارزان فعال ها ، ائتالفها که شامل جنبش 1هاي جامعه مدنی فراملی فعالیت سازمان

باشد، فعالیت و نقش خود را در  میهاي غیردولتی رسمی  اجتماعی فراملی و همچنین سازمان

هستیم  2شاهد رواج گسترده مفهوم تدبیر امور جهانی ،در این دوره .آغاز نمودند 1990دهه 

با توجه به اینکه در حال حاضر تدبیر امور به طور . 3ر غیاب حکومتحکمرانی دیعنی 

بازیگران جامعه مدنی نقش مهمی در  تدبیر امور جهانی ایفا  ،اي پیچیده شده است فزاینده

  )53(.ي بین حکومتی محروم بمانندها ترین موقعیت میکنند، حتی اگر از رس می

 ،مورد ترویج و حمایت از حقوق بشرکمیسیون فرعی سازمان ملل در  ،2003در آگوست 

سسات تجاري و با توجه به ؤهاي فراملیتی و سایر م هنجارهایی را در مورد مشرعیت شرکت

این  ،در واقع. به تصویب رساند ،)55( 16/2003عنامه طدر ق )54(ي حقوق بشريها هنجار

ي ها استفاده وءها براي س گوکردن شرکت نقطه عطف و گام بلندي است در جهت پاسخ ها هنجار

،  قانون محیط زیست، المللی بینحقوق بشردوستانه، قانون کار در برابر حقوق بشري آنها 

  )56(.مانند آنهاکننده، قانون ضد فساد و  قانون مصرف

بجز محصوالتی که مختص  ،در هر بخش مهم اقتصادي ،هاي فراملیتی شرکت ،امروزه

به نحوي که آن  ،شده تر ه جغرافیایی نیز گستردهپهن. کنند میفعالیت  ،هاي ویژه است فرهنگ

و همچنین ) مانند کانادا و سوئد(گاه امپراتوري نداشتند  دسته از کشورهاي صنعتی  که هیچ

در . اند که بعضی از آنها فراملیتی اند هایی شده کشورهاي در حال توسعه بزرگ، داراي شرکت

 50خارج از کشور اصلی خود دارند،  بین صد شرکت فراملیتی که بیشترین دارایی را در

شرکت  3شرکت ژاپنی و  17شرکت آمریکایی،  27 .شرکت به اروپاي غربی تعلق دارد

  . دنبه استرالیا، ونزوئال و کره جنوبی تعلق دارنیز شرکت دیگر  3. هستندکانادایی 

ین ا ،در ابتدا. هاي فراملیتی تغییر کرده است ها، ماهیت شرکت شدن شرکت با جهانی

ي ها ي جنبی در شعبهها یتلمرزبندي روشن وجود نداشت که تولید در مرکز شرکت و فعا

  .پذیردفرعی انجام 

                                                                                                                                  
1 . transnational civil society organizations.(csos) 
2 . global governance
3 . governance in the abcence of government
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. شرکتی بود که شعبات متعددي در خارج داشت ،ام. بی. شرکت فراملیتی مانند آي هر

جایی براي  و مراکز آنها صرفاً اند جهانی شده ها واقعاً توان گفت شرکت می  اکنون

ارتباطات جهانی چنان کارآمد شده و فروش چنان گسترش . هستندهاي راهبردي  یريگ تصمیم

ي متعددي از تبدیل شرکت از ها نشانه. یافته که الزم نیست تولید در مرکز شرکت انجام گیرد

توان متنوع کرد  میتولید را . وجود دارد 1وضعیت فدراسیون چندملیتی به شرکت متحد جهانی

توان  میدر بازاریابی، . ختلف تولید در کشورهاي مختلف انجام گیردبه نحوي که مراحل م

اي خود را در  ي حرفهها توانند تجربه میمدیران . عالمت تجاري را در تمام کشورها تبلیغ کرد

یابد که افرادي از چند  میتحقق  شدن در صورتی کامالً جهانی. به کار بگیرند ها تمام شرکت

ر داشته باشند، هیچ کشور واحدي در مدیریت داراي تسلط کشور، در مدیریت شرکت حضو

  .صحبت کنند) معموال انگلیسی( نباشد و همه مدیران به زبان واحدي 

و پیچیدگی معامالت آنها، اثر سیاسی  ها هاي فراملیتی، رشد فعالیت افزایش تعداد شرکت

هاي دولت براي  د تالشهاي فراملیتی قادرن بینیم که چگونه شرکت میاکنون . مهمی داشته است

هاي  شرکت. کنترل جریان مالی آنها، تحمیل مقررات تجاري یا تنظیم تولید را خنثی کنند

حاکمیت بسیاري از کشورها نیز به مقدار قابل . کنند می تر فراملیتی روابط بین آنها را نیز پیچیده

   )57(.اي کاهش یافته است مالحظه

توان هر  میدیگر ن. داشته است  میگ، پیامدهاي مههاي بزر شدن گسترده شرکت فراملیتی

کنترل بر ارز و دو مشخصه اصلی حاکمیت یعنی . کشور را داراي اقتصاد جداگانه دانست

 عنیاین دو موضوع به این م. به مقدار قابل توجهی از بین رفته است ،کنترل بر تجارت خارجی

هاي پیاپی که  در مورد پول، بحران. اند ههاي مالی را از دست داد ها کنترل جریان است که دولت

روشن کرد که حتی  ،براي  دالر، پوند، فرانک فرانسه، و سپس ین پیش آمد 1960از اوائل دهه 

توانند  میهاي فراملیتی و سایر دالالن ن در برابر بانک ،هاي داراي بزرگترین منابع مالی دولت

  )58(.کاري بکنند

زیرا  ،ها در قلمرو خود دشوار شده است ي تجاري شرکتها کنترل فعالیت ،ها براي دولت

اگر شرکتی مخالف سیاست دولت . ها ممکن است به فرار از مقررات متوسل شوند شرکت

                                                                                                                                  
1 . united global company 



  39ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190

به تولید  تواند تهدید کند که تولید محلی خود را محدود و یا متوقف خواهد کرد و می ،باشد

نداردهاي بهداشتی، ایمنی، رفاهی یا دولتی که کمترین استا. در کشورهاي دیگر خواهد افزود

کنند،  میهایی که مسئولیت اجتماعی کمتري حس  کند، براي شرکت میمحیطی را طلب  زیست

  .آید میمزیت به شمار 

  

  نقش افراد تحول در. د

تحول در مفهوم امنیت در  ،المللی بینیافتن نقش افراد در مناسبات  یکی از دالئل اهمیت

صاحب  ،در زمینه تمایز میان تعریف موسع و مضیق از مفهوم امنیت. شدبا می 1980اواخر دهه 

هاي میان  به روشنی تفاوت ،نظرانی چون استفن والت، ادوارد کلودزیج و باري بوزان

دیدگاههاي مختلف در مورد چگونگی تعریف مفهوم امنیت و همچنین دامنه رویکردهاي 

  )59(.اند یتی را به روشنی بیان کردهي تجربی متناسب با مطالعات امنها نظري و حوزه

هاي مادي متمرکز است و بر استفاده و کنترل نیروي  تعریف مضیق امنیت بر توانمندي

برخالف تفسیر موسع از مطالعات  ،این موضوع. )60(نماید میکید أها ت نظامی توسط دولت

و ) هنگیفر(امنیتی است که بر تهدیدات امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی

ها، بلکه گروهها، افراد، و  نه تنها دولت ،این تلقی از مفهوم امنیت. دننک میکید أمحیطی ت زیست

  )61(.دهد میثیر قرار أهمچنین سایر بازیگران غیردولتی را تحت ت

ها بودند که  موضوع و هدف  دولت صرفاً ،نیست که تا قبل از پایان جنگ سرد دلیل  بی

ها بلکه حتی افراد و  دولت فقطنه  ،پس از پایان جنگ سرد. شدند می لمداداصلی امنیت ق

به نوعی  ،تفکیکی از مفهوم امنیت این برداشت. روند به شمار میاشخاص هم موضوع امنیت 

نگرانی امنیتی مطالعات . خیزد میگراي مطالعات استراتریک به مخالفت بر میي نظاها با فرضیه

رها در مقابل تهدید نظامی خارجی، تنها یکی از پنج نوع مین امنیت کشوأاستراتژیک، یعنی ت

توان به  میاین پیشنهاد که امنیت را . توانست با آن مواجه  شود میتهدیدي بود که هر کشور 

بخش در نظر گرفت و اینکه امنیت نظامی دیگر به عنوان تنها گونه امنیت در دنیاي  شکل بخش

   )62(.زنگري در مفهوم امنیت را موجب شده استیشی و بااند باز ،شود میمعاصر محسوب ن
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 المللی بینها و نهادهاي  اکنون افراد، صالحیت و حق به چالش کشیدن اقدامات دولت هم

  .دارند ت بازرسی بانک جهانیأهی) طرح(در دادگاه اروپایی حقوق بشر یا برنامه ، براي مثال،را

 در قبالهاد فراملی که داراي صالحیت ن هرتوانند از  میدر مورد دادگاه اروپایی، افراد 

هر دو  ،ت بازرسی بانک جهانیأدر مورد هی. شکایت و اقامه دعوا نمایند ،ملت است-دولت

نفري که بتوانند ادعا و اثبات نمایند که متحمل ضرر و زیانی از قبل یک پروژه بانک جهانی 

تجدید نظر را با اجراي پروژه  روند ،توانند با طرح دعوي و شکایت از بانک جهانی می ،اند شده

باعث به پایان رساندن و برچیدن  ،تأاین هی زتوانند با درخواست ا میحتی افراد . کنندمواجه 

اما مستقل از تصمیمات بانک  ،ت در داخل بانک قرار داردأهرچند این هی. آن پروژه شوند

هایشان  حمایت حکومتئید یا أجالب اینکه افراد در این فرایند، نیازي به ت. جهانی است

  . )63(ندارند

از حقوق  ،2»حقوق بشردوستانه«و  1»حقوق بشر«در چارچوب  ،الملل معاصر حقوق بین

کند و البته وظایف و تکالیفی را نیز بر عهده افراد گذارده که در صورت  میافراد حمایت 

در  3المللی ي بینسیس دیوان کیفرأت. تخلف از آنها قابل مجازات و پیگرد قانونی خواهند بود

دیگر حاضر به تحمل نقض حقوق بشر بدون  المللی بیننماید که جامعه  میروشن  ،1998سال 

جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، این دیوان که در چهار مورد . پذیرش مسئولیت آن نیست 

 اجازه نخواهد داد اشخاص ،)64(کند میاعمال صالحیت  ،و تجاوز) ژنوساید(کشی  نسل

ي مجرد و ها مصونیت و فرار از مجازات، پشت سر موجودیتبه منظور ) قی یا حقوقیحقی(

ده و خود را نماینده و مجري دولت در ارتکاب عمل مجرمانه، شانتزاعی چون دولت پنهان 

کیفري است، یعنی هیچ  مبارزه با بی ،یکی از اهداف واالي این دیوان ،در واقع. معرفی نمایند

حصول اطمینان از اینکه افراد داراي . ون از مجازات نخواهد بودکس در هیچ مکانی مص

یکی از  ،مجازات شوند ،مسئولیت کیفري بوده و به خاطر ارتکاب نقض جدي حقوق بشر

  . عدالتی است ثرترین راههاي برخورد با تبعیض و بیؤم

                                                                                                                                  
1 . human rights 
2 . humanitarian law 
3 . I.C.C
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ت هر رسیدگی به برخی جنایات علیه بشریبه منظور کیفري  المللی بینسیس دادگاههاي أت

براي  ،در سطح جهانی ،ثر دیگريؤچند در اصل براي قواعد بشردوستانه است، اما گام م

  .آید به حساب میتضمین رعایت و احترام به  حقوق بشر 

  

  گیري نتیجه

. الملل هستند الملل و بانیان اولیه حقوق بین هنوز هم بازیگران اصلی در نظام بین ها دولت

توان  میرا ن المللی بیني ها ی و همچنین ورود آنها به توافقنامهاگرچه وجود بازیگران غیردولت

به . الملل شوند وارد فرایند تدوین حقوق بین اند کنون نتوانسته اما این بازیگران تا ،انکار نمود

الملل  ها، حقوق بین ي متقابل بازیگران غیردولتی با یکدیگر و با دولتها کنش ،تر عبارت دقیق

یعنی بازیگران اصلی نظام  ها  ي متقابل میان دولتها کند، بلکه تنها کنش یمعرفی را تولید ن

برخی تعهدات موجود در  ،آنچه مسلم است. آورد میوجود ه است که عرف را ب - الملل بین

اکنون قابل  هم ،شد می) اعمال(ها تحمیل الملل عمومی که به لحاظ سنتی بر دولت حقوق بین

بدون اینکه مدعی نقش  ،این مقاله. باشد مین غیردولتی نیز تسري و انتقال به بازیگرا

بازیگران . گذارد میبر اهمیت و نفوذ آنها صحه  ،براي بازیگران غیردولتی باشد 1گذاري قانون

ي حقوق بشر و امر ها در قبال نقض ،غیردولتی نیز دوشادوش و همگام با بازیگران دولتی

متعهد و مقید به ترویج و حمایت از حقوق  ،وکم شباشند و بی میگو  توسعه، مسئول و پاسخ

 به منظور المللی بیني غیردولتی به قدر کافی حائز شخصیت ها موجودیت ،امروزه .هستندبشر 

هیچ  ،رسد میبه نظر . باشند میالملل عمومی  مندشدن از حقوق و تعهدات حقوق بین بهره

-در ارتباط با نقش بازیگران غیردولتی شدن، باعث ایجاد تغییرات ازه جهانیاند  هباي  پدیده

ثیرگذارترین و أاز پایان جنگ سرد، ت ،شدن چرا که جهانی ؛نشده است -وحتی دولتی

  .ین مفهوم در قاموس علوم اجتماعی و سیاسی بوده استتر کاربردي

                                                                                                                                  
1 . the role of law-making 
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