
 

 ر حقوق بین المللد اه تیلقا زا تیامح
 دکتر ستار عزیزی

 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 یکلفهرست 

 

 عنوان 

  مقدمه

 ها تیت نظام حقوق اقلین ماهییو تب  تیاقل یها ف گروهیها،تعر تیت از اقلیحما ی خچهیتار: بخش اول

 ها تیت از اقلیحما ی خچهیتار: اولفصل 

 ملل ی نظام جامعه :مبحث اول     

 نظام سازمان ملل متحد: مبحث دوم      

 یا منطقه یها نظام: مبحث سوم     

 ییقضا ی هیها در رو تیف اقلیتعر: فصل دوم 

  تیف اقلیابهام در تعر: مبحث اول      

  ها تیاقل یبند طبقه یارهایمع: مبحث دوم      

  ین حقوقیو دكتر ییف مراجع قضایتعار :مبحث سوم      

 تیف اقلیعناصر تعر :مبحث چهارم      

  یف مردم بومیتعر :مبحث پنجم      

 یریجه گینت        

 ها تیاقل ت نظام حقوقیماه: سومفصل  

 ضیاصل منع تبع :اول مبحث       

 ها  تیاقل ی ژهیحقوق و ییلزوم شناسا :دوم مبحث       

 ها  تیدن حقوق اقلبو یا گروهی یفرد: مبحث سوم       

 تیاقل یها ها در برابر گروه ت تعهد دولتیماه :چهارم مبحث       

 یریجه گینت       

 



 ها تیحقوق اقل: دومبخش 

 یتحق موجود: فصل اول 

  تیت از حق موجودیحما ی مبنا و سابقه: یبحث مقدمات     

 الملل  نید در نظام حقوق بیسژنو تیممنوع ی قاعدهگاه یف و جایتعر: مبحث اول     

 د یت ژنوسیت جنایماه: مبحث دوم      

 گروههای تحت حمایت :مبحث سوم     

 د یت ژنوسیعناصر جنا :مبحث چهارم      

  دیژنوس تینامرتكبان و معاونان ج تیمسوول: مبحث پنجم      

  ها دولت یالملل نیت بیمسوول :مبحث ششم      

  ید فرهنگیژنوس :مبحث هفتم      

  یریگ جهینت      

  یحقوق فرهنگ: فصل دوم

 یحقوق زبان :اول مبحث       

  یحقوق مذهب :دوم مبحث      

 یزندگ ی وهیش :سوم مبحث       

 یریجه گینت       

 ن سرنوشتییحق تع: سومفصل 

 ها تیبا حقوق اقل ن سرنوشتییحق تعوند یپ: یبحث مقدمات       

  یطلب هیتوسل به تجز یها زهیانگ: اول حثمب       

 ها ن سرنوشت خلقییمفهوم حق تع: ومدمبحث        

 ها  دولت ی هیو رو یالملل نیدر اسناد ب یطلب هیمخالفت با تجز :سوم مبحث       

  ییقضا ی هیها در رو تین سرنوشت اقلییحدود حق تع: مبحث چهارم       

 یریجه گینت        

 یانیپا یریجه گینت       

 كتابنامه

 



 یلیتفصفهرست 

 

  وانعن

  مقدمه

 ها تیوق اقلت نظام حقین ماهییو تب  تیاقل یها ف گروهیها ، تعر تیت از اقلیحما ی خچهیتار: بخش اول

 ها تیت از اقلیحما ی خچهیتار: اولفصل  

  ملل ی نظام جامعه :مبحث اول 

 متحد نظام سازمان ملل: مبحث دوم

  ن منشور ملل متحد و دوران جنگ سردیتدو :اولگفتار 

 دوران پس از جنگ سرد: ومدگفتار 

 یو زبان ی، مذهبیا قومی یمل یها تیحقوق اشخاص متعلق به اقل ی هیانیب :بند اول

 ملل متحد یها تیاقل یگروه كار :بند دوم

 حقوق بشر ی تهیكم ی هیرو: بند سوم

 یض نژادیرفع تبع ی تهیكم ی هیرو: بند چهارم

 ژهیو یفریمحاكم ك: بند پنجم

  سابق یوگسالوی یبرا یالملل نیب یفریدادگاه ك: الف

  رواندا یالملل نیب یفریدادگاه ك: ب

 یا منطقه یمها نظا: مبحث سوم 

  ها تیت از اقلیحما یینظام اروپا: گفتار اول

 ها تیت از اقلیحما ییكاینظام آمر: گفتار دوم

  ها تیت از اقلیحما ییقاینظام آفر: گفتار سوم

 یریجه گینت 

 ها  تیف اقلیتعر: فصل دوم

 تیف اقلیابهام در تعر: مبحث اول

 ها تیاقل یبند طبقه یارهایمع: مبحث دوم

  ها تیسكونت اقل یا پراكندگی یوستگیاز منظر پ یطبقه بند :گفتار اول

 ت در كشورید بودن حضور اقلیا جدیم یاز منظر قد یطبقه بند: گفتار دوم

 تیاز منظر تابع یطبقه بند :گفتار سوم

   ژهیت به حفظ صفات ویل اقلیبر اساس تما یطبقه بند: فتار چهارمگ



 ین حقوقیو دكتر ییف مراجع قضایتعار :مبحث سوم

 یدادگستر یالملل نیب یوان دائمید: گفتار اول

  رواندا یالملل نیب یفریوان كید: گفتار دوم

 یگروه مل :بند اول

  یگروه قوم :بند دوم

 یگروه نژاد :سومبند 

  یگروه مذهب :بند چهارم

 ین حقوقیدكترت در یف اقلیرتع :گفتار سوم

 تیف اقلیعناصر تعر :مبحث چهارم 

 یعنصر عدد: گفتار اول 

 بودن ر حاكمیعنصر غ :گفتار دوم 

 كشورك ی یت در چهارچوب كلین اقلییتع: بند اول  

  كشور كی از یخودمختار ی ا منطقهیالت یك ایت در چهارچوب یاقلن ییتع  :بند دوم  

 یو ذهن ینیصر عاعن :گفتار سوم 

 تیت در گروه اقلین عضوییتع یحدود اعتبار خواست افراد برا: بند الف  

 دولت یرسم ییگاه شناسایجا:  بند ب  

 یف مردم بومیتعر :مبحث پنجم 

 ها تیخاص و مجزا از حقوق اقل ینظام  ،انیوق بومحق: گفتار اول 

 ها تینظام حقوق اقل از  ی، جزئانیحقوق بوم :گفتار دوم 

  یریجه گینت 

 ها تیاقل ت نظام حقوقیماه: سومفصل 

 ضیاصل منع تبع :اول مبحث

  ضیر اصل منع تبعیف و تفسیتعر: گفتار اول

 الملل نیض در نظام حقوق بیمنع تبع ی قاعدهگاه یجا :دوم گفتار

 م یر مستقیض غیتبع: گفتار سوم

  ض مثبتیتبع: چهارم گفتار

 ها تیاقل ی ژهیحقوق و ییلزوم شناسا :دوم مبحث

 ضیاصل منع تبع یر شكلیاز آثار تفس یساز است همسانیاعمال س: گفتار اول

  ضیاصل منع تبع یرماهویژه از آثار تفسیوحقوق  ییشناسا: گفتار دوم



  یدادگستر یالملل نیب یوان دائمید ی هیض در رویاصل منع تبع یر ماهویتفس: گفتار سوم

 حقوق بشر ییوان اروپاید ی هیض در رویاصل منع تبع یر ماهویتفس: گفتار چهارم

  ها  تیبودن حقوق اقل یا گروهی یفرد: مبحث سوم

 ف انواع حقوق یتعر: ر اولگفتا

 ها تیبودن حقوق اقل یفرد ی هینظر: گفتار دوم

 ها  تیبودن حقوق اقل یجمع ی هینظر: گفتار سوم

 تیاقل یها ها در برابر گروه ت تعهد دولتیماه :چهارم مبحث 

  یالملل نیدر اسناد ب یجابیفقدان تعهدات ا :اول گفتار 

  ییقضا ی هیدر رو یجابیجاد تعهدات ایا :دوم گفتار 

 یریجه گینت  

 

 ها  تیحقوق اقل: دومبخش 

 

 ت یحق موجود: فصل اول

  تیت از حق موجودیحما ی مبنا و سابقه: یبحث مقدمات

 دیژنوس ی وضع واژه ی خچهیتار: بند اول 

 دیون ژنوسین كنوانسیتدو ی خچهیتار: بند دوم 

 دیت ژنوسیب مرتكبان جنایتعق یتدار برایصالح ییمراجع قضا: بند سوم 

 الملل نید در نظام حقوق بیژنوس تیممنوع ی قاعدهگاه یف و جایتعر: مبحث اول

 دیت ژنوسیت جنایماه: مبحث دوم

 گروههای تحت حمایت: مبحث سوم

 رهیافت سلبی: گفتار اول

 رهیافت ایجابی: گفتار دوم

 دیت ژنوسیعناصر جنا :مبحث چهارم

 عنصر مادی: گفتار اول

 گروه  یكشتن اعضا :بند اول 

 ك گروهی یاعضا یا روحی ید نسبت به سالمت جسمیب شدیآس وارد كردن   :بند دوم 

ا یتمام  یكیزیف ینابود به یكه منته ینامناسب یات زندگیك گروه در معرض وضعی یقرار دادن عمد :بند سوم 

 از گروه شود یبخش



  ردیگ یان گروه صورت مید مثل در میاز تول یریكه به قصد جلوگ یاقدامات یاجرا :بند چهارم 

  گریگروه به گروه د كی كودكان یانتقال اجبار :بند پنجم 

 یعنصر معنو  :گفتار دوم

 ت خاصین: بند اول

 گروه  یجزئ ینابود: بند دوم

  تیوه اثبات نیش: بند سوم

  طرح و برنامه: بند چهارم

 زه یت با انگیتفاوت ن :بند پنجم

  دیژنوس تینامرتكبان و معاونان ج تیمسوول: مبحث پنجم

 دیانجام ژنوس: گفتار اول

 از ترك فعل یت ناشیمسئول: گفتار دوم

 د یبه منظور ارتكاب ژنوس یتبان :ومسگفتار 

 دیگران به ارتكاب ژنوسید یم و علنیك مستقیتحر :چهارمگفتار 

  دیارتكاب ژنوس شروع به :پنجمگفتار 

 د یعاونت در ارتكاب ژنوسم :ششمگفتار 

     ها دولت یالملل نیت بیمسوول :مبحث ششم

 ید فرهنگیژنوس :مبحث هفتم

  دیون منع ژنوسین كنوانسیتدو یمذاكرات مقدمات :گفتار اول

  ژهیو یها دادگاه ییقضا ی هیرو :گفتار دوم

   یریگ جهینت 

                                                                                                                                     

 یحقوق فرهنگ: دومفصل 

 یحقوق زبان :اول مبحث 

 ش و زبانیتفاوت گو: یبحث مقدمات 

 گروه  اعضاءن یب یدر روابط خصوص یحق صحبت كردن به زبان مادر: گفتار اول 

  یادار یو نهادها یومعم ی در عرصه یحق استفاده از زبان مادر: گفتار دوم 

 ییدر محاكم قضا یاستفاده از زبان مادر: الف  

 حقوق بشر ی تهیكم ی هیرو: بند اول  

  حقوق بشر ییوان اروپاید ی هیرو: بند دوم  



 ها تیخاص حقوق اقل یالملل نیموضع اسناد ب: بند سوم  

 یدر مراجع ادار یاستفاده از زبان مادر: ب 

 ییمراجع قضا ی هیرو: اول بند

 یالملل نیكرد اسناد بیرو: بند دوم

 یزبان مادر یریادگیحق آموزش و : گفتار سوم

 ییمراجع قضا ی هیرو: بند اول

 یالملل نیكرد اسناد بیرو: بند دوم

  یها به زبان مادر از رسانه یحق برخوردار: چهارم گفتار

 ییمراجع قضا ی هیرو: بند اول 

 یالملل نیكرد اسناد بیرو: مبند دو

 یحقوق مذهب :دوم مبحث

 مذهب و حدود آن یگاه آزادیجا: یبحث مقدمات 

 یانتخاب رهبران مذهب یو آزاد یت در برابر دخالت دولت در سازمان مذهبیمصون: گفتار اول

  یس اماكن مذهبیتأس یآزاد: گفتار دوم

س مهدارس  یخهود و تأسه   یمهذهب  یهها  م آمهوزه یت بهه تعله  یاقل یاه ن اطفال متعلق به گروهیحق والد: گفتار سوم

 یمذهب

 یالت مذهبیام تعطیدر ا یاز استراحت و مرخص یحق برخوردار: گفتار چهارم

 روان مذهب غالب جامعهیپ ی ت در برابر احساسات خصمانهیاقل یها ت از گروهیحما: پنجم  گفتار

 خاص یدن لباسهایپوش: گفتار ششم

 یزندگ ی وهیش :سوم مبحث

 تیاقل یها گروه یراث فرهنگیم ی تالش دولت در حفظ و توسعه: گفتار اول

 تیمناسب كودكان بر اساس فرهنگ گروه اقل یها حق استفاده از نام: گفتار دوم

 ها در محل زادگاه و سكونت خود  تیحق اقامت اقل ییشناسا: گفتار سوم

 حقوق بشر ی تهیكم ی هیرو:  بند اول

 حقوق بشر ییستم اروپایس ی هیرو :ومبند د

 حقوق بشر ییكایستم آمریس ی هیرو: بند سوم

 حقوق بشر ییقایون آفریسیكم ی هیرو :بند چهارم

 یریجه گینت

 



 ن سرنوشتییحق تع: سومفصل 

 ها تیبا حقوق اقل ن سرنوشتییحق تعوند یپ: یبحث مقدمات

  یطلب هیتوسل به تجز یها زهیانگ: اول مبحث

 ها ن سرنوشت خلقییمفهوم حق تع: ومدمبحث 

 خلق ی واژه یمعنا: گفتار اول

 ن سرنوشتییحدود حق تع: گفتار دوم

 ها  دولت ی هیو رو یالملل نیدر اسناد ب یطلب هیمخالفت با تجز :سوم مبحث

 ییقضا ی هیها در رو تین سرنوشت اقلییحدود حق تع: مبحث چهارم

 ملل ی جامعهدانان  ون حقوقیسیكم ی هیرو: گفتار اول

 حقوق بشر ی تهیكم ی هیرو :گفتار دوم

 نتریباد ی تهیكم ی هیرو :گفتار سوم

 حقوق بشر  ییقایون آفریسیكم ی هیرو: گفتار چهارم

 ون آمریكایی حقوق بشر یسیكم ی هیرو: گفتار پنجم

     حقوق بشر یون و دیوان اروپاییسیكم ی هیرو: گفتار ششم

 كبك ی هیكانادا در قض یوان عالید یرا :تمگفتار هف

 رویه دیوان بین المللی دادگستری: گفتار هشتم

 لوایح دولتها:  قسمت اول

 یر استعماریغ یتهایكجانبه در وضعی ییت مطلق جدایممنوع :بند اول

 فقدان حكم ممنوعیت جدایی یكجانبه در حقوق بین الملل :  بند دوم

 یی چاره سازدكترین جدا :بند سوم

 رای مشورتی :قسمت دوم

 یریجه گینت

 یانیپا یریجه گینت

 كتابنامه 

 

 

 
 


