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آور  اصول و اصرار جهت سهیم شـدن در تنظـیم اسـناد قـانونی الـزام     
استقرار یک منشور جدید براي هنجارهاي 
هاي مشـترك و  

الملـل نـوین و    اصول جهانی داللت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین
دامنـه تغییـرات حقـوق    
هاي مرسوم و سنتی به 
خطري که در طـول ایـن   

هـاي   تغییر جهت ممکن است وجود داشـته باشـد ایـن اسـت کـه سـازمان      
در ایـن  . یگر فعاالن خود را سخنگوي کل بشریت معرفی کنند

نهـاد ماننـد    کـه چگونـه فعـاالن مـردم    
الملـل   گذاري در عرصه بین

ر اي و در مراحل مختلفی در این امـ 
ها و افزایش کارآمـدي در  

نهـاد، فعـاالن    هـاي مـردم  
  .المللی

اصول و اصرار جهت سهیم شـدن در تنظـیم اسـناد قـانونی الـزام     بهبود 
استقرار یک منشور جدید براي هنجارهاي راستاي المللی و همچنین در  بین
هاي مشـترك و   ارزش این هنجارها بر پیوستگیِ. کنند المللی شرکت می بین

اصول جهانی داللت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین
دامنـه تغییـرات حقـوق    . دنـ انجام تحکم براي مردم سرتاسر جهـان مـی  مس
هاي مرسوم و سنتی به  الملل در حال حاضر، تغییر جهتی است از بنیان بین

خطري که در طـول ایـن   . هاي اخالقی و مشترك جامعه جهانی سمت بنیان
تغییر جهت ممکن است وجود داشـته باشـد ایـن اسـت کـه سـازمان      

یگر فعاالن خود را سخنگوي کل بشریت معرفی کنندنهاد و د مردم
کـه چگونـه فعـاالن مـردم    کنـیم نشـان دهـیم     تالش میمقاله، 
گذاري در عرصه بین نهاد که از قدیم از فرایند قانون هاي مردم سازمان

اي و در مراحل مختلفی در این امـ  اند، امروزه به طرز فزاینده مستثنی بوده
ها و افزایش کارآمـدي در   زدایی دولت امري که ضرورت تمرکز ؛شرکت دارند

  .کند ن مختلف زندگی اجتماعی آن را ایجاب میئوش
هـاي مـردم   هاي غیردولتی یا سازمان سازمان: هاي کلیدي واژه

المللی المللی، تقنین در عرصه بین الملل، هنجارهاي بین حقوق بین
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از دیرباز این ). 1381، 
المللـی   بیني ها و سازمان

امروزه شاهدیم که عـالوه  
ي هـا  سـازمان ، )الـدولی 

پیــدایش بــازیگران . کننــد
دولـت ـ   اگـر  . الملل است

سـاختن   هالملل شده و وعد
فعاالن غیردولتی بـیش از هـر چیـز    

ی بـه  جهانین بازیگر سیاست 

موجـود در   هـاي  بیانگر تمـام واقعیـت  
پویـاترین و اثرگـذارترین   

کوشـیم نشـان    می، در این مقاله
 فراینـد م از یه از قـد کـ 

و در  اي نـده یامـروزه بـه طـرز فزا   

 ه دربـاره کـ است  یبه تنوع متون
دارند تعریف مناسبی از خود ارائه 

  
، بیگدلی ضیایی( المللی است بین الملل حقوق جامعه بین

و سازمان ها مجموعه قواعد و مقرراتی بوده که توسط دولت، 
امروزه شاهدیم که عـالوه  . الملل وضع شده است بین دولتی براي حکومت بر جامعه

الـدولی  بـین ي ها و سازمان ها ولتد( الملل بینحقوق  بر این دو تابعِ
کننــد مــینیــز در ایــن عرصــه فعالیــت  نهــاد مــردمالمللــی 
الملل است بینبیش از هر چیز برآیندي از شرایط نظام ، غیرحکومتی

الملل شده و وعد بینتوانستند با ایدئولوژي ناسیونالیسم وارد نظام  
فعاالن غیردولتی بـیش از هـر چیـز    ، را پشتوانه خویش قرار دهند ایدئال یک جامعه

ین بازیگر سیاست تر مهممشروعیت خود را از ناکارآمدي دولت به عنوان 
  ).1382، قوام(اند  دست آورده

بیانگر تمـام واقعیـت  » حقوق ملل«امروزه صرف مفهوم سنتی 
پویـاترین و اثرگـذارترین   از  نهـاد  مـردم ي هـا  امروزه سازمان. الملل نیست بین

در این مقاله .شوند میبازیگران غیردولتی در این حوزه محسوب 
کـ  نهاد مردم هاي مانند سازمان یردولتیه چگونه فعاالن غ

امـروزه بـه طـرز فزا   انـد،   بوده ینالملل مستث بین در عرصه گذاري
  .ت دارندکن امر شریدر ا یمراحل مختلف

  نهاد مردمالمللی  بین هاي مفهوم سازمان
به تنوع متونتقریباً ان شده یب نهاد مردم هاي ه از سازمانکتعاریفی 

دارند تعریف مناسبی از خود ارائه ل ین فعاالن تمایا. نوشته شده است ها ن سازمان

  

 

  

  مقدمه
بینحقوق 
، حقوق

دولتی براي حکومت بر جامعه
بر این دو تابعِ

المللــی  بــین
غیرحکومتی

 ها ملت
یک جامعه

مشروعیت خود را از ناکارآمدي دولت به عنوان 
دست آورده

امروزه صرف مفهوم سنتی 
بین جامعه

بازیگران غیردولتی در این حوزه محسوب 
ه چگونه فعاالن غکدهیم 
گذاري قانون

مراحل مختلف

مفهوم سازمان
تعاریفی 

ن سازمانیا



داند کـه در   مییی خصوصی 
افزایش منافع و تسـکین درد و رنـج افـراد محـروم     
 خـدمات اجتمـاعی اساسـی و توسـعه    

ـ شـدن موضـوع با   ، د گفـت ی
هسـتند   یرانتفاعیغ هاي
 هـا  نوشـته  یبرخـ ، ن
 یت حقـوق یشخصـ  یی
ـ آور 24در جلسـه مـورخ    در  1986ل ی

غیردولتـی   هـاي  ن سـازمان 
 یداخلـ  يارکـ  طـه یح
)Rotberg, 1996.(  

) x( 288با قطعنامه شـماره  
ان یـ ق مفاد قـرارداد م 

تعریفـی  در ). 1380ي، 
یی هسـتند  هـا  سـازمان 

بلکه در پی بهبـود  اند، 
 ).Vakil, 1997( برنـد  مـی 
اشـاره   دولتـی  غیري ها

 & Wellard( خــودگردان و غیرانتفــاعی

                                        
1. World Bank.  
2. European Convention on the Recognition of
Governmental Organisations
int/treaty/en/Treaties/Html/124. htm
3. Economic and Social Council (ECOSOC)
4. ECOSOC Resolution 288 X (B) of 27 February 1950
organization that is not founded (established) by international treaty or intergovernmental agreement 
(…) , including organizations 
that such membership does not interfere with the free expression of views of the organization
Boli, 2006). 
5. Anna C. Vakil 

یی خصوصی ها ي غیردولتی را سازمانها سازمان، 1جهانی کبان
افزایش منافع و تسـکین درد و رنـج افـراد محـروم     ، جهت حفاظت از محیط زیست

خـدمات اجتمـاعی اساسـی و توسـعه     جامعه تالش کرده و خود را متعهد بـه ارائـه  
شـدن موضـوع با   تـر  سـاده  يبـرا  ).World Bank, 1995( ددانن می ی

هاي تکو شر یخصوص هاي همان سازماننهاد،  مردم هاي
نیبا وجود ا .نندکتوانند اعمال  میرا ن یازات خاص عموم

ییشناسـا  در مـورد اروپـا   1986ون ینوانسـ که کـ  انـد  رده
در جلسـه مـورخ    یقـانون ، 2یالمللـ  بـین غیردولتی  هاي

ـ   مـی آن  بر اسـاس ه کرد کب یاستراسبورگ تصو ن سـازمان یتـوان ب
ح یغیردولتـی ملـ   هاي سازمان: ز قائل شدیتما یو مل ی

( دندار یالملل بین حوزه یالملل بین نهاد مردم هاي داشته و سازمان
با قطعنامه شـماره   3)اکوسوك( شوراي اقتصادي و اجتماعی ملل متحد

ق مفاد قـرارداد م یه از طرکرا  یالملل بینهرگونه سازمان ، 1950ه یفور 27
ي، عـامر ( 4کنـد  می یتلق یردولتیغ، نشده باشد تأسیس ها
سـازمان ، ي غیردولتـی هـا  دارد سـازمان  میبیان  5وکیل. سی. آنا

اند،  خصوصی و خودگردان که با هدف کسب منفعت ایجاد نشده
مـی کیفیت زندگی مردمی هستند که در وضعیت نامساعد به سر 

ها ویژگی براي سازمان چهاربه طور کلی در تعاریف مختلف به 
خــودگردان و غیرانتفــاعی، خصوصــی، رســمی: شــده کــه عبارتنــد از

Copestade, 1993.(  
                                                                 

European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non
Governmental Organisations, Strasbourg, 24. IV. 1986. available at: http: //conventions. coe. 
int/treaty/en/Treaties/Html/124. htm 

mic and Social Council (ECOSOC) 
ECOSOC Resolution 288 X (B) of 27 February 1950, “It is defined as any the international 

organization that is not founded (established) by international treaty or intergovernmental agreement 
(…) , including organizations which accept members designated by government authorities, provided 
that such membership does not interfere with the free expression of views of the organization
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بان. دهند
جهت حفاظت از محیط زیست

جامعه تالش کرده و خود را متعهد بـه ارائـه  
یاجتماع
هاي سازمان

ازات خاص عمومیه امتک
ردهکـ ان یب

هاي سازمان
استراسبورگ تصو

یالملل بین
داشته و سازمان

شوراي اقتصادي و اجتماعی ملل متحد
27مورخ 
ها دولت
آنا، دیگر

خصوصی و خودگردان که با هدف کسب منفعت ایجاد نشده
کیفیت زندگی مردمی هستند که در وضعیت نامساعد به سر 

به طور کلی در تعاریف مختلف به 
شــده کــه عبارتنــد از

Copestade, 1993

the Legal Personality of International Non-
http: //conventions. coe. 

It is defined as any the international 
organization that is not founded (established) by international treaty or intergovernmental agreement 

which accept members designated by government authorities, provided 
that such membership does not interfere with the free expression of views of the organization” (See: 
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المللـی غیردولتـی    بـین 

ـ  در  هـا  ن سـازمان رویکرد همگانی که مدعی احراز حقوق و تکالیف دقیق ای

رویکرد تعیین عناصر حداقلی که مقتضی عدم امکـان دسـتیابی بـه تعریفـی     
 ,Lindblom( سـت ها گونـه سـازمان  

یی هـا  از چنین سـازمان 
) و نه لزوماً حقیقـی (سازمانی رسمی و مستقل که اعضاي آن خصوصی 

در نظام ملی ) غیرانتفاعی
گیـرد و   اند و فعالیت آنها در بیش از یـک کشـور صـورت مـی    

روط بر اینکه فعالیت آنها مغایر بـا  

ه کـ آن اسـت   یالـدول 
آنهـا   جـاد یامـده و ا یبه وجـود ن 
به منظـور   یردولتیغ هاي

ماننـد   شـوند  مـی وارد 
و  هـا  ومـت کو ح ین دولت

ـ ا نـاتو    يشـورها کا ی
و متوسـل شـدن بـه    یی 
و مباحثـات  هـا   شورک

  .شود مین اقدامات افزوده 

  ي هنجارها
 ق آنـان در صـحنه  یسـال 

ی ناگهـان ع و یرات سـر 
سنتی خـود فراتـر رفتـه و فعـاالنی وارد     

بـین ي هـا  دو رویکرد کلی به تعریـف سـازمان  ، به هر تقدیر
  :موجود است

ـ   رویکرد همگانی که مدعی احراز حقوق و تکالیف دقیق ای
  ؛الملل است بین

رویکرد تعیین عناصر حداقلی که مقتضی عدم امکـان دسـتیابی بـه تعریفـی      
گونـه سـازمان   پذیري و پویایی این جامع و متعاقباً مدعی انعطاف

  
از چنین سـازمان  ی راتعریف جامعتوان  شده، می با توجه به نظریات گفته

سازمانی رسمی و مستقل که اعضاي آن خصوصی « :اختیار کرد
غیرانتفاعی(باشند و به طور داوطلبانه و با هدف تعقیب منافع عمومی 

اند و فعالیت آنها در بیش از یـک کشـور صـورت مـی     یک کشور ثبت شده
روط بر اینکه فعالیت آنها مغایر بـا  داراي مقرّ مشخص و تشکیالت منظم هستند، مش

  .»المللی نباشد قواعد آمره بین
الـدول  بـین  هـاي  از سـازمان  یردولتـ یغ هـاي  ز سازمانیوجه تما
به وجـود ن  یالملل بینبر اساس معاهدات  یردولتیغ هاي
هاي سازمان ).1388ی، مقام( است یخصوص هايارکحاصل ابت

وارد  یگوناگون هاي راهاز ی، الملل بین يهنجارها ت در توسعه
ن دولتیبه مسئول یکیترونکارسال دورنگار و پست الي، نگار
ا نـاتو  یندگان سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا ینما، پارلمان 

یی مایق راهپیا از طریت سازمان ملل متحد و یامن يعضو شورا
کن است در مورد کمم یردولتیغ هاي سازمان. ي جمعیها

ن اقدامات افزوده یزان ایه هر روز به مکسند یبنو هایی آنان گزارش

ي هنجارهاگیر شکل الملل در عرصه بینر حقوق یت اخ
سـال  یو گونـاگون  یاسـ یبا توجه به تعامل روزافـزون فعـاالن س  

رات سـر ییـ تغ متحمـل ، اخیر الملل در چند دهه بینحقوق ی، 
سنتی خـود فراتـر رفتـه و فعـاالنی وارد      طهیاز ح المللی گذاري بین قانون. شده است

  

 

به هر تقدیر
موجود است

1. 
بینحقوق 
2. 

جامع و متعاقباً مدعی انعطاف
2005.(  

با توجه به نظریات گفته
اختیار کرد

باشند و به طور داوطلبانه و با هدف تعقیب منافع عمومی 
یک کشور ثبت شده

داراي مقرّ مشخص و تشکیالت منظم هستند، مش
قواعد آمره بین
وجه تما

هاي سازمان
حاصل ابت

ت در توسعهکشر
نگار نامه
 ياعضا

عضو شورا
ها رسانه
آنان گزارش یقانون

ت اختحوال
با توجه به تعامل روزافـزون فعـاالن س  

ی، الملل بین
شده است



ایـن پیشـرفت و   ، با ایـن حـال  
 یبخشـ  یالمللـ  بینن 

ــال ــه طــور مث ــا توســعه، ب  ب
ی، واقعـ  یحقـوق  گونه پشـتوانه 

ـ  2»قوانین نرم«به   اد ی

ن تعهـدات و  یگزیجـا 
ـ   آور ا توافقـات الـزام  ی
را قـادر   هـا  و دولـت  

آورنـد و خـود را بـا    
  
ن کمم ها دولت: شود می

ار کـ شـان را ان  یالمللـ 
، ار گرفته شودکحقوق نرم به 

 گستره چنین ضمانت اجراهاي سیاسی اعمال شود و
حقوق نرم در پاسخ بـه  

 تنهـا  ها دولت، امروزه
ه کـ  یاز نقـش نظـارت  

را بـه   ها ن سازمانیه ا

رده کـ  آسـان ار یرا بسـ 
جـه  یدارد و در نت 5یاعالمـ 

و  كن است به عنوان تـدار 

                                        
1. Quasi Law 
2. Soft Law 
3. Hard Law 
4. Rebus Sic Stantibus 
5. Declarative 

با ایـن حـال  . نین نبودنده قبالً واجد شرایط تقک اند این حیطه شده
ن یه قوانک ین معنیبه ا ؛تقنینی دچار پسرفت نیز شده بسط حوزه

ــال). Devin, 2002(انــد  از انســجام خــود را از دســت داده ــه طــور مث ب
گونه پشـتوانه  بدون هر هایی و قطعنامه ها هیمانند اعالم 1 ها قانون

 ها قانون ن شبهیاز ا. الملل در حال کاهش است بیناعتبار قوانین 
  .دارندقرار  3»قوانین سخت«ه در مقابل کشود 

جـا ، ن راستایدر ا یاسیرسد تعهدات و الزامات س میبه نظر 
ـ اجبار  لهیخواهان الزام به وس ها دولت. اند شده یالزامات حقوق ی

)Weil, 1996(رتر اسـت یپـذ  قانون نـرم انعطـاف   چراکه ؛ 
آورنـد و خـود را بـا     يط خاص روید در شرایجد يه به اعمال هنجارهاکسازد 

  4 .شرایط زمانی وفق دهند و صرفاً به قوانین ثابت متکی نباشند
میان یق قانون نرم بیاز طر ن وجهیبه بهتر ها بدبینی دولت

المللـ  بینت یه مسئولکنینند بدون اک یپوش است از تعهداتشان چشم
حقوق نرم به  ن است در حوزهکه ممک ییضمانت اجراها تنها
چنین ضمانت اجراهاي سیاسی اعمال شود و، اگر در عمل«اما . است 

حقوق نرم در پاسخ بـه   ؛ چراکههوده خواهد بودیبس ب يارکن امر یا، ابدیآن توسعه 
امروزه). Weil, 1996( »جاد شده استیا یالملل بینروابط  هاي ضرورت
از نقـش نظـارت   یبا آگاه ها دولت. ستندین گذاري قانون فرایندل در یعوامل دخ
ه اکن هستند یمتر خواهان ا، کنندک میفا یا یردولتیغ هاي
  .نندکه بر ضدشان استفاده ککنند مجهز  یی

را بسـ  یردولتیغ هاي مداخله و اعمال نفوذ سازمان، حقوق نرم
اعالمـ  شتر جنبهیبوده و ب ین حقوق واجد اصول و مبانی

ن است به عنوان تـدار کمم ها هین اعالمیهم، نیبا وجود ا. نیست آور الزام
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این حیطه شده
بسط حوزه

از انســجام خــود را از دســت داده
قانون شبه

اعتبار قوانین 
شود  می

به نظر 
الزامات حقوق

( ستندین
سازد  می

شرایط زمانی وفق دهند و صرفاً به قوانین ثابت متکی نباشند
بدبینی دولت

است از تعهداتشان چشم
تنها. نندک
 یاسیس

آن توسعه 
ضرورت
عوامل دخ
هاي سازمان
ییابزارها

حقوق نرم
یا؛ است

الزامقانوناً 
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نـده مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار      

اصـول و ضـوابط   ( ن آمـره 
آنهـا   ت و شناسـایی رسـمی  

اغلـب بـه عنـوان ضـوابط     
اصـولی امضـایی هسـتند کـه     

ي ایـن هنجارهـا   .ننـد 
 گیرنـد  مـی دقت مورد بررسـی و شـرح قـرار    

ـ ت ایبـارزترین خصوصـ   ن ی
شـناخته   هـا  از دولـت 

 یمیامـا مفـاه  . انـد  عضو سازمان ملل متحد بوده
ن اسـت منجـر بـه    کـ 
گران حاضـر  یاز باز ي

را بتـوان بـه رسـمیت    
، المللـی  بـین  از طریق اجراي حقوق بشردوسـتانه 

، مرکز تغییـرات اساسـی در منـابع   
  

هاي حقـوق  نهادالمللی به بررسی هنجارها و 
متکـی  آنهـا   هاي غیردولتی که حقوق فردي بـر 

را به نظارت و آنها  المللی غیردولتی را تقویت کند و
  .قادر سازد
اقـدامات  ، شـود  تـأمین 

از تعهـد ظـاهري بـه سـوي تعهـد      

                                        
1. Jus Cogens 

) 1969(حقـوق معاهـدات   
  . بیان شده که همچنان مفهومی گنگ بوده و محل منازعه و بحث است

3. Humanity’s Common Goods
4. Global Governance 

نـده مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار      یحقوق سـخت در آ  يدرآمد وضع هنجارها
  

ن آمـره یه از طریـق اعـالم قـوان   کهنجارها  ناگهانیبا ظهور 
ت و شناسـایی رسـمی  یمشروع، شوند میشناخته  1)الملل بینالرعایه حقوق 

اغلـب بـه عنـوان ضـوابط     » يحقـوق بشـر   يهنجارهـا «. ز رو به گسـترش اسـت  
اصـولی امضـایی هسـتند کـه     ، ایـن هنجارهـا   2.شوند میالرعایه همگانی شناخته 

ننـد کیـا رد   تأییـد را آنهـا   تواننـد  مـی الملل فقط  بینتابعان حقوق 
دقت مورد بررسـی و شـرح قـرار     به، الملل بین جامعه ع کلبه نف 

Verdross, 1937 .(بـارزترین خصوصـ  ، الملـل  بـین  ارجاع و توسل به جامعه
از دولـت اي  الملل به عنوان مجموعـه  بین رباز جامعهیاز د. هنجارهاست

عضو سازمان ملل متحد بوده هاي ته معموالً شامل دولکشده 
ـ  3»يتعلقات مشـترك بشـر   کـ مم 4»یجهـان ومـت  کح«ا ی

يگریق انواع دین طریتا به ا، الملل شود بین از جامعه یف
را بتـوان بـه رسـمیت     یدولتـ یرغ هـاي  ل سـازمان یـ الملل از قب بین و فعال در صحنه

از طریق اجراي حقوق بشردوسـتانه ، حقوق بشر شدن جهانی«. ت
مرکز تغییـرات اساسـی در منـابع    چنین انعکاس دارد که ما در حال حاضر در نقطه

  ).Teitel, 2002( »ال هنجارهاي حقوق بشر هستیمکمفاهیم و اش
المللی به بررسی هنجارها و  بینوقت آن فرا رسیده که جامعه 

هاي غیردولتی که حقوق فردي بـر نهادبه بهبود ، المللی بشر بپردازد
المللی غیردولتی را تقویت کند و بینهاي ، نهاداست یاري رساند

قادر سازدرو هستند،  بهبود حقوق بشر در جاهایی که با مشکل روبه
تـأمین المللـی بشـر    بـین براي اینکه رعایت هنجارهاي حقوق 

از تعهـد ظـاهري بـه سـوي تعهـد       ها حرکت دولت: ضرورت دارد از جمله 

                                                                 

حقـوق معاهـدات    در مـورد کنوانسیون ویـن   3این مفهوم، نخستین بار در ماده 
بیان شده که همچنان مفهومی گنگ بوده و محل منازعه و بحث است

Humanity’s Common Goods 

  

 

درآمد وضع هنجارها شیپ
  .گیرند

با ظهور 
الرعایه حقوق  الزم

ز رو به گسـترش اسـت  ین
الرعایه همگانی شناخته  الزم

تابعان حقوق 
 نوظهورِ

)Verdross, 1937

هنجارهاست
شده  می

تعلقات مشـترك بشـر  «چون 
فیبازتعر

و فعال در صحنه
تشناخ

چنین انعکاس دارد که ما در حال حاضر در نقطه
مفاهیم و اش

وقت آن فرا رسیده که جامعه 
المللی بشر بپردازد بین

است یاري رساند
بهبود حقوق بشر در جاهایی که با مشکل روبه

براي اینکه رعایت هنجارهاي حقوق 
 يشتریب

این مفهوم، نخستین بار در ماده . 2
بیان شده که همچنان مفهومی گنگ بوده و محل منازعه و بحث است



تقویـت  هـا،   و کنوانسیون
ي عضـو بـه   هـا  دهی اختیاري دولت
  .تحقیق و حمایت قضایی در شمار این اقدامات است

  یالملل بین هاي س هنجار
بـه دسـت    ه در امر تقنـین 

. المللـی دخیـل هسـتند   
ـ ه اکـ بل، س متون قانونی در نظر گرفـت  ن امـر  ی
ه بـه طریـق اولـی    ک »

گذار تأثیر یالملل بین ي
، بـه صـورت مکتـوب   

ـ و عدم تحر بـه ایـن   . آنهـا  فی
المللـی   بـین تعـامالت  

 بر فعل و انفعاالت این صـحنه 

  :ي غیردولتی عبارتند از
ایـن در  ، ي غیردولتی بر موضوعات محـدود و خاصـی متمرکزنـد   

عملکردهـایی کـه از   . 
. بهداشـت و امنیـت متغیـر اسـت    

منشأیی است براي تخصصی شـدن  

اصـولی کـه    ؛ي غیردولتی به اصول و هنجارهـاي خـود مقیدترنـد   
  ؛سپارند

نسـبت بـه امـور مـورد     
الـدولی بـا    بـین ي هـا 

و کنوانسیون ها مورد نیاز میثاقدهی  اهمیت دادن به نظام گزارش
دهی اختیاري دولت اي و حرکت از گزارش هاي معاهده اقتدار کمیته
تحقیق و حمایت قضایی در شمار این اقدامات است، سوي نظارت

س هنجارینو شیي غیردولتی در تدوین پها ت سازمان
ه در امر تقنـین کغیردولتی به علت تخصص و اعمال نفوذي  هاي
المللـی دخیـل هسـتند    بینبسط هنجارهاي  فرایندخواسته یا ناخواسته در اند، 

س متون قانونی در نظر گرفـت ینو شیپ تنهاد یهنجارها را نبا
»ایجاد هنجارهاي جدید تا مرحله اجرایی شدن آنهاست

  .شود میس هم ینو شیپ مشتمل بر مرحله
يهنجارها يبر محتواجهت غیردولتی از چند  هاي سازمان

بـه صـورت مکتـوب    یالمللـ  بـین  ين هنجارهـا یبر تدو تأکیدمثال با  يبرا 
و عدم تحر نان از اجرایحصول اطم، هنجارها ينظارت بر محتوا

تعـامالت   در صـحنه  يخود را شخصـیت جدیـد   ها ن سازمانیا
بر فعل و انفعاالت این صـحنه  گذاريتأثیرکه براي دارند  میکنند و اعالم  می

  .الزم برخوردار هستند یاز آمادگ ،گسترده و پیچیده

  ي غیردولتیها تخصص سازمان
ي غیردولتی عبارتند ازها گذاري و نفوذ سازمانتأثیرین علل 

ي غیردولتی بر موضوعات محـدود و خاصـی متمرکزنـد   ها نسازما 
. کردهاي متفاوتی داشته باشندباید عمل ها حالی است که دولت
بهداشـت و امنیـت متغیـر اسـت    ، مدیریت، اقتصاد، سیاست فرهنگ تا حوزه

منشأیی است براي تخصصی شـدن  ، ژهیبر موضوعات و ها تمرکز خاص این سازمان

ي غیردولتی به اصول و هنجارهـاي خـود مقیدترنـد   ها سازمان 
سپارند میبه فراموشی ، گاهی به دلیل حفظ منافع خارجی ها
نسـبت بـه امـور مـورد      هـا  ي غیردولتی در مقام مقایسه بـا دولـت  ها سازمان 
هـا  و سـازمان  هـا  دولـت . از تعهد بیشـتري برخوردارنـد  ، نظرشان
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اهمیت دادن به نظام گزارش، اصیل
اقتدار کمیته
سوي نظارت

ت سازمانکمشار
هاي سازمان
اند،  آورده
هنجارها را نبا توسعه
ایجاد هنجارهاي جدید تا مرحله اجرایی شدن آنهاست«شامل 

مشتمل بر مرحله
سازمان

 .هستند
نظارت بر محتوا

ا، طریق
میمعرفی 

گسترده و پیچیده

تخصص سازمان
ین علل تر مهم

1. 
حالی است که دولت

فرهنگ تا حوزه حوزه
تمرکز خاص این سازمان

  ؛نهاآ
2. 
ها دولت
3. 
نظرشان
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ي هـا  سـازمان این در حالی است که 
البته این گفته به این معنا 

آنهـا   کنند اما افق کـار 

 هـاي  ازماناز سـ  یچهره دوم
. ز شـناخته شـوند  یـ ن 

تعـداد زیـادي متخصـص در    
د توسط نماینـدگان  یبا

همـین   هـاي  از ویژگـی 
 ؛حرفـه اسـت   یـک انگر 

 هکـ یی دارنـد  هـا  اعتبارنامه
ـ ) Ellul, 1954(هـا   ن ا ی
هسـتند   یفعاالن دولت 

 تـأثیر ن امتخصصـ ، بـا ایـن وجـود   
نفــوذ  طــهیح جــورج تومــاس

ت یـ مکحا ت اعضـا بـه عنـوان سرچشـمه    
ت یه شـأن و صـالح  کـ 

در . به طور مستقیم بـر سـازمان ذیـربط انعکـاس دارد    
رده کارات و اعتبار نفوذ 

 جهـانی ت فرهنـگ  یبا مشروع
Boli and Thomas, 1999 .( اعضـاي   در واقـع

  :ردداشتن صالحیت وجود دا
هـا،   دولـت هـا،   ه از دانشـگاه 

این مدارك هویت شخصی و فنی افـراد را  

این در حالی است که ، دارند کار و سرموضوعات متفاوت و گوناگونی 
البته این گفته به این معنا . در یک یا چند موضوع ویژه تخصص دارند تنهاغیردولتی 

کنند اما افق کـار  میدر ترجیحات خود تعادلی برقرار ن ها نیست که این سازمان
  .است تر محدودتر و بالتبع تخصصی

چهره دوم يي غیردولتی داراها از سازمان یتعداد قابل توجه
 یتخصصـ  هـاي  توانند به عنوان سـازمان  میه کهستند  اي
تعـداد زیـادي متخصـص در     نهـاد  مردم هاي ه سازمانکن معناست یبودن بد اي

با ،ه دانش و تخصص بتواند مؤثر باشدکنیا يار دارند و برا
ـ ا. ابـد یا سخنرانان اشـاعه  یسازمان  از ویژگـی  اي انـدازه ن دانـش تـا   ی

انگر یـ ب، مورد آخـر ). Freidson, 1986( شود مینمایندگان منشعب 
اعتبارنامهآنها : ستندیار و آماتور نک گر تازهین افراد دیه اکن معنا 

ـ اگـر ا  یحتـ . نـد ک میز یار متماک را از افراد تازه نینسـ کن تی
فعاالن دولت ؛ چراکهرندیگ میرا نهایی  میه تصمکنباشند  یسانکن امتخصص

بـا ایـن وجـود   ، زنند می یالملل بینرات که حرف آخر را در مذا
جــورج تومــاسو  جــان بــولی. دارنــد یراتکن مــذایبــر چنــ اي

ـ را برآمـده از هو  نهـاد  مردم هاي ت اعضـا بـه عنـوان سرچشـمه    ی
کـ ن معناست یاین جمله بد). Boli and Thomas, 1999( اند
به طور مستقیم بـر سـازمان ذیـربط انعکـاس دارد     نهاد مردم هاي سازمان 

ارات و اعتبار نفوذ یاخت«ه کند ک میان یاش ب گیري جهیدر نت» یجان بول«، 
با مشروع یسنج ق تطابق و همیاز طر یالملل بین هاي در سازمان

Boli and Thomas, 1999: 282( »شـود  مـی امـل  ک اعضـا  لهیبـه وسـ  

  .صورت خارجی سازمان هستند، 
داشتن صالحیت وجود دا يو توماس پنج منشأ برا یبول طبق گفته

ه از دانشـگاه کـ  کینامه و مـدار یگواه(ها  و اعتبارنامه كمدار 
این مدارك هویت شخصی و فنی افـراد را  . دنشو میاخذ ... و یتخصص هاي

  ؛)کنند می تأییدتعیین و 
  اي؛ ت حرفهمهاراعتبار و  

  

 

موضوعات متفاوت و گوناگونی 
غیردولتی 

نیست که این سازمان
محدودتر و بالتبع تخصصی

تعداد قابل توجه
اي حرفه
اي حرفه
ار دارند و برایاخت

سازمان 
نمایندگان منشعب 

ن معنا یبد
را از افراد تازهآنها 

متخصص
ه حرف آخر را در مذاک

اي عمـده 
هاي سازمان
اند دانسته
 ياعضا
، قتیحق

در سازمان
بـه وسـ  
، سازمان

طبق گفته
1. 
هاي سازمان

تعیین و 
2. 



 هـاي  سازمان ياعضا، 
  ؛)اند خود به وجود آورده

سـت و  یچنان قابـل لمـس ن  
  ؛)ي
 هـاي  سـازمان از  يار

انـد،   نصیب خود کرده
ـ  یگرانیانجیـ م: ی ن یب

در رم  1المللـی کیفـري  
در نظر بگیریم، هرکدام از آنها توانست از حداقل یک وکیـل یـا   

منـد   بهـره  ،حقوقدان که به نمایندگی از سازمان مطلوبش در مذاکرات شـرکت کـرده  
 سیلویا بوخـاري ، 2المللی حقوق بشر

هـایی کـه از لحـاظ فکـري     
المللـی هسـتند و حیطـه    

هـاي   ت نماینـدگی و سـازمان  
حفـظ منـافع و راهبردهـاي سـازمان     
بیشتر این تبادالت در سطح نظري است تا اینکه جنبه عملی داشته 
هاي غیردولتی کانادایی در مذاکرات، بـه نـام   

ده کشورش کانادا حضور پیدا کرده بود و در مقابل، گروهی استرالیایی به عنوان نماین
اینهـا اتفاقـات نـادري بودنـد امـا      
 هاي غیردولتی مورد استناد قرار گیرنـد 

که هم بر وکال و حقوقـدانان  
به (هاي غیردولتی از سوي دیگر 

هـاي   سـازمان . شـود، نبایـد نـاچیز پنداشـته شـود     
                                        
1. International Criminal Court 
2. FIDH (International Federation of Human Rights)
3. FIACAT (Fédération internationale des ACAT
4. Reciprocal Prestige 

، تمهارو  كفراتر از مدار(ی ت سازمانیسازمان و موقع 
خود به وجود آورده هاي سازمان يرا برا یت سازمانیمکحا، غیردولتی
چنان قابـل لمـس ن   ه آنکصالحیتی (ی معنوي و اخالق داشتن جذبه 
يلت معنویو فض یاق اخالقیاشت: ردکان یتوان آن را ب میگونه 
اریبسـ ( ت و پرهیزکـاري یق روحانیاز طر ها حفظ ارزش 

نصیب خود کرده ياریمنفعت بس، الهی يواال هاي غیردولتی با حمایت از ارزش
یالملل بین هستند با وجهه یونیآنان روحان يه اعضاکن معنا 
  ).روزمره يارهاکم حقوق بشري و یعظ هاي

المللـی کیفـري   دادگاه بـین که در مذاکرات را هاي غیردولتی  اگر سازمان
در نظر بگیریم، هرکدام از آنها توانست از حداقل یک وکیـل یـا    ،شرکت کرده بودند

حقوقدان که به نمایندگی از سازمان مطلوبش در مذاکرات شـرکت کـرده  
المللی حقوق بشر از اتحادیه بین ویلیام بوردنبه عنوان مثال، 

هـایی کـه از لحـاظ فکـري      در بعضـی از دولـت  . 3المللی ضد شـکنجه  از اتحادیه بین
المللـی هسـتند و حیطـه     هایی که طرفدار دادگاه کیفري بین دولت(نزدیک یکدیگرند 

ـ مذاکراتی حتی در سطح هی) اي دارند قضایی گسترده ت نماینـدگی و سـازمان  ئ
حفـظ منـافع و راهبردهـاي سـازمان      صـدد  کـه افـراد در   آنجا از. غیردولتی انجام شد
بیشتر این تبادالت در سطح نظري است تا اینکه جنبه عملی داشته  ،متبوعشان هستند

هاي غیردولتی کانادایی در مذاکرات، بـه نـام    براي مثال یکی از اعضاي سازمان
کشورش کانادا حضور پیدا کرده بود و در مقابل، گروهی استرالیایی به عنوان نماین

اینهـا اتفاقـات نـادري بودنـد امـا      . بان حقوق بشر شـرکت کـرده بودنـد    سازمان دیده
هاي غیردولتی مورد استناد قرار گیرنـد  هنگامی که براي تأیید تخصصی بودن سازمان

که هم بر وکال و حقوقـدانان   4»اعتبار و وجهه متقابل«فاکتور . قابل توجه خواهند بود
هاي غیردولتی از سوي دیگر  و هم سازمان) یقیبه عنوان اشخاص حق(از یک سو 

شـود، نبایـد نـاچیز پنداشـته شـود      اطالق می) عنوان اشخاص حقوقی
                                                                 

International Criminal Court (ICC) 
FIDH (International Federation of Human Rights) 
FIACAT (Fédération internationale des ACAT-Action des chrétiens contre la torture) 
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3. 
غیردولتی

4. 
گونه  نیا

5. 
غیردولتی با حمایت از ارزش

ن معنا یبه ا
هاي پروژه

اگر سازمان
شرکت کرده بودند

حقوقدان که به نمایندگی از سازمان مطلوبش در مذاکرات شـرکت کـرده  
به عنوان مثال، : شود

از اتحادیه بین
نزدیک یکدیگرند 

قضایی گسترده
غیردولتی انجام شد
متبوعشان هستند

براي مثال یکی از اعضاي سازمان. باشد
کشورش کانادا حضور پیدا کرده بود و در مقابل، گروهی استرالیایی به عنوان نماین

سازمان دیده
هنگامی که براي تأیید تخصصی بودن سازمان

قابل توجه خواهند بود
از یک سو 

عنوان اشخاص حقوقی



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان

95  

از . شـوند  غیردولتی از طریق این افراد و وکالي مشهور واجـد پرسـتیژ و اعتبـار مـی    
در سـطح   نقشی که این افراد به عنوان حامیان حقوق بشر دارند،

  .کنند و این همان معناي اعتبار و وجهه متقابل است
مهـم  ن انـدازه  یه چرا عامل تخصص تا ا
 افزایشِت رو به یو اهم

روز  بـه  الملل روز بینه حقوق 
ـ تـر باشـند    می ا فاقـد  ی

ه رانده یقوانین موضوعه به حاش

، بـراي مثـال  : ت و اعتبـار اسـت  
را در امـر ثبـت دعـاوي    

 یدر جهـت همـاهنگ  
انسـجام  سبب د هستند و 

ارشناسـان  کا چنـد تـن از   
شـود و هدفشـان    مـی 

ـ ا.  از  یکـی ن روش ی

ــا متخصصــانِ داراي  دهنــد ب
بـوده و   ين افـراد یچن

ه توسـط متخصصـان   
گونه  نیتی اي غیردولها
  .نند

بـه طـور کامـل توسـط     
داراي ایـن ظرفیـت و   

 بـودن  اي ن حرفـه یهمچنـ 

غیردولتی از طریق این افراد و وکالي مشهور واجـد پرسـتیژ و اعتبـار مـی    
نقشی که این افراد به عنوان حامیان حقوق بشر دارند،دلیل دیگر، به 

کنند و این همان معناي اعتبار و وجهه متقابل است الملل اعتبار کسب می
ه چرا عامل تخصص تا اکن است یشود ا میه مطرح ک پرسشی

و اهم» بودن یتخصص«، جدا از عوامل و فاکتورهاي انسانی
ه حقوق کاست دلیل ن یي غیردولتی به اها تخصص در سازمان

میي غیردولتـی عمـو  هـا  سازمان چه ، هرنیبنابرا؛ شود می
قوانین موضوعه به حاشمربوط به رات کدر مذا، باشند یحقوق هاي متخصص

  .گیرند میخواهند شد و کمتر مورد اعتنا قرار 
ت و اعتبـار اسـت  یصـالح  هـاي  از سرچشـمه  یکی يگر اي حرفه

را در امـر ثبـت دعـاوي     تـري  مهـم روز نقـش   بـه  روز ،یدانش نوین علمگیري 
در جهـت همـاهنگ   ينترنت بـه عنـوان ابـزار   یا استفاده از ایند و ک میفا یحقوقی ا

د هستند و ینترنتی واقعاً مفیي اها ستیفرم و ل. متخصصان کاربرد دارد
ـ  یـک توسـط  بیشـتر   ها ستین لیا. شوند می یهماهنگ ا چنـد تـن از   ی
مـی ه یـ ته ،پخش هسـتند  جهاناز  یه در مناطق مختلفک ی
. ارشناسـان اسـت  کگر یبا د یاطالعات تخصص يگذار ك
  .است یگاه اطالعات عمومیجاد پایا 

ــ، قــتیدر حق ــا متخصصــانِ مــیح یتــرج یفعــاالن بخــش دولت دهنــد ب
چن يل به سویآنان متما. نندکار کتحصیالت عالیه و دانش نوین 

ه توسـط متخصصـان   کـ پردازند  می یو اطالعات ها تیسا وجوي جستنترنت به 
ها ارشناسان سازمانک. ي غیردولتی فرستاده شده استها
نندک میجبران  خوبی بهرا  یارشناسان دولتک یافکا تعداد ی

  در مفهوم آن ابهاممختلف تخصص و  هاي
بـه طـور کامـل توسـط      یردولتـ یغ هاي ه سازمانکن معناست یبه ا يگر اي اگر حرفه

داراي ایـن ظرفیـت و   آنهـا   باید گفت تمام، ت شناخته شوندیفعاالن رسمی به رسم
همچنـ . نیستند اي حرفه نهادمنابع براي مطرح شدن به عنوان یک 

  

 

غیردولتی از طریق این افراد و وکالي مشهور واجـد پرسـتیژ و اعتبـار مـی    
دیگر، به  سوي
الملل اعتبار کسب می بین

پرسشی
جدا از عوامل و فاکتورهاي انسانی ؟است

تخصص در سازمان
می تر فنی

متخصص
خواهند شد و کمتر مورد اعتنا قرار 

حرفه
گیري  کار به

حقوقی ا
متخصصان کاربرد دارد

هماهنگو 
یردولتیغ
كاشترا به
 هاي راه

در حق
تحصیالت عالیه و دانش نوین 

نترنت به یدر ا
ها سازمان

ا تعداد یمبود ک

هاي هدرج
اگر حرفه

فعاالن رسمی به رسم
منابع براي مطرح شدن به عنوان یک 



د بـه  یبا، آنها گریرات دارد و عالوه بر عوامل د
اسـاس و  ، قـت یدر حق

ه کیی ها سازمان ویژه به

توضـیح  . ت بپردازنـد 
تقنین نیست بلکه اعضـاي  

صـدور رأي نیـز    تبلور قضایی قـوانین یـا همـان مرحلـه    
به معناي آن نیست که به جـاي قاضـی بـه صـدور     
اسـتقالل رأي او را مخـدوش   

 ي عینـی و هـا  مشـاوره 
 ، ولـی سانندریاري ، به عدالت و وقایع موجود
با ایـن  . نیستآنها  از 

 گذار تأثیررویه قضایی 
یی حقـوق بشـر مشـاهده    

دهـد از   مـی ي غیردولتـی اجـازه   
ي کتبی یا شـفاهی خـود مطلـع    

 ه اسـت کنند و تاکنون این دیوان بیش از صد مشاوره را از این طریق دریافـت داشـت  

 یردولتـ یغ هاي ندگان سازمان
و تالش در جهت آلـت  

 یردولتـ یغ هـاي  نماینـدگان سـازمان  
را به نسبت نمایندگان مجرب 

ه مجاز به گفـتن  کستند 

ان یکـ و نشانه رفتن پ 
روابـط   به خط مقدم عرصـه 

گـر نقـاط ضـعف    ید 

رات دارد و عالوه بر عوامل دکدر مذا تحولر و ییبه تغ یبستگ
در حق. شان نیز باشـند  یتیحما شهیو حفظ اساس و ر ير نگهدار

به، دیآ میبه حساب آنها  مشروعیت هاي انیبناز  آنها یکی
  .کارشناسان حقوقی ندارند

ت بپردازنـد یـ نیز بـه فعال  ییدر سطح قضاباید  یدولت ریغ هاي سازمان
تقنین نیست بلکه اعضـاي   ي غیردولتی محدود به مرحلهها گذاري سازمانتأثیر

تبلور قضایی قـوانین یـا همـان مرحلـه     کوشند تا در مرحله
به معناي آن نیست که به جـاي قاضـی بـه صـدور     گذاري  تأثیراین . گذار باشند

اسـتقالل رأي او را مخـدوش   ، رأي اقدام کرده یا با تحمیل عقیـده خـود بـر قاضـی    
مشـاوره  بلکه بـدین معناسـت کـه قضـات را از طریـق ارائـه      ، 

به عدالت و وقایع موجود تر در صدور آراي نزدیک، کارشناسانه
 پیرويارشادي دارد و قاضی مکلف به  صرفاً جنبهآنها  

رویه قضایی  يت و سومتدریج بر س تواند به میي سازمان ها مشاوره
یی حقـوق بشـر مشـاهده    امریکـا توان در دیـوان   میا نمونه بارز این موضوع ر

ي غیردولتـی اجـازه   هـا  آیین دادرسی این دیوان به سازمان 34ماده 
ي کتبی یا شـفاهی خـود مطلـع    ها قضات دیوان را از مشاوره، طریق ورود به دعاوي

کنند و تاکنون این دیوان بیش از صد مشاوره را از این طریق دریافـت داشـت  
  ).1388، واعظی و صادقی

ندگان سازمانیت نماکدر شر، گرید بالقوه یاثر انحراف منشأ یک
و تالش در جهت آلـت   يارکه منجر به دستکقرار دارد  یمل هاي ئتیه از ی

نماینـدگان سـازمان  . شـود  مـی دست قرار دادن سـازمان متبوعشـان   
را به نسبت نمایندگان مجرب  یدولت هاي ئتیارانشان در هکهم افت اطالعات از

ستند یقت مطمئن نیر در حقین گروه اخیا. دانند می تر ار سخت
  .در برابر دیگران هستند یچه مطالب

 يریپذ بیآس سبب ییاز سو يگر اي حرفهمسئله ه کازآنجا
به خط مقدم عرصـه آنها  جلو رفتنموجب  مسئلهن یا، شود آنها می حمله به

 يشده و از سو یدولت هاي و سازمان ها نار دولتکالملل در 
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بستگآنها 
ر نگهدارکف
آنها یکی شهیر

کارشناسان حقوقی ندارند
سازمان

تأثیرآنکه 
کوشند تا در مرحله میآن 
گذار باشند تأثیر

رأي اقدام کرده یا با تحمیل عقیـده خـود بـر قاضـی    
، سازند

کارشناسانه
آنها  نظرات
مشاوره، حال
نمونه بارز این موضوع ر. باشد
ماده . کرد

طریق ورود به دعاوي
کنند و تاکنون این دیوان بیش از صد مشاوره را از این طریق دریافـت داشـت  

واعظی و صادقی(
منشأ یک

یدر بعض
دست قرار دادن سـازمان متبوعشـان   

افت اطالعات ازیدر
ار سختیبس

چه مطالب
ازآنجا
حمله به

الملل در  بین
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ت روابط و یاهم یردولت

ي غیردولتـی بـا   هـا  سـازمان 
جـاد  یا سـو ارشناسان و افراد خبـره از هـر دو   

ه فعـاالن بخـش   کنیا ا
قـرار   یردولتـ یغ هـاي 
از  یکــیبــه  یدولتــ ر

 جیمـز روزنـو  طبق نظر 
ننـد  ک مـی متقابل عمل 

ـ از سوي دیگر،  .) ن یب
ه کـ  یالـدول  بین هاي شود و سازمان

در  تري يارتباطات قو
ات در حال ظهـور  رک

  در سطوح مختلف 
از  یالمللـ  بـین در عرصـه  

نظر بگیریم، نخسـتین حرکتـی کـه    
دولتی ممکن است انجام دهنـد تشـویق بـه امـر تـدوین هنجارهـاي       
المللی کیفري رم منجر به تـدوین  

المللی کیفري  شمول شبیه دیوان بین
در رم بنـا نهـاده شـد، مسـئله تـازه و جدیـدي       

ن ایکـی از مؤسسـ   ــ 
از . ، پس از جنگ فرانسه و انگلیس پیشنهاد شـد 

                                        
1. Gustave Moynier 

ردولتیغ هاي بودن سازمان اي سرانجام حرفه. کند میار کآش
  .سازد میان یرا بیش از پیش نما يمزایاي فرد
سـازمان  ياریـ ل امـر هم یتسه سببودن ب اي ن حرفهیهمچن
ارشناسان و افراد خبـره از هـر دو   کن یب رابطه: شود می یالملل بین
ا ایپردازند  میفعاالن هر دو بخش به مبادله و تبادل آرا . 

هـاي  ارشناسان سـازمان کت درخواست و مطالبه از یدر موقع
ریــغ هــاي ســازمانی، ن اخــتالف جزئــیــا رغــم بــه .رنــد
طبق نظر . اند ل شدهیتبد گذاري قانون فراینددر  ینندگان اصلک

متقابل عمل  اي به گونه ـ  مدنی و جامعه ها دولت ـ  مجزا ياینان دو دن
(James Rosenau, 1990) ن ساخته استکآنان را مم یستی

شود و سازمان می یشتر سازماندهیه روز به روز بکمدنی 
ارتباطات قو ،ردهکاز فعاالن باز  يدیجد هاي گروه يخود را به رو 
کمذا يتحت لوا یاتصال ج حلقهیتدر به و است گیري لک

Smouts, 1998.(  

 گذاري قانون فرایندت در کو مشار دولتی غیر هاي سازمان
در عرصـه   گـذاري  قـانون  فراینـد در  یردولتیغ هاي نت سازما

  :است یر قابل بررسیز هاي

  حضور
نظر بگیریم، نخسـتین حرکتـی کـه    گذاري را داراي ترتیب زمانی در  اگر فرایند قانون
دولتی ممکن است انجام دهنـد تشـویق بـه امـر تـدوین هنجارهـاي        هاي غیر
المللی کیفري رم منجر به تـدوین   فرایندي که در مذاکرات دیوان بین ؛المللی است

شمول شبیه دیوان بین داشتن یک دادگاه جهان. و تصویب اساسنامه شد
در رم بنـا نهـاده شـد، مسـئله تـازه و جدیـدي        1998جوالي  17سنامه آن در 

ــ  1مـوینر  گوسـتاو تأسیس این دادگاه، نخستین بار توسط 
، پس از جنگ فرانسه و انگلیس پیشنهاد شـد 1872در سال  ـ  صلیب سرخ جهانی

                                                                 

  

 

آشرا آنان 
مزایاي فرد
همچن

بینفعاالن 
. شود می
در موقع یدولت
رنــدیگ مــی
ک تکشر
نان دو دنکسا
یه همزک

مدنی  جامعه
 يدرها

کحال ش
Smouts, 1998( است

سازمان
ت سازماکمشار
هاي جنبه

حضور. 1
اگر فرایند قانون

هاي غیر سازمان
المللی است بین

و تصویب اساسنامه شد
سنامه آن در که اسا
تأسیس این دادگاه، نخستین بار توسط . نیست

صلیب سرخ جهانی



هـاي غیردولتـی    ، شـبکه 
 1993در سـال  . اي در عرصـه جهـانی کردنـد   

اي خواستار تأسیس یـک  
، کشـور ترینیـداد و   1994

کردن مسئله قاچاق مواد مخدر در مجمع عمومی سازمان ملل، جـانی  
در (هـاي مشـابه    ها بـا دیـدگاه  

تصـمیم گرفتنـد دسـت در    
هـاي   ، و از سوي دیگر با سازمان

هم فعاالن دولتی و هـم غیردولتـی بـر    
مسئله منحصر به فرد بودن دوران سیاسـی پـس از سـقوط اتحـاد جمـاهیر شـوروي       
اجماع داشتند و از تأسـیس کنفرانسـی تـام االختیـار بـراي بررسـی مسـئله حمایـت         
، مجمع عمومی سـازمان ملـل تصـمیم گرفـت کنفـرانس      

، شـش  1998تا مارس 
ایـن  . نویس سند مرجع در نیویورك برگزار شد

در . فـت در اجالس رم مـورد بحـث و توافـق نهـایی قـرار گر     
هـاي   حفظ فشار و قادر بـودن بـه مشـارکت در هـر کـار گروهـی، سـازمان       

جمله  از(المللی به وجود آوردند 
، ها این ائتالف). المللی کیفري

نـویس   ا قادر سـاخت تـا در همـه سـطوح مربـوط بـه پـیش       
المللی مانند دیوان  ارائه نظر کنند و در امر تدوین اساسنامه یک سازمان بین

  
ي هـا  نیـاز بـه همکـاري بـا سـازمان     

الـدولی نقـش    بـین ي 
الـدولی در   بیني ها توانند با اجازه سازمان

. کننـد شرکت و نظر خود را به صورت شفاهی یا کتبی ارائه 
الدولی به منزلـه   بیني 

المللـی   بـین شود و براي آن سازمان ایجاد اعتبـار  

، شـبکه المللـی  میالدي به علت تغییر بافـت سیاسـی بـین    1980
اي در عرصـه جهـانی کردنـد    المللی شروع به ایفاي نقش فزاینده

اي خواستار تأسیس یـک   هاي غیردولتی طی اعالمیه میالدي، در اجالس وین، سازمان
1994در سال . المللی شدند دادگاه براي رسیدگی به جنایات بین

کردن مسئله قاچاق مواد مخدر در مجمع عمومی سازمان ملل، جـانی  توباگو با مطرح 
ها بـا دیـدگاه   از آن زمان، گروهی از دولت. دوباره به این امر بخشید

تصـمیم گرفتنـد دسـت در    ) هاي شمال اروپا، کانـادا، اسـترالیا و نیوزیلنـد    ابتدا کشور
، و از سوي دیگر با سازمانهاي غیردولتی داخلی از یک سو دست هم با سازمان

هم فعاالن دولتی و هـم غیردولتـی بـر    . المللی روي این مسئله کار کنند غیردولتی بین
مسئله منحصر به فرد بودن دوران سیاسـی پـس از سـقوط اتحـاد جمـاهیر شـوروي       
اجماع داشتند و از تأسـیس کنفرانسـی تـام االختیـار بـراي بررسـی مسـئله حمایـت         

، مجمع عمومی سـازمان ملـل تصـمیم گرفـت کنفـرانس      1996سامبر در د. کردند
تا مارس  1996از مارس . تشکیل شود 1998المللی مذکور در سال 
نویس سند مرجع در نیویورك برگزار شد سازي پیش جلسه مقدماتی براي آماده

در اجالس رم مـورد بحـث و توافـق نهـایی قـرار گر      1998سند در جوالي 
حفظ فشار و قادر بـودن بـه مشـارکت در هـر کـار گروهـی، سـازمان        

المللی به وجود آوردند  اي و بین در سطح ملی، منطقه هایی غیردولتی ائتالف
المللی کیفري هاي غیردولتی براي دیوان بین المللی سازمان ائتالف بین

ا قادر سـاخت تـا در همـه سـطوح مربـوط بـه پـیش       هاي غیردولتی ر
ارائه نظر کنند و در امر تدوین اساسنامه یک سازمان بین ،اساسنامه

  .المللی کیفري نقش بسیاري داشته و فشار زیادي وارد کنند
نیـاز بـه همکـاري بـا سـازمان      هـا  بیشتر از دولتی، الدول بیني ها سازمان

ي هـا  ي غیردولتی اغلـب نـزد سـازمان   ها سازمان. ردولتی دارند
توانند با اجازه سازمان میبرخی مواقع در فقط مشورتی دارند اما 

شرکت و نظر خود را به صورت شفاهی یا کتبی ارائه  ها ي آن سازمان
ي ها غیردولتی در سازمانداشتن مقام مشورتی براي یک سازمان 

شود و براي آن سازمان ایجاد اعتبـار   میالمللی آن محسوب  بینشناخت 
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1980دهه 
المللی شروع به ایفاي نقش فزاینده بین

میالدي، در اجالس وین، سازمان
دادگاه براي رسیدگی به جنایات بین

توباگو با مطرح 
دوباره به این امر بخشید

ابتدا کشور
دست هم با سازمان

غیردولتی بین
مسئله منحصر به فرد بودن دوران سیاسـی پـس از سـقوط اتحـاد جمـاهیر شـوروي       
اجماع داشتند و از تأسـیس کنفرانسـی تـام االختیـار بـراي بررسـی مسـئله حمایـت         

کردند می
المللی مذکور در سال  بین

جلسه مقدماتی براي آماده
سند در جوالي 

 راستاي
غیردولتی ائتالف

ائتالف بین
هاي غیردولتی ر سازمان
اساسنامه

المللی کیفري نقش بسیاري داشته و فشار زیادي وارد کنند بین
سازمان

ردولتی دارندغی
مشورتی دارند اما 

ي آن سازمانها بحث
داشتن مقام مشورتی براي یک سازمان 

شناخت 
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 یردولتـ یغ هـاي  ت سـازمان 
سـبب   هکـ بل شـده  ی

در  ).1379، زاده بیـگ 
  :نمایان است

  1ي میکروبی

  
  2در تاالر ورودي

  
                                        

ور میـز گـرد   د ،هـا  نمایندگان دولـت 
هـا دور میـز    نماینـدگان دولـت  

 

ت سـازمان یت و موفقیش مشروعیموجب افزاتنها  نهن امر یا. 
یالمللـ  بـین  هـاي  و سازمان یردولتیغ هاي ر سازمانیدر مقابل سا

بیـگ ( شـود  مـی ز یـ ن یردولتـ یغ هـاي  ت سازمانیتوسعه قلمرو فعال
نمایان است خوبی بهگیري این مذاکرات  نمودار زیر، فرایند شکل
ي میکروبیها مذاکره پیرامون کنوانسیونی در مورد سالح .1 شکل شماره

در تاالر ورودي نهاد مردم هاي ندگان سازمانینما .2 شکل شماره

                                                                 
نمایندگان دولـت . نهاد حضور دارند هاي مردم تعداد اندکی از سازمان

 .نهاد بیرون از محل مذاکرات هستند هاي مردم سازمان. 
نماینـدگان دولـت  . اند تعداد دیگري از آنها براي خود جلساتی تشکیل داده

 .نهاد هستند هاي مردم چه تحت فشار سازمان اند، اگر مذاکره گرد آمده

  

 

. کند می
در مقابل سا

توسعه قلمرو فعال
نمودار زیر، فرایند شکل

تعداد اندکی از سازمان. 1
. اند آمده

تعداد دیگري از آنها براي خود جلساتی تشکیل داده. 2
مذاکره گرد آمده



  1به عنوان ناظر به جلسات

  
دولتی براي مدت  گرد هم آمدن بسیاري از فعاالن غیر
سایر فراینـدهاي   ،شود

هـاي غیردولتـی    هـاي سـازمان  
نویس و چهارچوب مربوط به جبران و پرداخـت غرامـت   

. این واقعیـت اسـت  از 
از سوي کمسـیون فرعـی حقـوق    
بشر، مأمور بررسی جبران خسارت، غرامت و اعاده حیثیت قربانیان خشـونت ناشـی   
نـویس دسـتورالعمل ایـن    

تـا   1993هاي  بین سال
هـاي بـین الـدولی و    
، کمیسـیون حقـوق بشـر، کارشـناس     
                                        
هـاي کـاري را پـیش از آغـاز جلسـه روي میـز       

. 
2. Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of 
Violations of International Human Rights and Humanitarian Law
3. Theo van Boven 

به عنوان ناظر به جلسات نهاد مردم هاي ندگان سازمانینمامعرفی . 3 شکل شماره

گرد هم آمدن بسیاري از فعاالن غیر موجباگرچه وقایع معدودي 
شود ها ناشی می و با توجه به تأثیري که از واسطه شود میطوالنی 

هـاي سـازمان   اساسی تدوین در حال انجام نیز به نـوعی بـه تـالش   
نویس و چهارچوب مربوط به جبران و پرداخـت غرامـت    اصول پیش. وابسته هستند

از  ییگویا ۀنمون 2به قربانیان ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه
از سوي کمسـیون فرعـی حقـوق     3تئو فان بوفن ، قاضی هلندي1990در اوایل دهه 

بشر، مأمور بررسی جبران خسارت، غرامت و اعاده حیثیت قربانیان خشـونت ناشـی   
نـویس دسـتورالعمل ایـن     هاي اساسی و نیز تهیه پـیش  از نقض حقوق بشر و آزادي

بین سال. ارائه شد 1993گزارش نهایی توسط وي در سال . شد
هـاي بـین الـدولی و     ها، سازمان و نسخه تجدیدنظر شده شامل نظرات دولتد

، کمیسـیون حقـوق بشـر، کارشـناس     1998در سـال  . شدنهاد تهیه  هاي مردم
                                                                 

هـاي کـاري را پـیش از آغـاز جلسـه روي میـز        برگـه  ،نهـاد  هاي مردم نمایندگان سازمان
.آنها مجاز به دخالت در جلسه نیستند. دهند نمایندگان دولت قرار می

Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of 
Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 

  

 

مشارکت 
هاي  سازمان

در  غیردولتی
فرایند 

گیري  شکل
هاي  هنجار
المللی بین

100
اگرچه وقایع معدودي 

طوالنی 
اساسی تدوین در حال انجام نیز به نـوعی بـه تـالش   

وابسته هستند
به قربانیان ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

در اوایل دهه 
بشر، مأمور بررسی جبران خسارت، غرامت و اعاده حیثیت قربانیان خشـونت ناشـی   

از نقض حقوق بشر و آزادي
شدمسئله 
د 1997
هاي مردم سازمان

نمایندگان سازمان. 1
نمایندگان دولت قرار می

Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of 
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که یک استاد حقوق در امریکا بـود، بـراي   
پـس از مباحثـه و   . رد

هاي مـؤثر مـذکور، گـزارش نهـایی در سـال      
، دفتر نماینده ارشد به کمیسـیون حقـوق بشـر    
. در حـال انجـام اسـت   

نهـاد   هـاي مـردم   ارشناسان دولتی اذعان کردند، سازمان
المللی  ، کمیسیون بین)

اي بـراي   کمک مشورتی عمـده 
جلسـه تبـادل   ، 2002

. شـد حقوق بشر برپا  
بود و دو نفر از کارشناسـان کـه بـه    
. هاي غیردولتی در جلسه حاضر بودند، به ایراد سخن پرداختنـد 

کشـورها،  . المللـی حقوقـدانان بودنـد   
نهاد در جلسه حضور داشته تـا  
نویس در مورد جبـران خسـارت و   
 این جلسـه همچنـین  

توان نقش تعلیمی  میدر اینجا 
در ایـن فراینـد،   . نهـاد قائـل بـود   
  .کنند دولتی همکاري می

. کنوانسیونی براي ناپدید شدن اجباري افراد همین مسیر را طی کرده اسـت 
اي را در مـورد   مجمع عمومی سـازمان ملـل بیانیـه   

نـویس قطعنامـه    پـیش . 
ترین بیاناتی که در  یکی از مهم

  .اند هاي غیردولتی تنظیم کرده
                                        
1. Cherif Bassiouni 
2. Redress (a London-based association dedicated to reparation to victims)

که یک استاد حقوق در امریکا بـود، بـراي   را  1باسیونی چریفمستقل دیگري به نام 
ردکـ نویس اصول مذکور تعیـین   پیش ةتهیه نسخه تجدیدنظر شد
هاي مـؤثر مـذکور، گـزارش نهـایی در سـال       تر با همه گروه مذاکرات بیشتر و جامع

، دفتر نماینده ارشد به کمیسـیون حقـوق بشـر    2002در ژانویه سال . شدارائه 
در حـال انجـام اسـت    2002مقدمات برگزاري جلسه مشورتی در سـال   کرد

ارشناسان دولتی اذعان کردند، سازمانطور که سازمان ملل و ک
)سازمان ویژه جبران خسارت قربانیان در لندن( 2»ردرس

کمک مشورتی عمـده ) FIDH(المللی حقوق بشر  دانان و اتحادیه بین
2002اگوسـت   29در . دو مخبر ویژه، فان بـوفن و باسـیونی بودنـد   

 مورداطالعات در ژنو تحت نظر نماینده ارشد سازمان ملل در 
بود و دو نفر از کارشناسـان کـه بـه    » ردرس«ریاست جلسه بر عهده معاون حقوقی 

هاي غیردولتی در جلسه حاضر بودند، به ایراد سخن پرداختنـد  نمایندگی از سازمان
المللـی حقوقـدانان بودنـد    و کمیسیون بـین » ردرس«این دو نفر، نماینده 

نهاد در جلسه حضور داشته تـا   هاي مردم المللی و نمایندگان سازمان هاي بین
نویس در مورد جبـران خسـارت و    فعاالن از وجود و اهمیت این اصول پیش

این جلسـه همچنـین  . شوندآگاه » حقوق سخت«غرامت و نیز ضرورت یکپارچگی 
در اینجا . بود 2002اي براي جلسه مشورتی اول سپتامبر 

نهـاد قائـل بـود    هاي مـردم  براي سازمانرا قابل توجهی  و آموزشیِ
دولتی همکاري می ها و فعاالن بین نهاد با دولت هاي مردم

  ن قانون
کنوانسیونی براي ناپدید شدن اجباري افراد همین مسیر را طی کرده اسـت فرایند تدوین 
مجمع عمومی سـازمان ملـل بیانیـه    133/47قطعنامه  1992دسامبر 

. حفاظت از تمام اشخاص در برابر ناپدید شدن اجبـاري پـذیرفت  
یکی از مهم. استناپدید شدن اجباري هنوز در دست بررسی و بحث 

هاي غیردولتی تنظیم کرده متنی است که سازمان ،در دست بررسی بود 2003
                                                                 

based association dedicated to reparation to victims) 

  

 

مستقل دیگري به نام 
تهیه نسخه تجدیدنظر شد
مذاکرات بیشتر و جامع

ارائه  2000
کرداعالم 
طور که سازمان ملل و ک همان
ردرس«مانند 
دانان و اتحادیه بین حقوق

دو مخبر ویژه، فان بـوفن و باسـیونی بودنـد   
اطالعات در ژنو تحت نظر نماینده ارشد سازمان ملل در 

ریاست جلسه بر عهده معاون حقوقی 
نمایندگی از سازمان
این دو نفر، نماینده 

هاي بین سازمان
فعاالن از وجود و اهمیت این اصول پیش تمامی

غرامت و نیز ضرورت یکپارچگی 
اي براي جلسه مشورتی اول سپتامبر  مقدمه

و آموزشیِ
هاي مردم سازمان

ن قانونیتدو. 2
فرایند تدوین 

دسامبر  18در 
حفاظت از تمام اشخاص در برابر ناپدید شدن اجبـاري پـذیرفت  

ناپدید شدن اجباري هنوز در دست بررسی و بحث 
2003سال 



ه کـ ت است ین واقعی
. زمـان الزم اسـت  ، ي مرسـوم 
 یشـورها و طـوالن  کتوسـط  

بیـانگر هشـیاري و آگـاهی    
شـده توسـط    نـویس  است که سایر فعاالن بر اجراي اصول و مقررات پـیش 

ي حقـوقی  هـا  تمهـار 
ن نرم موجود اعمـال فشـار   

 کننـد  مـی ره اعمال کدر حال مذا

ي غیردولتی را بتـوان  
میثاق جامعه ملل که وجود دفـاتري را تحـت کنتـرل و نظـارت جامعـه      

تصـمیم گرفـت    1923
 ها بنابراین این فعالیت

غیرمسـتقیم   تـأثیر تـوان بـراي   
، کـرد المللی در قالب مشـاوره ارائـه   

شـوراي اقتصـادي و   «
ي غیردولتـی کـه بـه امـور داخـل در      

این تدابیر ممکـن  . کند
ي ملـی پـس از   هـا  المللی و در صـورت لـزوم بـه سـازمان    

ي شـوراي  هـا  برخـی از قطعنامـه  
از جملـه  ، انـد  کـرده اجراي این ماده را فراهم 

ي هـا  ترتیبـات مشـاوره بـا سـازمان    

                                        
1. ECOSOC Resolution 1296 (XLIV) 23 May 1968. Arrangements for Consultation with Non
Governmental Organizations. Available at: 

یانگر ایه گفته شد بک یمراحل یط يطوالنی شدن مدت برا
ي مرسـوم هـا  و روش هـا  براي تبدیل هنجارها و اصول به ارزش

توسـط   ،االجرا نیستند الزم یه از نظر قانونک هایی رفتن روش
بیـانگر هشـیاري و آگـاهی    ، حقوق سـخت  یجیرش تدریهنگام پذ فرایندن 
است که سایر فعاالن بر اجراي اصول و مقررات پـیش  ها

مهـار ز تخصـص و  یغیردولتی ن هاي اما سازمان ،نظارت دارند
ن نرم موجود اعمـال فشـار   یا قوانید ین قوانین جدیتدو يدارند و عالوه بر اینکه برا

در حال مذا يهنجارها يبر محتوا ینترلکنیز  یکاز نزد، 
  ).3و  2بنگرید به شکل شماره 

  مشورت
ي غیردولتی را بتـوان  ها سازماني مشورتی ها ي فعالیتها رسد اولین بارزه می

میثاق جامعه ملل که وجود دفـاتري را تحـت کنتـرل و نظـارت جامعـه       24در ماده 
1923ولی شوراي جامعه از سال . مشاهده کرد، بینی نموده بود

بنابراین این فعالیت کند؛ي غیردولتی را از قلمرو اجرایی این ماده خارج ها
  .نشدند

تـوان بـراي    مـی ین مبناي حقوقی کـه  تر ، مهمدر حال حاضر
المللی در قالب مشـاوره ارائـه    بیني قواعد گیر ي غیردولتی در شکلها
«دارد  مـی ایـن مـاده اشـعار    . منشور ملل متحـد اسـت   71

ي غیردولتـی کـه بـه امـور داخـل در      هـا  تواند براي مشاوره با سـازمان  میاجتماعی 
کندتخاذ ا ارهرگونه تدابیر مناسب  ،صالحیت شورا اشتغال دارند

المللی و در صـورت لـزوم بـه سـازمان     بیني ها است به سازمان
برخـی از قطعنامـه  . »نفع ملل متحد تسـري یابـد   مشورت با عضو ذي

اجراي این ماده را فراهم  زمینه، اجتماعی ملل متحداقتصادي و 
ترتیبـات مشـاوره بـا سـازمان    «عنـوان   بـا  1968مه  23مصوب  1296قطعنامه 
  .1»غیردولتی

                                                                 
. ECOSOC Resolution 1296 (XLIV) 23 May 1968. Arrangements for Consultation with Non

Governmental Organizations. Available at: http: //www. randytv. com/secret/enclosure%209use. htm

  

 

مشارکت 
هاي  سازمان

در  غیردولتی
فرایند 

گیري  شکل
هاي  هنجار
المللی بین
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طوالنی شدن مدت برا
براي تبدیل هنجارها و اصول به ارزش

رفتن روشیپذ
ن یشدن ا
ها دولت
نظارت دارند، آنان

دارند و عالوه بر اینکه برا
، کنند می

بنگرید به شکل شماره (

مشورت. 3
میبه نظر 

در ماده 
بینی نموده بود پیش

ها سازمان
نشدنده یننهاد

در حال حاضر
ها سازمان

71ماده 
اجتماعی 

صالحیت شورا اشتغال دارند
است به سازمان

مشورت با عضو ذي
اقتصادي و 

قطعنامه 
غیردولتی

. ECOSOC Resolution 1296 (XLIV) 23 May 1968. Arrangements for Consultation with Non-
http: //www. randytv. com/secret/enclosure%209use. htm 



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان

103  

ي هـا  این قطعنامه مبناي اصلی موازین مربوط بـه چگـونگی مشـورت سـازمان    
المللی تـاکنون   بیني ها

دارد که بایـد سـازمان   
، علمـی ، بهداشـتی ، تعلیم و تربیت

ي بنیادین فرد فعالیت کند 
 1یش منطبق با روح و اصول ملل متحد ناشی از پیشگفتار و ماده 
، شوراي اقتصـادي و اجتمـاعی  

  :کند
فعالیـت   ،ر عهـده دارد 

  ؛توانند به طور مؤثر در تحقق اهداف شورا مشارکت کنند
ي غیردولتـی کــه بـا صـالحیت خــاص و در ارتبـاط بـا برخــی      

ي شـورا  هـا  که ممکن است احتماالً بـراي فعالیـت  

ي ها نامه علی االصول از طریق انعقاد موافقت
ایـن  . شـود  مـی و شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعی انجـام     

 هـاي  هیی است کـه میـان مؤسسـ   
تـوان از   مـی  مـورد در این 

ي غیردولتـی و شـوراي اروپـا و    
آنکتـاد و سـازمان   ، فـائو 

غیردولتی همچنان نقش 
ن هنجارهـا  یا ه بهکنند 
ه هنجارهـا بـه   کـ نیا ا

این قطعنامه مبناي اصلی موازین مربوط بـه چگـونگی مشـورت سـازمان    
ها کنفرانس درآنها  غیردولتی با سازمان ملل متحد و یا مشارکت

دارد که بایـد سـازمان    میاین قطعنامه اعالم ). 1385، جسوري و کدخدا( بوده است
تعلیم و تربیت، فرهنگی، اجتماعی، غیردولتی در قلمرو اقتصادي

ي بنیادین فرد فعالیت کند ها فنی و موضوعات مشابه و همچنین حقوق بشر و آزادي
یش منطبق با روح و اصول ملل متحد ناشی از پیشگفتار و ماده ها فعالیتویژه 

شوراي اقتصـادي و اجتمـاعی   1296قطعنامه ، بدین ترتیب .منشور ملل متحد باشد
کند میي غیردولتی را از نظر مشورتی به سه دسته تقسیم ها
ر عهـده دارد وظایفی که شورا ب ي غیردولتی که در اغلبِها سازمان. 

توانند به طور مؤثر در تحقق اهداف شورا مشارکت کنند میکنند و 
ي غیردولتـی کــه بـا صـالحیت خــاص و در ارتبـاط بـا برخــی      هـا  سـازمان . 
  ؛کنند میي مشخص شورا فعالیت ها
که ممکن است احتماالً بـراي فعالیـت   اي ي غیردولتیها سازمان. 

  .باشند
علی االصول از طریق انعقاد موافقت، ي غیردولتیها مشورت با سازمان
و شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعی انجـام      هـا  خاص میان آن سـازمان 

یی است کـه میـان مؤسسـ   ها نامه مشابه موافقت جهاتاز برخی  ها نامه موافقت
در این . شوند مید تخصصی ملل متحد با سازمان ملل متحد منعق

ي غیردولتـی و شـوراي اروپـا و    هـا  سازمان منعقدشده بیني مشورتی ها نامه موافقت
فـائو ، تخصصی ملل متحد مثل یونسـکو  هاي ههمچنین با مؤسس

  ).1373، زاده بیگ( المللی کار نام برد

  اجرا و نظارت
غیردولتی همچنان نقش  هاي سازمان، ف شدیتعر یالملل بین يه مفاد هنجارها

نند کنان حاصل یکنند تا اطم میخود را حفظ  یو نظارت ی
ـ شود  میعمل ، ه قبالً بر سر آن توافق شده بودک اي هیطبق رو ا ای
  .ت حقوق بشر باشدیه مطابق با رعاکر شوند یتفس 

  

 

این قطعنامه مبناي اصلی موازین مربوط بـه چگـونگی مشـورت سـازمان    
غیردولتی با سازمان ملل متحد و یا مشارکت

بوده است
غیردولتی در قلمرو اقتصادي

فنی و موضوعات مشابه و همچنین حقوق بشر و آزادي
ویژه  بهو 

منشور ملل متحد باشد
ها سازمان
1 .

کنند و  می
2 .
ها فعالیت
3 .
باشندمفید 

مشورت با سازمان
خاص میان آن سـازمان 

موافقت
تخصصی ملل متحد با سازمان ملل متحد منعق

موافقت
همچنین با مؤسس

المللی کار نام برد بین

اجرا و نظارت. 4
ه مفاد هنجارهاک یوقت
یبان دهید

طبق رو
 اي گونه



یک سـازمان غیردولتـی اگـر بخواهـد از جنبـه نظـارتی کـارکرد مناسـبی در         
هـایی   المللی داشته باشد، ناگزیر باید حائز ویژگی

، ابـزاري بـراي    الملـل 
ایجـاد فشـار مسـتمر، و بـا     
داشتن دانش کافی و تخصـص در موضـوعات گونـاگون حقـوقی و نماینـدگی از      

برخـورداري از  . آورد
تـرین   هـا، مهـم   ، اسـتقالل از دولـت  

هاي مختلف و نظارت بر هنجارهـا  

،  انمـدار  ، سیاسـت  دولتـی 
 هـر سـازمان   تـأثیر  شرط
و  هـا  شـرط ،  هدف این

،  دیـده  و آموزش متخصص
 پرداخـت بـه   بـراي  الزم

 دیـدارهاي میـدانی و انتشـارات   

شوراي اقتصـادي و اجتمـاعی ملـل    
از  یکـی ، »ي غیردولتـی 

 بـه  گویی جواب براي
دهنـدگی   رأي حقوق 
  .»باشد

                                        
1. ECOSOC Resolution 1996/31. Consultative relationship between the United Nations and non
governmental organizations. Available at: 
31. htm 

یک سـازمان غیردولتـی اگـر بخواهـد از جنبـه نظـارتی کـارکرد مناسـبی در         
المللی داشته باشد، ناگزیر باید حائز ویژگی حمایت و اعتالي هنجارهاي بین

الملـل  باشد که در چنبرة فشارهاي دولتی و سیاسی نظام موجود بین
ایجـاد فشـار مسـتمر، و بـا     تمایالت دولتی خاص نبوده و بـا نقـدهاي مناسـب و    

داشتن دانش کافی و تخصـص در موضـوعات گونـاگون حقـوقی و نماینـدگی از      
آوردحمایـت کـافی بـه عمـل      ،، از قربانیان نقـض  میان توده مردم

، اسـتقالل از دولـت   المللـی  اطالعات معتبر، نمایندگی جامعـه بـین  
هاي مختلف و نظارت بر هنجارهـا   در نقد نقض هاي یک سازمان غیردولتی

  . الملل است در عرصه بین

   اعتبار اطالعات
دولتـی المللی  بین هاي سازمان، ها دولت معتبر براي اطالعات

شرط پیش ینتر ، مهم ها و افکار عمومی ها و عموماً رسانه
این به رسیدن براي  البته ؛ خود است کاري محدودهدر  غیردولتی
متخصص کارمندانی داشتن«آنها  ترین مهم وجود دارد که یی
الزم مـالی  از منابع برخورداري،  دست اول اطالعات به دستیابی
دیـدارهاي میـدانی و انتشـارات    زینهه صرف،  اي ایجاد مراکز مجهز رایانه،  کارمندان
  ).Beahr, 1999(» است سازمانی

  نمایندگی
شوراي اقتصـادي و اجتمـاعی ملـل     1996/31از قسمت نخست قطعنامه  12

ي غیردولتـی هـا  ارتباط مشورتی بین ملل متحد و سازمان« در مورد
براي مناسب مکانیسمساختار نمایندگی «از  برخورداري،  مهم

 از طریق و اعمال ها بر سیاست مؤثري کنترلباید  اعضاست که
باشد داشته،  مناسب و دموکراتیک گیري یا دیگر روندهاي تصمیم

                                                                 
. ECOSOC Resolution 1996/31. Consultative relationship between the United Nations and non

governmental organizations. Available at: http: //www. un. org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996
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یک سـازمان غیردولتـی اگـر بخواهـد از جنبـه نظـارتی کـارکرد مناسـبی در         
حمایت و اعتالي هنجارهاي بین

باشد که در چنبرة فشارهاي دولتی و سیاسی نظام موجود بین
تمایالت دولتی خاص نبوده و بـا نقـدهاي مناسـب و    

داشتن دانش کافی و تخصـص در موضـوعات گونـاگون حقـوقی و نماینـدگی از      
میان توده مردم

اطالعات معتبر، نمایندگی جامعـه بـین  
هاي یک سازمان غیردولتی ویژگی

در عرصه بین

اعتبار اطالعات. 4- 1
اطالعات ارائه

ها و عموماً رسانه روزنامه
غیردولتی

ییها زمینه
دستیابی
کارمندان
سازمانی

نمایندگی .4- 2
12در بند 
در مورد 1متحد
مهم اصول

اعضاست که
یا دیگر روندهاي تصمیم

. ECOSOC Resolution 1996/31. Consultative relationship between the United Nations and non-
http: //www. un. org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان

105  

 عنـوان  بـه  غیردولتـی 
 اعمـال  بـراي ، متحـد دارنـد  

 غیردولتـی واقعـی   هـاي 
 نکتـه  عنـوان  بـه ، ها ها از دولت

 يهـا  سـازمان  تشـخیص 
بتوانـد در   تا حـد ممکـن  

 بودجـه  نـوع ، رسـد  نظـر مـی  
اجتمـاعی ملـل   شوراي اقتصـادي و  

هـا در   سـازمان  این از گرفتار شدن
بـر مقـرر    عـالوه ،  غیروابسته

آنهـا   از» و اصول منشور نباشد
 از سوي ها سازمان این
، آنهـا  امر این نقض در صورت
بخـش   35-38بند ( »

ي گیـر  شـکل  فراینددر 

 یدر مراحل مختلف و سـطوح 
 دولتـی  غیـر  هـاي  سـازمان 
و  یالمللـ  بـین  یمنشور اخالقـ 

المللی با هدف بهبود این هنجارها و عدالت 
از هنجارهـاي   شمول جهان

و  شـمول  انجهـ ي هـا 

  استقالل
غیردولتـی  هـاي  سـازمان  کـه  مهمـی  نقـش  به ها با توجه از دولت

متحـد دارنـد   ملل ي حقوقیها در فعالیتالمللی  بین جامعه نمایندگان
هـاي  سـازمان  نـام  و هم مشابه ییها سازمان، خود عقاید و نظرات

ها از دولت سازمان استقالل این بحثرو،  این از. اند کردهتأسیس 
تشـخیص  بـراي  لبتـه ا. کنـد  مـی جلوه آنها،  کارکردي در حوزه

تا حـد ممکـن   که است هایی مالك نیاز بهآنها،  از مشابه واقعی غیردولتی
  .مؤثر باشد زمینه
نظـر مـی   بـه  و مناسب شده نهادپیش که ییها از مالك یکی
شوراي اقتصـادي و  . شود می تغذیه،  از آن که است و منابعی 

از گرفتار شدن جلوگیري براي، خود 1296 متحد نیز در قطعنامه
غیروابسته هایی از فعالیت ها و برخورداري دولت هاي استفاده
و اصول منشور نباشد ناسازگار با اهداف سازمان اهداف« که نکته این
این به اي مالی و یا غیرمستقیم کمک ور مستقیمط اگر به« 
در صورت حتی. »کنند را آشکار اعالم باید آن، شود می ها

»است کرده مقام مشورتی و یا الغاي ساله سه تعلیق تهدید به
  ).هشتم قطعنامه

  گیري
در  دولتی غیر هاي ت سازمانکارتباط با مشاردر ، در این پژوهش

  :رسیم میبه نتایج زیر  یالملل بین يهنجارها
در مراحل مختلف و سـطوح  گذاري قانون فراینددر  جانبه همهت کبا مشار. 

ـ ه در مباحث فوق مورد تجز سـازمان ، ل قـرار گرفـت  یـ ه و تحلی
منشور اخالقـ  یکجاد یع در ایار وسک و ساز یکاز  یبخشنهاد، 
المللی با هدف بهبود این هنجارها و عدالت  بیناز هنجارهاي  شمول جهان هی
جهان هیرو« یکنند تا ک می کمک یردولتیغ هاي سازمان. 

هـا  شبه معنـاي وفـاداري و رعایـت یـک سـري ارز     » المللی

  

 

استقالل. 4- 3
از دولت بعضی

نمایندگان
عقاید و نظرات

تأسیس 
در حوزه مهمی

غیردولتی
زمینه این

یکی
 سازمان

متحد نیز در قطعنامه
استفاده سوء
این کردن

 خواسته
ها دولت

تهدید به«را 
هشتم قطعنامه

گیري جهینت
در این پژوهش

هنجارها
1 .

ه در مباحث فوق مورد تجزک
نهاد،  مردم
یرو یک

. هستند
المللی بین



اصول  هینخست بر پا 

المللـی   بیني هنجارهاي 
بایـدها  گیري  در شکل

ـ ، المللـی  مشـورت بـه    هارائ
نظـارت   در نهایـت، المللی و 

ي هـا  نهمگـی ابعـاد مختلـف مشـارکت سـازما     
õ  

                                        
هـاي   و مربوط به شرکت سـازمان 

هـاي متخصـص تـالش    
آور  هاي کتبی و شفاهی را بـه اسـناد الـزام   

هاي غیردولتی در زمینه حقوق بشر آنها را شـبیه  
که بـه وسـیله    آنها حق اعمال شکل خاصی از اخالق را دارند

هـاي غیردولتـی بخشـی از یـک     
. بخشـند  المللی را بهبود مـی 

 الملـل جدیـد   شده جهانی منجر به تعریف یک حقوق بـین 
کانـت   هیادآور نظری مسئله

به عبارت دیگـر، فـرد حـق دارد در خلـوت     
مفهـوم  . ش بـه او احتـرام گذاشـته شـود    
تـدوین  «. ه وضوح برگرفته از همین رویکرد اسـت 
» اسـت  اي قانون براي حقوق بشر نشان دهنده مراحل نخست ایجاد چنـین جامعـه جهـانی   

برد کـه نقـض حقـوق بشـر در هـر      
Kant, 1991 .(هـاي   وجود سازمان

  . الملل شده است آگاهی، بهبود و تضمین اجراي بهتر حقوق بین

 جهانیو  یقانون هین رویا. شکل گیرد تر سریع چه ، هرهمگانی
  1.اما ضرورت دارد تا به صورت مدون درآید، است 
ي هنجارهاي گیر شکل فرایندي غیردولتی در ها مشارکت سازمان. 

در شکل ها نحضور مستقیم این سازما: از تنوع فراوانی برخوردار است
المللـی  بـین مشارکت در تدوین قـوانین  ، المللی بینو نبایدهاي 
المللی و  بینالمللی و اجرایی کردن هنجارهاي  بین هفعاالن عرص

همگـی ابعـاد مختلـف مشـارکت سـازما     ، بر اجراي مطلـوب ایـن هنجارهـا   
õ .المللی است بیني هنجارهاي گیر شکل در نهاد مردمغیردولتی 

    

                                                                 
و مربوط به شرکت سـازمان  ههایی که تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

هـاي متخصـص تـالش     سـازمان گذاري بود، نشان داد که چگونه  یند قانوناغیردولتی در فر
هاي کتبی و شفاهی را بـه اسـناد الـزام    از بیانیهبرگرفته سري اصول اخالقی  کنند یک

هاي غیردولتی در زمینه حقوق بشر آنها را شـبیه   تبلیغات مذهبی سازمان. قانونی تبدیل کنند
آنها حق اعمال شکل خاصی از اخالق را دارند: کند می» کلیساهاي سکوالر

هـاي غیردولتـی بخشـی از یـک      بنابراین سـازمان  ؛تخصص یا علم خود را تقویت کنند
المللی را بهبود مـی  جنبش مترقی هستند که ویژگی الزامی و قانونی هنجارهاي بین

شده جهانی منجر به تعریف یک حقوق بـین  وفاداري و رعایت اصول شناخته
مسئلهاین ). Laroche, 2001(نامند  آن را حقوق جهانی میکه گاهی 

به عبارت دیگـر، فـرد حـق دارد در خلـوت      ؛درباره حقوق مردم سرتاسر دنیاست 
ش بـه او احتـرام گذاشـته شـود    ا تخود ایمن باشد و بدون در نظر گرفتن نوع ملی

ه وضوح برگرفته از همین رویکرد اسـت هاي ملی ب صالحیت جهانی براي دادگاه
قانون براي حقوق بشر نشان دهنده مراحل نخست ایجاد چنـین جامعـه جهـانی   

Anderson Gold, 2001(، برد کـه نقـض حقـوق بشـر در هـر       زیرا این آگاهی را در ما باال می
Kant, 1991(اي از جهان به منزله نقض حقوق در کل جهان است 

آگاهی، بهبود و تضمین اجراي بهتر حقوق بین يغیردولتی منجر به ارتقا
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همگانی
 یاخالق

2 .
از تنوع فراوانی برخوردار است

و نبایدهاي 
فعاالن عرص

بر اجراي مطلـوب ایـن هنجارهـا   
غیردولتی 

  
  

 نمونه. 1
غیردولتی در فر

کنند یک می
قانونی تبدیل کنند

کلیساهاي سکوالر«
تخصص یا علم خود را تقویت کنند ،آن

جنبش مترقی هستند که ویژگی الزامی و قانونی هنجارهاي بین
وفاداري و رعایت اصول شناخته

که گاهی  شده
)1991( 

خود ایمن باشد و بدون در نظر گرفتن نوع ملی
صالحیت جهانی براي دادگاه

قانون براي حقوق بشر نشان دهنده مراحل نخست ایجاد چنـین جامعـه جهـانی   
)Anderson Gold, 2001

اي از جهان به منزله نقض حقوق در کل جهان است  نقطه
غیردولتی منجر به ارتقا
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، »المللـی  بـین و اجراي قواعـد  

مجلـه تحقیقـات حقـوقی    

: تهران، چاپ نخست، هاي غیردولتی و حقوق بشر

  .نشر گنج دانش: تهران
ـ فر: متـرجم  ی، دون مجلسـ ی

  .المللی بیندفتر مطالعات سیاسی و 
رد کـ بـر عمل  تأکیـد بـا   ی

  .و تابستان ، بهار
، »ي غیردولتی در ایـران ها

  .و تابستان
Anderson-Gold, S. 2001
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