
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نوشته جناب محمد ویل
 

ی الملل عموم  در روشنی حقوق بی   مکلفیت دولتها بر عایت حقوق بشر
 

ی الدول میگفتند ، در کتب  زمانی تنظیم  را حقوق بی 
مناسبات میان دولتها و رعایت انها از موازین حقوقی

ی اصطالح بکار برده میشد ، اما در اثر   اثار ترجمه شده به فاریس همی 
ً
بروز بازیگران جدید در عرصه و ا

و وجود مماثل این بازیگران در داخل کشورها از یکطرف و گذار از روابط دولتها به مناسبات میان   جهانی  

ی الدول  ، ملتها ، سازمانهای سیایس ، اجتمایع و ارگانهای غی  دولتی از جانب دیگر حاال به جای حقوق بی 

ی الملل عمویم بکار برده میشود   .  حقوق بی 

یا  ) گرویه  افراد  و  ملل   ، دول  حقوق  حفظ  در کنار  دولتها که  میان  مناسبات  در  بنیادین  عوامل          از 

 فردی ( باید رعایت گردد همانا حقوق بشر است . 

ی الملیل و نقش موسسات فرا   در سطح بی 
رعایت حقوق بشر از جانب دولتها در داخل ، جامعه جهانی

ان ملل متحد با ساختار های ان ، جوامع مدنی میل و فرامیل ملیتی بخصوص موسسات جهانی چون سازم

میت تعمیق مناسبات دولتها و موسسات فرامیل   را در مناسبات دو جانبه و چندین جانبه نهادینه   میر

ی   میسازد ، درین میانه رسانه های جمیع که بلند گویان اندیشه ها و افکار عمویم هرسه بنیاد حقوق بی 

 ترین نقش را ایفا میکنند . الملل میباشد بلند 

 و اقتصادی و در 
ی

 در وحله ابتدانی در ساحه مدنی و سیایس ، در مرحله ثانی امور فرهنگ
حقوق بشر

اث ها و  یس به می 
ی صلح داییم ، محیط زیست سالم ، حق دسیی یت در داشیی ی مرحله حق بشر سومی 

ی الملل را  یت و حفظ انها ، چشم انداز حقوق بی  ه وسیعیی جوالن میدهد .  غنایم جهانی بشر  در گسیی

رب و ُبعد  
ُ
 در جامعه جهانی ، جانب غی  انرا که انزوا از جامعه جهانی میباشد در ق

ی
وقتی میگوئیم زندگ

 این مناسبات نباید از نظر دور داشت . 



وعیت دیه نا خلفی  جامعه جهانی به مفهویم که دولتهای زورگو و جنگ افروز از ان بحیث وسیله مشر

، های ش الملیل  ی  ، سازمانهای بی  بر کشورها  بلکه جامعه جهانی مشتمل است  ند نیست  ان کار میگی 

کتهای فرا میل ، گروهها ، افراد و مردمان جهان . نوع مناسبات و تعامالت این  سازمانهای غی  دولتی ، شر

ده را موازین و مقررانی تنظیم میکند که خود به انها داوطلبانه الحاق م یکنند ، این موازین و جامعه گسیی

ی الملیل میباشد که منازعات و مشکالت میان این آحاد جهانی شده   مقررات در حقیقت قانون جامعه بی 

را حل و فصل مینماید ، پس دولتها به شمول سائر عنارص متشکله این جامعه مکلفیت اخالقی و حقوقی  

و اصول    ) البته خصوصیا ، عنعنات  در برابر رعایت همه موازین منجمله حقوق بشر میداشته باشند 

این کل واحد بنام جامعه جهانی که تعارض با صلح ، حقوق بشر و موازین منشور  مذهنی کشورها در  

 سازمان ملل متحد نداشته باشد محفوظ میباشد ( . 

جهانی میتوانند درین خدمتگذاری  دولتها که مکلف به خدمتگذاری شهروندان اند در همکاری با جامعه

ک   در صلح ، رفاه ، امنیت ، مبارزه  بهیی عمل کنند زیرا نیازهای مشیی
ی

یت وجود دارد مانند زندگ ی بشر بی 

با فقر ، بیسوادی ، تروریسم ، رعایت حقوق اقلیتها ، حقوق زنان ، تحصیل و تعلیم و تربیه ، حفظ  

 جهانی ، همکاری منطقوی و جهانی ، بهره
ی

 نیک در همسایگ
ی

ی از دستاوردهای   محیط زیست ، زندگ گی 

 علیم و تخنیگ و مناسبات تجاری . 

ی    و ترتیب اثر برعایت موازین حقوق بی 
ی

در جهان بهم پیوسته امروز دو مشکل مانع تعمیق این پیوستگ

الملل میگردد ؛ یگ سیاستهای زورگویانه با بهانه قراردادن این اصول و موازین علیه کشور های رقیب 

ان و گروههای حاکم در ممالک کمیی انکشاف یافته  بخصوص ممالک عقب ماند  ه و دوم پا فشاری رهیر

ی   بشر
ی

بر موازین انعطاف ناپذیر قبول شده از جانب خودشان ، روی این ملحوظ اصل بسیار مهم زندگ

ر میگردد و رنج انرا مردم  کشورها متحمل میشوند . که حقوق بشر است ازین دو تیب دولتها متضی

اف در مناسبات دولتها با مردم و دولتها باهم معیار کار باشد براین دو مشکل میتوان اگر عدالت و انص 

 در غی  ان داستان این موقفهای جدا ازهم را پایانی نخواهد بود   پایان داد 

 


