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 چکیده

 ،متمادی در طی سالیانِ این مفهومهای دیرین بشر بوده است؛ ، همواره از آرزویابی به صلحدست

که المللی، منبعث از نگاه نظامی بینالت اخیر در روابط تا قبل از تحوّ خوش تغییر شده است.دست

ها به ناظر بر نبود جنگ و احترام دولت ،امنیّتشود صلح و  نظام وستفالیایی نامیده می اصطالحاً

باعث  ،شمولی آنعه حقوق بشر و جهاناما توس؛ ت ارضی و حاکمیت دیگر دولت ها بوده است،تمامیّ

و گرسنگی،  ازجمله فقردیگری  ، به نبود عواملهای نظامیوه بر نبود تهدیدعال ،شد که صلح

ه، رویّ های بی سری، مهاجرتهای مُ یافته، شیوع بیماری م سازمانیتروریسم، قاچاق و جرا

 توّجهبا شود. ، یاد میعنوان صلح مثبت تحتِ ،بد که از آنی یاتسرّ ،حقوق بشر زیست و نقضِ محیط

های مذکور، در این مقاله با استفاده از در وجود یا عدم وجود فاکتور هاگذار دولتتأثیر به نقشِ

ها در ات ایجابی آنتعهّد ها خصوصاًات دولتتعهّدان شده است که چگونه تحلیلی بی-روش توصیفی

وانند تمی ،شان در برابر کدام حقوقاتتعهّدا با انجام ه، نقش دارد و اینکه دولتق صلح جهانیتحقّ

 کمک کنند. ،بین المللی امنیّتبه استقرار صلح و 

 ایجابی، دولت، صلح، حقوق بشر تعهّد کلیدواژه:
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 مقدمه

ترین تهدید علیه آزادی لی حقوق بشر آن است که دولت، بزرگهای نظام بین الملفرضیکی از پیش

احتمال دارد از این  ؛همواره در مصاف با افراد از قدرت زیادی برخوردار استست و چون افردی 

آن است که از یک سو،حقوق  ،از این رو، تمام تالش حقوق بشر استفاده کند.، سوءِ قدرت خود

 ةبر عهد متعدّدتکالیف  ،دیگر یو از سوی، شناسایی کندمختلف برای حمایت از آزادی  و منافع افراد

ایجاد  ،ها را بین افراد و دولتطریق تا حدودی بتواند تساوی سالحتا شاید از این  دهدقرار  ،دولت

های مختلفی دارد. اما آنچه این مقاله بندی، دستهها در خصوص تضمین این حقوقتعهّدات دولت .1کند

جهت انجام ی وظایفی برای دولت شناسای .باشدمی هادولت2 "ات ایجابیتعهّد"تمرکز شده است  ،بر آن

 المللی حقوق بشر،در نظام بین .باشدمی "ات ایجابیتعهّد"مشترک مفهوم  ة، خصیصسری اقداماتیک

قرار  ،مورد استفاده ،های نظارتی و ادبیات علمیط نهادست که اغلب توسّایکی از مواردی  ،این مفهوم

سعی  ،تفاوتی دارد.در این مقالهمعانی م ، این عبارت برای نویسندگان مختلف میگیرد با این حال ظاهراً

ق صلح باشد. از تواند در خدمت تحقّها، میتعهّدات مثبتِ دولتشود که چگونه  بر آن است که بیان

 المللی حقوقِها در نظام بین، قرار دارد ابتدا حقوقی که دولتآنجا که هر تکلیفی در برابر یک حق

های بندیها و دستهتعهّدات دولت ماهیّتردد. سپس گبیان می ها را دارندبه تضمین آن تعهّدبشر، 

صلح و  کنندةتهدید شود و در نهایت با استفاده از نظریه باری بوزان در خصوص عواملِ، ذکر میآن

، چگونه ات ایجابی دولت در برابر هر یک از حقوق بنیادین بشریتعهّدشود که ، استدالل میامنیّت

 کند.می به استقرار و پایداریِ صلح، کمک

 (حقوق تضمین شده در اسناد حقوق بشری5

دهیم. ، قرار میحقوق از سریگوییم در واقع آن را در برابر یکسخن ب تعهّد،خواهیم از وقتی می

 ،حقوقی هستند که دولتاز سری ، دارای یکست که اتباع آن دولتا به این معنا ،ات دولتتعهّد

، باید دید که در هاات دولتتعهّدن برای شناخت ایباشد. بنابرف به تضمین آن ها میموظّ

ها در تمام ی انسانچه حقوقی برای شهروندان و به طور کلّ ،بشری ها و منابع حقوقِکنوانسیون

                                                
 181،ص 78شماره  حقوقی تحقیقات ، مجلة"آنها به پاسخ و همبستگی حقوق علیه مطرح نقدهای"انصاری، باقر، -1

   Positive obligation-2
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جهان شمول بودن آن  ،های حقوق بشرخصیصهکی از ی هچرا ک ؛در نظر گرفته شده است ،جهان

 دهیم.، ارائه میدر منابع حقوق بشریتدا تعریف مختصری از حقوق شناخته شده اب است.

 نمود پیدا کرد. ،1648مصوب 1ظهور و پیدایش مفهوم مدرن حقوق بشر در اعالمیه جهانی حقوق بشر

کند که ، آشنا میالمللی، ما را با مفهومی جدید از فرد انسانیاوّلین بار در سطح بیناین اعالمیه برای 

سلب شدنی نیست و هر فرد انسانی فقط به  ،ن حقوقباشد. ایم و پیشینی میدارای حقوق مسلّ

بر  حقّ مذهب، عقیده، این حقوق را داراست این حقوق شامل حق بر آزادی بیان، دلیل انسان بودن،

های ه با تصویب کنوانسیونبرابری و ... می شود. پس تصویب این اعالمیّ منع برده داری، حیات،

آغاز شد. در میثاق  ،سازی این حقوقاستاندارد ق بشر،المللی حقوهای بینی همچون میثاقمهمّ

جهانی حقوق د و اعالمیة بر اصول منشور ملل متحّمیالدی  1699مصوب  2سیاسی-حقوق مدنی

به عمل آمده و ایجاد شرایطی برای برخورداری هر کس از حقوق مدنی و سیاسی را  تأکید ،بشر

 ، به حق بردر این میثاق ،به طور خالصه داند.ها میشرط الزم برای رسیدن به کمال مطلوب انسان

بر حریم  حقّ شخصی، امنیّتبرآزادی و  حقّ بر منع شکنجه، حقّ حیات، حقّ ن سرنوشت،یتعی

ها ،حق منانج وآزادی بیان و قلم ،آزادی مذهب، آزادی اجتماعات،آزادی تشکالت احزاب خصوصی،

گرفته در نظر  ،سیاسی-ی، از جمله حقوق مدنیحق بر پناهندگ ی وآزادی شرکت در انتخابات،بر رأ

 ها تضمین شود.شده است که باید توسط دولت

 اجتماعی، ن حقوق اساسی است میثاق اقتصادی،آور حقوق بشری که متضمّدوّمین سند مهم و الزام

-حقوق بشر )حقوق مدنی دوّماین حقوق که تحت عنوان نسل  است. 1699مصوب  3فرهنگی

دریافت مزد  حقّ ازدواج و تشکیل خانواده، شود. حقّرا تشکیل می دهند( یاد میسل اوّل سیاسی ن

مینات و خدمات مستفید شدن از تأ حقّ ت آن،و مصونیّ مالکیّتداشتن  حقّ عادالنه در برابر کار،

 انتخاب هر نوع کسب و پیشه. بر آموزش، حقّ اجتماعی،حقّ

                                                
 Declaration of human rights(UDHR)-1

 International convenant on civil and political rights(ICCPR)-2

 International convenant on economic social and cultural rights(ICESCR)-3
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حقوق  سوّمدارد که نسل بیان می 1واساکبستگی ست. کارل حقوق هم ین نسل حقوق بشر،سوّم

و  اوّلدر برابر حقوق نسل  جمعی یا گروهی این حقوقِ مبتنی بر برادری یا همبستگی است. ،بشر

 ،گیرد. از نظر وی، این حقوققرار می -ندشد ظر ماهوی حقوق فردی محسوب میکه از ن -دوّم

همبستگی و یا  به عنوان حقوقِ ،چه که از آنآن ؛است همبستگی متقابل جهانی ةپاسخی به پدید

بندی شد و ، صورتعلمی به عنوان یک نظریة 1657شود و در دهة ، یاد میحقوق بشر سوّمنسل 

اند که از آن جمله این حقوق مصادیق متفاوتی برشمرده. برای المللی شدبه مرور وارد اسناد بین

های بر دریافت کمک بر توسعه، حقّ حقّ بر صلح، حقّ بر محیط زیست سالم، است: حقّ

نسل قبلی از قوام  اما این نسل از حقوق بشر مانند دو 2.بشریّتبر میراث مشترک  حقّ دوستانه،بشر

 توانکه آیا چنین مصادیقی را میها و مناقشات بسیاری از جمله این، برخوردار نیست و با چالشکافی

 .رو استهروب مطرح کرد، "حق"تحت عنوان 

 ات دولتتعهّد ماهیّت( 2

ها در برابر ؛ با حقوقی که دولتارائه شد ،به آنچه از حقوق بشر در قالب اسناد بین المللی توّجهبا 

در ات در نظر گرفته شده برای دولت، تعهّد ، آشنا شدیم و دانستیمشان را دارندها وظیفه تضمینآن

به عنوان مثال  گیرند؛های متفاوتی قرار میبندیدر دستهها ات دولتتعهّدبرابر کدام حقوق است. 

در خصوص حقوق  به نتیجه هستند. تعهّد ،به وسیله و برخی دیگر تعهّد ات،تعهّدبرخی از این 

ها در تیجه هستند؛ با این توضیح که دولتبه ن تعهّدات از جنس تعهّد عمدتاً ،مدنی سیاسی

بر  مانند حقّق بخشند؛ آن را تحقّ یجه برسند و قطعاًهستند که به نت تعهّدم ،خصوص آن حقوق

، ق قطعی آن حقوقع تحقّها توقّها، از آنات به وسیله دولتتعهّدحیات و یا منع شکنجه. اما در 

حداکثر تالش خود را در راه به ظرفیت و امکاناتی که دارد باید  توّجهبلکه هر دولتی با  ؛رودنمی

که اغلب حقوق اقتصادی ،  حق بر آموزش، حقّ بر سالمت، مانند حقّ گیرد.، به کار ن حقوقتحقق آ

 .هستندات تعهّداجتماعی و فرهنگی از این جنس 

                                                
1 - Abderrahmane youssoufi, reflexions sur L Apport de la"Troisiem generation des droits de 

l'homme". En: karel vasak, amicorum liber, bruylant. Bruxelles.1999 p.427. 

 187انصاری،باقر،پیشین،ص  -2
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بندی ه یا وسیله است. در این دستهات به نتیجتعهّدفارغ از  باشدمی بندی که مورد بحث ماامّا آن دسته

که کدام حقوق تحت شود و این، بحث میهاات ایجابی و سلبی دولتتعهّدبه عنوان مقاله از  توّجهبا 

 گیرد.قرار می ،هادولت تعهّداز  کدام نوع

 ات سلبیتعهّد(5-2

 "به حمایت تعهّد "، "به احترام تعهّد"ات در خصوص تمامی حقوق بشری به سه دسته تعهّد

عدم  دولت به دخالت نکردن و تعهّدنخست را  تعهّدتوان شود. میتقسیم می "به اجرا تعهّد"و

 اکثرِ گیرد. تقریباًجای می ،ات سلبی دولتتعهّدعنوان  چه که تحتِبه حساب آورد. آن ،ضتعرّ

در حق بر آزادی بیان و  ،دولت است. به عنوان مثال تعهّداین نوع  ةدارند بر سیاسی در-حقوق مدنی

تار، به این صورت که در گف ؛کند، مبادرت به اقدامات سلبیباید در خصوص تضمین آن ،قلم دولت

 ،هادخالت نکند و به حریم آن ،های آزادی بیان نسبت به شهروندانشنوشتار، بیانات و دیگر جنبه

گذاری نکند و به طور ، قانونهاسازی آن، الگویی تعیین نکند، در محدودها؛ برای آنض نکندتعرّ

آزادانه حقوق خود  ،که افراداست و این به معنای عدم انجام عمل از سمت دولت ،سلبی تعهّدکلی 

اعمال کنند و تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که کاری نکند!  ،را بدون دخالت دولت

قرار بگیرد بلکه  ،اتتعهّددر برابر یکی از این  ی صرفاًالبته به نظر نگارنده این گونه نیست که هر حقّ

تواند های دیگر، مینفی یا سلبی دولت را  در بر دارد؛ در جنبهم تعهّدی که در ظاهر هر حقّ معموالً

طور که در خصوص حق بر تعیین سرنوشت مثبت و ایجابی دولت هم باشد؛ همانات تعهّدمستلزم 

 توضیح داده خواهد شد. ،سوّمدر بخش 

 ات ایجابیتعهّد(  2-2

 ،حقوق بشر سوّمو  دوّمنسل   شود،ق میمحقّ ،سیاسی با ترک فعل دولت-در حالی که حقوق مدنی

ظف به ها موان مثال در خصوص حق بر کار، دولتبه عنو سازد.انجام اقدامات ایجابی را الزم می

 سازوکارِ های حقوقی داخلی،تصویب سیاست ملی و طرح تفصیلی،شناسایی حق بر کار در نظام

سهیل مواردی از جمله به ت دتعهّهمچنین  جبران در مواقع فقدان کار و مبارزه با بیکاری هستند.

مندی از حق بر کار و ردن و یاری رساندن افراد در بهرههای ایجابی برای توانمند کانجام اقدام
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همان طور که بیان شد  1فنی و حرفه ای برای تسهیل در استخدام است. اجرای طرح های آموزشی،

 بشر است.  وقِحق قِاقداماتی مثبت و ایجابی برای تحقّ تمامی این اقدامات،

 ات ایجابی دولت در خدمت صلحتعهّد(7

. صلح تا قبل از تأسیس ملل متحد در روابط 2فرما نباشدحکم ،جنگ ،ن، حالتی است که در آصلح

شود که از آن تحت عنوان صلح منفی، یاد میمفهومی که  ،3همین مفهوم را داشت ،المللی نیزبین

وسعت مفهوم آن را  ملل متحد، ولی انه است.مسلّحود جنگ و کاهش یا حذف مخاصمات همان نب

از  ،که به نام صلح مثبت نیزی کرده است تلق4ّ "المللی مبتنی بر عدالتیک نظم بین"داده و به عنوان

 ؛فقدان جنگ به معنای برقراری و تداوم صلح نیست صرفاً ،دیگر این از این دیدگاهِشود. بنابر، یاد میآن

این  در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. بلکه انجام هر عملی که

 صادی،های اقتبنابراین عدم ثبات و پایداری در زمینه قوام یافت. ،دیدگاه پس از پایان جنگ سرد

 5ی آید.به حساب م ،جهانی امنیّتلیه صلح و تهدید ع ،بشر نیز حقوقِ اجتماعی و سیاسی و نقضِ

شود که ، بحث میباری بوزان به صورت موردی امنیّتبندی تهدیدات صلح و به دسته توّجهدر ادامه با 

 شود و در هر یک از این دسته ها،مللی میالبین امنیّتدار شدن صلح و چه مواردی منجر به خدشه

 ر واقع شود.ثّ، مؤتواند در جلوگیری از بروز این تهدیداتمی چگونه ،ایجابی دولت اتتعهّد

 رسی قرار داده است:مورد برّ ،عدرا در پنج بُ امنیّتتهدیدات صلح و  6باری بوزان

مسائلی چون فقدان  تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر به ،از نظر وی تهدیدات سیاسی: الف:

 هاست.ثباتیِ حکومتدموکراسی و بی

                                                
ات دولت در میثاق بین المللی تعهّدر تحلیل ماهیّت و نظام حقوقی حاکم ب"اسماعیلی،محسن،امینی پژوه،حسین، 1-

، 14،فصلنامه دانش حقوق عمومی،شماره "حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 55،صفحه 67تابستان 

 478محمد جعفر لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،چاپ پانزدهم،نشر دانش،تهران،ص  2-

 719سازمانهای بین المللی،نشر مجد،تهران،ص ابراهیم بیگ زاده،حقوق  -3

 719ابراهیم بیگ زاده، پیشیین،ص -4
5 - Declaration of the President of the Security Council, S/23500, January, 1992 

"روزانباری، - 6   3ص دی،راهبر پژوهشکده 1385:تهران راهبرد، مطالعات پژوهشکده ترجمه ،"هراس و ها دولت مردم، 
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های اقتصادی چالش ترین، مهممعتقد است که فقر توسعه نیافتگی ،وی تهدیدات اقتصادی: ب:

 کند.ها را تشدید مینظام سیاسی داخلی آن ،مدیریت سوءِ است که در بسیاری از موارد،

قتصادی ریشه در عوامل ا غالباً ،گوید تهدیدات اجتماعی و فرهنگیوی، می تهدیدات اجتماعی: ج:

و جرایم سازمان مخدر  بی سوادی، موادِّ های بی رویه غیر قانونی،دارد. معضالتی چون مهاجرت

 شوند. ،لحامنی و تهدید صُ توانند سبب بروز ناهایی هستند که مییافته، چالش

 بوده است. ،المللی مطرحبین امنیّتاز قدیم االیام به عنوان تهدید بر صلح و : تهدیدات نظامی د:

نیز به این ها با یکدیگر فات ارضی کشورهای کشتار جمعی و اختالامروزه تولید و تکثیر سالح

 افزوده شده است. ،تهدیدات

و آب  اوزون و تغییراتِ ةالی سوراخ شدنِ گرم شدن زمین، ،تهدیدات زیست محیطی: از نظر وی : ـه

 و کم شدن آبِسالیبروز خشک های بارانی،جنگل ها خصوصاًهوایی،از بین رفتن تدریجی جنگل

  1شود.بب تهدیدات نظامی نیز س ای نه چندان دور،شیرین و ... ممکن است در آینده

در  ،بندی کرده است و آنچه در ابتدای مقالهها را دستهبه تهدیدهایی که باری بوزان آن توّجهبا 

ها و ات ایجابی دولتتعهّدتوان دریافت که می حتّیبه را ؛ها گفته شدات ایجابی دولتتعهّدخصوص 

. این گذار استتأثیر ،قرار صلحتمستقیم بر اسها به تضمین حقوق مربوطه به صورت بندی آنپای

 سازیم. می ،روشن ،فرضیه را با ذکر چند مثال

داند و ی در تهدید صلح مینبود دموکراسی را عامل مهمّ ،تهدیدات سیاسی باری بوزان ةدر دست

بر تعیین سرنوشت است که در  که در خدمت حقِّ باشدمیحکومتی  ةترین شیودموکراسی کم شر

صحبت شده  ،فرهنگی از آن -اجتماعی ،سیاسی و میثاق اقتصادی-مشترک میثاق مدنی یک، مادة

ناظر بر عدم دخالت در تعیین سرنوشت  ،منفی دولت تعهّدبر تعیین سرنوشت عالوه بر  است. حقِّ

 ةبا این توضیح که هست باشد؛میایجابی برای دولت نیز  تعهّد ةدر برداند افراد توسط خودشان،

سالم و  مثبت در برگزاری انتخاباتی آزاد، تعهّد ،هاآزاد است و دولت اصلی دموکراسی، انتخاباتِ

 ای دارند.دوره

                                                
،فصلنامه پروهش "تفسیر جدید از صلح و امنیّت بین المللی و تأثیرآن بر مفهوم حاکمیت ملی"اشرافی،داریوش، -1

 85 89،صص 63،بهار42حقوق عمومی،شماره
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ات مثبت تعهّد ؛شودنند فقر که منجر به تهدید صلح مییعنی تهدیدات اقتصادی ما ؛دوّم ةدر دست

میثاق اقتصادی  در ماده دو،بر کار  ها از جمله در خصوص حق بر انتخاب آزادانه شغل و حقِّدولت

ها و ای و طرح برنامهی و حرفهف کرده است به راهنمایی و تربیت فنّاجتماعی فرهنگی دولت را موظّ

هستند. هم چنین ایجاد شرایط عادالنه و مساعد  ،ات مثبت دولتتعهّدها که همگی از خطِّ مشی

مزد منصفانه، شناسایی حقِّ فراد به یابی اخاذ تدابیر و وضع قوانین مربوطه برای دستاتّ کار،

های اجتماعی و تسهیل ت شناختن بیمهت آزادانه، به رسمیّها برای فعالیّها و سندیکااتحادیه

همگی در  ،پوشاک و سرپناه خاذ تدابیر مقتضی جهت دسترسی افراد به غذا،ها، اتّدسترسی به آن

ق صلح ی برای تحقّگام بسیار مهمّ،ها ولتلت هاست که انجام آن از سوی دات ایجابی دوتعهّدزمره 

 شود.های اجتماعی میباعث کاهش فقر و ناعدالتی چرا کهاست؛ 

ی که در استقرار صلح جهانی وجود دارد و جزء ترین حقّمهم های فرهنگی و اجتماعی،در زمینه

میثاق به رسمیت  13این حق در ماده  بر آموزش است. حقِّ شود،ات مثبت دولت محسوب میتعهّد

شبکه مدارس در  وسعةت اجباری و رایگان، اتی از قبیل آموزش ابتداییِتعهّدشناخته شده و این 

ترین ابزار برای ، مهمرسد که آموزشدر نظر گرفته شده است. به نظر می ،مدارج برای دولت ةکلیّ

، اتفاق افتاده است؛ و جنایاتی که در طول تاریخها صلح جهانی است. با نگاهی به جنگ نهادینه کردنِ

که هزاران نفر فجیعانه و وحشتناک کشته شدند عامالن این جنایات در کشی رواندا، پس آنمانند نسل

ها د. هرچه قدر هم الزامات و مجازاتشوندر نهایت، محکوم به حبس ابد می دادگاهی محاکمه شده و

ترین سد مهمرا هستیم. به نظر میود باز هم شاهد تکرار آنهدر خصوص این قبیل جنایات بیشتر ش

آموزش  کند،جهانی را خدشه دار می صلحِ ،که به طور قطع گیری از این جنایاتیابزار برای پیش

ها در ات دولتتعهّدبراین ؛ بنانهادینه کند ،صلح را در فرد ،تواند از دوران کودکی، میآموزش است.

 اهمیت است. بسیار حائزِ ،این باره

حقوق  سوّمها در خصوص نسل ات دولتتعهّدتوان مربوط به و زیست محیطی را میهدیدات نظامی ت

 با تالش همة این است که صرفاً ،سوّم نسلِ حقوقِ اساسیِ ویژگیِ بستگی دانست.همبشر یعنی حقوق 

ق تحقّ ،المللیصی و جامعة بینهای عمومی و خصوها، انجمن؛ یعنی افراد، دولتجتماعیعوامل ا
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ات مثبتی که تعهّداز جمله ها مانند عوامل دیگر، مهم است؛ با این حال، نقش دولت 1خواهد یافت

یاری رساند در خصوص  ،توانند داشته باشند تا به استقرار صلححقوق، می ها در خصوص ایندولت

یعنی باید تمام امکانات خود را  ؛به وسیله دارد تعهّد ،حق بر محیط زیست است که نسبت به آن

 ،کار بگیرد از جمله این اقدامات، بهسالم زیستِق یک محیطجهت حفظ هرچه بیشتر آن و تحقّ

 ،پسماند مدیریتِ های جامعِ ظارت بر اجرای طرحن ،(SEA)زیست نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط

و دیگر اقدامات این  ها تاالب ةهای حاشی ها و دشت لها، جنگ خانهویژه در سواحل دریاها، رودهب

 بر توسعه، متفاوت است. در خصوص حقِّ ،در هر دولتی به فراخور نیاز آن کشور چنینی که معموالً

ات ایجابی را تعهّدای از را تعریف کرده است و سپس مجموعه توسعه ابتدا حقِّ توسعه، حقِّ اعالمیّة

بشر  حقوقِ ناپذیریِبه رعایت یکپارچگی و تفکیک تعهّد، شناسایی کرده است؛ ق این حقبرای تحقّ

های توسعه در ها و برنامهدابیر و اجرای استراتژیت های آشکار یا شدید حقوق بشر،و منعِ تبعیض

ات ناشی از تعهّدترین ، مهمافزایش تدابیر حمایت از عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر سطوح ملی،

بر صلح که خود  حقِّ ،و در آخر 2کند.شایانی می کمکِ ،ق صلح مثبتوسعه است که در تحقّت حقِّ

و دسته صلح مثبت به د ؛که گفته شدطورست و همانابه طور مستقیم در پی استقرار صلح جهانی 

اختن انسان در برابر جنگ و مصون س ،موضوع اصلی آن ،شود که در صلح منفیو منفی، تقسیم می

ست اتمام آن چیزی  ةو صلح مثبت نیز در بر دارند باشدمیالمللی های خالف موازین بینخشونت

 ات ایجابی.تعهّدها از طریق به وسیلة دولت ،بشر حقوقِ نی تضمینِیع ؛گفته شد ،که در این مقاله

 

  

                                                
 1655واساک،  -1

 165انصاری،باقر،پیشین،صفحه  - 2
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 نتیجه

؛ با این رفت و برگشتی دارند ، رابطةتوان گفت که صلح و حقوق بشر با یکدیگر، میبه عنوان نتیجه

 سازیِو از طرف دیگر برای بسترح هستیمنیازمند صل ،حقوق بشر سازیِتوضیح که ما برای بستر

کنند. نقض ترین نقش را ایفا میها مهمو در این بسترسازی، دولتصلح نیز به حقوق بشر محتاجیم

 امنیّتالملل و در نتیجه مترادف بر هم زدن صلح و ة حقوق بینحقوق بشر برابر نقض قواعد آمر

این اگر دولتی به نهاد دولت است. بنابر و نهادی که قدرت این نقض را دارد،، نگاشته شدالمللیبین

جهانی دور  امنیّتاستقرار صلح و  بند نباشد وحقوق مردمان خود را تضمین نکند،پای ،ات خودتعهّد

تری برخوردار است؛ ت بیشات ایجابی و مثبت از اهمیّتعهّدت، نقش اتعهّدر است و در این از تصوّ

 ات ایجابی،تعهّدزیرا  ؛کنند، شانه خالیها از آنآن ماهیّتمایل هستند به دلیل  ،هاچرا که دولت

ر اکثِّ، باید از حددولت ات ایجابیِتعهّدکه در به این توّجههزینه بر،زمان بر و مبهم است. با  عموماً

ات است. عالوه بر تعهّدداللت بر هزینه داشتن این قبیل ، استقاده کند؛ های خودتو ظرفیّ امکانات

ت دارد مدّریزی بلندپذیر نیست و نیاز به برنامه، امکانبه صورت آنی و فوری ،اتتعهّدانجام این  ،این

در انجام  ها عموماًبه همین دالیل مذکور، دولت سازی جزئیات دارند.افنیاز به شفّ عموماً ،و در آخر

 هایدهی در نظام حقوق بشر، تالشهای نظارتی و گزارشکنند که البته با وجود نهادها کوتاهی میآن

 ةشده است تا استقرار صلح جهانی ،این آرزوی دیرین ،ها به انجام این وظایففراوانی برای الزام دولت

 محقق شود. ،بیش از پیش بشر،
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Abstract 

The pursuit of peace has always been one of the long-held aspirations of 

mankind, a concept that has changed over the years. Until recent developments 

in international relations, the military view of the so-called Westphalian system 

of peace and security was concerned with the absence of war and the respect of 

states for territorial integrity and the sovereignty of other states, but the 

development of human rights and its universal In addition to the absence of 

military threats, peace has expanded to include other factors including poverty 

and hunger, terrorism, trafficking and organized crime, outbreaks of contagious 

diseases, unauthorized migration, the environment and human rights abuses, 

which are referred to as positive peace. Given the influential role that 

governments play in the presence or absence of these factors, 
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