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 چکیده

 
  

ثیر مفهوم وآموزه أهاي زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تمروزه بسیاري از جنبه ا
میالدي به بعدعموم  90از دهه. ن در حال تغییر، تحول و شکل گیري می باشدجهانی شد

مفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقارب 
جهانی شدن . است کیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفتهیافته و با ت

حقوق، حداقل در برخی از حوزه ها من جمله حقوق بشر به عنوان یک واقعیت مسلم، در حال 
از لحاظ فرهنگ به  نهااانسـ این نـوع جهـانی شدن بـر مبناي نــزدیک شدن. روي دادن است

در  نهااارزش ها، باورهـا، آگاهی ها، رفتارها ونهادهاي مشترکی که انس یکدیگر و پذیرش وجـود
یا هماهنگ سازي به و یکسان سازي  سراسر جهان دارند، شکل و سیاق می یابد و در دو قالب

فرهنگی و انتخاب روش هماهنگ سازي،  مقاله حاضر با در نظر گرفتن این مبناي. پیش می رود
ارزترین نمونه عملی جهانی شدن حقوق ب حقوق بشر به عنوان به تبیین و تحلیل جهانی شدن

  .پرداخته است
 

جهانی شدن، جهانی شدن حقوق، حقوق بشر، یکسان سازي، : کلیدي گان واژ
  هماهنگ سازي

                                                
جهانی شدن اصول دادرسی «تحت عنوان ) پردیس قم(شگاه تهران مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتري دان. 1

  .می باشد» کیفري در پرتو اسناد بین المللی و منطقه اي حقوق بشر
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  مقدمه
 ها مین منافع ملی با وضعیتأرا در عرصه ت دولت ها شتابان عصر فراصنعت، تحوالت

دورانی که سیاست، امنیت، ؛ مواجه ساخته استاي  سابقه یندهاي جدید و بیآفر و
ها و  زمینه ساز انواع محدویت، فرهنگ، اطالعات و ارتباطات با پسوند جهانی ،اقتصاد

در بدیهی است  .گردیده است دولت هاو  سازمان هاها، نهادها،  گروه براي افراد، امکانات
لل و رفتار بازیگران بین الم  یاستسدلیل پیچیدگی فزاینده عرصه  شرایط کنونی به

یند جهانی آدر نظرگرفتن فر اید باملی ب حقوقمطالعه مفهوم  بین المللی، بررسی و
  .صورت گیرد شدن

از ، )globalize,globalization( نظیر هایی و اصطالح ) Global( جهانیواژه 
درباره  ،دـتاکنون گفتمانی واح اماوارد ادبیات عامه شده  1960هاي  حدود سال

به بیان دیگر  .)112: 1381، گل محمدي( وم جهانی شدن تقریر نشده استـمفه
. ردـب انی رنج میـاع نظري جهـانی شدن، از فقدان یک اجمـکماکان مفهوم جه

جهانی شدن به مانند سایر مفاهیم علوم انسانی و به دلیل ) 308: 1380،تاجیک(
تن حالت سیالیت، عدم گستردگی و شمـول آن بر ابعـاد مختلف زندگی انسـان، داش

نظران و ایجاد آثار  برخورداري از چهارچوب نظري مشترك و ثابت در بین صاحب
  1.عملی بعضاً متضاد و متناقض، داراي تعریف واحد و جهانی نیست

این ابهام از آن  .ابعاد گوناگون است داراياي مبهم، پیچیده و  پدیده جهانی شدن
برخی آن ؛ اند یند دانستهآرـو برخی دیگر آن را فروژه ـاي آن را پ دهـجهت است که ع

 صدد تحمیل فرهنگ مصرف خود با رسوخ که غرب، درمی دانند اي تحمیلی  روژهـرا پ
ها و جریان اطالعات و ارتباطات  ارزشهاي سکوالر از رهگذر تسلط بر رسانهفرهنگ و 

 هاي بشري، گاهیاي براي ارتقاي خود آ برخی دیگر با نگرشی مثبت، آن را عرصه .است
المللی، توسعه ساختار  ، نزدیکی و هماهنگی بیشتر بازیگران بینبین الملل تجارت بهبود
رسانی و نظام اطالعاتی در سطح جهانی و ارتقاي اهمیت دیپلماسی چند   اطالع
  ). 7-6: 1380،دهشیري( اند گرا دانسته جانبه

حافل علمی و دانشگاهی روز به استقبال از این مفهوم و رسوخ آن در م ،با این وجود 
 به بعد عموم مفاهیم سنتی مانند 90به ویژه از دهه. روز بیشتر و گسترده تر می شود

                                                
تشدید  معنايجهانی شدن به : که  کند می تعریفجهانی شدن را این گونه ، آنتونی گیدنزصاحب نظر معروف .  1

دهد که هر رویداد  هاي مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند می روابطی که موقعیت. استروابط اجتماعی جهانی 
، گیدنز: ك .ر. گیرد و برعکس محلی، تحت تأثیر رویدادهاي دیگري که کیلومترها با آن فاصله دارند شکل می

  .77و  76: 1377
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سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، اطالعات و ارتباطات و حقوق بشر با پسوند جهانی 
. دتقارب یافته و با تکیه بر این پسوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار می گیرن

بـر این اساس آنچه که با در نظـرگرفتن موضوع مقاله حاضر مد نظر ماست، مفهومی 
از لحاظ فرهنگ به یکدیگر و  نهاااست که جهانی شدن را در قالب نزدیک شدن انس

در  نهااپذیرش وجود ارزش ها، باورها، آگاهی ها، رفتارها و نهادهاي مشترکی که انس
   .)87: 1378،هانتینگتون( سراسر جهان دارند، تحلیل می کند

مفهـومی که در عین حال متضمن این ضرورت و تحول نیز می باشد که در عصر  
حاضر، حاکمیت هاي ملی باید اغلب حوزه هاي سنتی حاکمیت ملی را در ارتبـاط با 

در واقع این . معیـارها و هنجارهاي بین المللی همـاهنگ و مشتـرك تعـریف نمایند
، توحیدفام(است  1»دولت حداقل«اي از دولت، یعنی پیدایش مفهوم تازها یند برابر بآفـر

اط با ـولیت دولت، باید در ارتبئهاي سنتی مس وزهـح که بر اساس آن اغلب) 17: 1382
براي تحقق  .)13: 1382هلد،( ریف شودـاهنگ تعـالمللی هم ارهاي بینـمعیارها و هنج

. پیشنهاد می کند "جهان وطنی دموکراسیالگوي "چهارچوبی به نام  "هلد"این امر 
یکی از ویژگی هاي اساسی این طرح، حاکمیت اصول اخالقی و ارزش هاي بنیادین 
عدالت اجتماعی، دموکراسی، حقوق بشر، امنیت انسان، حکومت قانون و همبستگی در 

  .)125: 1386رشیدي، ( سطح جهان می باشد
رده و چندجانبه، تمامی جنبه هاي یند گستآامروزه جهانی شدن به عنوان یک فر 

از . ثیر قرار داده استأسیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی زندگی بشر را تحت ت
آنجا که تمامی این عرصه ها در عین حال تحت کنترل و نظم ناشی از حقوق ملی 

ثیرپذیري عرصه هاي پیش گفته از أحاکم بر جوامع مختلف می باشد، بدیهی است ت
ثر ساخته و در آستانه أانی شدن، حقوق حاکم بر این عرصه ها را نیز متیند جهآفـر

به عبارت دیگر می توان گفت که  .)38: 1385حسینی، ( تغییر و تحول قرار داده است
امروزه جهانی شدن حقوق به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بستر 

اي بین الملل و حقوق بشر در ، حقوق اقتصادي، حقوق جز)توسعه لیبرالیسم(سیاسی
هر چند که باید قایل به این  .)460:  2006هالی دي، ( حال تکوین و تحقق است

                                                
چندان الملل  بین حقوق حاکمیت، امروزه با تحوالت، غیرقابل تقسیم و نامحدود بودن  م مطلقیهامفدر حقیقت . 1

تواند باقی بماند و اگر بخواهد با  با شرایط موجود جهان، حاکمیت با مفهوم سنتی آن، دیگر نمی .سازگار نیست
  )16: 1382روحانی، : ك.ر(. المللی است معنایش نفی همکاري هاي بین ،همان مفهوم سنتی خود باقی بماند
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مـوضوع نیز بود که جهـانی شدن حقوق در مفهوم کالسیک آن، سابقه اي بسیار 
  .طوالنی در تاریخ بشریت دارد

  
  جهانی شدن حقوق) الف
راتـی کـه بـا توجـه بـه خصوصـیات و       اي از قواعـد و مقر  به عنوان مجموعـه » حقوق«

شـود، در کشـورهاي مختلـف،     نیازهاي هر جامعه، براي تنظیم روابط اجتماعی وضع مـی 
اشـاره دارد کـه تـا چـه حـد       بـه ایـن امـر   » جهانی شدن حقوق«اصطالح . متفاوت است

واعد ـوعه قـ ـمجمـ ن ایـ  ؛کـل جهـان حـاکم اسـت     وقی برـمجموعه واحدي از قواعد حق
جهـانی   المللی تجویز شود، به وسـیله اجمـاع   به وسیله یک نهاد بین کن استـد ممـواح

از دیربـاز، نزدیـک کـردن     .کلیه نقاط دنیا باشد پذیرفته شود یا نتیجه تحوالت موازي در
  .حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد وحدت حقوقی، مورد توجه علماي حقوق بوده است

مقـررات متحدالشـکل در سـطح     سیس هنجارها و قواعد حقوقی فراگیـر و ضـرورت  أت
هـاي   ها، مکاتب و متفکران گونـاگون بـوده و تـالش    مورد توجه گروهداخلی و بین المللی 

اندیشـه جهـانی بـودن قواعـد و     . صـورت گرفتـه اسـت    گیـري آن  براي شکل فراوانی نیز
هنجارهاي حقوقی، یا به تعبیر دیگر محدود نبودن قواعد و هنجارهاي حقوقی به قلمـرو  

نی و افراد معین داخل در آن، اندیشـه بـی سـابقه و نوپیـدا نیسـت؛ ایـن اندیشـه        سرزمی
ریشه در تاریخ کهن بشر دارد و امپراطوري هاي بزرگ و به ویژه ادیـان آسـمانی و الهـی    
که با داعیه تربیت انسان و رفـع معضـالت و مشـکالت اجتمـاعی او در مقـاطع مختلـف       

نوعاً قوانین و ضـوابط حقـوقی فراگیـر و جهـانی     تاریخ در عرصه اجتماع ظهور کرده اند، 
  .)131: 1383لوي برول،( عرضه داشته اند

آرمـان   ورات ذهنـی خـویش،  ـتصـ  در قدیمی، پردازان بسیاري از پژوهشگران و نظریه
الـدین   شـهاب ، 1»مدینـه فاضـله  «افالطـون و فـارابی از   ؛ مـثالً  انـد  پروراندهرا  شهرهایی

و البتـه  » شـهرخدا «آگوسـتین از   ،»اتوپیـا «از »راس مـو تومـ «، »ناکجاآباد«ز سهروردي ا

                                                
براي  نهااجامعه اي است که در آن تمامی انس) مدنی جهانی استکه همان جامعه (از نظر فارابی مدینه بزرگ . 1

نظم این همکاري باید به صورتی باشد که هر یک از جوامع . رسیدن به کمال سعادت با یکدیگر همکاري کنند
مستحیل کند، به سمت هدف مشترك ) یعنی جامعه جهانی(را بی آنکه در جامعه بزرگ ) یعنی جوامع ملی(میانه 

تهران، نشر علم، ، حقـوق بین الملل  معاهدات، ...فلسفی، هدایت ا: ك .ر. را با هم یکدل سازد آنهاو سوق دهد 
 .71و  70، صص 1379
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بـه    1.)11: 1381ضـیایی بیگـدلی،  ( اند ، سخن گفته»جامعه مهدوي«از  متفکران شیعی
، قـوانینی وجـود دارد   نظام حاکم بر جهان باید یک نظام واحد باشـد » سیسرون«اعتقاد 

ا به شـکل یکسـان قابـل    که جاودانه و تغییر ناپذیرند و براي همه ملت ها در تمام عصره
بر این عقیده بود که آنچـه مربـوط بـه     18در قرن » فرانسوا ماري آرونه ولتر« 2.اجراست

طبیعت انسانی است، در سراسر دنیا شـبیه بـه یکـدیگر اسـت، در نتیجـه عمـق و درون       
در جوامـع   نهاابر این اساس می توان براي تمـامی انسـ  . اجتماعات شبیه به هم می باشد

در قـرن  » ایمانوئـل کانـت  « .)17: 1363 نراقـی، ( وق و قوانین یکسان قائل بودمختلف حق
اصالت  فـرد و اهمیـت   . توجه زیادي به آزادي، فـردیت و اخالق فـردي داشت 19و  18

آزادي که کانت بـر آن تاکید می ورزید، موجب گسترش فکر تساوي حقوق افـراد و پایـه   
کانت و اقبال جهانی آن تـا بـدان پایـه     هظریاهمیت ن. شد» حقوق جهانی«ریزي اندیشه 

بـزرگ منشـور ملـل متحـد و      هالملل در دو عرصـ  بوده است که توسعه و رشد حقوق بین
مـورد   توجـه بـه آن   المللی حقـوق بشـر، همـواره و در مـوارد بسـیار، بـا       منشورهاي بین

   .)121: 1381و  1380،فلسفی ( سنجش و ارزیابی قرار گرفته است
برتر یا اصول و معیارهاي حقوقی با منشاء الهـی یـا عقلـی کـه فراتـر از      نظریه حقوق  

بوده و بر تمام افراد بشر قابل اجرا باشد، قرن هـا در دنیـاي غـرب حـاکم      قانونگذاراراده 
حیـات   ۀبـا تثبیـت رویکردهـاي تحققـی، از عرصـ      19ایـن دیـدگاه فقـط در قـرن     . بود

زیـرا رشـد ملـی گرایـی در قـرن نـوزدهم        .)96: 1383 حسینی نـژاد، ( اجتماعی افول کرد
موجب شد هر کشوري متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشـکل و یکسـانی را   
در داخل مرزهاي ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجـاد حقـوق مشـترك    

با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترك و رشـد ملـی گرایـی    . عمالً به فراموشی سپرده شود
، یکسان سازي مقررات حقوقی به داخل مرزها محدود شـد و کشـورها یکـی    19قرن در 

هـر  . پس از دیگري به یکسان سازي مقررات حقوقی در داخل مرزهاي خود اقدام کردنـد 
چند اندیشه جهانگرایی در حقوق در ایجاد وحـدت حقـوقی بـین کشـورها بـا موفقیـت       

تـــاثیرات مهمـی در یکسـان سـازي      زیادي همراه نبود، ولی این انـدیشه در سطح ملی
حقــوق به همـراه داشت که می توان آن را مقدمه تحقق آرمان ایجـاد حقـوق مشـترك    

بـه   1900ــ 1896و آلمـان در   1865، ایتالیـا در  1804مثالً فرانسـه در   .جهانی دانست

                                                
، مجموعه )چالش قرن بیست و یکم(ضیایی بیگدلی، محمدرضا، جهانی شدن حقوق بین الملل : ك .و نیز ر. 1

  . 81، ص1385فردوسی مشهد، مقاالت همایش جهانی شدن حقوق و چالش هاي آن، دانشگاه 
2. Marcelo.g.Kohen, Europe and the Standarzation of law: past and present, p.3: 
www. Unigc. Ch/cof/75eme /globalization /files/kohen.pdf. 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
  1391بهار ،36، سال چهاردهم، شمارهحقوقفصلنامه پژوهش / 6

 

هاي متفاوتی که در هـر یـک از ایـن کشـورها اجـرا       وحدت حقوقی دست یافتند و عرف
ترتیـب، فکـر یکسـان کـردن حقـوق       جاي خود را به حقوق واحـدي داد و بـدین  شد،  می

   .)57: 1384شیروي، ( رونق گرفتفراملی 
در قرن بیستم و پـس از پایـان جنـگ جهـانی اول، موضـوع وحـدت بخشـیدن بـه            

بـر خـالف   . مقررات حقوقی و ایجاد مقررات متحدالشکل، تجدید حیات دوباره اي یافـت 
هـاي اخیـر نـه صـرفاً بـر مبنـاي فلسـفی و         هم و نوزدهم، تالشکوشش هاي قرن هجد

هـا و   مطالعـات، پـژوهش  . ها و عمل گرایـی اسـتوار بـود    تجریدي بلکه بر اساس واقعیت
کوشش هاي قـرن بیسـتم در جهـت تحقـق حقـوق مشـترك جهـانی و ایجـاد مقـررات          

جهـت  متحدالشکل بیش از اینکه مبتنی بر مباحث نظـري و فلسـفی باشـد، تالشـی در     
تسهیل مبادالت تجاري و اقتصادي بین کشورها بوده که موفقیت نسبتاً چشم گیري بـه  

البته گرایش هاي ملی گرایانه در طول قرن بیستم، همچنـان بـه    .)58: همان( دست آورد
عنوان سد محکمی در برابر فرضیه حقوق مشترك جهانی و ایجاد مقـررات متحدالشـکل   

این روند را مختل و آن را محدود بـه مباحـث نظـري     به حساب می آمد که عمالً حرکت
در خصوص محاسن، معایب، امکان و شیوه هـاي وحـدت حقـوقی در بـین صـاحبنظران      

  .  نمود
اگرچه در گذشته اي نه چندان دور، مسـأله وحـدت حقـوق در جامعـۀ جهـانی بـه           

درنوردیـده   رویا شباهت داشت، اما در حال حاضر جهانی شدن حقوق، مرز افسـانه هـا را  
و به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بستر تحـوالت سیاسی جامعـه بشـري   

جهانی شدن حقـوق یـک   به واقع  .)38: 1380توحیدي فرد،( در حال تکوین و تحقق است
ینـدي کـه بـا    افر. هـاي حقـوقی اسـت    یند واقعی و گریزناپذیر در بسـیاري از شـاخه  افر

  یقی و بـا توسـعه تـدریجی حقـوق بـین الملـل بـه پـیش         رش مطالعات حقوق تطبـگست
  . می رود

؛ از آنجـا کـه از نقطـه    هاست یند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشافر 
نظر فلسفه سیاسی در برخی از کشورها اطاعـت مـردم از دولـت یـک وظیفـه و تکلیـف       

طاعـت و اداي تکلیـف   انسانی ـ الهی است، در این نوع حکومت ها مفهوم شهروندي، در ا 
این حکومت ها به لحاظ سـوء اسـتفاده از حقـوق مـردم و حاکمیـت برخـی       . نهفته است

جهـانی  . دیدگاه هاي غیر مبتنی بر دموکراسی، با نوعی بحران مشروعیت روبـرو هسـتند  
کردن مقررات از تضمینات مناسب جهت برخـوردار سـاختن ایـن گونـه از شـهروندان از      

ــه حقــوق و . تحــداقل حقــوق انســانی اســ ــه روز دامنــه گــرایش ب ــراي همــین روز ب   ب
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آزادي هاي فردي، گسترده تر شده و زیر بناي فلسفی و روندي که در قالب آن، الگـوي   
  .حقوق بشر جهانی عرضه می گردد مورد استقبال است

از سوي دیگر جهانی شدن حقوق ممکن است بر اساس تئوري دیگري که بـه تئـوري    
ت دارد توجیه گردد؛ برخی از عالمـان فلسـفۀ سیاسـی بـا ایـن      شهر» خردورزي جمعی«

خطا پذیري کمتري دارد و خطاي اقلیـت بیشـتر اسـت، خـرد       استدالل که خرد جمعی،
جمعی را به عنوان هیأت بسیار متفاوتی از خرد فردي، معتبر و واحد جایگـاه رفیـع مـی    

اگـر  ... اصوالً اعمال قـوانین به زعم این صاحبنظران، حکومت بر افراد یک جامعه و . دانند
ناشی از اشتباه باشد، در بسیاري از موارد ممکن است متضمن ضـرر و زیـانی باشـد کـه     

اجتماع عقول و مجمع خردمنـدان جامعـۀ جهـانی مـی توانـد      . عموماً قابل جبران نیست
اشتباهات را به حداقل ممکن تقلیل داده، ضرر و زیان احتمالی را تا حد معقـول کـاهش   

  .)45: 1380توحیدي فرد،( دهد
نظـامی جـامع از    ،انـد  تعدادي از نظریـه پـردازان حقـوق سـعی کـرده     بر همین اساس 

هنجارهاي حقوق بشر پی ریزي کنند که مبتنی بر رهیافتی ارزشی اسـت و بـر حمایـت    
این اصول و هنجارهـاي جهـانی، نـاظر     .)122: 1959دوگـال، ( از کرامت انسان تمرکز دارد

و بنیادین می باشند که به عنوان حقوق ذاتی افراد به دلیل ابتنـاي بـر   بر حقوق اساسی 
کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افـراد در مقابـل دولـت و جامعـه     
تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام بـه حقـوق مزبـور، ملـزم و مکلـف تلقـی       

می شـود غیرانحصـاري اسـت و در آن،    جهانشمولی اي که از این رهگذر عرضه . شده اند
، خـود،  آنهـا تمامی فرهنگ ها مورد شناسایی قرار می گیرند به این شرط که هر یـک از  

  .) 292: 1388شریفی،(»باشد نهااقائل به برابري شان تمامی انس
  

  راهکارهاي جهانی شدن حقوق     ) ب
بـه کمـک   ی مشـترك  ، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقجهانی شدن حقوق یندافردر 

چیـز   در پدیدار شدن قواعد مشـترك، بـیش از هـر   . کشف یا ابداع شوندحقوق تطبیقی 
در ایـن مرحلـه   . هاي مشترك زیست بین المللی بشري تأثیرگذار اسـت  نیازها و ضرورت

تدوین معاهدات، بسـتر الزم بـراي    یاي بین المللی سازمان هاحقوق بین الملل از طریق 
در مرحلـه دوم هنجارهـاي مشـترك از    . حقوق را فراهم مـی آورد پیشرفت جهانی شدن 

. هـاي حقـوقی تبـدیل مـی شـود      هاي حقوقی داخلی به قوانینی براي نظام رهگذر نظام
هـا را   دولـت » مسـؤولیت بـین المللـی   «حقوق بین الملل از منظر ممکن است اینجا نیز 

رفـی بـین المللـی شـان     نسبت به اصالح قوانین داخلی در راستاي تعهدات قراردادي و ع
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اساس الگوهاي قابل پـذیرش خـود، تصـویري از     هاي حقوقی داخلی بر ملزم کند و نظام
  . گذارندبقواعد حقوقی را به نمایش » یکسانی«یا » هماهنگی«

تا چندي پیش تنها گزینه ممکن جهت دستیابی به وحدت حقوق، همکـاري سیاسـی   
یـان دولـت هـاي حـاکم و همزیسـتی      همکـاري، تقسـیم دنیـا م   «بین دول مختلف بود؛ 

از آنجـایی کـه در فراینـد همکـاري ایجـاد      . ید مـی کنـد  أیسیستم هاي حقوقی ملی را ت
رابطه بر پایه بی اعتمادي میان دولت ها، که بطور طبیعی از حاکمیت هـر دولـت شـکل    
می گیرد، در نتیجه، ترازنامه این نوع همگرایـی، از لحـاظ کـارایی بـه طـور کلـی منفـی        

   .)149: 1387مسه،(»است
بر این اساس باید امروزه در ساخت و بناي حقوق مشترك، راه سنتی همکاري بین 

را کنار گذاشت زیرا تنها هدف آن ) به عنوان مثال استرداد یا معاضدت کیفري(الدول 
 آنهاو نه تاثیر گذاري بر تحول ) داخلی(تضمین کارایی بهتر نظام هاي ملی 

براي همین در این خصوص می توان از سیستم ادغام  )190: 1376مارتی،.(است
 ]همکاري[عکسادغـام، بـر. نظام هاي حقوقی بهره برد )هماهنگ سازي و یگانه سازي(

ادغام .مگـرایی میان سیستم هاي ملی استبه دنبال فـراتر رفتن از مـرزها و کاهش ناه
ا یا همان قابل درجه بندي است؛ نخستین شکل آن نزدیک سازي ساده سیستم ه

) Unification(و شکل دوم آن یگانه سازي )Harmonization( ازيهماهنگ س
ناگفته نماند که انتخاب بین یگانه سازي و هماهنگ سازي قبل از  .)150:همان( است

  .)121: 1378مارتی،(هر چیز بر اساس معیارهاي سیاسی صورت می گیرد
  

  ) :یکسان سازي(ـ یگانه سازي  1
دلیل تقابل با تفاوت هاي اقتصادي، فــرهنگی و سیاسی، امري  یکسان سـازي به

زیرا وحدت حقوق متاثر از عنصر حاکمیت  .)32: 2001ریتز،( استثنایی تلقی می شود
ي نهااو امکان تحقق آن در خصوص نهادها و بنی) 161: 1383پرادل،(ملی است 

امکان وحدت و باید معتقد به عدم ) 136: 1371ردیر،.(حقوقی ممکن نمی باشد
استدالل می کند که باید بین نظریات  "بویل" .)127: 1371گورویچ،( حقیقی بود

تفاوت قائل شد؛ تفاوت هاي  ،مطرح در عالم حقوق و امکان اجراي آن در عرصه عمل
 ناشی از مذهب، سنت و فرهنگ می تواند چالش جدي در برابر وحدت حقوق باشد

وسل به یکسان سازي جاه طلبانه ترین بر همین اساس ت .)112: 2002بویل، (
استراتژي است؛ زیرا مستلزم تصویب قواعد واحد و به تبع آنان التزام به رعایت این 

این استراتژي در عمل فقط هنگامی قابل اجرا است که وحدت تفاسیر از . قواعد است
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ه البته در این حوز .)121 :1378مارتی،(قواعد توسط دادگستري واحد تضمین گردد 
خطر اعمال زور در ایجاد قواعد حقوقی و تحمیل برخی از اصول خاص به انگیزه منافع 

  ) 294: 1375دله، ...(ملی و عموماً اقتصادي وجود دارد
بر این اساس توسل به سیاست یگانه سازي تنها در صورتی امکان پذیر است که  

و آداب یکسان و  نظام هاي حقوقی مورد نظر مبتنی بر حاکمیت هاي مشابه و فرهنگ
شکل گیري نظام واحد بر اساس این وضعیت به . حتی وضعیت اقتصادي مشابه باشند
  :یکی از دو طریق زیر انجام می گیرد 

  .ـ تعین اصول و معیارهاي الزم االجرا در همه نظام ها و تعیین یک نظام حداقلی
  .هاـ تنظیم و تصویب مجموعه واحد از قوانین و اجراي آن در همه کشور

در حقیقت ارائه این راهکارهاي دوگانه، به دلیل وجود قواعد و مقررات عدیده در 
در عـرصه جهانی از لحاظ تعلق این مقررات به حوزه ها و . عرصه جهانی می باشد

موضوعات قدیمی و جدید، می توان این قوانین را به دو دسته تقسیم بندي نمود؛ از 
از طرف دیگر  ،ل مقررات حقوقی وجود داشته استیک طرف در برخی از قلمروها از قب

در برخی از قلمروها به دلیل تعلق به موضوعات و تحـوالت نوین، مقـررات حقـوقی 
برهمین منوال، یکسان سازي در خصوص قلمرو اول . الزم وجـود ندارد یا کافی نیست

ظام ها و تعیین با کمک راهکار اول یعنی تعین اصـول و معیارهاي الزم االجرا در همه ن
در این شیوه دولت ها مقررات داخلی خود را مطابق . یک نظام حداقلی انجام می گیرد

. با استانداردهاي مشترك و همسان، تعدیل یا اصالح و حتی مورد نسخ قرار می دهند
اما در خصوص قلمرو دوم از راهکار دوم، یعنی تنظیم و تصویب مجموعه واحد از 

مقررات مربوط به حوزه فعالیت . ر همه کشورها استفاده می گرددقوانین و اجراي آن د
 1هاي اقتصادي، اینترنت، محیط زیست، مسائل مربوط به زیست جمعی، جرایم فراملی

  . و تروریسم از نمونه هاي بارز در این عرصه می باشند
در خصوص یکسان سازي، تجربیات کشورهاي اروپایی مثال زدنی و الگوي بسیار 

مشابهت حقوقی در سطح قاره اروپا، امري . راي سایر کشورهاي جهان استخوبی ب
انکارناپذیر بوده و تشکیل اتحـادیه اروپـا در غالب زمینه ها، حقـوق یکسانی را در 

                                                
 2000وین راجع به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، کنوانسیون 1988کنوانسیون . 1 
از نمونه هاي ) ـ مریدا2003(ازمان ملل علیه جرایم فراملی سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با فسادس

و را امضاء مریدا کنوانسیون ) 2003دسامبر  9( 29/9/1382ایران در تاریخ   .عملی این موضوع می باشد
  . ادآن را مورد تصویب قرار د) در مجمع تشخیص مصلحت نظام( 20/7/1387در تاریخ 
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اروپاي امروز حــاکم ساخته و روند یکسان سازي هر چه بیشتر در این قاره همچنان 
یرا کشورهاي اروپایی داراي یک سطح توسعه ز .)50و 49: 1385شایگان فرد،( ادامه دارد

این دولت ها از یک برابري واقعی در حاکمیت برخـوردارند و داراي اقتصـادي . هستند
به یک شکل زندگی می کنند و به طور محسوس در  آنهاهمگن می باشند و مـردمان 

  .)203: 1370فلوري،(دامن یک فلسفه رشد و پرورش یافته اند 
در بعضی موضوعات؛ مثل امور در این کشورها  اد وحدت حقوقیروند ایجالبته 

وضوعات دیگري از قبیل امور مربوط به خانواده بوده ـتر از م تجاري، به مراتب، موفق
از سوي دیگر، در  .سنن، اخالق و فرهنگ یک جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد است که با

حقوقی و شرایط اجتماعی و  کشورهایی که در یک منطقه هستند و یا از جهت مبانی
تر خواهد  اقتصادي، از تجانس بیشتري برخوردارند، ایجاد وحدت حقوقی، امري عملی

تنها در   رك بسیار، نهـبود؛ مثالً کشورهاي اسکاندیناوي به جهت عالیق مشت
وضوعات مربوط به تجارت؛ مثل چک یا اعتبار اسنادي، بلکه در مسائل غیرمالی؛ از ـم

) 973: 2006کاسسه،(.اند واندگی و آثار نکاح نیز قواعد یکسانی را پذیرفتهقبیل فرزندخ
ژنو درباره اسناد تجاري، نمونه دیگري از ایجاد تفاهم بین کشورها  1930کنوانسیون

کشورهاي بسیاري از قبیل دانمارك، سوئد، نروژ، .براي نیل به وحدت حقوقی است
کنوانسیون، قواعد واحدي را  از امضاي این یونان، اتریش،آلمان، ایتالیا و فرانسه، پس

هاي  درباره اسناد تجاري در قوانین داخلی خود وارد کردند و به بسیاري از نگرانی
   .)248: 1382، خمامی زاده( کنندگان از این اسناد پایان دادند استفاده

اند که اولین آن  اي کمک گرفته از سه ستون پایه وحدت حقوقیها براي  اروپایی
هایی همچون کمیسیون اروپا و  نهاده ؛اروپایی و نهادهاي مشترك آن است  امعهج

عالوه بر آن سیاست مشترك خارجی و امنیت . اند ریزي شده پارلمان بر این اساس پایه
ایجاد امور قضایی . مشترك نیز به عنوان ستون دوم اروپایی مدنظر قرار گرفته است

 .آید ا نیز ستون سوم این بنیان به حساب میمشترك در سایه دیوان دادگستري اروپ
با پرداختن به مسایل قضایی قصد دارند تا با یکپارچه کردن سیاست کشورهاي  آنها

عضو در مواردي چون پناهندگی، مهاجرت، گمرك، مواد مخدر، جرم و جنایت، یک 
   .دنتر به وحدت ایجاد نمای محیط امن براي رسیدن هر چه سریع

نیز نشانه هایی از یکسان سازي در عرصه حقوق کیفري ماهوي و در قاره آمریکا 
در این قاره دو قانون تحت عنوان قانون مدل جزاي عمومی . شکلی مشهود است

به عنوان قوانین مدل  1988و قانون مدل آیین دادرسی کیفري  1971آمریکاي التین 
ن قوانین داخلی جهانی، به شکل وسیعی توسط کشورهاي بولیوي و کستاریکا در تدوی
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در خود ایاالت متحده به دلیل  .)47: 1387ازر،( مورد استفاده و تقلید قرار گرفته است
 1962ي ایالت هاي مختلف، در سال قانونگذارتفاوت هاي موجود در سیستم هاي 

  .)94: 2002استاپرت،( قانون مدل جزایی جهت بهره برداري ایاالت مختف تهیه شد
ر عرصه جهانی نباید از اقدامات مرتبط با دادگاه کیفري در خصوص یکسان سازي د

دلیل چنین . بین المللی در خصوص جرم انگاري نقض فاحش حقوق بشر غافل گردید
وحدتی را در تدوین قواعد حقوقی باید در عدم وجود سابقه براي چنین جرایمی در 

گاه کیفري الهه در مورد جرائم بین المللی که داد. نظام هاي حقوقی ملی جستجو کرد
را مجازات می کند قطعاً می توان گفت قواعد چه از نظر تعریف و چه از نظر اعمال  آنها
روشن است . یگانه سازي شده اند، البته در حدود صالحیت هاي این دادگاه خاص آنها

که چنین یگانه سازیی در شرایط کنونی تنها در بخش هاي کامالً محدودي، مثل 
گی و جنایات علیه بشریت که در سکوت قوانین ملی یکباره در مجازات جنایات جن

حقوق بین الملل تعریف شدند، میسر است و یا در مناطقی مثل اروپا که داراي 
در واقع اساسنامه دیوان کیفري بین المللی با اتکاء بر این . هماهنگی نسبی هستند

رفاً یک تبعه از کشور مفهوم که یک انسان به عنوان یک عضـو خانواده بشري و نه صـ
جرایم علیه این انسان ) 271: 1383نجفی ابرندآبادي و خزانی، (به حساب می آید،» خاص

را در هـر مکان و زمـانی به شـرط مطابقت با مقـررات ماهوي اساسنامه جـرم و قابل 
دیوان در زمینه آیین دادرسی کیفري نیز  .)100- 59: 1378ورله،( مجازات می شناسد

بین المللی جهت رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه، با در نظر گرفتن کیفري 
با بهره گیري از ) 174: 1378و سورل،  روییز(استاندارد واحدي به نام دادرسی عادالنه

قواعد و سنن حقوقی دو نظام کامن ال و رومی ـ ژرمنی آیین دادرسی واحدي را به 
   .)238تا  185 :1386 و امبوس، 381-303 :1384، صادقی( معرض اجرا گذاشته است

با این وجود همانندسازي حقوق داخلی کشورهاي اروپایی را، نمی توان به همه 
که  کشورهاي دنیا تعمیم داد و تنوع  فرهنگ ها و تمدن بشري کشورهاي مختلف را

محصول سیر تاریخی و تمدنی و ساختارهاي اجتماعی جوامع بشري است نادیده 
لذا با در نظر گرفتن تفاوت هاي سیاسی، فـرهنگی،  .)50و 49: 1385شایگان فرد،( گرفت

تمدنی و عقیــدتی جـــوامع مختلف که سد راه یکســان سازي می باشند، امــروزه 
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: 2002آنتاناس،( گ سازي توصیه می گرددبراي جهــانی شدن حقــوق روش هماهن
8(1.                         

                                                                                                                                                                                                
  :ـ  هماهنگ سازي  2

. همانگونه که عنوان شد یگانه سازي در سطح جهانی امري استثنایی تلقی می شود
نیز به آن تصریح می کند که رویه هاي ملی هنوز دور از  "دوپوي.م.پ"چیزي که 

در حقیقت، یکدست سازي به معناي برخـورداري از قـواعد «. یکدست شدن هستند
اما، هماهنگ سازي، به عنوان . الزم به نظر نمی رسد کامالً یکسان در نگاه نخست

فرایند نزدیک سازي پیرامون اصول راهبردي مشترك، براي تطابق سیستم هاي ملی 
مخصوصاً اینکه موضوع هماهنگ سازي با اصل  .)311: 1386مارتی، (»ضروري است

نگ مراد از هماه .)902: 2009آنتونی،( حاکمیت دولت ها سازگاري بیشتري دارد
دولت ها نسبت به یکدیگــر متفاوت باقی ) داخلی(سازي این است که مقــررات ملی 

می مانند، لیکن تالش می شود که این مقررات آن گونه به هم نزدیک شوند که با هم 
در واقع در این شیـوه ایجـاد  .)193: 1376مارتی، ( شوند )Compatible(سازگار

هاي مختلف حـول استانـداردهاي  متفـاوت نظام مقـرراتنوایی میان  سـازگاري و هم
و مقررات مختلف و  .)701: 1991بودمن،( مـورد توافق، هدف نهایی تلقی می شود

احیاناً متضاد تا جایی که امکان داشته باشد به هم نزدیک می شوند، بدون انتظار این 
یعنی تقارب «حساب هماهنگ سازي  با این. که تفاوتها به کلی از میان برداشته شود

در حالی که قواعد به یکدیگر نزدیک تر می شوند می توانند متفاوت : نظامهاي حقوقی
  )122: 1378مارتی،(».باقی بمانند

تفـاوت اساسی هماهنگ سـازي با یکسـان سازي در این است که در همـاهنگ 
سـازي سعی می شود نظام هاي حقوقی ملی، حول اصول مشترکی گرد آوري شوند، 

در  .)18: 2002کلیپ،( ن اینکه قصدي بر تحمیل این اصـول بر این نظام ها باشدبدو
حالی که در یکسان سـازي سعی بر آن است که اصول راهبردي به عنوان قواعد بین 

همچنین در یکسان سازي شرط . المللی و مشترك، به نظام هاي ملی تحمیل شود
واعد مشترك به دادگاه یا تضمین مناسب وحدت حقوقی، سپردن اختیار تفسیر ق

در حالیکه در هماهنگ سازي . مـرجع واحد مورد قبول نظام هاي حقوقی مختلف است

                                                
به اعتقاد برخی نظام هاي متفاوت اجتماعی، اقتصادي، اعتقادات دینی و حاکمیت سیاسی کشورها از موانع . 1

 )51: 1380زراعت، .(اصلی جهانی شدن حقوق به حساب می آید
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سعی می شود که با سپردن اختیار تفسیر به محاکم ملی، حاشیه امنیتی مناسب براي 
  . در جهت احترام به حاکمیت ملی فراهم شود آنها

اختیار تفسیر به محاکم ملی موافق  البته همیشه هم به این شکل نیست که واگذاري
با موازین و اصول راهبردي مشترك باشد؛ زیرا ممکن است در صورت فقدان کنترل و 
نظارت هاي الزم، عالوه بر اینکه هر گونه هماهنگ سازي از بین برود بلکه موجبات 

 امري که در قضیه دادگاه رواندا و صدور. ایجاد یک تناقض جدي را نیز فراهم نماید
حکم اعدام براي مرتکبان جنایات جنگی در مقایسه با دادگاه هاي بین المللی دیگر 

هر چند که در . مانند یوگسالوي سابق ـ صدور حکم حبس براي خاطیان ـ مشهود بود
این خصوص باید امیدوار به این بود که با توسل به اصول راهبردي مشترك، می توان 

  .ات بربستراه را بر این گونه مسائل و تناقض
در . عنوان شد که هماهنگ سازي متد مناسبی براي جهانی شدن حقوق است

هماهنگ سازي، جهانی شدن حقوق  بر اساس اصول راهبردي و مشترك به پیش می 
بدین ترتیب می توان گفت که پایه اولیه هماهنگ سازي، شناسایی اصول . رود

سراغ اصول و قواعدي رفت که  در این زمینه باید به. راهبردي مشترك و مقبول است
موضوع حقوق بشر و تبلور . از سوي عمـوم جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است

آن در اسناد منطقه اي و بین المللی می تواند بهترین ابزار جهت شروع هماهنگ 
استانداردهاي بین المللی حقوق بشر در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون . سازي باشد

این استانداردها که بیانگر یک سطح . ان مورد پیش بینی و لحاظ قرار گرفته استو پیم
حداقلی از حقوق مشترك و همسان می باشد، می تواند مبناي مناسبی جهت 

  .هماهنگ سازي در بسیاري از عرصه هاي حقوقی باشد
  

  جهانی شدن حقوق بشر) ج
ل بـا یـک سـاختار نهـادي     حقوق بشر بخش قوام یافته اي از حقـوق بـین الملـ   امروزه 

و دامنـه کـار   ) شامل تعاریف اساسی از حقوق بشر و ساز و کارهاي اجـراي ایـن حقـوق   (
هر کشور واحدي، دست کم یک معاهده به تصویب رسانده اسـت کـه   . بست جهانی است

بـر همـین اسـاس حقــوق     . در برگیرنده تعهداتی درباره حمایت از حقوق بشر می باشـد 
حـوزه حقـوق   . ه قوانین جزو گفتمان جامعه بین المللی شده اسـت بشر به عنوان مجموع

شمول اسـت، و از ایـن حیـث مـی توانـد بـه عنـوان         بشر حاوي ارزش ها و اصول جهان
آن را بخشـی از  بحـث   » اشـتاینر «چیزي که . مبناي هماهنگ سازي مد نظر قرار بگیرد

ول را بایـد سـال   شـروع ایـن حرکـت و تحـ     .)97: 2000اشـتاینر، ( جهانی شدن می داند
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در آن سال اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنـوان یـک اسـتاندارد    . میالدي دانست 1948
عمومی جهانی، براي آینده زنـدگی بشـریت مـورد تصـویب و بـه عنــوان نقطـه شـروع         

تصـویب اعالمیـه   . شکوفایی حقوق بشر بین المللی در سال هاي بعـد از آن قـرار گرفـت   
ــو   ان آغــاز فراینــد جهــانی شــدن حقــوق قلمــداد کــرد جهــانی حقــوق بشــر را، مــی ت

  .)105: 1378مارتی،(
مرحلـه   5سازمان ملل متحد در خصـوص توسـعه و پیشـبرد موضـوع حقـوق بشـر در       

مرحلـه اول کـه فاصـله بـین سـال هـاي       . اقدامات اساسی و مبنایی را انجـام داده اسـت  
را در ) ق بشـر تصویب اعالمیـه جهـانی حقـو   (1948تا ) تصویب منشور ملل متحد(1945

مرحلـه دوم فاصـله سـال هـاي     . بر می گیرد، مرحله استقرار نظام حقوق بشر مـی باشـد  
به پیشرفت و توسعه حقـوق بشـر در قالـب حرکـت بـه سـمت پـذیرش         1966تا  1949

اجراي نظـام حقـوق بشـر مـد     ) 1993تا  1967(در مرحله سوم . میثاقین اختصاص دارد
ق بشر یعنـی دوره چهـارم گسـترش نظـام حقـوق      ترین دوره حقـو مهم. نظر بوده است
 1.در کنفرانس ویـن اتفـاق افتـاد    1955تا  1993کشور در سال هاي  172بشر با حضور 

در خصـوص حقـوق   ) پطـروس غـالی  (در این کنفرانس دبیر کل سابق سازمان ملل متحد
بشر اظهار داشت که زبان بین المللی حقوق بشر به طور نسبی یـک شـکل شـده اسـت،     

بـه اعتقـاد وي    .)90: 1386توحیـدي، ( اینکه برخی از کشورها با آن سازگار نیسـتند ولو 
 قوانین حقوق بشر باید جنبه جهانی داشته و براي همه مردم به طور یکسان عمـل شـود  

بخش نخست اعالمیه وین بر ایـن نکتـه    8بر همین اساس در ماده  .)24: 1377شریفی،(
 .)24: 1377مصـفا و ابراهیمـی،  (شر جهانی استتاکید گردید که تمام مفروضات حقوق ب

 1995حرکت به سمت ضمانت هاي اجرایی جدید در زمینه حقوق بشـر یعنـی از سـال    
  .)820: 1379شریفیان،( تاکنون، مرحله پنجم حقوق بشر به حساب می آید

شـمولی حقـوق بشـر بـر اسـاس میـزان اسـتقبال         در حال حاضر آزمون فرضیه جهان
بـراي نمونـه تـا     .)96: 1377ذاکریـان، ( قوق بشر سنجیده مـی شـود  کشورها از اسناد ح

کشور در میثاق حقـوق مـدنی و سیاسـی،     155کشور جهان  200از مجموع  2002سال 
کشـور در کنوانسـیون    180کشور در میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي،  152

هـر نـوع تبعـیض    کشور در کنوانسـیون محـو    150رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، 
کشـور در کنوانسـیون    192کشـور در کنوانسـیون منـع شـکنجه و      110نژادي، بیش از 

این نوع تایید حقوق بشر مبین جهانی شـدن حقـوق بشـر    . حقوق کـودك عضو شده اند
                                                

کشور ضمن تائید اعالمیه جهانی حقوق بشر، نسبت به آن اعالم تعهد  84) 1986(قبالً در کنفرانس تهران. 1
 . ه بودندنمود
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غیرقابل تفکیک، وابسته به هم و در پیونـد کامـل    حقوقی که .)66: 1373میرزایی،( است
و  را در کلیت خود، به طـور منصـفانه   این حقوق جهانی باید  جامعه .باشند با یکدیگر می

  .)239: 1382گروس اسپیل،( بر پایه برابري اجرا نماید
  

  مقدمات جهانی شدن حقوق بشر )د
رش ـوق بشـر بـه انـدازه اي گستـ    ـامروزه حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقـ 
ال اجـراي آن شـده و اصـول    ـدر قبیافته که الزاماً موجب تعهد و همبستگی بین المللی 

: 1380شـریفیان، (.اکمیت دولت ها در برابر آن گام پـس نهـاده انـد   ـعدم دخالت و حق ح
نه به عنـوان اتبـاع یـک     راد وـافراد از لحاظ بین المللی، به عنوان افدر حال حاضر  )7ـ8

دي شـواه  .)32: 1372 :مهرپـور (دولت، حقوقشان مورد حمایت و تضمین قرار مـی گیـرد   
و گسـترش دامنـه    آنهاکاهش اقتدار  ها، یی دولتابسیاري وجود دارد که بیانگر افول کار

ها مبنـی بـر    صالحیتی که فراتر از ادعاي دولت، ي بین المللی استسازمان هاصالحیت 
بـدین ترتیـب    .)10: 1373،لیـونز ( داشتن صالحیت کامل در زمینه امور داخلی شان است

اکمیت هـاي ملـی و تعـدیل اصـل عـدم مداخلـه در امـور        می توان گفت که فرسایش ح
  .داخلی دولت ها، مقدمه جهانی شدن حقوق بشر محسوب می شود

   
  ا ـ تحدید حاکمیت ملی

در عرصه نظام بـین   مهمیي حقوق بشري، شاهد تحول نهاافزونی یافتن پیم امروزه با
یـت بـه عینـه    تحدید حاکمیت هاي ملی و ظهور مفهوم جدیـدي از حاکم . الملل هستیم

ي سـازمان هـا  و نهادهاي بین المللی،  سازمان هارشد دولت ها  به دلیل . محسوس است
و پیوسـتن  وعه آن ـادهاي زیـر مجمـ  ـــ د و نهـازمان ملل متحــمنطقه اي و بخصوص س

بطور عملی قدم در راه گـذار از حاکمیـت رسـوخ ناپـذیر بـه      ، سازمان هابه این نهادها و 
  رشــــد بــــه طــــوري کــــه برخــــی . شــــته انــــدگذاحاکمیــــت رســــوخ پــــذیر 

عـدم موضـوعیت    ي بـین المللـی و توسـعه حقـوق بـین الملـل را دلیلـی بـر        سازمان ها
از ســوي دیگــر  .)136: 1379ویلیــامز،( حاکمیــت دولــت در دوران معاصــر دانســته انــد

نقـش چشـمگیري در   حاکمیـت   ي ملـی خـارج از  سازمان هـا نهادها و فعالیت روزافزون 
   .)124 :1379موالئی،( داشته است تحدید حاکمیت ملی

 ،حاکمیت ملی روز به روز رسـوخ پـذیرتر گشـته اسـت     ،تحوالت در نتیجه این تغییر و
اکمیت را چنـین تعریـف مـی    ـوق بـین الملـل حـ   ـبه نحوي که امروزه دائره المعارف حق

حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر، بیانگر شرایط حقوقی یک دولـت در صـحنه   « :کند
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لمللی است که صالحیت آن دولت در قلمروش نمی تواند از سوي دیگـر دولـت هـا    بین ا
این حاکمیت با موازین حقوق بین الملـل محـدود مـی    . مورد سئوال و مداخله واقع شود

نـابودي دولـت ملـی    ...«حقیقت آنچه در حال وقوع است، صرفاً  در )408: 1984(».گردد
اري از نقـش  ـروها مشـغول غصـب بسیـ   ـنیو یاحتی کم رنگ شدن آن نیست، بلکه سایر 

  )40: 1379،ستوده(».ومت هستندـهاي سنتی حک
و عملکـرد ایـن سـازمان در    ) دهـه  7حـدوداً  (از زمان شروع به فعالیـت سـازمان ملـل    

ــ  ویــژه در خصــوص حقــوق بشــر، حاکمیــت کشــورها بــه نحــو ه زمینـه هــاي مختلــف ب
مجمـع عمـومی   چـون   گسـترده نهادهـایی   فعالیـت . چشمگیري محدود گردیـده اسـت  

دیـوان بـین المللـی دادگسـتري،     ، 3حقـوق بشـر   شـوراي ، 2شوراي امنیت، 1سازمان ملل
وق بشـر،  ـکمیسـاریاي عـالی حقـ    حمایـت از آن،  ون فرعی تشویق حقوق بشـر و یکمیس

و فـ ي غیردولتی بین المللـی همچـون ع  سازمان هاازمان ملل، ــي تخصصی سسازمان ها
، دیـوان کیفـري بـین    و کمیسون بین المللی حقوقدانان دیده بان حقوق بشر ،بین الملل

                                                
ترویج همکاري بین المللی در «منشور مجمع عمومی می تواند در خصوص  13ماده  1طبق قسمت ب بند .  1

امور اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسی براي 
ع ـافاً اینکه مجمـمض»  .م را بنمایدتبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب توصیه هاي الز بدونهمه، 

همچنین . کندمنشور در رابطه با حقوق بشر توصیه هاي الزم را اعالم  15و  14ومی می تواند براساس مواد ـعم
اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، 

 )39: 1381،ذاکریان(.شته استوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دادر امري شدن  اصول بنیادین حق

جامعه اي  منشور و تشخیص اینکه نقض حقوق بشر در 39می تواند در چهارچوب ماده ي امنیت شورا. 2 
شوراي امنیت همچنین  .مشخص موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی است، متوسل به اقدامات تاثیرگذار شود

منشور رسیدگی به جرایم بین المللی را از دادگاه کیفري بین المللی، حتی در مورد  39واند بر اساس ماده می ت
 وان بینــدی« فصل دوم از اساسنامه 1- 36ماده زیرا طبق . امه رم درخواست نمایدکشورهاي غیرعضو اساسن

نسبت به موارد  می کنند و همچنینوي به آن رجوع ــراف دعـوري که اطـري نسبت به کلیه امـالمللی دادگست
پیش بینی شده صالحیت  ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري خاصی که به موجب منشور

 )264 :1375،آقایی(» .رسیدگی دارد

. فعال ترین نهاد بین المللی در زمینه ترویج و توسعه حقوق بشر و جهانشمول کردن آن می باشد شورااین . 3 
اجتماعی و  ، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادي،1948عالمیه جهانی حقوق بشر در سال تهیه ا

 .شوراستاز ابتکارات این  ،که مجموعاً منشور حقوق بشر نامیده می شود 1966در سال فرهنگی 
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و در بعــد منطقــه اي فعالیــت نهادهــایی چــون دادگــاه حقــوق بشــر اروپــایی،   1المللــی
دادگاه حقوق بشر آمریکایی و دادگاه حقـوق بشـر آفریقـایی،     ،سیون حقوق بشر اروپایکم

ي ملـی و در  موجبات تحدید حاکمیت هـا  ،شمول به حقوق بشر ضمن ارائه چهره جهان
اساس و مبناي حقوق بشر فراهم سـاخته   نتیجه ضرورت تعریفی جدید از حاکمیت را بر

ضمن اینکه در خصوص نقش اسناد حقوق بشر در تحدید حاکمیت ملی نبایـد بـه   . است
اسناد بین المللی و منطقه اي حقـوق بشـر بـه هماننـد نهادهـا و       2.سادگی چشم پوشید

بـه   ،ا الزامات و تعهداتی که نسبت به رعایت حقوق بشـر ي تخصصی حقوق بشر، بنهااارگ
شـمول کـردن    کشورهاي عضو تحمیل می کنند، نقش چشـمگیري در توسـعه و جهـان   

  3.دشته انحقوق بشر و به همان نسبت تحدید حاکمیت ملی دا
  

  ـ تعدیل اصل عدم مداخله2
ملل است اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین ال

این اصل تکلیفی . که مبتنی بر حاکمیت، برابري و استقالل سیاسی دولت هاست
. حقوقی بر دولت ها براي خودداري از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند

اما در هیچ سند حقوقی اي تعریف دقیق از مداخله نشده و حدود آن نیز نامشخص 
مداخله نفوذ سیاسی، اقتصادي و نظامی منظور از  .)804: 1380شریفیان،( است

 کشوري در امور داخلی کشور دیگر براي تحمیل اراده خود بر آن کشور است
 2ماده  7اصل منع مداخله در امور داخلی دولت ها در بند  .)29: 1388احتشامی،(

هیچ یک از مقررات مندرج در «: منشور ملل متحد چنین پیش بینی شده است که 

                                                
ض حقوق بشر و ناق بین المللی نسبت به مهم ترین جرایمرسیدگی  صالحیت ،هاد دایمیبه عنوان یک ن دیوان.1

 .داراسترا 

گذشته از توسعه حقوق بین   امروزه انعقاد عهدنامه ها و کنـوانسیـون هـاي متعدد بین المللی و منطقه اي،. 2
نوع : ك.ر. الملل، موجب محدود شدن حـاکمیت هاي ملـی و تحول حقوق داخلی کشورهاي مختلف شده است

 147: 1381پرست، 

عاهدات حقوق بشري بر خالف معاهدات متعارف، نمایانگر مبادله منافع بین این را هم باید افزود که م. 3
از . در واقع معــاهدات حقـوق بشـر ماهیت متفـاوت داد و ستدي و یا مبادله اي ندارند. کشورهاي عضو نیست

، ...و همین رو، پیشنهاد شده است که در جنبه هاي گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرط 
: 1382سیدفاطمی،: ك.ر. با معاهدات حقوق بشري، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردي متفاوت به عمل آید

 180و 179
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ل متحد را مجاز نمی دارد که در اموري که ذاتاً جزو صالحیت داخلی هر این منشور، مل
  »...کشوري است دخالت نماید

با این وجـود امروزه نقض قـواعد اساسی حقــوق بین الملل موضــوع داخلی 
) خاویر پرز دکوئیار(محسوب نمی شود و به قول دبیر کل سابق سازمان ملل متحد

لی دولت ها نمی تواند مانعی باشد که در پشت آن دولت اصل عدم مداخله در امور داخ
 .)807: 1380شریفیان،(ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند

حال حاضر رعایت موازین حقوق بشر و پایبندي به اصول و قواعد مردم ساالري از در 
و استقالل آسیب پذیري حاکمیت ها در مقابل تصمیمات خارجی جلوگیري می کند 

  .کشور را در جهانی که وابستگی متقابل یکی از ویژگی هاي آن است تضمین می نماید
ضمن داشتن مشروعیت  ،جهان معاصر دولت هاي برخوردار از حاکمیت ملی در

ورت، با فشار ـر این صـدر غی. القی نیز بهره مند باشندـقانونی باید از مشروعیت اخ
سازمان نظرهاي نهادهاي رسمی حقوق بشري  از اظهار افکار عمومی بین المللی متأثر

این فشار چنانچه دیگر شرایط . ي بین المللی و دولت هاي دیگر مواجه خواهد شدها
راي وادار ساختن یک دولت نقض ـب د توسل به زورـنیز فراهم باشد می تواند تا ح

حقوق  .)234: 1382شایگان،( ربوط، پیش رودـوق بشر به رعایت مقررات مـکننده حق
بشر امروزه در نظام بین المللی داراي چنان منزلتی است و چنان گسترده، شایع و عام 

دولتی با استناد به حقوق داخلی یا حقوق بین الملل نمی تواند آن هیچ گشته است که 
  رشد با  .)100: 1381رابرت،( را تنها در صالحیت داخلی خویش تلقی نماید

و بین المللی و فشار و حساسیت جامعه جهانی، به جرات  ي غیردولتی ملیسازمان ها
 از دست حاکمیت ملی خارج گردیده استدیگر می توان گفت که سکان حقوق بشر 

  .)130: 1379موالیی، (
مروزه مجامع جهانی و حتی جوامع سیاسی به ظـاهر جـداي از همـدیگر، نسـبت بـه      ا 

هـا   ه، به اعمال فشارها و وضع الـزام نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون ابراز نگرانی کرد
بـر ایـن اسـاس     .)57: 1384محمـدي، ( و محدودیت هایی بر هر کشور متوسل مـی شـوند  

باید گفت که دولت ها خواه ناخواه به رعایت نظام حداقل حقوق بشر متعهد و یـا مکلـف   
اکنون حقوق بشر یک موضوع صرفاً داخلی و در صالحیت انحصاري کشـورها  . می باشند

  .سوب نمی شودمح
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توسعه نظري و نهادي حقوق بشر و برخـورداري ایـن   به دلیل در مجموع باید گفت که 
، تـاثیرات حقـوق   1حقوق از مکانیسم هاي اجرایی در قالب نسل هاي سه گانه حقوق بشر

بشــر در خصــوص بــه انعطــاف کشــاندن حکومــت هــاي اســتبدادي و توتــالیتر و ظهــور 
نه حقوق بشر و  نقش حقوق بشـر در تحدیـد حاکمیـت    بازیگران غیردولتی فعال در زمی

بیش از پیش می توانـد نقـش فعـالی در فراینـد هماهنـگ سـازي حقـوق در        هاي ملی 
این حقوق نـه بـه عنـوان اجـراي تحمیلـی       .)3: 2003مارك،( عرصه جهانی داشته باشد

اندیشه هاي مختص یک تمدن خاص در یک برهـه مشخصـی از تـاریخ اسـت بلکـه بـه       
یعنـی  . سـت آنهاآرمانی جهانی است که ناشی از پدیده اي موجود در عمـق وجـود   مثابه 

: 1382گـروس اسـپیل،  ( کرامت، آگاهی از تعلق مشترك، برادرانه و منسجم به نوع انسان
اندیشـه حقـوق بشـر یـک اندیشـه مقبـول و قابـل دفـاع اسـت؛ چـون           از این رو  .)354

ــدالت و اح   ــري، ع ــی آن آزادي، براب ــه اساس ــت  خمیرمای ــانی اس ــت انس ــه کرام ــرام ب  ت
وجه مشترك تمام مصادیق حقوق بشر، ابتناء بر شـان و کرامـت    .)231: 1386کاتوزیان،(

  .ذاتی افراد بشر است که به آن وصفی غیـرقابل سلب و انتقـال را اعطا می نماید
  

   نتیجه گیري 
با توجه به مباحث مطرح شـده در خصـوص موضـوع جهـانی شـدن و تـاثیرات آن بـر        

  :ویژه حقوق بشر می توان این گونه نتیجه گیري کرد که ه قوق و بح
جهانی شدن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده و اولـین نظریـات    .1

جهانی شدن به عنوان یـک واقعیـت   . در این حوزه توسط ادیان الهی مطرح گردیده است
ـان را تحت تـاثیر، تغییـر و تحــول    مسلم و اجتناب ناپذیر، تمامی جنبه هاي زندگی انس

از آنجـا که عــرصه هاي مذکور، عمـــوماً تحـت مـدیریت و حاکمیـت     . قـرار داده است
جهانی شدن قلمروهاي مزبور، حقوق حـاکم بـر آن را نیـز     بنابراینحقوق ملی قرار دارد، 

  . تحت تاثیر خود و در مسیر جهانی شدن قرار داده است
. دو طریق یکسان سازي و هماهنگ سازي قابل تحقق اسـت جهانی شدن حقوق از  .2

باید گفت که یکسان سازي در خصوص آن دسته از نظام هاي حقوقی امکان پذیر اسـت  

                                                
از حقوق به رسمیت شناخته شده  »نسل« ی در حوزه حقوق بشر، تاکنون سهلمعو اساس تحوالت تاریخی  بر . 1

نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادي،  .استواقع حقوق مدنی و سیاسی  نخستین نسل حقوق بشر در .است
: 1379 ،ذاکریان: ك.ر. که بنام حقوق جمعی معروف استسومی از حقوق بشر نسل  و اجتماعی و فرهنگی است

  . 39: 1384و نیز فریدن، . 128
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موفقیـت  . که داراي تشابهات سیاسی، اقتصادي، فرهنگـی و تـاریخی بـا یکـدیگر باشـند     
در این قـاره قابـل    هاي قاره اروپا در نیل به این عملکرد به جهت تشابهات بالقوه موجود

  . توجه است
اقدامات راجع به دادگاه بین الملی کیفري و جرم انگـاري چهـار جـرم ذاتـی بـین       .3

المللی در سطح جهـانی و تدوین آیین دادرسی واحد براي رسـیدگی بـه ایـن جـرایم، از     
  . اساسی ترین مصادیق یکسان سازي در حوزه حقوق بین الملل می باشد

اي حقوقی که داراي تفاوت هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگـی و  در خصوص نظام ه .4
در ایـن مـدل اصـول    . تاریخی می باشند می توان از مدل هماهنگ سازي بهره مند شـد 

مخصوصـاً اینکـه   . راهبردي مشترك و مورد قبول طرفین اساس کار محسوب مـی شـود  
ی، از یـک  در هماهنگ سازي سعی بر آن می شود که ضمن احترام به حاکمیت هاي ملـ 

  .نسبیت فرهنگی منطقی و معقول نیز در تعمیم اصول حقوقی استفاده شود
استقبال گسترده کشورهاي جهان از اسناد مختلف حقوق بشر و رسـوخ مضـامین و    .5

اصول مورد نظـر این اسناد در قــوانین ملی، می تــواند زمینه مناسبی بـراي هماهنـگ   
  .ن جمله قوانین جزایی شکلی و ماهوي باشدسازي در بسیاري از حوزه هاي حقوقی م

امروزه می توان به این امر قائل بود کـه حقـوق بشـر و اصـول و هنجارهـاي آن در       .6
تدوین اسناد مختلف راجع بـه حقـوق بشـر در حـوزه بـین      . حال جهانی شدن می باشند

ي مختلـف بـین المللـی و    نهـا االمللی و منطقه اي و نظارت هـاي قضـایی و سیاسـی ارگ   
منطقه اي بر روند اجـراي حقـوق بشـر،  بـیش از پـیش بـه ایـن حقـوق چهـره جهـانی           

  .بخشیده است
می توان ادعا کرد که حقوق و آزادي هاي فـردي صـرفاً بـر اسـاس منـابع داخلـی        .7

حقوق تعیین نمی گردد؛ بلکـه در حـال حاضـر اسـناد مختلـف حقـوق بشـر بـه عنـوان          
هـاي   زاديآمنـابع حقـوق و   تقسـیم    وسرچشمه اصلی این حقوق به حساب مـی آینـد   

نیـاز از اندیشـه و    طبیعـی و بـی   اساسی افراد به دو بخـش ملّـی و فراملّـی امـري کـامالً     
  .استدالل است

تحدید حاکمیت ملی کشورهاي مختلف و تعدیل اصل منع مداخلـه در امـور سـایر     .8
قـراین  شـواهد و  . کشورها، دو مقدمه اصلی جهانی شدن حقوق بشر محسوب مـی شـوند  

اقدامات نهادهـاي مختلـف بـین المللـی در     . مختلف حاکی از تحقق این دو امر می باشد
توسعه حقوق بشر و نظارت بر اجراي آن موجب محدودیت حاکمیـت ملـی و مسـئولیت    
دولت ها در تامین و تضمین حقوق مسلم افراد به دلیـل فشـارهاي بـین المللـی موجـب      

  .تعدیل اصل منع مداخله شده است
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اجراي حقـوق بشر جهـانی تحمیل تفکـر و ایده خـاص به حساب نمـی آیـد، زیـرا     .9
دولت ها می توانند به صورت منطقی در جهـت حفـظ نظـم عمـومی و اخالقـی جوامـع       

اعالمیه جهـانی حقـوق    29امري که به صراحت در ماده . ملی اجراي آن را محدود سازند
 دي هـاي مـذکور در ایـن اعالمیـه آن    حقـوق و آزا « :بر اساس این مـاده . بشر آمده است

چنان مطلق و بی قید و شرط نیست که هر کس هر طـور کـه بخواهـد در پوشـش ایـن      
اعالمیه از حقوق و آزادي هاي مذکور در آن سوء استفاده نموده و مرزهاي اخـالق، نظـم   

 ،را مخـدوش سـازد   آنهـا  عمومی و حریم حقوق و آزادي هاي دیگران را در هم بشکند و
هاي مذکور در این اعالمیه تابع قانون و مقرراتی است کـه براسـاس    حقوق و آزاديبلکه 

اقتضائات اخالق صحیح، نظم عمومی، مصالح اجتماعی، رفاه همگـانی و در جهـت حفـظ    
  ».یند دموکراتیک تصویب شده باشداحقوق و آزادي هاي عمومی در هر کشوري با فر

وق بشـر، بـین فرهنـگ هـاي مختلـف      در خصوص بسیاري از هنجارها و اصول حق .10
 نهااو نیاز انسـ  نهااضرورت احترام به حیثیت و کرامت انس. یک سطح مشترك وجود دارد

به یک سطح حداقل از حقوق مادي، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و تـامین آن مـی توانـد    
توجیه کننده نیاز به حقوق بشر در راستاي حفاظت و حمایـت از حقـوق بشـر و جهـانی     

  .قوق بشر در این سطح حداقلی باشدشدن ح
  
  

  فهرست منابع
  

  فارسی
  
 نقش و جایگاه شوراي امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین  ،)1375(داود، ،آقایی

   .،انتشارات پیک فرهنگجهانی
  ،فصلنامه سیاست، مجله بررسی جهانی شدن دموکراسی، )1388(احتشامی، هادي ،

  . 1تهران، شماره  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
  اهمیت پژوهشهاي تطبیقی در توسعه و تکامل علوم جزایی، )1387(ازر، آلبین؛ ،

 .10، شماره )ع(مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق 
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 ترافعی، تفتیشی یا مختلط: یفري بین المللیآیین دادرسی ک، )1386(؛کاي، امبوس، 
شماره  دانشگاه شهید بهشتی، تحقیقات حقوقیه مجل، آقایی جنت مکان، حسین: مترجم

45.  
  محمدمهدي ساقیان، : ، ترجمهبه دنبال جهانی شدن حقوق کیفري، )1383(پرادل، ژان؛

  . 11شماره  مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه عالمه طباطبائی،
  ،فصلنامه  ،یهانی شدن و فراگشت جامعه ایرانجیند افر ،)1380(؛محمدرضاتاجیک

  .3شماره ، مطالعات راهبردي
 دباز اندیشی دربارة دولت و دموکراسی درآغاز سدة بیست ، )1382(؛ توحیدفام، محم

  .196و195، شمارهاقتصادي ـمجله اطالعات سیاسی ، و یکم
 رواق مجله  ،حقوق بشر و تحوالت آن در جهان معاصر،)1384(؛ توحیدي، احمدرضا

  .48شماره  ،اندیشه
 فصلنامه مدرس، فرایند جهانی شدن حقوق کیفري). 1380(توحیدي فرد، محمد؛ ،

  .21شماره 
 مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی).1373(؛ جین، لیونز، 

  . 83و  84ه عارف نیا، مجله اطالعات سیاسی ـ اقتصادي، شماره خجست: ترجمه
 نشر میزان، تهران، حقوق کیفري بین الملل). 1383( حسینی نژاد، حسینقلی؛ .  
  مجموعه مقاالت جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادي).1385(حسینی، حسین؛ ،

  . همایش ملی جهانی شدن حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد
 درآمدي بر روند یکسان سازي حقوق خصوصی در ). 1382(؛ هادخمامی زاده، فر

شماره  ،فصلنامه الهیات و حقوق، مؤسسه بین المللی رم براي وحدت حقوق خصوصی
9 .  

  ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات : ، ترجمهدولت و جهانی شدن حقوق).1375(دله، ایو؛
  .26ـ25حقوقی، شماره 

 مترجم،المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولتحمایت بین  ).1377(؛دلبروك،جوست: 
   .دادگستر نشر ،حسین شریفی

 فصلنامه ، ایران و جهانی شدن، تهدیدها و فرصتها).1380( ؛دهشیري، محمدرضا
  .37شماره ،مصباح

 ،فصلنامه شمولی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی جهان).1377(مهدي،  ذاکریان،
  . 8، ش)ع(پژوهشی امام صادق
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 ـ  اطالعات سیاسی، فرایند یکپارچگی نسلهاي حقوق بشر). 1379(؛  ان، مهديذاکری
  . 158و  157شماره  ،اقتصادي

 تهران، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق بشر در هزاره جدید). 1381(؛  ذاکریان، مهدي ، .  
 تهران، دفتر خدمات  محمدعلوي،: ترجمه،مقدمه اي بر حقوق تطبیقی) 1371(ردیر، رنه؛

  .ا.ا. بین المللی ج حقوقی
  بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر ).1386(رشیدي، احمد؛

  . 3، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره جهانی شدن
 مجله مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها).1382(؛ روحانی، حسن ،

  .28شمارهاسالمی، حکومت 
 ترجمهآیین هاي دادرسی بین المللی). 1378(؛ ژان مارك سورلو هلن ، فابري روییز ، :

 .24مجله حقوقی، ش  بیگ زاده،، هیمابرا
 اطالعات سیاسی، حقوق نظام حقوقی اسالم و وحدت جهانی ).1380( زراعت، عباس؛ - 

  . 166و165ش، اقتصادي
 ،مجله علوم سیاسی، سال سومجهانی شدن و امنیت ملی ).1379( ستوده، محمد ،  ،

   .90شماره 
 انتشارات دانشگاه  ،حقوق بشر در جهان معاصر). 1382( ؛قاري محمد فاطمی، سید سید

  . شهید بهشتی
 تقویت همکاري هاي بین المللی در زمینه حقوق ).1382 (فریده و دیگران، ،شایگان

  .و علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشارات دانشکده حقوق :، تهرانبشر
  مقاالت همایش ملی جهانی شدن جهانی شدن حقوق).1385(شایگان فرد، مجید؛،

  .حقوق، دانشگاه فردوسی
  ،راهبرد حقوقی جمهوري اسالامی ایران در زمینه نظام ).1379(شریفیان، جمشید

  .3، فصلنامه سیاست خارجی، شماره بین المللی حقوق بشر
 فصلنامه سیاست خارجی، بین المللی شدن حقوق بشر ).1380( ؛ شریفیان، جمشید ،

  .  3ش 
 روندهاي سیاسی و فرهنگی در فرایند جهانی ). 1388(شریفی طرازکوهی، حسین؛

  .4، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شدن حقوق بشر
  تهران، انتشارات سمت، حقوق تطبیقی.) 1384(شیروي، عبدالحسین؛ .  
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 فصلنامه مجله ، آیین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفري). 1384(؛ دقی، حاتمصا
 . 33مارهش، حقوقی

 ،پژوهش جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل). 1381( محمدرضا؛ ضیایی بیگدلی ،
  . 7حقوق و سیاست، مجله دانشگاه عالمه طباطبائی، شماره

 چالش قرن بیست ( ن حقوق بین المللجهانی شد.)1385(؛  ضیایی بیگدلی، محمد رضا
، مجموعه مقاالت همایش جهانی شدن حقوق و چالش هاي آن، دانشگاه فردوسی )و یکم
  . مشهد

 وزارت  انتشارات، فریدون مجلسی: ترجمه  ،مبانی حقوق بشر. )1384(؛ فریدن، مایکل
  .امور خارجه

 36 .تهران، نشر علم، حقـوق بین الملل  معاهدات).1379( ؛ ...فلسفی، هدایت ا .  
 صلح و منزلت انسانی تأمالتی در مفاهیم قاعده حق، ). 1380ـ1(؛ ...فلسفی، هدایت ا

  . 27و  26، مجله حقوقی، شماره حقوقی، ارزش اخالقی و بشریت
  .مجله حقوقی، گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی). 1370( فلوري، موریس؛ ،

  .15و  14شماره 
 دانشگاه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق عدالت و حقوق بشر).1386(کاتوزیان، ناصر؛

  .3، شماره 37تهران، دوره 
 ،ترجمهجهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی).1382(هکتور؛ گروس اسپیل ، :

  . 38ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 
 مصطفی رحیمی، : ترجمه، حقوق و جامعه شناسی). 1371(گوروویچ، جرج و دیگران؛

  . انتشارات سروش
 جامعه ، مجله نگاهی به مفهوم و نظریه هاي جهانی شدن.  )1381(؛محمدي، احمد گل

  .11ماره ، ششناسی
 محسن ثالثی، تهران، نشر مرکز: ، ترجمهپیامدهاي مدرنیته).1377( ؛گیدنز، آنتونی .  
  ابوالفضل قاضی، تهران، : مترجم ، جامعه شناسی حقوق).1383(لوي برول، هانري؛

  .انتشارات میزان
  ترجمهشکل هاي نامتقارن بین المللی شدن حقوق کیفري). 1387(مسه، میشل؛ ، :

دعلیوند، مجله حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوري، شماره روح الدین کر
39.  
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 علی : ، ترجمهبه دنبال حقوق جزاي مشترك اروپایی). 1376(مارتی، می ري دلماس؛
  .21حسین نجفی ابرندآبادي، مجله حقوقی، ش

 ترجمهفرصتها و خطرات: جهانی شدن حقوق). 1378(؛  مارتی، می ري دلماس ، :
  . 24یر ارجمند، مجله حقوقی، شماره اردشیر ام

 دیوان کیفري و میانکش هاي حقوق داخلی و بین ). 1386(؛  مارتی می ري دلماس
روح الدین کردعلیوند، مجله حقوقی؛ نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی : ، ترجمهالمللی

  . 37معاونت حقوقی  ریاست جمهوري، شماره 
 شماره  ، مجله معرفت،لت در عصر جهانی شدنتحول دو). 1384(علی، المحمدي، عبد

90 .  
 جایگاه حقوق بشر در نظریه هاي روابط ). 1387( ،...مصفا، نسرین و ابراهیمی، نبی ا

  . 4، فصلنامه سایت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره بین الملل
 علی محمودي، مجله صفر  :ترجمه  ،جهانی شدن و حقوق بشر ).1381(؛ مک، رابرت

  . 175- 176 مارهاطالعات سیاسی و اقتصادي، ش
  نشر دادگستر: ، تهرانالمللى حقوق بشر در پرتو تحوالت بین). 1377(ممتاز، جمشید؛ .  
 ،مجله اطالعات سیاسی ـ اقتصادي، حقوق بشر و حاکمیت ملی). 1379(موالئی، آیت ،

   .155 - 156شماره 
 ،نظام بین المللی حقوق بشر،  ،المللی حقوق بشر نظام بین ).1377(مهرپور، حسین

   .تهران، انتشارات اطالعات
 ،تهران، دفتر تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد). 1373(میرزایی، سعید ،

  .مطالعات سیاسی و بین المللی 
  درآمدي بر پیش نویس قانون ).1383(نجفی ابرندآبادي، علی حسین و خزانی، منوچهر؛

  .  19و  18، مجله حقوقی، شماره جزابین الملل 
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