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  قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت
   الملل  بين  حقوق در

  
  دكتر علي اميدي

  
  
  
  كيدهچ

  مذهبيـ     قومي   يا وجود اقليت    ومي چند ق   ، بافت    جهان  يهادولت ساختار     مهم  هاي   از شاخص   يكي
 در   قـومي  هـاي  هـا و خـشونت    تنش  مربوط به  شاهد خبرهاياز گاهي هر   كه  شده  امر باعث   اين. باشد  مي

  سـال   تـا    دوم   جهـاني    جنـگ    از پايان   دهد كه    مي   نشان 2000   در سال   اي  مطالعه.   باشيم   نقاط عالم   اقصي
  و مـذهبي     قومي  هايگ جن  هب  مربوط  نحوي  به   مورد آن  80   كه   است  گرفته   صورت  جنگ125 حدود   1997
 شـت را تحقـق حـق تعيـين سرنو    خـود  هدف اآنهها جستجو شود اكثريت     تنش اين انگيزه  اگر . است بوده
در .  درسه بستر تاريخي قابل طرح اسـت  الملل  بين  حقوقتحول مفهومي حق تعيين سرنوشت در     . دانند مي
 ولي  .خورده در جنگ جهاني اول بود      دف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوريهاي شكست         ه ،ابتدا

معني حاكميت يافتن سرزمينهاي تحت اسـتعمار و     بيشتر به  ، حق تعيين سرنوشت   ،بعد از جنگ جهاني دوم    
كراسي ويت دم مفهوم حاكم  حق تعيين سرنوشت به    ،1970 از دهه    . تغيير مفهومي پيدا كرد    ،انقياد بيگانگان 

   حـق    چون  اصولي    دانستن   محترم   ضمن  الملل   بين  حقوق .گيري داشته است   و تضمين حقوق اقليتها جهت    
   ارضـي    سـو تماميـت     از يـك     كـه   حلـي   ، راه    مداخله   عدم   و اصل    سرزميني   تماميت  ، اصل دولتها  حاكميت

 را مدنظر قرار     اي   و فرقه    قومي  يها  اقليت هاي    ت و خواس    ديگر منافع    دارد و از سوي      نگه  كشورها را مرعي  
 هـا  اقليـت    بـه   خودمختـاري  ، اعطـاي   دوم  و در مرحلـه  يـك دموكرات  هاي  نظام  برقراري  اول دهد، در وهله 

 و ملزومـات حـق تعيـين سرنوشـت در حقـوق      تمـدلوال  ،تغييـرات مفهـومي  اينكـه   .   است   داده  تشخيص
 بر اساس آخـرين مطالعـات در         سعي گرديد   است كه   بوده دوين اين مقاله   هدف اصلي ت   چيست،الملل   بين

 .آيداين زمينه به رشته تحرير در 
                                                           

. الملل دانشگاه اصفهان استاديار روابط بين.  
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 مقدمه

   قومي  يا وجود اقليت  چند قومي ، بافت انـ جه يدولتها ساختار مهم هاي شاخص  از يكي
 ها و  تنش  مربوط به  شاهد خبرهايگاهي از  هر كه  شده   امر باعث اين. باشد  مي يمذهبـ 

 و   قومي  در مورد ناسيوناليسم كه  هايي بررسي .  باشيم  نقاط عالم  در اقصي  قومي هاي خشونت
   بافت ، كشور جهان14 تنها در  كه دهد  مي  نشان گرفته كشورها صورت و   جهان ساختار جمعيتي

درصد   فقط چهار  ميان اينندارد و در   وجود  توجهي قابل   قومي  يا اقليت  نيست  حاكم چند قومي
  بنابراين.  هستند  قومي گروه   يك داراي  تنها كه كنند، مي  زندگي  در كشورهايي  جهان جمعيت

   درجات  به كه   است  و مذهبي ، نژادي قومي  ، ناهمگوني  و جوامع  بر جهان  حاكم  اصل فتگ  توان مي
 1. استثناء است  يك  قومي  همگوني وجود دارد و  كشورها و جوامع  در همه گوناگون

   تمام هاي  جنگ  به  داشت  احتمال  را كه  مناقشه160   تحقيقاتي  گروه ، يك1969  در سال
  تحقيقاتي  گروه اين.  قرار داد  و مطالعه  مورد بررسي  ساله15   زماني  دوره  در يك، شوند تبديل عيار

 : آنها پرداخت  مطالعه  و به  كرد تقسيم  ذيل  شرح ه ب  كلي  دسته  سه  مزبور را به منازعات
خاطر  به   كه ييها گروه  مذهبي ، نژادي ،  قومي هاي  مناقشه شامل ،  ناسيوناليستي منازعات .1

 .پنداشتند  مي  قوم  خود را يك،  مشترك زبان
 .دش  مي  اقتصادي كشي   بهره  مربوط به  مسائل  شامل كه طبقاتي هاي درگيري .2
 2. بودند  متفاوت  فوق  با دو دسته ها كه ساير كشمكش .3

 مورد  مناقشات از  درصد70. آور بود  شگفت،  گروه  از مطالعات  حاصله  تحقيقات نتايج
.  تندداش  اختصاص  ديگر  دو دسته  به بودند و بقيه   و قومي  ناسيوناليستي  از تعصبات  ناشي،مطالعه
 شد   و معلوم گرفت  قرار  دوباره  مورد ارزيابي  منازعات  همان1984   در سال  بعد يعني  سال پانزده
 3. است گرديده  منتهي   شديد داخلي هاي  درگيري  بار به  يك كم  مورد از آنها دست30 از   بيش كه

 حدود 1997  سال  تا  دوم جهاني   جنگ  از پايان دهد كه  مي  نشان2000   در سال اي مطالعه
   و مذهبي قومي  هاي  جنگ به  مربوط  نحوي  به ن مورد آ80   كه  است  گرفته  صورت جنگ125
 موجود   چالش ترين بزرگ  عنوان  بهدولتها با   قومي يها گروه   سرد منازعه  جنگ  پايان از4. است بوده

 25 از   بيش1993 لدر سا .  است  شده  مطرح  نقاط جهاناكثر  المللي  و بين  داخلي در برابر امنيت
   درصد از اين گريختند، سه  خود  از موطن اي فرقه ـ   قومي هاي  كشمكش  نفر در نتيجه ميليون
  واملـع  ،آنر ب زونـاف. دهند مي  ريقا تشكيلـ آف  صحراي  جنوبي اطقـ من  را ساكنان جمعيت

                                                           
1. Nicholas Sambanis, "Partition as a Solution to Ethnic War", World Politics, No.4, July 2000, pp. 447 – 

449. 

  .244   ص،1373، لملليا بين  و  سياسي  دفتر مطالعات،، تهران  داوود حيدري ، ترجمه الملل  روابط بين والتر جونز، منطق .2
  .همان .3

4. Sambanis, op.cit., p. 448. 
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   و ويراني  پيشين يوگسالوي  ودي، ناب  سابق  شوروي  در تجزيه  تسريع  موجب  و قومي ناسيوناليستي
را در    سابق اتحاد شوروي  هاي  جمهوري  اغلب  ثباتكه گرديد   آفريقايي  از كشورهاي يشمار

 در  قومي  مسائل  بر سر  همبيستم  قرن هاي  درگيري ترين طوالني.   است داده  تهديد قرار معرض
 5.استنمايانده   چهره) اندونزي و فيليپين(  ي شرق  جنوب و آسياي) عراق لبنان و(  ميانه   خاور
اعم  الفعل و بالقوه در كشورهاي مختلفصورت ب هاي قومي به به تنش اكنون نيز اخبار مربوط هم

هاي   رسانه اخباردر تيتر) و سريالنكاتركيه  ،اسپانياعنوان مثال  به(پيشرفته  از در حال توسعه و
تعيين   اكثريت آنها هدف خود را تحقق حقها جستجو شود انگيزه اين تنش اگر. جهان قرار دارد

سال   اسپانيا دريالمللي به ميزباني يونسكو در بارسلونا يك كنفرانس بين در .دانند  ميسرنوشت
حق  ات موجود در جهان مربوط به تقابل مورد از منازع50 حدود شد كهگونه تحليل   اين1998

  6.ست ابوده دولتهاتعيين سرنوشت و حاكميت 
 حقوق  هاي  انديشه ترين  مبهم عين حالدر   و ترين عالي  از  يكي  سرنوشت ن تعيي حق

  حقي  وجود چنين  از انديشمندان معتقد به  بسياري كه  درحالي. آيد  مي حساب  به  نوين الملل بين 
اثر   ليلد ديگر به  برخي. كنند  مي  نفي  بودنش  مبهم دليل  را به  آن  ديگر ارزشمندي هستند، برخي

   سرنوشت  تعيين حق.  هستند  حق  اين خواستار تفسير مضيق دولتها   ارضي  بر تماميت  آن مخرب
 ي، درون  و جنبهد خو المللي  بين  وضعيت تعيين  در  مردم  حقي، بيرون است؛ جنبه  دو جنبه داراي
  .ها  حقوق اقليتظ و حف جامعه گيري  در تصميم مشاركت ،  حكومتي  سيستم در انتخابمردم   حق

الملل  و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بين تمدلوال ،تغييرات مفهومي اينكه 
 بر اساس آخرين مطالعات در اين  سعي گرديداست كه  بوده هدف اصلي تدوين اين مقالهچيست،

استقالل   نظري،مباحث:  تشكيل شده است قسمتپنج اين مقاله از. آيدزمينه به رشته تحرير در 
 ،)دروني وجه( مردم   سرنوشت  تعيين كراسي يا حقودم ،)بيروني وجه( مردم  سرنوشت تعيين حق يا

  .گيرد  ميسي قرارردر پايان نيز نتيجه تحقيق مورد بر كه و بوميان ها اقليت   سرنوشت  تعيين حق
 

 مباحث نظري

 دموكراسي   انديشه متأثر از تحوالت بسيار  الملل  بين  در حقوق سرنوشت  حق تعيين انديشه
  انسان  آزادي  دانستن  مفروض ضمن دموكراسيليبرال  انديشمندان.   استآنهاي  پارادوكس و

   را حكومت  آزادي ، مظهر اين  است  بشريت  نفي معني  به  آن  نفي  كه  و طبيعي  فطري  حق عنوان به 

                                                           
5. Michael Brown, ed., Ethnic Conflict and International Security, Princeton, Princeton University Press, 

1993, p. 6. 
6. Michael C. and Onno Seroo, Future of Self-Determination, from: 

http://www.tamilnation.org/selfdetermination/98unesco.htm 
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  .اند ستهدان   توسط مردم  مردم  يا حكومت يكدموكرات
   بودن  و قراردادي برابري ،  آزادي  مفهوم دند از تركيب سه معتقدموكراسيمتفكران 

   چنان دموكراسي   ناظر بر انديشه  براهين قوت .  است  برخاسته دموكراسي   نام  به ، سنتزي حكومت
جوهره  .  است د گرديدهبع  به  بيستم  آخر قرن  مسلط در ربع  گفتمان  به تبديل   مفهوم  اين  كه است

   داراي  بشر بودن صرف بشر به  كه   است  اين  انساناراده و   آزادي  درباره  سياسي  انديشمندان ديدگاه
   حقوق  مظهر اين،كرد  را نقض   آن توان  نمي اي بهانه  هيچ  به  كه  است  بنيادين  حقوق  دسته يك

 را   خويش بتوانند سرنوشت  مردم   كه  است  اين  آزادي ايمعن.   است مختاريد و خو ، آزادي بنيادين
  يكدموكرات  باشد، حكومت  واقعيتي   مظهر چنين  كه  را نمايند، حكومتي  تعيين  خويش دست به
   حق  در اين  مساوي نسبت   به  كه است   مردم  عموم  به  متعلق ، حكومت دموكراسيدر . خوانند مي

   برگزيده اي  عده  آنان  كنند، از طرف حكومت   مردم  تمام  كه  نيست ال ممكن عم اما چون. شريكند
  ساز  براساس ند، هميشها مردم   وكيل كه  عده   اين گيرند، ولي  مي  را در دست شوند و حكومت مي
   اختيار سرنوشت خود صاحب   مردم يكدموكرات  در حكومت. ندا  مردم  نظارت  تحت  انتخاباتوكار

 بر   حاكم هاي  قدرت و تمام  استه آن  يا نمايندگان  مردم دردست  حكومت  هستند، قدرت خويش
 امور   تنظيم  آزاد براي يانسانها   كه  است  قراردادي حكومت،  بنابراين .  است  از مردم  ناشي مملكت
  آن  بر  مبتني جتماعيقرارداد ا   كه  را بنياديني  اصل  مجاز نيست حكومت .كنند  منعقد مي خويش
 :گويد  مي  باره روسو در اين.  ستانسانها   آزادي  همان بنيادين   اصل كند، اين  نقض است

  ندارد و حق  برتري آنها بر ديگري  از يك اند و هيچ  شده  خلق  افراد بشر آزاد و مساوي تمام «
   كه  تنها چيزي بنابراين .كند نمي   حقي نيز زور ايجاد هيچ  و خود مسلط شود ندارد بر همنوعان

   رضايت  به  كه  است قراردادهايي  دهد  را تشكيل بر حق  و حكومت  مشروع  قدرت تواند اساس مي
 7.» باشد  شده  افراد بسته بين

  
 سرشت ء جز  آزاد و برابر هستند و اينانسانها   كه  است  براين  فرض دموكراسي در  بنابراين

  قرارداد فيمابين بگذارد، مفاد   احترام  مردم هاي  آزادي  بهتر بتواند به  حكومتي رچهه.  ستانسانها 
 . است  شده  بهتر رعايت و حكومت مردم

تا  هـ دولت گرفتتشكيلاز  ،را ور خودـتوانستند ام  مي عمالً ردمـ ديگر، اگر م از سوي
  حكومت  هرچه ، بنابراين. تر بودندداآز ،كنند  فصل و   حل توسط خويش ،مشاركت در اداره جامعه

  طبيعي  نتيجه .شود مي   تلقي تري يكدموكرات   نمايد، حكومت تركم انسانهابر  را خود هاي محدوديت
 و  بوده باشند آزادتر  حاكم  خويش سرنوشت  ر بيشتر ب  مردم  هرچه كه   است  مزبور اين كالم

                                                           
 .20   ص،1347سينا،   ابن،  تهران ، دموكراسي  و اصول  ايران  اساسي ، قانون  رحيمي مصطفي .7
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 .شود  مي تر محسوب كيدموكرات  ،حكومت
نظر    جلب  سياسي  جامعه  در يك كه   است خيزد اين  و كبرا برمياصغر  اين  از ه ك يمعماي

كننده  منعكس توانند  نميعمالً اه حكومت بنابراين . است غيرممكن باًتقري جامعه اعضاي همه موافق
  ظر موافقن،  گيري فرايند تصميم  ديگر اگر قرار باشد در از سوي.  باشند  جامعهافراد  تمامينظرات 
  محقق كاري   هيچعمالً و شد  خواهد  فلج گيري  روند تصميمساً اعضا شرط باشد، اسا تمامي
امور و   پيشبرد  براي يعني . شد  مطرح  اقليتـ   اكثريت ، نظريه  مشكل  اين  رفع براي. شود نمي

هر چند  . بود49ر برابر  د51  فرمول  يا  نظر اكثريت ايد تابع ب گيري تصميم شدن   از فلج جلوگيري
ولي تجربه جوامع دمكراتيك ثابت كرده است كه   آرماني تطابق ندارد،دموكراسياين فرمول با 

  خواهد شد، زيرا اگر گروه   زدوده يكدموكرات در فرايند   اقليتـ   اكثريت نظريه از برخاسته معضل
 خواهند شد و   اكثريت  به تبديل  ند، روزيكن   را جلب  جامعه  توجه  نظراتي ه بتوانند با ارائ اقليت

 .شود مي  تعديل دموكراسي  صئخودكار نقاطور  به
 را در   و اكثريت  اقليت يها گروه  جايي هب او ج   بر اقليت  اكثريت  تفوق ول فرم شايد بتوان

  اقليت طيف در   هميشه باشند كه  ييها گروه اگر   كرد، ولي  فرض  درست  انساني  همگن جامعه يك
ـ   قومي  ناهمگون  جامعه  در يك كه ه كرد  بشر ثابت  سياسي  زنده  بايد كرد؟ تجربه قرار بگيرند چه 

 اي حاشيه   شوند و يا گزينه همگون  اكثريت  بايد با گروه اي  فرقهـ  قومي  اقليت يها گروه،  فرهنگي
 حل   راه باره اين  در  نوزدهم تا قرن  موكراسيد   انديشمندان» هانوم  هرست « نظر به.  را بپذيرند شدن

  8. نكردند  مطرح  توجهي در خور
د باش   خود حاكم ديگر بر سرنوشت   باشد و از سوي يكدموكرات   سياسي  جامعه اينكه  براي

 انديشيد  د، بايد تدابيريبرخوردار باش ، و صيانت از هويت خويش  آزادي نام  خود به  فطري  از حقاي
   ليبرال  گفتمان براساس. كند  جلوگيري  طور هميشگي  به ييها گروه   ماندن  اقليت در ادغام يا از كه

   اين كه است مكانيسمي  آنهاهويتشناسايي  جمله  اقليتها از ويژهسازي حقوق نهادينه ، دموكراسي
   داشته  حاكميت بيشتر خويش   سرنوشت ، به  مركزي  حكومت  در تصميمات  مشاركت  ضمنهااقليت
 .باشند

دهد   مي  را بازتاب  مسلط يا متعارف هاي رويه ها و  انديشه  نهادينگي  كه لمللا  بين حقوق
 :  چون حقوقي را در هاي آن  و رفع پارادوكس دموكراسي  انديشه

نظام سياسي و مشاركت منظم در امور سياسي  دولت،   عمل ملتها در تعيين  آزادي  حق.1
  ،)و دروني  بيرونيحق تعيين سرنوشت( ويشو مدني خ

                                                           
8. Hurst Hannum, "The right to autonomy: Chimera or Solution?" , in Kumra Rupsinghe andValery 

A.Tishkov, ed., Ethnicity and Power in the Contemporary World, New York, The UN University press, 

1996, pp. 294 - 295. 



     230  سي و پنجمشمارة / مجلة حقوقي

 در گذاري ثيرأ و ت خويش  و زبان ، مذهب فرهنگ  شكوفايي و حفظ  درها اقليت  حق. 2
 ،هاي سياسي گيري تصميم

   آنها نسبت  ويژه  و همچنين حقوق  و سنن  در حفظ آداب  سرزمين يك   بومي  اهالي حق. 3
 ،  خويش اجدادي   و سرزمين  طبيعي منابع به

   كه  است حق آزادي ، خصوصاً  انساني  بنيادين  ناظر بر حقوق  اولي حق .  است  كرده نهادينه
 ديگر ناظر برتدبير   و دو حقسازد را مي)  المللي  و بين  از داخلي اعم ( دموكراسي   و مشروعيت پايه
 . ستا و بوميان هاليتاق   در حفظ حقوق دموكراسي از   ناشي هاي  پارادوكس  حل  جهت كاريراه

 
  )وجه بيروني( مردم   سرنوشت  تعيين حق استقالل سياسي و

  كه طوري  ، به اخير است نيم قرن   طي شده  شناخته  پايه  از اصول  يكي  سرنوشت  تعيين حق
   اين دادگستري  المللي  بينديوان. نمايند  مي  تلقي  مشروعيت  عناصر اساسي مثابه  را به  آن بسياري
 9.  است معاصر شناخته الملل   بين  حقوق  و پايه  اساسي  از اصول  يكي عنوان  را به اصل

  روشن  از پيش  را بيش  آن ، نقاط ابهام  سرنوشت  تعيين  اصل  دقيق ، بررسي همه با اين
وجود آمد،  به امريكا   كنگره1918   فوريه11   در جلسه  ويلسون  با خطابه  كه  اصل اين. سازد مي 

آن زمان برداشت كلي كه از  البته در .  است  تكرار شده  ويلسون  معروف  اصل بار در چهارده  چندين
اين اصل . خورده در جنگ جهاني اول بود شد توجيه تجزيه امپراتوريهاي شكست مياين اصل 

 ـ  اروپا  مربوط به ش خصوصاً در بخـ  يالتا  و اعالميه  منشور آتالنتيكسپس در اسناد ديگري چون
   برخوردار بود، در آن  محدودي دامنه  از   مفهوم ايندر اين دوره   با اين وصف،10.كيد گرديدأت

در ارتباط با  (  ملل  جامعه  كارشناسان  دو كميته وسيله  به  سرنوشت  تعيين  حق  حقوقي ، جنبه زمان
   يك  اصل  اين  رسيدند كه  نتيجه  اين  به ه و هر دو كميت  قرار گرفت مورد بررسي) جزاير اوالند

   هرگونه باره نظر مخالف خود را در آنها همچنين. آيد  نمي حساب  به الملل  بين آور حقوق  الزام قاعده
   11. مورد تأكيد قرار دادند طلبي  تجزيه حق

   از ماده2بند ،  خود گنجاندهدر  را   اصل  اين  كه  متني ترين رسمي ،بعد از جنگ جهاني دوم
 از  و  نموده  تلقي» متحد  ملل سازمان  «   اهدافز مزبور را ا اصل   كه  است» متحد منشور ملل  « 1
  :  است  ياد كرده  چنين آن

  
                                                           

9. ICJ Reports, 1995, p. 90. 
  .173   ص،1368 نشر نو، ،، تهران  فلسفي اهللا  هدايت ، ترجمه الملل  روابط بين كلود آلبركلييار، نهادهاي.10

11. Report of International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations with 

the task of giving an Advisory Opinion upon Legal Aspects of Aaland Islands Questions, League of 

Nations O. G. Supp. 3, at 5(1920). 
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 در   ايشان  و حق  مردم  حقوق  تساوي  اصل  به  احترام  بر مبناي  ملل  ميان  روابط دوستانه توسعه «
  12.»... سرنوشتشان  تعيين

  
 سرنوشت   تعيين  و حق  حقوق  تساوي اساس روابط ملتها بر وسعه از ت منشور،1   ماده2بند 

  مطلب  همين مجدداً منشور نيز 5  ماده .كند مي  متحد ياد  منشور ملل اهداف از  يكي  عنوان به مردم، 
 در ارتباط  ديگري حات تصري. دهد مي  قرار تصريح  كشورها مورد آور براي  الزام دي تعه عنوان را به
  آمده  عمل  به هر چند اشارات. گردد مي  منشور مشاهده 76 و 73 مواد  )ب(   در بندهاي  مفهوم با اين

،   است و حدود و ثغور معيني فاقد تعريف   و  بوده  ملتها بسيار كلي رنوشت س  تعيينحق در منشور به
   مفهوم  اين  به تا حدي كشورها و ملل   سازمان  رويه در  همچنين و  نظريه در  بمتعاق  تحوالت ليكن
 و زدايي استعمار   حقوقي  مبناي عنوان به  سرنوشت   تعيين  نيز اصل  در عمل بخشيد، چنانكه  معني

  مجمع  توسط كه   متعددي هاي قطعنامه از.   است  مورد استناد قرار گرفته مقابله با تبعيض نژادي
صادر  الملل  بين حقوق   اصول بيان   و همچنين زدايي  در ارتباط با استعمار يت امن  و شوراي عمومي

،   است شده   واقع تصريح ييد وأت  ملتها مورد  سرنوشت  تعيين صل ا  در آن كه  و معاهداتي شده
 1514 مشهور  طعنامهاسناد، ق اين از ميان. هايي از اين تحوالت ياد كرد نمونهعنوان  توان به مي
 و 13» مستعمره و سرزمينهاي ملتها   به  استقالل  اعطاي ميهاعال «  عنوان تحت   عمومي جمعم

روابط    به  راجع الملل بين  حقوق   اصول اعالميه  «   عنوان  تحت  عمومي  مجمع2625  قطعنامه
   از اصول  يكي عنوان  به،ملتها  سرنوشت   تعيين  اصل  و تعريف  تصريح  از حيث» ملتها دوستانه
  14.ي دارندناپذير  انكار  اهميت الملل  بين حقوق

 مزبور   اصل1970 نوامبر 4 مورخ   عمومي  مجمع  اجالس  و پنجمين  بيست2625  قطعنامه
الملل   بين  حقوق  اصول  مربوط به ، اعالميه  قطعنامه اين.   است  داده  را گسترش  و آن را تأكيد نموده

 .وجود آورد به  متحد  منشور مللمطابقِ كشورها را   بين  و همكاري تانه روابط دوس در زمينه 
 بشر را   حقوق مربوط به  المللي  بين  دو ميثاق نويس پيش  عمومي ، مجمع ارتباط  در همين

كشورها   تسليم امضاء و تصويب    بود، براي كرده  تصويب  ، رسماً و باالتفاق1966 دسامبر 16 در  كه
 . شد  اجرا گذاشته  به1976  ها در سال  ميثاق اين. نمود

                                                           
  .173  ص ، پيشين كلييار، كلود آلبر .12
 .همان و رك .13

"Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples". G.A.RES. 1514 

(XV), December 14, 1960. G. A. R., 15th Sess., Supp. 16, p. 66. 
14. "Declaration on Principles of International law Concerning Friendly Relations and Cooperation 

among States in Accordance with the Charter of the United Nations", G. A. Res. 2625 (XXV),U.N. 

Doc.A/8028 (24 October 1970). 
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  : دارد كه  مي  بند خود اعالم تين در نخس  دو ميثاق  از اين  هر يك  نخست ماده
   خويش  سياسي نظام مختارند   را دارا هستند و بنابراين  خويش  سرنوشت اختيار تعيين   مردم همه «

 15.» گمارند  همت  خويش  و فرهنگي  و اجتماعي صادي اقت  توسعه  به آزادانه  و  نموده را معين

  
  هاي نـ سرزمي  اداره  مسئوليت  كه اييـكشوره چنين، هم اقـميث  د سومـر بنـ، براب رهـباالخ

   متحد، وسايل  منشور ملل برابر مقررات «موظفند   دارند، عهده  را به  قيمومت تحتخودمختار و  غير
  اي  عده16.» شمارند  را محترم  آن  نموده را تسهيل  خود سرنوشتتعيين  در   مردم  آزادي حق تحقق

آور   الزام  اثر حقوقي1976   در سال  دو ميثاق  اين درآمدن اجرا  با به سرنوشت تعيين  حق  كه معتقدند
 17.  است  خود گرفته به

 دست  ملتها به وشت سرن  تعيين  از حق المللي  بين  حقوقي و منابع  اسناد  عمده  كه مفهومي
  سياسي  وضعيت آن موجب برخوردارند و به سرنوشت تعيين ملتها از حق همه كه است اين ددهن مي 

   و دنبال تعيين خارجي    مداخله  و بدون  خود را آزادانه  و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي  و مسير توسعه
 و   گرديده  بيان كلي  عباراتي  ملتها در قالب ت سرنوش  تعيين ، اصل  تعريف اين ، در  البته18.نمايند مي

 را   اصل  حدود و ثغور اين كه   از عواملي يكي.   نيست  مشخصكامالً  آن  دقيق حدود و ثغور و ابعاد
 .  است  آن  تاريخي سازد بستر تحول  مي مشخص

 باط باارت دتاً درـ عمدومهاني ـجنگ جمـردم در دوره بعـد از    سرنوشت  تعيين اصل
  استعماري ضد مضامين نيز داراي وطها و اسناد مرب امهقطعن   و عمده كرده پيدا املتك زدايي استعمار
 ، اسناد ملتها در اين   سرنوشت تعيين   اصل  از طرح ليرسد منظور اص نظر مي   به  كه طوري ههستند، ب

 19.  است  بر ملتها بوده  خارجي قدرتهاي   سلطه  با اعمال مقابله
  آن استعماري قلمرو ضد ملتها در   سرنوشت  تعيين  اصل  كه  است ن اي  است  مسلم آنچه

 قلمرو  همين در  نيز عمل و در يافته  تبلور  استعماري يد از قدرتهاي   خلع  حقوقي  مبناي عنوان به 
المللي  بين ديوان  آن در كه هم يا  عمدهقضاياي.   است گرديده  واقع مورد استناد و استفاده

 مرتبط با روند   است يافته ملتها را   سرنوشت  تعيين  و تاييد اصل سي برر  فرصت دادگستري
  .است   فاقد حاكميتي و سرزمينهازدايي استعمار

                                                           
15. United Nations Treaty Series (1967), 999, p. 171, and 993, p. 3. 
16. Ibid. 
17. R. Lapidoth, Autonomy, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 20. 

  .ا ملته  سرنوشت  تعيين  اصل  به  راجع ، صدر قسمت)1970( ملتها   روابط دوستانه  به الملل راجع  بين  حقوق  اصول  اعالميه.18
19. Johan D. Van Der Vyver, "Self-Determination of the Peoples of Qubec under international Law", 

Journal of International Law and Policy, Vol. 10: 1 (Fall 2000), pp. 11-13. 
. Non-governing territory. 
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 1975  ورتيـ مش نظريه در  سپس  و20 ناميبيا  وضعيت  بهعـ راج1971  ورتيـ مش در نظريه
  سرنوشت   تعيين  اصل  كه  است نموده  تأكيد المللي دادگستري ديوان بين 21 غربي  صحراي  بهراجع

   واقعي  اراده آزادانه  بيان  «   مستلزم آن   اعمال  كه  است المللي  بين في عر  حقوق  مسلم ملتها از اصول
  قع مورد استناد وا استعماري هاي وضعيت  كليه  به  دادن  خاتمه تواند براي رو مي  و از اين ملتهاست

آن را دادگستري  المللي بين شرقي، ديوان قضيه تيمور  درجريان1995 سال در همچنين 22.»شود
. حق تعيين سرنوشت برخوردارندآن از  كه مردم حاكميت دانسته است فاقد ي سرزمينهامصاديق از
ه نه ردـك تلقـي يزداي ارـه روند استعمـدر ادام را آن يوـماهوان از جهت ـر، ديـارت ديگـعب به

  23.يبطل جدايي
 ، داده   ملتها ارائه  سرنوشت تعيين   از اصل  ديوان كه  تعريفي  بودن  عام رغم  علي نابراينب
   تعيين  اصل داخلي  جنبه  و به  غير استعماري هاي وضعيت   به  اصل  اين  و اعمال  تسري يچگونگ

از . مورد وجود ندارد  در اين نظر صريحيو    قرار نگرفته ديوان   مورد بررسي  حال  تا به ،سرنوشت
  حال  تا به دهد كه مي  نشان   سرنوشت  تعيين  اصل جرايمورد ا  در  ملل  سازمان  ديگر، رويه ويس

 و سرزمينهاي تحت اشغال و  نژادي تبعيض ،  استعماري هاي وضعيت  اساساً در ارتباط با  اصل اين
 متحد   ملل  موارد سازمان گونه اينعمدتاً در   نيز  و در عمل بوده  نهاد   اين  عمده  مورد توجه،انقياد
به حق تعيين سرنوشت،   دبيركل راجع1998گزارش  حتي در.   است يافته   مداخله  به موظف را خود

 و گرديدفاقد حق تعيين سرنوشت تلقي غربي از مصاديق سرزمينهاي  موارد فلسطين و صحراي
مصاديق سرزمينهاي   از،فوقكه دو مورد  بديهي است. شد رانينگ ابراز وضعيت اين ادامه به نسبت

  24.شوند تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقي مي
   و اقتصادي  سياسي  و حمايتهاي گرفته  صورت   ملل  سازمان سوي  از كه مداخالتي  بنابراين

                                                           
20. The Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 

West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ Rep., 

1971, p. 16. 
21. Western Sahara Case, Advisory Opinion, ICJ Rep., 1975, p. 12. 
22. Ibid, para 55. 

   بـه    خـود موفـق      سرنوشت   تعيين   حق   در اعمال    جنوبي   آفريقاي   مردم  سمينار   اين   از برگزاري    چند روز پيش     است  گفتني .23
   تحت  انتخابات  با برگزاري1990   ناميبيا در سال  استقالل  در كشور خود شدند، كسب  و همگاني  واقعي  انتخابات اولين برگزاري
   ناميبيا شده  ملت  حق  اعمال  متعدد خواهان هاي نامه با صدور قطع  امنيت  شوراي  بر آن  و سابق  گرفت متحد صورت  ملل نظارت

 از    امنيـت    شـوراي  ، 809   قطعنامـه    طـي  1993 س مار 2در    . است   نشده   هنوز تكميل    غربي   صحراي  استقالل روند كسب . بود
 در مـورد      نظـر مـردم      كـسب   و   غربـي    در صحراي    رفراندم   انجام   به   زودتر نسبت    تا هر چه    خواستاً   و پوليساريو موكد    مراكش

  : براي آشنايي با ابعاد قضيه تيمور شرقي رجوع شود به. نمايند  اقدامشان   سياسي سرنوشت
Catriona Drew, The East Timor Popular Consultation: Self-Determination Denied, From: 

http://www.tamilnation.org/selfdetermination/countrystudies/99easttimor.htm 
24. Right of peoples to self-determination - Report of Secretary-General, A/53/280(1998),From: 
http://www.tamilnation.org/selfdetermination/instruments/980819secretarygeneralreport.htm 



     234  سي و پنجمشمارة / مجلة حقوقي

  تنها مغاير حقوق اند نه  بوده ادينژ تبعيض و يا   استعماري  سلطه  تحت  كه ديگر كشورها از ملتهايي
   ملل  سازمان مداخالت در مواردي .   است  شده  نيز واقع  مورد تشويق  بلكه ، نشده  تلقي المللي بين

 و در  فراتر رفته  صرف   سياسي  از حمايت ، سرنوشت  تعيين  فاقد حق  از ملتهاي متحد در حمايت
 منشور   هفتم  فصل تحت  خاصي  اجرايي  و اقداماتها مجازات   وضع  به  مبادرت  امنيت  شوراي آن

  25.  است نموده
   سازمان ملل مداخله ددر آنها مستن   سرنوشت  تعيين  حق  كه اي عمده موارد  محور مشترك

  هاي ود رژيمـوج البته .  است ودهـب خارجي   استعماري  با سلطه ابلهـ مق  است رفتهـگ متحد قرار
   بلكه ، است نشده تلقي  از خارج  استعماري  سلطه  و رودزيا الزاماً وبيجن   آفريقاي ينژاد تبعيض

 و   گرديده مطرح  سرنوشت تعيين   حق نقض ةمسئل ،  از داخل نژادي  تبعيض رژيم لحاظ تحميل به
  يخچهتارنظر از   نيز، صرف خاص  موارد در اين  حال هر  به.   است  شده المللي بين   مداخله موجب

  نژادي  تبعيض مسلم آشكار و ممنوعيت رودزيا، و  جنوبي آفريقاي  نژادي تبعيض  هاي رژيم استعماري
   اين  سرنوشت تعيين از حق   در حمايت ، مداخله الملل  بين  حقوق  از قواعد بنيادين  يكي عنوان به

 26. است  ساخته ملتها را موجه
 و  زدايي  استعمار و در جريان ملتها عمدتاً در ارتباط  تش سرنو  تعيين  اصل  كه  است روشن

   تعيين  از اصل شده  ارائه تعاريف  ديگر، از سوي.  است   پيدا كرده تكاملسرزمينهاي فاقد حاكميت 
 و نادر بودن زدايي استعمار  پايان  به   با توجه بنابراين .  است و كلي   عام  ملتها، تعاريفي سرنوشت

 نيز   سرنوشت  تعيين كاربرد اصل  آيا  كه  است گرديده   مطرح  سؤال  اين، فاقد حاكميتسرزمينهاي
   اصل  مفهوم  بودن  و عام وسعت   به بايد با توجه اينكه و يا   است  يافته  پايان الملل  بين در حقوق

ورد استناد قرار  م تواند در آن مي   سرنوشت تعيين  اصل  را كه يدي جد  قلمروهاي ، سرنوشت تعيين
 .تگيرد، باز شناخ

   اساسي  سؤال، جديد در قلمروهاي   سرنوشت  تعيين  اصل  و اعمال ق تطبي  براي در تحقيق
  قلمروهايدر   سرنوشت   تعيين اصل  آيا  كه  است  اين  است  مطرح لالمل  بين نظر حقوق  از نقطه كه

تغييرات مفهومي  ال همانؤاين س  پاسخ به يا خير؟ است   اعمال  قابل زدايي  غير از استعمار ديگري
  .ديده است خود هاي گذشته به جديد است كه حق تعيين سرنوشت در دهه

                                                           
  شوراي،  اول  دو قطعنامه طي.  رودزيا  عليه1966 در   صادره221 و 1965 در    صادره 217 و   216   شماره  هاي   قطعنامه . رك .25

   رژيم  اين  از شناسايي  ديگر خواست  و از كشورهاي  كرد را محكوم نژادي   تبعيض  رژيم   رودزيا و تأسيس     استقالل   اعالميه  امنيت  
   بـه    نفتـي    صـدور محـصوالت      تحريم   ضمن   امنيت  ي شورا ،221  در قطعنامه . كنند   خودداري   آن   به   نظامي   تجهيزات  ارائه و از 

 . آورد عمل  به  رودزيا ممانعت رژيم   به  از زور از صدور نفت ستفادها با   ضرورت صورت  تا در بريتانيا خواست رودزيا از
ـ   منشور عليه    هفتم   فصل   تحت ،  اقتصادي  هاي   تحريم   متعدد  هاي   قطعنامه   نيز طي    امنيت  شوراي    وضـع   جنـوبي    آفريقـاي   م رژي
  .)1977/418، 1976/392   شماره هاي  قطعنامه .رك. ( است كرده
،   اسـت   مورد استناد قرار گرفتـه     غير از استعمارزدايي     در قلمروي    سرنوشت   تعيين   اصل   در آن    ديگر كه   يئتنها مورد استثنا   .26
 ). ES - 7/2  شماره  به  عمومي  مجمع1981   سال  اضطراري  جلسه  قطعنامه .رك (  است  فلسطين  مردم  سرنوشت تعيين  حق
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  )وجه دروني( مردم   سرنوشت  تعيين حق  ودموكراسي
سو،  از يك.   ارتباط است  در اين  متناقضي  قرائن  حاوي ، سرنوشت  تعيين اصل   اسناد مبين

 را   و آن  است كلي  و  عام،  سرنوشت تعيين  از اصل شده  ارائه  شد، تعريف گفته  كه طوري همان
   حقوقي  شخصيت و داراي  مستعمره غير هاي سرزمين  ، از جملهها  و سرزمينملتها   همه حال  شامل
  افكندن  رهطمخابه  موجود از  هاي  اسناد و قطعنامه  ديگر، اغلب از سوي. گرداند  نيز، مي المللي بين

  عنوان  به27.آورند مي  عمل  به ممانعت موجود  حاكمهدولتهاي  سياسي   و استقالل  ارضي تماميت
   تعيين  اصل،كند  مي  تصريح »دوستانهروابط  راجع به الملل  بين  حقوق اصول  اعالميه «،  نمونه

   سياسي  و وحدت  ارضي  تماميت يئزج  يا كلي  تضعيف  براي اي   بهانه عنوان به  ملتها نبايد سرنوشت
   ملتها اداره سرنوشت   تعيين و اصل  حقوق   تساوي خود را براساس   كه  مستقلي  حاكمهدولتهاي

، ي نژاد هاي گرفتن تفاوتدرنظر   را بدون   سرزمين  آن  به متعلق مردم  همه كنند و بنابراين مي
 .ناد قرار گيردكنند، مورد است  مي  نمايندگي  و رنگ عقيده

  داراي ملتهاي  سياسي استقالل  و ارضي   تماميت صدد تضمين  در اينكه  عين در  فوق شرط
   تعيين  اصل  رعايت  عدم صورت  آيا در كه كند  ترديد را نيز ايجاد مي  اين  است  سياسي حاكميت 

 خواهند بود يا   اعمال  قابلباز هم   تضمينات  اين  مستقلداراي حاكميت كشور   در يك سرنوشت
 خير؟

  تعيين  اصل  كه است  ، اين  سوم  جهان  كشورهاياً از كشورها، خصوص تعبير تعدادي
  . استناد است قابل   استعماري هاي  دارد و فقط در وضعيت  ملتها كاربرد ضد استعماري سرنوشت 

 ارتباط را در  ، تحفظي سياسي و  مدني  حقوق ميثاق  به  پيوستن  هند در هنگام دولت ، نمونه  عنوان به
 فقط  سرنوشت   تعيين  اصل  كه  است  شده عنوان  تحفظ در اين.   است  نموده سليم ت  ميثاق1  با ماده
  28.گردد نمي  مستقل  حاكمهدولتهاي  حال  شامل  و  بوده  استعماري  سلطه  تحت ي ملتها شامل

  در ميان  بلكه، است  سوم  جهان كشورهاي  لبأييد اغ تنها مورد ت  هند نه  دولت موضع
عميقاً    كه نظراني  از صاحب  يكي»كرافورد زميج «پروفسور .  دارد  طرفداراني  هم  غربي حقوقدانان 

 در  كه كند  مي  اظهار عقيده1979  سال  در ، است  نموده  تحقيق  سرنوشت  تعيين  اصل در زمينه
  مبناي  سنجش  تواند براي ملتها نمي   سرنوشت  تعيين  اصل، لمللا  بين  از توسعه  فعلي مرحله

   به توسل  اعتقاد كرافورد، الزمه به 29. موجود مورد استناد قرار گيرد  حاكمه يدولتها  مشروعيت
  شخصيت يك  عنوان  بتواند خود را به  ملتي  كه  است  اين،  آن  رايج  در مفهوم ، سرنوشت  تعيين اصل

                                                           
27. Johan D.Van Der Vyver, op.cit., pp.11-20. 
28. Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination, Pennsylvania, University of 

Pennsylvania Press, 1989, pp. 41-42. 
 ،   حقـوقي    تحقيقـات   مجله،  »  سرنوشت   تعيين   دولتها در پرتو اصل      حاكميت   مفهوم  تحوالت«،     سيفي   جمال  سيد ز ا   نقل   به .29

  .257  ، ص1373، پاييز 15  شماره



     236  سي و پنجمشمارة / مجلة حقوقي

 در   يعني ، يافت سازمان  ،المللي  بين  شخصيت  اين اينكه  محض به.  دهد  سازمان المللي بين  سياسي
   از اين مانع ، كشورها  در امور داخلي  مداخله  ممنوعيت ، وجود اصل  كشور قرار گرفت  يك قالب
 كشور به  بر يك حاكم   دولت  و مشروعيت  ماهيتباره ديگر بتوانند در  كشورهاي  كهشود مي

  تواند مكمل  فقط مي  سرنوشت  تعيين  اصل مستقل   حاكمه در مورد كشورهاي . بپردازند بررسي
 كشور از   يك  حاكميت  تعبير نقض  اين  باشد و به خارجي   مداخله  كشورها در مقابل  حاكميت حق
 30. گردد  كشور نيز تلقي  اين  مردم سرنوشت   تعيين  حق تواند نقض  مي خارج

   از اصل  موسع  بر تفسيري  با تكيه نظران  ديگر از صاحب ، بعضي  نظريه  اين در مقابل
  يافته  تكامل  ضد استعماري  در مسيري  سرنوشت  تعيين  هر چند اصل  معتقدند كه ،سرنوشت  تعيين

 .گردد مي  نيز  مستقل  حاكميت  داراي  ملتهاي  ملتها، از جمله  همه  شامل ، است  عام  و اصلي است 
ديوان    سابق  و رئيس  قاضي »آرچاگ «اند،   نموده  حمايت  نگرشي  از چنين  كه  كساني از جمله

   و همه  است  عام  اصلي، ملتها  سرنوشت  تعيين ، اصل  اعتقاد وي به.   است المللي دادگستري بين
 بر كشورها   حاكم يدولتها  روعيت مش  معيار سنجش عنوان تواند به گيرد و مي ملتها را در بر مي

نظر  در  بدون ، آن  مردم همه   كشور بايد نماينده  بر يك  حاكم  دولت  كه  معني  بدين31. نمايد عمل
 و   در امور داخلي مداخله   كه  است  صورتي تنها در چنين.  باشد  و رنگ ، عقيدهي نژادگرفتن تفاوت

 در   را كه  اعمالي توان ، نمي  صورت در غير اين.   است ملليال  بين  كشور مغاير حقوق  اين حاكمه
   صورت  كشور خاص  در يك آن  ملتها و در مسير اعمال  سرنوشت  تعيين  از اصل المللي  بين حمايت

 32. نمود  تلقي  غيرقانوني گيرد، مداخله مي
، يابد  ميتغيير مفهوميجهت  نحق تعيين سرنوشت در آ   كه مسير ديگري ،رو از اين

  مللمنشور.   است امور جامعه   و اداره  سرنوشت تعيينحق    داخلي  ناظر بر جنبه  تحوالت مجموعه
  ليكن تصريح، است نپرداخته ياتئجز  و به  بشر است  در مورد حقوق  كلي  اشارات متحد تنها حاوي

 منشور در   اهداف  اجرايستايرا  منشور و بعضاً در  متعاقب  كه  مورد در اسنادي  در اين تري قوي
 .دشو  مي اند، مشاهده هوجود آمد به بشر   حقوق زمينه

  :هكند ك  مي  بشر بيان  حقوق ني جها  اعالميه21   ماده3بند 
   از روي  ابراز گردد كه  انتخاباتي وسيله  بايد به  اراده اين.   است مردم   اراده  و منشأ حكومت اساس «

 باشد و با   مساوات  و با رعايت عمومي  بايد انتخابات. پذيرد مي  صورت  دواريطور ا ه و ب صداقت
  . » نمايد  را تأمين  آزادي  گيرد كه  انجام نظير آن اي   يا طريقه  مخفي رأي

  
                                                           

  . همان .30
  .258   ص،همان .31
 . همان .32
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  صراحت با بشر حقوق جهاني اعالميه در ، عمومي  تمشارك اصل مباني كه دشو مي مالحظه
  آور از نظر حقوق  الزام  بشر سندي  حقوق  جهاني  اعالميه كه رچنده.   است شده  ن بيا بيشتري

   شكل  اعالميه  در اين  مندرج ، اصول  بعدي در پرتو تحوالت كه معتقدند  ، بسياري  نيست الملل بين
   جهاني  اعالميه21   ماده3 بند   مشابه  مفهومي،  است گفتني 33.اند را يافته المللي   بين قواعد عرفي

 بر ايجاد   خود عالوه نوبه  و به  گرديده  بيان  و سياسي مدني   حقوق  ميثاق25   در ماده، بشر حقوق
   عمومي  مشاركت  اصل  تكامل  را نيز از حيث المللي  بين رويه ،  ميثاق  طرفهاي آور براي الزام  تعهدي
  در آنكشور  از صد  بيش  كه اي هده معا عنوان  به سياسي و  مدني  حقوق ميثاق . است  نموده  تقويت

  گيري  شكل حيث  از  بلكه ، است حائز اهميت  اي  معاهده، ايجاد تعهد تنها از حيث   نه،عضو هستند
   :كند  مي  مزبور تصريح  ميثاق25  ماده. تواند راهگشا باشد كشورها نيز مي رويه

   منتخب  نمايندگان  مستقيماً يا از طريق ومي امور عم  در اداره  دارند آزادانه  حق  شهروندان همه «
   با رأي  و واقعي  عمومي  ادواري  دارند در انتخابات  حق  شهروندان همه.  نمايند خود مشاركت

 .» جويند  شركت مخفي

  
 و  اي  منطقه وانسيونهايـكن ديگر  هستند در وميـ عم  مشاركت ق ح  مبين  كه اصولي

كنوانسيون  « 23   مادهتوان به  مي  دست از اين.  اند  گرفته قرار  ذيرش بشر مورد پ  حقوق تخصصي
 در  عمومي   مشاركت  حق دهنده ديگر عناصر تشكيل  از سوي. اشاره كرد » بشر  حقوق ييامريكا 

 كار، يا  المللي  بين  توسط سازمان  تنظيمي كنوانسيونهاي  بشر، نظير  حقوق  تخصصي سيونهايكنوان
   از مجموع هك طوري ه، ب اند  شده   واقع  و تصريح توجه  مورد34نژادي  تبعيض ممنوعيت  نكنوانسيو

   مورد پذيرش آن   در كليت عمومي   مشاركت  اصل  نمود كه گيري  نتيجهتوان  اسناد مي اين
 35.  است  قرار گرفته المللي بين

 حقوق متعدد تونم و داسنا در عمومي مشاركت حق كلي شناسايي رغم علي ، البته
.  قرار دارد  از ابهام اي  هنوز در هاله  آن  اجراي  و ضمانت  اصل  اين ور دقيقـحدود و ثغ ،المللي بين 

 را در   الزم  اقدامات كه خواهند  از كشورها مي  آرماني ليدر شك المللي  اسناد بين  ديگر عمده  بيان به
   رعايت عدم   در صورت  كهنيست  ليكن مشخص،ندآور  عمل به عمومي  مشاركت  اصل تأمين  جهت
 البته . گيرد تواند صورت  مي المللي  بين  توسط جامعه  اقداماتي  چه  كشور خاص  توسط يك  اصل اين

با توجه به . ندا هدر سالهاي اخير مجامع ناظر بر حقوق بشر در اين زمينه به فعاليت خود افزود
                                                           

 .رك... اند  را يافته   قواعد عرفي  بشر شكل  حقوق  جهاني  اعالميه  اصول  معتقدند كه  از نويسندگان بسياري .33
D. J. Harris, Cases and Materials on International law, London, Sweet and Maxwell, 1991, p. 610. 
34. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1966, 5, ILM, 

1966, p. 352.                                                                                                       نكنوانسيو  اين 3  ماده صاًخصوو .  
35. Hurst Hannum, op. cit., pp. 105-118. 
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ضمانت حقوق بشر است، گزارشهاي مجامع حقوقي   كارهاياينكه افكار عمومي يكي از ساز و
   است  توضيح  به  الزم.ثيرگذار باشدتواند تأ ناظر بر حقوق بشر در زمينه موارد نقض حقوق بشر مي

   مطالعه  نمود كه  درخواست از دبيركل متحد   ملل  بشر سازمان  حقوق  كميسيون1983   در سال كه
  عنوان ه ب»آن  مختلف  اشكال  در جامعه  اداره در  عمومي   مشاركت حق « دمور در را جامعي و ليتحلي
  در سال   مطالعه  اين گزارش. دهد بشر انجام   حقوق  به بخشيدن  تحقق  و  در توسعه  مهمي ركن

  بحث دورـ مشروحاً م وميـعم  مشاركت   حق اتـيئ جز،  در آن كه  شد ونـ كميسي مـتسلي 1985
 : كند كه  مي گيري  نتيجه  گزارش اين.   استهگرفت قرار

آور   اسناد الزام  خود تحت  در ابعاد وسيع جامعه   در اداره  مشاركت  حق رسد كه ينظر نم  به «
   و اسناد حقوقي  از متون  ديگر، تعدادي از سوي .باشد  يافته استقرار  المللي بين قوقح در المللي بين

 مورد   حق از اين   در آنها عناصري  وجود دارند كه  حقوقي  آثار و اهميت  از حيث  مختلف با درجات
  36.»اند  جانبه  و همه  جامع  زيادي  تا حد  متون  از اين بعضي.  است   شده  واقع تصريح

  
  در سطح  كه  عمومي  مشاركت عناصر حق   از ميان كه كند  تأكيد مي كل دبير گزارش

امور    در اداره  مشاركت ، حق  و تربيت از تعليم   برخورداري اند، حق  قرار گرفتهد مورد تأكي المللي بين 
  آزادي آميز، حق  صلح  تجمعات ، حق خانواده  ، حقوق  سنديكايي ، حقوقها اقليت  ، حقوق فرهنگي
  37.اند  توجه  قابل  و اطالعات  و بيان عقيده

  مجمع1986  قطعنامه.   است شده   شناختهنيز   توسعه  حق ركان از ا  عمومي  مشاركت حق
  :كند  مي تصريح 38 » توسعه  حق  به  راجع اعالميه «   عنوان  تحت عمومي 

.  پذيرد  صورت  افراد جامعه  همه  آزاد و واقعي مشاركت  بايد براساس   ملي  توسعه هاي برنامه «
 بشر   حقوق  به  بخشيدن در تحقق   مهمي  ركن عنوان  را به جانبه  همه  كشورها بايد مشاركت

  39.» نمايند تشويق
  

سيس آن در خصوص حق پنجاهمين سال تأان ملل به مناسبت همچنين اعالميه سازم
  :دارد  ميتعيين سرنوشت مقرر

                                                           
36. United Nations, "Study by the Secretary - General on Popular Participation in its Various forms as an 

Important factor in Development and in the full Realization of Human Rights, UN DOC. E/CN. 

4/1985/10 (1984), p. 36. 
  .34  ص همان، .37

38. Declaration and the Right to Development, G. A. Res. 41/128, Annex, 41 UN G. A. O.  R., Supp. 

No. 53, UN Doc. A/41/53, (1986) and 8 (2). 
39. Ibid, Articles 2 (1), 2 (3) and (2). 
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مردمان مناطق تحت سلطه و استعمار بيگانگان و  وضعيت خاص ،حق تعيين سرنوشت مردم «
 اقدامات مشروع در  پرداختن بهو حق مردم دراشته غال خارجي را در نظر دساير اشكال اش

 رسميت  تعيين سرنوشت را بهناپذير حق برگشتبراي تحقق چارچوب منشور سازمان ملل 
دار كردن كلي يا  دستورالعمل براي تجزيه و خدشهمعني تشويق يا ارائه  به اين اصل. شناسد مي
مين حقوق كه تابع اصل تأ م نيستمستقل و حاكي دولتهاي سياس وحدت و ارضي تماميت يجزئ

برابر و حق تعيين سرنوشت مردم خود هستند و نمايندگي كل مردم سرزمين خود را بدون 
 40.»گونه تبعيضي دارا هستند هيچ

  
 در  كه  گذشته  چند دهه عملي  و فكري   تحوالت  مجموع  كه  گفت توان ي ممجموعدر 

 اصولي  پذيرش  بهر  منج اتفاق افتاده  يعموم   مشاركت  ملتها و حق  سرنوشت ن تعيي ارتباط با اصل
   يك  و اقتصادي سياسي  گيري ميمتص  در عمومي   مشاركت  و يا حق  داخلي سرنوشت   تعيين حق

.   است شده  و رنگ عقيده  نژاد، حيث  ازها تفاوتدرنظر گرفتن    بدون  افراد آن كشور توسط همه
  داشتن  از طور سيستماتيك هكراراً و ب   جامعه يك  از  مشخصي  بخش كل يا اگر  اصل  اين مطابق
  سرنوشت   تعيين  گردد، اصل  محروم  جامعه فرهنگي  و ، اقتصادي  سياسي  در زندگي ي واقع سهم
  حق تعيين سرنوشت به مفهومر اينجاد. دقرار گير  مورد استناد  مناسبي لح  راه عنوان تواند به مي

  .شود  نزديك مياسيدموكر مفهوم
  

 حق تعيين سرنوشت  وها اقليت
تر و  دقيق  مرور زمان  به سرنوشت   تعيين  حق ، ابعاد مفهوم كاسسه نظر حقوقداناني چون به

   تحت هاي مورد سرزمين بيشتر در  در ابتدا  مفهوم  اينگفته شد كه طور مانه . است تر شده شفاف
  كه بعد  به1960  دهه از اواسط   ولي ، داشت مصداق  ست نژادپر هاي و رژيم استعماري  ،سلطه

  در مورد  سرنوشت  تعيين  حق  مفهوم،كردند  كسب  ل استعمار استقال  تحت هاي سرزمين  اكثريت

 حق تعيين 41. پيدا كرد و مصداقي  مفهومي   تسري  استبدادي شورهاي ك  زير سلطه  و مردمها اقليت
  :كند  ميمتبادربه ذهن فهوم زير را ها دو م سرنوشت براي اقليت

  ؛خودمختاري سرزميني و فرهنگي .1
 .هاي كالن جامعه گيري ثر اقليتها در تصميممشاركت مؤ .2

                                                           
40. Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, G.A.Res. 50/6, U.N. 

GAOR, 50th Sess., Supp. No.49, at 13, UN Doc. A/50/49 (1995). 
41. Antonio Cassese, Self Determination of Peoples; A Legal Appraisal, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1995, p. 341. 
. Territorial and Cultural Autonomy. 
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 طبق.  وجود ندارد  عمومي  شده ته پذيرف  تعريف  يك ، يا عضو اقليت  اقليت  مفهوم بارهدر
 :ه كرد ارائه) ها اقليتامور   ملل درمخبر اسبق سازمان (» فرانچسكو كاپوتورتي «   كه تعريفي

   رقم جامعه   يك  جمعيت  با كل  در مقايسه  از لحاظ عددي  كه  است  از گروهي عبارت  اقليت « 
   دسته  يك داراي   آن ، اعضاي  است  پايين  نفوذ آنها در جامعه د و ميزاننده  مي  را تشكيل نازلي

 ها اقليت   دارد و اعضاي تفاوت   جامعهافراد   با بقيه  كه بوده   و قومي ، مذهبي  زباني هاي ويژگي
 42.»باشند  مي  و زبانشان ، مذهب ، سنن  حفظ فرهنگ  براي  همبستگي  حس داراي

  
  از تبعيض آنها اغلب.  نبودند ت حماي  تحت  چندانها اقليت،   اول جهاني   از جنگ تا قبل

آنها   از حمايت  و  حفظ برابري جهت  در  و معاهده  قانون تنها شمار اندكي و بردند، يم رنج خود  عليه
   از جنگ پس.  شت وجود داشان و مذهب ، سنن  از آداب روي  در دنبالهايشان  بر آزاد گذاشتن مبني

رو  قلم كه يكشورهاي ، جديدالتأسيس  كشورهاي ـ كشورها از   اي  در پارهها اقليت  حقوق  از  اول جهاني
  عمل  به  حمايتـ )  آلمان استثناي هب ( خورده شكست   و كشورهاي بود فته يا  آنها افزايش سرزميني
   پذيرش  و يا در آستانه جانبه  يا دو جانبه  چند المللي بين   معاهده  انعقاد يك  يا در پي ت حماي آمد، اين
  نيز  ملل  مرتبط با جامعه ظارتيكار ن از و س يك.  پيوست مي  وقوع  به  ملل  جامعه تعضوي  به كشوري

 از  كه  شد  داده  اجازهها اقليت  تنها به  از كشورها، نه برخي در.  گرديدايجاد   تحوالت  اين دنبال به
حفظ   جهت  شخصي خودمختاري  نوعي برخوردار باشند، بلكه  خود هويت حفظ براي اساسي  حقوق

 43. شد ادهآنها د  نيز به  فرهنگي هاي شاخص
 افراد  از حقوق   بر حمايت جهاني  ، تأكيد مجامع  دوم  جهاني  جنگ از پسرغم اينكه  علي
. كرد  نميها اقليت  ةمسئل   به  توجهي  بشر چندان  حقوق  مربوط به  از معاهدات  بسياري ،متمركز شد

   :  داشت  دليل  سهها اقليت  به   از توجه غفلت
 و   معاهدات  و تصويب با تدوين  راها اقليت   حقوق توان  مي ود كه ب اين ، تصور براوالً
   داد؛  پوشش  تبعيض   عدم  اصل  به  با عنايت ويژه بشر ب  حقوق هاي كنوانسيون
   نشان وفاداري ، خود متبوع  دولت   بهها اقليت   برخي  مواردي  در جهاني  دو جنگ  بين،ثانياً
  ؛دادند   همكاري دست ، داشتند  و فرهنگي زباني   شباهت  با آن  كه  خارجي دول ندادند و با

 خود   اصليموطن   به  دوم جهاني  جنگ  در پايانها اقليت از   بسياري هجا ك آن از ،ثالثاً
 44.  است  شده  حل  تا حد زياديها اقليت ةمسئل  تصور شد كه   سياسي بازگشتند، در محافل

                                                           
42. Francesco Capotorti, "Minorities", in Rudolf Bernhardt, ed., Encyclopedia of Public Interntional 

Law, vol. 8 (1985), pp. 385 - 395 at 385. 

، خودمختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليـت قـومي، رسـاله دكتـري              )نگارنده مقاله حاضر  (علي اميدي    .43
 .117، ص 1380الملل، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق، روابط بين

 .همان .44
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  و قواعد موضوعه  مقررات  شدند كه  متوجهها اقليت   حقوق ران طرفدا  كه  نگذشت اما ديري
  المللي بين   جامعه كه  شد  اين نتيجه. باشد  نمي كافي ها اقليت  حفظ حقوق  براي  تنهايي  به بشر حقوق 

 مفاد  زمينه   در اين  كاري  پيشرفت اولين.   ساخت  معطوفها اقليت   قضيه  خود را به  توجه دوباره
  : دارد  مقرر مي بود كه) 1966 (  و مدني  سياسي  حقوق يالملل  بين  ميثاق27   در ماده ندرجم

 آنها نبايد از   به  وجود دارند، افراد متعلق  و قومي ، مذهبي  زباني يها اقليت   كه در كشورهايي «
  و براساس رده ك  خود عمل  و مذهب  فرهنگ  گردند، آنها بايد بتوانند طبق  خود محروم حقوق

   45.» نمايند  خود مراوده زبان 
  

  المللي بين هاي تالش براي  خوبي آغاز ولي ، رددا  محدودي  دامنه الذكر فوق ماده مفاد هرچند
   حقوق حفظ بر  دال ديگري   اسناد حقوقي البته. آيد  مي حساب  به ها اقليت   حفظ حقوق در جهت

 .  است  رسيده لملليا  بين  جامعه  تصويب  بهها اقليت
 و   مدني  حقوق المللي  بين  ميثاق  بر اجراي  نظارت مسئولنهاد  ،» بشر  حقوق كميته«
 طي آن كه   داشته دريافت يهاي ، شكايت  ميثاق  همين  مربوط به اختياري  پروتكل موجب به ، سياسي
 1960 در  كه  آموزشي يكار با تبعيض پ معاهده. اند  شده27   ماده  نقض  بودند قرباني  مدعي ها اقليت

   دادن  انجام  براي  ملي يها اقليت  حق ، از  است  يونسكو رسيده  عمومي كنفرانس  تصويب به
 را   تبعيضي و هرگونه) 5  ماده(آورد  مي  عمل  به  ويژه  حمايت  خودشان  مطلوب آموزشي هاي  فعاليت
  46) 1  ماده( .كند  مي  ممنوع و اقليتي  گروه هر   به نسبت

   به  مدتيها اقليت   حقوق جملهاز  بشر،   حقوق مربوط به هاي  الش سرد ت با تشديد جنگ
 در ها اقليت   حقوق  شناسايي در جهت  ، اقداماتي  جو سياسي  شدن آرامبا .  شد  سپرده فراموشي
  در سال  مجمع اين( در اروپا  و همكاري   امنيت  و كنفرانس  ملل  سازمان خصوصاً المللي  بين مجامع
   سندي ترين كامل .  پذيرفت صورت)  يافت   در اروپا تغيير نام  و همكاري  امنيت  سازمان  به1995

 يا   ملي يها اقليت   به  متعلق  اشخاص  حقوق اعالميه « پردازد،  ميها اقليت   حقوق  منحصراً به كه
   تصويب آراء به   اتفاق  متحد به  ملل  عمومي  در مجمع1992 در   كه  است»  و زباني ، ديني قومي
  : است  آمده  اعالميه  اين يباچهدر د.   است رسيده

  در يك ...   جامعه ناپذير تحول  جدايي  بخشها اقليت   به  متعلق اشخاص   حقوق  و تحقق ترويج  «
   .» ...   است  قانون  بر حاكميت مبتني  يكدموكرات  چارچوب

  
                                                           

45. Patrick Thornberry, International Law and The Rights of Minorities, Oxford, Clarendon,1991, p. 

141. 
  . 68  ص ،1377 ، قطره نشر ن،تهرا ، پوينده جعفر محمد  ترجمه بشر،  حقوق  درباره  پاسخ و  پرسش ، لوين ليا .46
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 و   را شناساييها اقليت  هويت   كه شده   عضو خواسته يدولتها از   اعالميه  اول ر مادهد
 و   شايسته  ساختن  علمي ترويج براي «  كه  كرده  را دعوتدولتها نيز   عمومي مجمع.  كنند تقويت
 47.» گيرند ، در پيش گذاري قانون  عرصه در بويژه را،   تدابير ضروري ، تمام  اعالميه  اين  اصول بايسته

المللي مورد استناد قرار  بينعنوان يك سند مهم  بهه ك » صلح كار براي دستور « گزارش در
  خاطرنشان گرديد،  ارائهمتحد ملل سازمان سابق بيركلد غالي پطروس پطروس سوي از وگيرد  مي
  گرايي يمل «،  اي قاره  و اي  منطقه  اتحادهاي ر چارچوب ددولتها  فزاينده   همكاري رغم  به كه شود مي

،  ، ديني آميز قومي  خشونت شوند و مبارزات  پديدار مي  تازه جا با شدتي در اينجا و آن طلبي و استقالل
  چنين او هم.»افكند  مي  مخاطره  را بهدولتها  و يكپارچگي  ، وحدت  يا زباني ، فرهنگي ماعياجت

  يژهبو بشر و   حقوق ، رعايت  مسائل  اين  حل  براي ريضرو  از شرايط يكي «  ورزد كه تأكيد مي
 اروپا   در سطح48.»  استـ  يا زباني ، اجتماعي  يا ديني قومي يها اقليت از   اعمـ ها اقليت  حقوق

  مهمترين شود مي تلقي الملل بين حقوق منابعز ا يكي كه متمدن كشورهاي از اي مجموعه عنوان به
   ابعاد انساني  در باب كنفرانسي( »كپنهاگ سند مالقات «  آمد، ا بيرونراست   در اين  كه سندي
،  االجرا نيست  الزم  سند از لحاظ قانون اين هر چند. بود)  اروپا  و همكاري تامني   كنفرانس اعضاي

    :دارد كه  سند مقرر مي اين .باشد  برخوردار مي يادي ز  سياسي  قطعاً از اهميت ولي
  حاكميت براساس و يكدموكرات سياسي چارچوب در يك بايد ملي يها اقليت بهط ومرب مسائل «

   تبعيضي  هيچ  بدون  انساني  از حقوق ملي  يها اقليت   به  وابسته  اشخاصد؛گرد  و فصل  حل قانون
گردد و   برمي  وي انتخاب به ملي ـ  قومي اقليت  يك  به  شخص  يك وابستگي د؛برخوردارن
   حق  اقليت  يك  و اعضاي؛ گردد  تبعيضي كوچكترين  د متحمل نباي انتخاب خاطر اين ه ب شخصي

   گروه  و با اعضاي  كشورشان  در داخل  را قرارداد فيمابين خود و برقراري   خاص  نهادهاي سيسأت
  . »مستقرند دارند   در خارج خود كه

  
 بايد در مراكز دولتهاكند و   مي ملي  يها اقليت   حفظ هويت  به  را موظفدولتها سند،  اين

  چنينهم.  قرار دهندتوجه و احترام را مورد ها اقليت   فرهنگي  خود مواريث و تحصيلي  فرهنگي
 سند  اين. باشند  خود را داشته   متبوع  دولت  مؤثر در امور عمومي  مشاركت بايد فرصت ها اقليت
  رمـخود را محت  وعـ متب دولت   ارضي اميتـ تم كهسازد   مي زمـملرا  ها  اقليت  اعضاي چنينهم

 49.بشمارند
                                                           

47. Fact Sheet No.18 (Rev.1), Minority Rights, From: 

http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs18.htm 

  .69  ص ، پيشين ، لوين  ليا.48
. "Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE". 

  .119 اميدي، پيشين، ص .49
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   موردنظر اين  اهداف  تحقق  ممكن هاي  از راه  را يكي  خودمختاري ، اعطاي سند كپنهاگ
 حفظ و   را جهت هايي  بايد گام  امضاء كننده يدولتهاسند،    اين35   ماده طبق. شمرد د برميسن

 بارز  هاي  از راه ند و يكي بردار  و قومي ، فرهنگي ، زباني مذهبي  هويت ي ارتقا ايجاد شرايط براي
 شرايط و   طبقتوانند  ميدولتها  البته. باشد  ميها اقليت   اين  به خودمختاري   امر، اعطاي اين تحقق

 50. نمايند  صالحديد خود تعيين  را بنا به  خودمختاري  و دامنه كرده   خود عمل مقتضيات
  كنفرانس   در چارچوب  كه  ملي يها اقليت   كارشناسان  گردهمايي طي ها اقليت  مسئله

در .   قرار گرفت  و بررسي  شد، مورد بحث  در ژنو تشكيل1991جوالي  در  اروپا و همكاري امنيت 
   :  نظر دادند كه  گزارشي طي   كارشناسان گردهمايي اين

   امور داخلي وله و منحصراً در مق  بوده المللي  بين مشروع   مقوله يك...   ملي يها اقليت  موضوع «
   51.»گنجد  نمي  مربوط كشورهاي

  
  : تأكيد كردند چنينآنها هم

 لحاظ همه براي تبعيض بدون بايد انساني حقوق هستند، ساكن ملي اقليت غالباً يك كه در مناطقي «

  52.»شود
  

   قسمت در اين.  است  شده   اشاره اريـودمختـخ  ور بهـ مزب گزارش  ارمـ چه قسمتدر 
  :خوانيم مي

 واحد را   رويه  يك  اقتباس  كه كننده  شركتي كشورها  اساسي قانون  هاي نظام   تنوع رغم علي «
   متضمن  كه  نتايج اين.  دارد رسيدند يكدموكرات  صبغه   كه  مطلوبي  نتايج آنها به رد،ك  مي مشكل
 :ز عبارتند ا  است ا خودگرداني ي خودمختاري   نوعي اعطاي

 ؛ و مشورتي گيري  تصميم ر نهادهاي دها اقليت  حضور نمايندگانـ 

 ا؛ه اقليت امور   و فتق رتق   براي  خاص  و مجامع  انتخابي يايجاد نهادها ـ

  نهادهاي  شامل  سرزميني  ايجاد خودمختاري چنينو هم   خودمختار و محلي كز اداريمراايجاد ـ 
 ؛اي  آزاد و دوره  انتخابات  قالب در  و اجرايي ، قانونگذاري رتيمشو 

 ؛ مقدور نيست  سرزميني  خودمختاري  كه  در جاهايي  و يا اداري  شخصي خودگردانيامكان ـ 

 53. » محلي  و شمايل  شكل  غيرمتمركز و داراي ايجاد دولت ـ
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  عنوان  تحت1991  و در سالمسك  ژنو در سند  ملي يها اقليت   كارشناسان مفاد گزارش
مورد تأييد و تأكيد  » اروپا همكاري  و  امنيت كنفرانس   ابعاد انساني  مسكو درباره اييسند گردهم« 

  يها اقليت  عالي كميسيونر كي انتصاب بيني پيش ضمن نيز هلسينكي 1992 تصميمات . گرفت قرار
   در قبال»  اوليه اقدام «   و توصيه» شدار اوليهه «   ارائه  وظيفه  شخص  اين  كه شت، مقرر دا ملي
 54.  را خواهد داشت  ملي يها اقليت   مربوط به هاي تنش

  دوباره  توجه مورد  يوگسالوي   بحران  در جريان اي طور گسترده  به  قومي يها اقليت  مسئله
  و يك ) شد  تشكيل هه در ال كه (  صلح كنفرانس   اروپا يك  جامعه1991   اوت27ر د.  گرفت قرار

.  كرد تأسيس  يوگسالوي   بحران با ابعاد مختلف  در رابطه)  بادينتر يا كميسيون(   داوري كميسيون
   كنوانسيون نويس پيش « از آنها   يكي  كه قرار گرفت   مورد بحث  مختلفي  مسائل  صلح در كنفرانس
   ملي يها اقليت  مسئله   به كنوانسيون  مفاد اين  از  در برخي  بود كه»1991 نوامبر 4 در  كارينگتون

دار   عهده كه ( را خودمختار ساختارهاي   تشكيل توصيه   كنفرانس  اين  كنندگان  شركت.د ش توجه
   را تشكيل جا اكثريت در آنها اقليت   كه مناطقي  براي ) باشد  و قضايي ، اجرايي نگذاري قانو وظايف

 55.د نمودن دهند، ارائه مي
   وزيران  در سطح كه (EPC) » اروپا  سياسي همكاري « العاده  فوق ، در اجالس  براين افزون

 جديد در  يدولتها   شناسايي راهنما براي  رئوس «  عنوان   تحت اي  برگزار شد، بيانيه كسلدر برو
  حقوق حفظ و رعايت با   در رابطه واردي م  در آن گرديد كه  منتشر»  و اتحاد شوروي  شرقي اروپاي
 اعطاي  جهت دولتها اساسي ونـبر تعهد قان اروپا مبني هـجامع پافشاري.   است دهـ آمها اقليت

   موضوع  در اين  توجه  قابل  از ديگر مطالب  كشورشان مشخص   و مناطقها گروه   به خودمختاري
 و   از اتحاد اجباري  ناشي دهاي بر در  تا مرهميشده تجويز  دليل   اين  به شايد خودمختاري.  است

 56. باشد مكانيكي
عضو    كشورهاي  اساسي  قانون هاي  توسط ديوان كه عضو5 از  متشكل ـ   داوري كميسيون

  به كميسيون هرچند اين.   است  برخورد داشتهها اقليت  مسئله با  نوعي  به ـ شدند  انتخاب  اروپا جامعه
  ه ب»  كارينگتون كنوانسيون نويس  پيش «   با استناد به  نكرد، ولي صراحتاً اشاره  خودمختاري مقوله
 از   ناشي  مسائل  تأكيدكرد كه چنين هم»  داوري كميسيون «. داد  قرار توجه  را مورد  آن نوعي

 افراد و   و حقوق انساني   حقوق  به  ويژه  و با توجه الملل  بين حقوق  بايد طبق دولتها  جانشيني
 و  ، مذهبي  زباني يها اقليت   براي  افزود كه چنين هم كميسيون  اين.  گردد فصل  و  حلها اقليت

                                                           
. Document of the 1991 Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE. 
54. Internation Legal Materials 31 (1992), pp. 1395-1399. 
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 57. محفوظ است الملل   بين  حقوق براساس  شان  هويت شدن  شناخته  حق وميق
  رعايت  به  را ملزمدولتها،  الملل  بين  حقوق  معيارهاي كرد كه   بادينتر نيز اعالم كميسيون

نهاد  پيش چنين هم  كميسيون اين.   است  نموده»چرا  و چون بي قواعد «  عنوان  بهها يتاقل  حقوق 
  كرواسي  در  ساكن هاي  صرب  به كميسيون مورد  اين در(  اقليت يها گروه اعضاي  به  كه  است  نموده
   مشخص سرنوشت   تعيين  حق  اختيار خود براساس  خود را به  مليت  شود كه  داده اجازه)  دارد اشاره
 58.نمايند

   از خودمختاري  حرفي گرفت   صورت  بوسني  بحران  حل  براي  كه  بعدي هاي اما در تالش
   انجام  به1995 در دسامبر امريكا   با ميانجيگري كه   ديتون  رو در توافقات از اين.  نيامد ميان به

  59.  قرار گرفت  خودمختاري  جملهز چيز ا  همه در رأس  بشر د، حقوقرسي
توان اقدامات  ها را مي اقليتويت ـحفظ هخصوص  الملل در نقطه عطف حقوق بين
  و688اساس قطعنامه  بر ،1991سال در عراق من در كردستان شوراي امنيت در ايجاد منطقه ا

 با  1244 قطعنامه در. خصوص كوزوو ذكر كرد  در1999  ژوئن 10   تاريخدر 1244  قطعنامه صدور
  :  است  آمده چنين  امنيت شوراي  قطعنامه  ضميمه  قسمت5، در بند   يوگسالوي صميم از ت قبالاست

 برخوردار   يوگسالوي  فدرال جمهوري  داخل در ماهوي توانند از خودمختاري  مي كوزوو مردم «
  . »باشند

  
   :گردد مي مقرر  ، چنين  قطعنامه8 در بند  چنينهم

  ماهوي خودگرداني  كه  سياسي  موقت  موافقتنامه ارچوب چ  يك سيس تأ سمت  به روند سياسي «
  تماميت  و حاكميت  اصول  و  پرامبويه  توافقات كوزوو ايجاد نمايد بايد با در نظر گرفتن  براي
  طرفين  بين ذاكراتم و پذيرد  صورت  منطقه كشورهاي و ديگر   يوگسالوي جمهوري  ارضي
  انداختهر تأخي را به يكدموكراتو    خودگردان  نهادهاي  تأسيس  نبايستي  مسائل فصل  و  حل براي

  60.» برد از بين يا
  

 شرايط، برقراري برخي در كه داد نشان عراق شمال  امن و منطقه كوزوو  چون مواردي
 تهوي حفظ راه تنها امنيت شوراي كه است ييجا در الزام اين . است الزامي تاريخودمخ مسيست

 ها اقليت حقوق ،  مركزي  دولت كه  دهد و يا هنگامي  مي تشخيص خودمختاري را برقراري اه اقليت 
                                                           

57. International Legal Materials 31 (1994), pp. 1494-1499. 
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 .دهد  تهديد قرار مي  در معرض سختي هرا ب
،  محتاطانه  بسيار اقليتها   سرنوشت  تعيين حق  قبال  در المللي  بين  جامعه ديدگاه حال،ّ اي علي

   شكل الملل بين   نظام  بودن  محوريـ دولت  جمله  از موجود،  واقعيات براساس و  كارانه محافظه
 انكار  قابل  غير واقعيت   يك  و شده  تثبيت دولتها  ، مرزهاي الملل  بين در رويكرد جامعه.   است گرفته

 (pluralist democracy)گرا  سرنوشت در دموكراسي كثرتغالباً حق تعيين  و  و تغيير است
   نيز در متون دگيـنماين  وكراسيـدم   مفهوم ، حتي كاسسه نظر  به 61.ندك دا ميـپيتجلي و مصداق 

   با قاطعيت و اقتصادي  ، فرهنگي سياسي ،  مدني  ناظر بر حقوق1966  اقين ميث  ازجمله المللي بين
 روابط  ، اعالميه ميثاقين(  المللي بين اسناد  مهمترين  كه طوري ، به ست ا  و تجويز نشده تعريف
 ها اقليت از  سو و حمايت يك  از سرنوشت   تعيين حق   بين همگي)  هلسينكي   و سند پاياني تانهدوس

 باشد   پيوند قائل، دو  اين  بين كه  اسنادي  آشكارا از تدويندولتها. اند  شده  قائل  آشكاري تفاوت
  62.اند  گزيده دوري

  طلبي جدايي  با  مساوي كه   سرنوشت  تعيين حق  تفسير موسع با المللي بين معهجا سو، يك از
 منجر شود و از  شديدي  خونريزي  به  تفسيري  چنين  است ممكن  حتي  شديد دارد و باشد مخالفت

   شده  شناختهدولتهاه وظيف  زمره در) ها اقليت  شامل (ها گروهافراد و    حقوق  ديگر، رعايت سوي
  63.است» خودمختاري « دهد  مي يكديگر آشتي  اا بدو ر اين كه كاري و سازه كاسس نظر به . است

 طلبي   و جدايي خواهي  از استقالل   سرنوشت  تعيين  حق  مفهوم كه  ، هرچه نظر كاسسه به
 وي .يابد مي  كاهش  بسيار الملل  بين  نظام سياسي   و واقعيت  قانوني حق   بين  بگيرد، شكاف فاصله 

 اروپا درباره  همكاري  و امنيت   كنفرانس  كارشناسان نشست «  مصوبات  بر  گذاشتن با صحه
 و ها گروه   سرنوشت  تعيين حق  تحقق  ارهايك راه جمله  از  كه است  معتقد» ملي  يها اقليت
  قابل  ميزان  و اعطاي مشاركتي   حقوقت، مثب  اعمال  از تقويت است   عبارت  قومي يها اقليت

  تشريح پردازد و در كارها ميراه  از يك  هر  تشريح  به سپس  كاسسه . آنها  به  خودمختاري توجهي 
 هاي و تبعيض  نابرابري   تحملمجبور به ها اقليت  اينكه   به با توجه: گويد  مي مثبت   اعمال مفهوم
  تمامي در اآنها ر  ماندگي عقب  موظفند كه ها  نابرابري  اين  تسكين  برايدولتهااند،   بوده زيادي
   و تضمين امكانها اقليت   به كه  از حقوقي  است  عبارت  مشاركتي حقوق.  كنند ها جبران زمينه

   دارايها اقليتاگر   گيرد كه  مي نتيجه  كاسسه .دهد  مي  سياسي گيري ايند تصميمفر  در مشاركت
   آنها خودمختاري  به هك د موظفندولتها ،  سرزميني  خودمختاري د و خواهان باشن تمركز سرزميني
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المللي نيز تاكيد دارد كه در  نام بين  از سوي ديگر، جيمز كرافورد از حقوقدانان صاحب64.اعطا كنند
ي ها گروهجانبه صورت نگرفته است،  طلبي يك الملل هيچ نوع شناسايي براي جدايي حقوق بين

 .جانبه خواستار جدايي شوند ور يكط بهالملل  توانند با استناد به حقوق بين  نميها اقليتقومي و 
نظام سياسي با احترام  مردم در و ها گروه مشاركت معني به دولت يك داخل در سرنوشت تعيين قح

 اين ، قوي براي استقالل باشدو مستمررخواست  حتي اگر ددهد،  ميبه تماميت ارضي آن معني
 ،نظر كرافورد به. پاسخ دهد  چگونه به اين درخواست تعيين كندكزي است كهتنها حق دولت مر

يك دولت مستقر و حاكم قصد سرزمين  اي از  سابقه ندارد كه پاره1945المللي از  در جامعه بين
 65.جدايي داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد

 
   و حق تعيين سرنوشتبوميان

  فراوان  سخنان  آن رهوجود دارد و دربا  زيادي  هاي  نوشته  بوميان  حقوق ربارههرچند د
مارتينز  .ر  وزهخ « . ندارد  عام شده شناخته  تعريف   يكها اقليتمانند   به  بوميان  مفهوم اند، ولي گفته 
 از ايتـو حم   از تبعيض ريـ جلوگي فرعي  هكميت «   به زارشيـگ   طي  ملل انـسازم  مخبر»وبوـك

 :كند  مي  تعريف  را چنين بوميان» ها اقليت
  ماقبل  برابر با جوامع قدمت داراي شود كه مي اطالق و مللي مردمان به وميب اجتماعات «

 در. گيرند نظر مي در   سرزمين  و خود را متمايز از ديگر افراد آن  بودهشان  استعمار در سرزمين
  و فظ، توسعه ح  به  و مصمم داده   خود را تشكيل  افراد غير مسلط جامعه عنوان  حاضر آنها به حال

  خود را  قومي  هويت چنين هستند، آنها هم  آينده هاي  نسل  خود به  اجدادي هاي  سرزمين انتقال
  حقوقي  نظامي و  اجتماعي  نهادهاي ، فرهنگي  الگوهاي اساس و بر  انش وجودي  تداوم  پايه  عنوان به
   بومي جمعيت   به  خود را وابسته  بومي شخص  ، يك  فردي در سطح ... دهند  مي  انتقال  آيندگان به

توسط ديگر افراد  داند و مي)   گروهي خودآگاهي(   بومي  يك عنوان  خود به سازي همانند از طريق 
 66.»شود  مي  و پذيرفته  شناخته  از آن  عضوي عنوان  به جمعيت

  
 در   مصرحه  حقوق، جهدر نتي  و  بوده  قومي يها اقليت   واجد صفات  بومي ردمانم ترديد، بي

  هاي خواسته اخير هاي در دهه ، همه اين با .شد خواهد نيز آنها شامل ،ها اقليت براي الملل بين حقوق
                                                           

64. Cassese, op.cit., pp. 352-355. 
65. James Crawford (1997), State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession, 

From: 
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66. Report by Jose R.Martinez Cobo, Rapporteur, Study of the Problem of Discrimination against 

Indigenous Populations, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/ 1986/7, Adds. 1-4, 1986. 
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 كنند، زيرا معتقدند نمي   تلقيها اقليترا جزء   خود يانبوم.   است  يافته  افزايش  از پيش  بيش بوميان
  دهند، در سرزمين  مي را تشكيل  جمعيت   اكثريت اكنون  مه  كه   كساني  از آمدن د آنها قبل اجدا كه

 و  ردانيـخودگ  و ابعـ من،زمين بر  سنتي   حق انـبومي ، اينكه  ژهـيبو ،ند بودهـنظر استقرار يافت مورد
 اخير  هاي سال در. دانند مي محفوظ خود   را براي شان و سنن   فرهنگ عمال در اِ خودمختاري

 .است  يافته   افزايش  بوميان سرنوشت   تعيين  بر حق  مبني هاي خواسته
 وليتـت و نظارت تحت كه دارد ودـوج المللي بين روفـمع وانسيونـكنو د انـبومي هدربار

 وانـعن تحت 1957 الـس در آن نـاولي. دـرسي تصويب به و هـتهي »ارـك المللي بين انـسازم«
 و يا  اي راد قبيلهـ ديگر اف و  بومي هاي عيتم ج سازي  و يكپارچه ايتـحم  به وطـمرب  كنوانسيون«

  اصلي   گرديد و هدف  و تدوين تهيه) 107   شماره كنوانسيون (» مستقل   در كشورهاي اي قبيله نيمه
،  يا ، حرفه  فني  آموزش  مثال عنوان به (  و اقتصادي  اجتماعي توسعه و  برابر حقوق   تضمين آن

  جمعيت   آنها با اكثريت  و يكپارچگي  بوميان براي)   و پرورش آموزش و ، هداشتب ،  اجتماعي تأمين
   در آن رديد كهـگ  تهيه169   شماره وانسيونـكن  عنوان  تحت متني 1989  سال در .ودـ ب جامعه

  ل حو آن   تأكيد اصلي  بلكه،  تأكيد نشده افراد جامعه با اكثريت  بوميان  همانندسازي ديگر به
   مربوط به هاي گيري  در تصميم ، مشاركت فرهنگ   تداوم ق ح  اعطاي  امكان  چون محورهايي
   فرهنگي  نهادهايدربارة  گيري  تصميم و اجازه  بوميان هاي  موجود در زمين يعي طب  منابع استخراج

   به  كنوانسيون  از اين  موادي چنينهم. دز  آنها دور مي  و اقتصادي تماعي اج و پيشرفت  تاريخي و
 67.دارد  اختصاص  بوميان  سرزميني  حقوق  تضمين مسئله

 فرعي كميته«،  بوميان  حقوقيارتقا و حمايت به نسبت افزون روز  آگاهي  به در واكنش
. نمود عنايت مسئله  اين  نيز به»ها اقليتاز  و حمايت از تبعيض با ممانعت در رابطه ملل سازمان
   از حقوق  حمايت اعالميه  نويس و پيش  شد  تشكيل كاري  وه گر  يك يته كم  اين  حمايت تحت
  مختاريخود  مسئله   به طور خاص به) 1994 (  اعالميه  اين  از پاراگراف چندين.  نمود  را تهيه بوميان
 :د دار اشاره

 يا  ودمختاريخ   حق  خود، داراي  سرنوشت  تعيين حق   اعمال  خاص  شكل  يك عنوان  به بوميان «
 و  ، آموزش ، مذهب فرهنگ   خود شامل  و محلي امور داخلي   مربوط به  در موضوعات ودگردانيخ

  هاي ، فعاليت  اجتماعي ، رفاه ، اشتغال ، مسكن ، بهداشت جمعي  هاي ، رسانه ، اطالعات پرورش
   خودمختاري  حقوق تحقق   جهت  مالي  و امكانات ، محيط زيست  و زمين  منابع ، مديريت اقتصادي

   آيين  خود را طبق  شهروندي  برخوردارند كه جمعي   دسته حق   از اين بوميان). 31  ماده(باشند  مي
  زندگي  آن  در  كه  دولتي  شهروندي  آنها را در تحصيل  حق  بودن بومي. نمايند   خود تعيين و سنن

                                                           
67. International Legal Materials 28, 1989, p. 1382. 
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   رويه  طبق  نهادهايشان  اعضاي ساختار و انتخاب   تعيين حق بوميان .دكن نمي دار خدشه كنند مي
 و   نهادي  ساختارهاي  و تداوم  ارتقاء، توسعه  حق بوميان )32  ماده. (باشند  خود را دارا مي خاص
  شده   بشر شناخته  حقوق  معيارهاي طبق  خود را  خاص  اعمال وها ، رويه ز، سننمتماي  قضايي  عرف
  68.»)33  ماده(باشند   دارا مي جهاني

  
   براي،، در نتيجه  كرده پروازي  مزبور بسيار بلند نويس  پيش رسد كه نظر مي  به در مجموع

  زيرا ايند؛ بپذير  صورتهايي  تعديل  در مفاد آن  كه  است  الزم  جهاني  توسط جامعه شدن  پذيرفته
 . باشد  قبول  قابلدولتها   براي هاينك  ، بدون  كرده  را مطرح  بوميان هاي  اكثر خواسته نويس پيش 

  هاي دلـدند تا مـ آم گرد هم رينلندـگ  در كارشناسان  از روهيـگ ،1991امبر ـسپت در
  گردهمايي ينا.  نظر قرار دهند  و تبادل  را مورد بحث  بومي هاي  جمعيت  و خودگرداني خودمختاري

.  برگزار شد ملل  سازمان » بشر  حقوق كميسيون«  هاي  فعاليت  و در چارچوب ملل   ابتكار سازمان به
 و   بر افكار عمومي  است  هر چند ممكن  گردهمايي  اين هاي  و توصيه نتايج   كه  است بديهي
 مزبور  كارشناسان .  است نداشته  آوري الزام  وجه  هيچ  ولي باشد،  داشته  اثري  ملل سازمان هاي فعاليت

،   حق  اين  اساسي هاي  از مؤلفه  و يكي  داشته  سرنوشت  تعيين  حق  بوميان  رسيدند كه  نتيجه  اين به
نياز    پيش ، و خودگرداني ، خودمختاري بوميان  ، براي  براين افزون.  است  انيخودگرد يا و  خودمختاري

 69.  است  انساني  از حقوق  كامل  و برخورداري  تبعيض ، عدم  انساني ، كرامت  برابري تحقق
مثالًً در .  اعطاء كردند  از خودمختاري اي  خود درجه  بوميان  به  زيادي يدولتها  نيز، در عمل

 از ي بسيار  به  خودگرداني حق ادا نيزكان.  برخوردارند  خاصي  از حقوق  بومي يها گروه، امريكا
   در شمال»نوناوو «مختار خود   ايجاد منطقه  بهتوان  مي  جمله  از آن  كه  است  داده  بومي يها گروه
   روند اعطاي آور به  الزام قانوني  اثر  دادن ، پيشنهاد مربوط به ه هم با اين. اشاره كرد كانادا  شرقي

  كانادا مواجه   مردم  منفي با رأي 1992 اكتبر 21  پرسي  در همه ومي ب هاي  جمعيت  به خودمختاري
 70.شد
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  گيري نتيجه

سه بستر تاريخي قابـل طـرح        در  الملل   بين   حقوق درين سرنوشت   تحول مفهومي حق تعي   
خـورده در جنـگ      دادن به تجزيه امپراتوريهاي شكـست       هدف اين ايده مشروعيت    ،در ابتدا . است

 يـافتن  معني حاكميت  حق تعيين سرنوشت بيشتر به   ،دوم ولي بعد از جنگ جهاني       .جهاني اول بود  
حـق تعيـين     ،1970 از دهـه     .انگان تغيير مفهومي پيدا كرد    بيگسرزمينهاي تحت استعمار و انقياد      

  حقوق .گيري داشته است   ها جهت   و تضمين حقوق اقليت    دموكراسيسرنوشت به مفهوم حاكميت     
   و اصل    سرزميني   تماميت  ، اصل دولتها   حاكميت   حق   چون  اصولي   دانستن  محترم   ضمن  الملل  بين
 و   ديگر منافع سوي  و ازدر نظر بدارد كشورها را   ارضي سو تماميت از يك  كه  حلي  ، راه  مداخله عدم

  هـاي   نظـام   برقـراري    اول   را مدنظر قرار دهد، در وهلـه       اي  فرقـه و    قومي  يها  اقليت هاي  خواست
،   وصـف  بـا ايـن  .   است  داده تشخيصها اقليت  به  خودمختاري ، اعطاي   دوم  لهوه و در     يكدموكرات
   قومي  درگيري فصل و حل و  اقليت  حفظ هويت  هاي   از شيوه    يكي  عنوان   به  ريمختا نهاد خود   گرچه

 برقراري  الملل   بين  ، اما حقوق     است   يافته  عينيت  از كشورها   مورد تعدادي   و در   گشا است بسيار راه 
 آن را تنهـا    و     اسـت   كشورها نپذيرفتـه    براي آور   الزام   قاعده   يك  عنوان   به الذكر را    فوق  هاي  سيستم

  چـون    وجود، مواردي   با اين .   است  كرده تلقي  نوشت سر   تعيين   حق   تحقق  هاي   از راه    يكي  عنوان  به
  سيـستم    شـرايط، برقـراري     برخـي   در  كـه   داد   نـشان   » عـراق    شـمال    امـن   منطقـه  «  و »كوزوو«
 ها  اقليت   حفظ هويت    تنها راه   تامني   شوراي  كه   است   در جايي   الزام  اين.   است   الزامي  خودمختاري  

  حقـوق  هـستي و   ،   مركـزي   دولـت  كـه   هنگامي  دهد و يا به      مي   تشخيص  دمختاري خو  را برقراري 
   مـردود دانـستن      ضـمن   الملـل   بـين  حقـوق . ددهـ    مـي  تهديد قرار    در معرض   سختي  را به  ها  اقليت 

شـده   ي تجزيـه  دولتهـا شناسـايي   در    ، حتـي     سرنوشـت   تعيـين  با حـق    طلبي  هي تجز  انگاري معادل
  جامعه.  طلبي   تجزيه  نه   است  كرده  فظ فروپاشي يا انحالل استفاده    از ل  ،يوگسالوي و شوروي سابق   

 و    و بـروز آشـوب      المللي   بين  نظم تن ريخ   هم  بهباعث     جدايي  حق  شناسايي   دارد كه    بيم  الملل  بين
 جانبـه صـورت   طلبـي يـك   جـدايي ع شناسايي براي نو الملل هيچ  در حقوق بين  . گردد  مرج و  هرج

جانبـه   طور يك  الملل به  حقوق بين توانند با استناد به      ها نمي  تي قومي و اقلي   ها  گروه است،   نگرفته
 مردم در  و ها  گروه مشاركت معني به دولت يك داخل در سرنوشت تعيين حق .خواستار جدايي شوند  

مستقر  استقالل براي درخواست اگر حتي دهد، مي معني آن ارضي تماميت به احترام با سياسي نظام
در جامعـه  . پاسخ دهـد  درخواست چگونه به اين كه مركزي است  دولت حق  اين تنها  ، باشد و قوي 

 قـصد جـدايي     ،سرزمين يك دولت مـستقر و حـاكم        اي از  ندارد كه پاره   سابقه   1945المللي از    بين
  .اشدملل بر آن صحه گذاشته بداشته باشد و سازمان 


