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Abstract
The multiplicity of norms in some areas of human rights with poor enforcement
guarantees, on the one hand, and the interpretation of international security in the
domain of national interests, on the other hand, have kept disrupted the international
relations of states within the scope of the obligations of this legal system. Inevitably,
it will require the identification of a new approach to international law-making that
leads to a focus on a system of cooperation between states in the field of legal norms
and political equations, which, of course, faces problems. In this research, using a
descriptive-analytical approach, we seek to provide an overview of the need for
international cooperation between states and to critique the challenges that it faces in
implementing human rights law. The findings of this study suggest that
strengthening the mechanism of enforcement by international institutions and
developing mechanisms to institutionalize the cooperation of states, not in the form
of political responsibility but in the form of legal responsibility that would be
desirable solutions.
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چکیده
کثرت هنجارسازی در برخی حوزههای حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخووردار
است از یک سو و تفسیر امنیت بینالمللی در دامنة منافع ملی دولتهوا از رورد دی،ورو روابو
بینالمللی دولت ها را در حوزة تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهو گسسوته ن،وه
داشته است که بهناچارو شناسایی رویکرد جدید رژی سازی حقوق بینالملل را میرلبود کوه در
کارزار موازین حقوقی و معادالت سیاسیو کانون توجه راهحل را به سومت نظوام همکواری بوین
دولتها سوق می دهد که البته با مشکالتی مواجه است .در این پژوهش به کمک روش توصیفی
و تحلیلیو درصدد ارائة نمای کلی از ضرورت همکاری بوینالمللوی میوان دولوتهوا و شناسوایی
چالشهای پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستی  .یافتهها نشان میدهد کوه
تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بوینالمللوی و توسوعة بسوترهایی کوه بتووان
همکاری دولتها را نه در قالب اصلی سیاسیو بلکه در قالوب مسولولیت حقووقی نهادینوه کوردو
راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

کلیدواژگان
تعهدات دولتهاو چالشهای حقوق بشرو سازوکارهای اجرایی حقوق بشرو منافع ملویو همکواری
بینالمللی.
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مقدمه
نوشتار حاضرو اهمیت توجه به اصل همکاری دولتها 1در اجرای تعهدات حقوق بشری و بهروور
خاص چالش های حاک بر آن را مورد بحو قورار مویدهود .اصول موبوور در راسوتای اسوتقرار
آرمانهای عام بشریو پیششرط هرگونه اقدام مؤثری در زمینة مقابلوه بوا چوالشهوای انسوانی
دنیووای معاصوور اسووت ( .)Hannikainen, 1988: 456در اصوول همکوواریو نقووش سووازمانهووای
بینالمللی برای تحقق صلح جهانی انکارناپذیر است ( .)Colliard, 1966: 66در نظام بینالملولو
این اصل به مثابة نوعی امتیاز انحصاری بهشمار نمی آیدو بلکه در راسوتای حفون نظو عموومیو
نقش اساسی ایفا میکند که عملکرد سازمانهای بین المللی دارای صالحیت جهانی را در پایوان
دادن به فجایع انسانی تکمیل میکند .آنچه بهعنوان ضرورت اجتماعی مطرح استو آن است که
همکاری دولتها باید در قالب مسلولیت حقوقی نهادینه شود (.)Salomon, 2007: 65
مقالة پیش رو با تمرکو بر مفهوم همکاریو ابتدا تفواوت آن بوا مفهووم همبسوت،ی را موورد
مداقه قرار میدهدو چراکه در اصل همبست،ی دولتها در انجام تعهدات منافع مشوتر جامعوة
جهانی مدنظر است ( .)Czaplinski, 2005: 255از دیدگاه پوزیتیویستهاو منبع حقوقی تعهد به
همکاریو ریشة قراردادی داشته است ( .)Czaplinski, 2005: 255بوهرووریکوه در نظوام ملول
متحدو همکاری بهمثابة تعهدی الوام آور حقوقی مطورح شوده اسوت .در اعالمیوة اصوول حقووق
بین الملل در خصوص رواب دوستانه و همکاری میان دولتها 2بر ضورورت همکواری دولوتهوا
تأکید شده است 3.با وجود اینو حضور دولتهوای مسوتقلو ولویکن نوابرابر امکوان فرموانبری از
پارهای از قوانین مشتر جامعة بینالمللی را ناممکن ساخته است (.)Czaplinski, 2005: 225
برخووی بوور ایوون باورنوود کووه اصوول همکوواری ریشووه در حقوووق عرفووی نوودارد و از ویژگووی
«عامالشمول» 4برخوردار نیست؛ درحالیکه تعهد به همکواری در رعایوت قواعود بنیوادینو توابع
1. International Cooperation of States
2. A/RES/2625(XXV), 24 Oct. 1970, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly
Relations & Cooperation among States.Para.1.

 .3اعالمیة  2222مجمع عمومی ملل متحد از لحاظ حقوقی برای دولتها تعهداتی از مانند تعهد به همکاری در
گسترش احترام جهانی و توجه به حقوق بشر و تعهد به همکاری در زمینه های اقتصادیو اجتماعیو فرهن،یو
تحقیقاتی و فناوری بهمنظور تسریع بخشیدن به روند توسعة فرهن،ی و آموزشی بینالمللی ایجاد کرده است
که شرط تحقق چنین تعهدات بین المللی آن است که به این نوع تعهد دولتها وجه الوامی داده شود .گفتنی
است هرچند به اعتقاد برخی حقوقدانان مانند کاسسهو تعهد به همکاری موجود در منشور ملل متحد صرفاً
یک تعهد کلی است و نباید بدان جنبة اجرایی دادو لکن رویة سازمان ملل متحد حاکی از آن است که تعهد
به همکاری به ویژه در حوزة صلح و امنیت بینالمللی بهعنوان یک تعهد الوامآور عینی تلقی گردد .بنابراینو
رویکرد مجمع عمومی ملل متحد در اعالمیة  2222در خصوص تعهد به همکاری مبتنی بر تفسیری الوام آور
از این تعهد است .برای مطالعة بیشتر ر : .ضیائی بی،دلیو 12.-18 :1381
4. Erga Omnes
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نظام ِارگااُمنس بوده و هم،انی است .بنابراینو امروزه تحقق سعادت هم،انی و عدالت جمعوی در
جامعة جهانی را که در واقع منشأ آنهوا از اصول خیور مشوتر  1اسوتو مویتووان در همکواری
بینالمللی مالحظه کرد (دلخوشو .)21 :1311
مقالة حاضر در پی بررسی ابعاد همکاری دولتهوا و چوالشهوای نوا ر بور آن در اجورای
تعهدات حقوق بشری است و اینکه همکاری دولتها در اجرای تعهدات حقوق بشوری بوا کودام
چالشها مواجه است؟ فرض بر این است که همکاری دولتها در اجرای تعهدات حقووق بشوری
با دو چالش حقوقی و فراحقوقی روبه روست و راهکارهای محتمل در تقویوت سوازوکار ضومانت
اجرایی تعهد به همکاری در اجرای تعهدات حقووق بشوری از سووی نهادهوای حقووق بشوری و
به رور عمده سازمان ملل متحد؛ و در بازتعریف منافع ملی بوا توسوعة ادبیوات نفوع مشوتر بوا
رویکرد «مسلولیت برای همکاری»و نهفته است .بنابراین هدد اصلی این پژوهش توسعة ادبیات
همکاری بینالمللی در نظام بینالمللی حقوق بشر است .به همین منظورو این پژوهش با اتکا بور
روش توصیفی-تحلیلی در سه قسمت سوازماندهی موی شوود؛ قسومت اولو بوه بررسوی چوالش
حقوقی میپردازد که بهصراحت بر ضعف در ضمانت اجرای تعهد بوه همکواری در نظوام حقووق
بین الملل معاصر داللت دارد .در قسمت دوم به بیان چالش فراحقوقی پرداخته مویشوود توا بوه
مدد نمایش رجحان منافع ملی و غلبة مالحظات سیاسیو جای،واه همکواری در میوان دولوتهوا
تعیین شود .در نهایت در قسمت سوم با توجه به منابع حقووق بوینالملولو راهکارهوای توروی
همکاری در راستای حل چالشهای مذکور در اجرای تعهدات حقوق بشری تبیین میشود.

چالش حقوقی :ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری
اصل همکاری در حقوق بینالملل عامو بهعنوان یکی از مباح مه و حتی در سالهای پوس از
جنگ جهانی دوم و دوران حیات سازمان ملل متحد مطرح بوده که عوالوهبور تصوریح در اسوناد
پایهای بینالمللیو ریشه های عرفی آن نیو از استحکام باالیی بهویژه در حوزههای حقوق بشوری
و حقوق بشردوستانه برخوردار است .از آنجا که تعهد به همکاری بینالمللویو حاصول دو پدیودة
منووافع و ارزشهووای عرفووی مشووتر اسووت .وجووود چنووین تعهوودی در معاهوودات بووینالمللوویو
نشان دهندة مبنای حقوقی این تعهد در رواب میان دولتهاست .البته ناگفته نماند که همکاری
در دو حوزة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه چنانکه پیشتر تشریح شدو بهصورت تعهدات عرفی
نیو عینیت یافته استو بهروریکه هیچ دولتی در قبال این نوع تعهدات بینالمللیو ررد ثالو
 .1اصل خیر مشتر دربرگیرندة دارایی های مادیو معنوی و اخالقی است و آن چیوی است که برای هریک از
اعضای جامعه هدفی مشتر برای ایجاد توازن و تعادل میان منافع عمومی و منافع فردی بهشمار میآید که
الواماً هدد غایی آن «آزادی انسان» است .برای مطالعة بیشتر ر : .فلسفیو  :1311ص .48-28
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محسوب نشده و بدین ترتیب امکان استفاده از قاعدة نسبیت تعهدات بورای هویچ دولتوی میسور
نبوده و همة دولتها در رعایت این مقررات دارای تعهد حقوقیاند1.
امروزه حتی تابعان غیردولتی نیو در راستای ارتقا و تعالیبخشی از ارزشهای مشتر ابنا بشوری در
جهت نیل به انسانی شدن حقوق جامعة بینالمللی فعالیت میکنند ( .)Salamanca, 2015: 2,6با توجوه
به اینکه دولتها تعهداتی مانند تعهد به احترامو تعهد به حمایت و تعهد به اجرا در قبوال رعایوت حقووق
بشر دارندو میتوان به این نتیجه رسید که دولتها باید در این مسیر موانع و محودودیتهوای موجوود را
مرتفع سازند تا تعهد به همکاری بینالمللی در قالب مسلولیت حقووقی نهادینوه شوود ( Eslami, 2013:
 .)64,166بنابراینو امروزه جای،اه اصل همکاری در درون تعهدات حقوق بشوری دولوتهوا نهفتوه اسوت.
حال پرسشی که در این زمینه مطرح استو آن است که چرا اصل همکاری بینالمللی بهمثابة یک تعهود
حقوقی از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست؟ برای پاسخ به این مسلله باید ن،اهی به نحوة عملکورد
جامعة بینالمللی بهویژه تابعان فعال حقوق بینالملل در این زمینه کرد2.

 .1تأثیر عملکرد جامعة بینالمللی در ضعف ضمانت اجرای تعهد به همکاری
در اویل دهة  1181جامعة بینالمللی در پوی شوکلدهوی رویکوردی نووین در نیول بوه اهوداد
سازمان ملل متحد منطبق با اعالمیة حقوق توسعه برآمد؛ بهروریکه اعضوای پیموانناموههوای
حقوق بشری را در راستای تعهدات ناشی از آنها متعهد میساخت .یکی از این ابوارهاو همکواری
بینالمللی میان دولتهاست که در اسناد بین المللی با کیفیوت متفواوت ضومانت اجراهوا بودان
اشاراتی شده است .مجمع عمومی ملل متحد عالوهبر اینکوه در قطعناموة  2222بوه ضورورت و
بسترسازی اصل همکاری در رواب میان دولتها تأکید میکندو به و یفة دولتها در پیشبرد و
احترام به حقوق بشر مطابق اصول مندرج در منشور نظیر اصل همکاری اشواره دارد .همچنوین
در قطعنامههای  21/211و 22/122و  22/111بهرور صریح به تعهد همکاری میان دولتهوا در
نظام بینالمللی حقوق بشر تأکید میکند 3.با توجه به سیاق مادة  2میثواق بوینالمللوی حقووق
1. Monica Hakimi,The Work of International Law, University of Michigan Law School,
VOL.58,Number1,Winter,2017,P.6.Availableat:https://repository.law.umich.edu/articles/ Last visited
2020/07/20

 . 2با عنایت به اینکه الزمة اجرای تمامی تعهدات بین المللی اع از تکالیف معاهداتی و تعهدات عامو وجود تعامالت
بینالمللی و اقدامات جمعی دولتها بوده و از ررفیو بهمنظور اجرای هرگونه اقدام مشتر و جمعیو ضروری
است تا دولت ها با یکدی،ر مشارکت داشته باشندو بنابراین الزمة هرگونه اقدام بینالمللی وجود همکاری
بینالمللی است .ازاینرو بهنظر میرسد تعهد به همکاری در خصوص عدالت و حقوق بین الملل صرفاً نا ر بر
اجرای تعهدات حقوق بشری نیست و میتوان دامنة موسعتری را در راستای تأمین منافع جامعة جهانی
براساس منشور ملل متحد بر آن متصور شد .برای مطالعة بیشتر ر : .روارکوهیو 81.-82 :1382
3. UN-GA, Res 57/217, 18 Dec.2000, para 1 & Res 56/152, 19 Dec.2001, para.1 & Res 55/101, 4
Dec.2000, para.1.
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اقتصادیو اجتماعی و فرهن،ی و نیو پروتکل الحواقی آنو مشوارکت و همکواری بوینالمللوی بوه
عنوان ابواری مه در اجرای موثر تعهدات حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته اسوت ( Spulveda
 .)Carmona, 2009: 86در سایر مسائل مرتب با حقوق بشر همچون مبارزه با فقورو گرسون،ی و
حتی تروریس و دولتها به همکاری با یکدی،ر از سوی ملل متحد تشویق شودهانود ( Spulveda
 .)Carmona, 2009: 87اصل همکاری در مواد مختلوف کنوانسویون حقووق کوود  1بوهعنووان
ابواری مؤثر در زمینة اجورای تعهودات مربووط بوه بهداشوت و آمووزش شناسوایی شوده اسوت
( .)Vandenhole, 2007: 2با وجود چنین رویکردی بوه اصول موذکور هنووز در خصووص تعهود
ثانویه 2نسبت به همکاری در هیچیک از اسناد حقوق بشری تکلیفی بور عهودة دولوتهوا وجوود
ندارد .در رویة بین المللی نیو اشارات موجود در این زمینه دارای بوار حقووقی مطلقوی (ایجوابیو
سلبی) نیستندو لکن در زمینوة مبوارزه بوا جورائ بوینالمللوی ماننود قاچواق انسوان کوه جورم
سازمانیافته فراملی بهشمار میآیدو مطابق با گوارشهای کمیتة حقووق اقتصوادیو اجتمواعی و
فرهن،یو همکاری بین المللی در زمینة یادشده همواره تعهدی برای تمامی دولتها بهشمار آمده
و جای،اه حقوقی آن به صورت ساختاری نهادینه و پذیرفته شده است3و بهوریکوه بورای نمونوه
میتوان به وضعیت حقوق بشر در مولداوی ( )2111اشواره کورد کوه ربوق آن کمیتوة موذکورو
دولت مولداوی را به همکاری و مشارکت در مبارزه با پدیدة قاچاق انسان در این کشوور تشوویق
کرده است (.)Spulveda Carmona, 2009: 95
اهمیت همکاری بینالمللی را میتوان در اعالمیة استفاده از پیشرفت علمی و فنوی بوه نفوع
امنیت بین المللی و نیو اعالمیة ریو در خصوص محی زیست و توسعه که هم،ی نشوان از ارادة
جمعی دولت ها برای به کارگیری اصل موبور در حمایت و تروی حقوق بشر داردو مالحظه کرد4.
اصل همکاری در حقوق بینالملل کیفری نیو بهدلیل باال بودن حساسیت موضووعات مطورح در
این حوزه از اهمیت مضاعفی برخوردار استو بهروریکه دبیر کل وقت سازمان ملل متحود نیوو
در گوارش خود در خصوص دیوان یوگسالوی سابق در زمینة تعهد همکاری تمامی دولتهوا بوا
1. 4, 7(2), 11(2), 17(b), 21(e), 22(2), 23(4), 24(4), 27(4), 28(3), 34, 35, 45.

 .2قواعد حقوق مسلولیت بهعنوان تعهدات ثانویة بینالمللی شناخته میشود که در نتیجة نقض تعهدات اولیه به
فعل یا تر فعل خاص هور می یابد .این مسلله نخستین بار توس آقای روبرتو آگو مخبر ویژة کمیسیون
حقوق بینالملل شناسایی شده است.
3. Committee on Economic, Social and Cultural Rights in paragraph 14 of General Comment No. 3.

 .4اصل  1اعالمیة ریو  1112در خصوص محی زیست و توسعه اشعار میدارد« :دولتها باید با مشارکت جهانی
با یکدی،ر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیستمحیطی حاصل نشود» .لذا همکاری
به منظور حفا ت محی زیست در این اصل بر این مفهوم تکیه دارد که همة دولتها مسلولیت مشتر
دارندو اما مسلولیت هریک از آنها در قبال این امر متفاوت است .برای مطالعة بیشتر ر : .پورهاشمی و
همکارانو 13.-14 :1312
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این دیوان بینالمللی در تمام مراحل رسویدگی بوه موضووع تأکیود داشوته اسوت .همچنوین در
بندهای اجرایی قطعنامة  112مورخ  1114شورای امنیت در زمینة تأسیس دیوانهای کیفوری
یوگسووالوی سووابق و روانوودا نیووو بووه تعهوود همکوواری اشوواره شووده اسووت ( UN Doc, 1993:
 .)para125,127بهنظر میرسد که یک دیوان بین المللی باید از چنین اختیاری برخووردار باشود
که بتواند هرگونه احراز قضایی الزم را برای اعمال صوالحیت اولیوة خوود از جملوه اعوالم عودم
تبعیت و ارائة گوارش به رکنوی همچوون شوورای امنیوت بوه منصوة عمول برسواند ( Tihomir
 .)Blaskic, 1997: para33,37با وجود اینو دیوان موبور نمیتواند توصیه یا حتی پیشنهادی بوه
شورای امن یت در خصوص نحوة برخورد با مسلله کند .بنابراینو اقدامات شورای امنیوت در ایون
زمینه بیان،ر ضعف نقش عملکردی خود در ارائة پاسخی مؤثر به گوارشهای دیوان بوینالمللوی
کیفری یوگسالوی سابق و رواندا در خصوص عدم تبعیوت از تعهود بوه همکواری دولوتهاسوت
( .)McDonald, 2004: 562,567برای مثالو شورای حقوق بشر ملل متحود در قطعناموة موورخ
 12ژانویة  2111از جامعة بینالمللی می خواهد که در راسوتای پایوان دادن بوه عملیوات رژیو
اسرائیل در غوه و نقضهای فاحش ارتکابیو دست به اقدامات فوری بونند ( .)UN Doc, 2009از
آنجا که شورای امنیت به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی خوود نتوانسوت نقشوی را کوه از آن
انتظار میرفت ایفا نمایدو بدین ترتیب امریکا با توسل به حق وتوو نهتنها تعهد به همکواری را در
توقف نقض نادیده گرفتو بلکه به تعهد عدم شناسایی و عدم مساعدت در این زمینه نیو از خوود
واکنشی نشان نداد؛ بنابراین یکی از مشکالت حاک بر ضمانت اجرای همکواری بوا دیووانهوای
بین المللی از سوی دولت هاو گرایش آنها به همکاری در قالب کالسیک رواب معاضودت قضوایی
بیندولتی است (پورخاقانو .)111 :1311

 .2نظام بینالمللی حقوق بشر و ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری
با اینکه تاکنون در خصوص تعهد به همکاری در حوزة حقوق بشرو الوامات بینالمللی برای دولتها
شکل ن،رفته استو ازاینرو بدون تردید اگر بخواهی با آغوش باز به استقبال حل مشوکالت ضوعف
در ضمانت اجرای همکاری بینالمللی بهعنوان چالش حقووقی در جامعوة جهوانی بوروی و نبایود از
واقعیاتی همچون تروی حقوق بشر و نقش نظارتی نهادهای حقووق بشوری غافول بموانی و چراکوه
مه ترین عامل ضعف در ضمانت اجرای همکاریو عدم نظارت نهادهوا و سوازمانهوای بوینالمللوی
همچون سازمان ملل متحد و ارکان آن مانند شورای امنیتو است .با چنین روندی دولتهایی کوه
بهواسطة نفوذ خودو حاضر به همکاری با سایر دولتها در حلوفصل بحورانهوای بشوری نبودنود و
حتی بعضاً وضعیت حقوق بشری دی،ران را به چالش میکشویدندو حوال خوود نیوو بایود در موورد
وضعیت حقوق بشوری خوود پاسوخ،و باشوند ( .)Luis, 2008: 21,22در واقوع اصول همکواری بوه
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دولتها این حق را میدهد که علیه یکدی،ر انتقاد کنند و در همان حوالو یوک تعهود مبتنوی بور
همکاری را در راستای اعمال اقدامات ملی برای ایجاد وضوعیت حقووق بشوری مطلووب در کشوور
تحت حکمرانی خودو مورد پذیرش قرار دهند .از سویی نیو وجود تعامل و تشوریک مسواعی میوان
دولتها سبب ارزیابی خ مشیها و عملکرد حقوق بشری هریک از دولوتهوا توسو دولوتهوای
دی،ر در فضای مبتنی بر همکاری خواهد شد (.)Purna, 2011: 50
از ویژگیهای اصل همکاری که میتواند در راستای پیشبرد فرایند ارتقوای حقووق بشور موؤثر
واقع شودو تأکید قطعنامههای سازمانهای بینالمللی ذیرب است .مهو تورین ضوعف در ضومانت
اجرای همکاری نیو در این بخش متجلی استو چراکه اکثریت قطعنامههای صادرة ناشی از چنوین
ارگانهایی جنبة توصیهای دارند و از ضمانت اجرای کافی برای الوام دولوتهوا برخووردار نیسوتند
( .)Kamelia, 2010: 15با وجود این ضعفهای نهادهای متولی امر در پی،یری رونود اجورای اصول
موبور و همچنین نقضهای فاحش حقوق بشری و برخورد گوینشی با وضعیتهای حقووق بشوری
دولتها سبب شده است تا روند نهادینه شدن همکاری با مشکالت جودی مواجوه شوود .بنوابراینو
نبود سازوکاری نظارتی برای اجرای توصیهها و نداشتن توانایی الزم نهادهای بینالمللی بوهمنظوور
کمک به اجرای آنها سبب تضعیف احترام به حقووق بشور شوده اسوت .ایون امور نشوان مویدهود
چالشهایی را که امروزه در حوزة ضمانت اجرای همکاری دولتها موجوود اسوتو کو و بویش در
سازوکار نهادهای اجرایی حقوق بشر نیو استمرار پیدا کره است .بوا ایون حوال ابوارهوای گونواگونی
برای تشویق به همکاری وجود دارد ( .)Scharf, 2000: 925فشارهای بینالمللی و اقدامات سوازمان
ملل متحد در حوزة همکاری بینالمللی در احترام به حقوق بشر نشان میدهد کوه اگور ارادهای در
این زمینه باشدو امیدی ه در اجرای آن در جامعة بینالمللی وجود خواهد داشت.

چالش فراحقووقی :تقودم مفوافل ملوی و برتوری مالحظوات سیاسوی در
اجرای تعهد به همکاری
هر تحلیلکنندهای عالقه مند است اهداد سیاست خارجی یا ارزشهوایی را کوه ایون اهوداد را
دنبال میکنند و بهرور ربیعی به منافع ملی برمیگرددو بررسی قرار کنود (محمودی و حواجی
یوسفیو  )44 :1311با این حالو اصطالح منافع ملی در نظام بینالمللیو اصطالحی کشدار است
و دالیل وجود چنین ابهامی اغلب مربوط به تعریف مفهوم منافع ملی است .دیدگاه دکتورین در
مورد اولویتهای موردنظر دولتها و اصوالً اینکه آیا موجودیت دولت در سرشت خود منطبق بوا
منافع کل جامعه است یا منافع گروهها یکسان نیست .بنابراینو الزم اسوت کوه ررحوی کلوی از
مفهوم منافع ملی ترسی شود و بعد در خصوص تقدم آن در اجرای تعهدات حقووق بشوری بوه
بح بپردازی .
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 .1نوسان در دگردیسی مفهوم دکترین مفافل ملی
جیمو رُزنا معتقد است که اصطالح منافع ملی نخستین بار در اروپا مطرح شد و از آنجا به نقواط
دی،ر دنیا راه یافت .پیدایش اصل حاکمیت ملیو ایجواد حکوموتهوای متمرکوو و هوور دولوت
به مثابة یک نهاد مستقل از افراد و نمایندة کل جامعهو سه تحول مهمی بووده کوه اروپوا پوس از
زوال مناسبات فلودالی با آن مواجه شده است .تحوالتی که همومان با رشد و گسترش تجارت و
بس تولید کاالیی مقارن بود .در آن زمان اصطالح منافع ملی در قالب مصولحت دولوت توجیوه
شده و با استناد به آنو دولتها میتوانستند تعهدات خود را کوه در آن زموان بوا قووانین عرفوی
همسویی داشتو زیر پا ب،ذارند ( .)Rosenau, 1961 :239-240از این پسو اصل حاکمیت دولوت
ملی بهصورت یکی از مه ترین اصول رواب بینالملل آشکار شد؛ بهروریکه در سدههای بعدی
ال،وی جدید دولت ملی به سرتاسر اروپا گسترش یافت و بهصوورت ال،وویی جهوانی خوود را بوه
منصة هور رسانید.
به این ترتیبو دوران اتفاق یا کنسرت اروپا در مغربزمین بیشوک عصور کالسویک مفهووم
منافع ملی بهشمار میآید .در این دوران از مفهوم منافع ملی بهعنووان وسویلة تحلیول سیاسوی
برای تبیین و ارزیابی کفایت سیاست خارجی کشور و همچنین در مقام وسویلة عمول سیاسوی؛
اغلب ابواری برای توجیهو تأیید یا نفی خ مشیها و عملکردهوای زماموداران سیاسوت خوارجی
کشور استفاده مویشود .در ایون دورانو اندیشوة واقوعگرایوی 1در عرصوة علو سیاسوت سولطة
همهجانبه پیدا میکند ( .)Rosenau, 1961: 245واقعگرایان بوا توجوه بوه اوضواع حواک در آن
زمانو منافع ملی را تنها اصل حاک در مناسبات بینالمللی میدانستند .ررفوداران ایون نظریوه
جهان را ناامن می دانند که در آن هر دولت با تکیه بر منافع ملی میتواند بقای خود را تضومین
کند (نوریانو  .)222-228 :1388رُزنا بهدرستی اشاره میکند که زمامداران عرصة عمل سیاسی
نه تنها میل دارند اهداد موردنظر خود را در چارچوب منافع ملی مورد بح قورار دهنودو بلکوه
مایلاند ادعا کنند که مقصود موردنظر آنها به یقین همان منافع ملی استو زیرا با این ادعا بهتور
میتوانند پشتیبانی مردم را برای برنامههای خود جلب کنند (.)Anderson Falk, 1991: 8,10
پس از جنگ جهانی اولو اندیشة تازهای متأثر از فجایعی که مخاصمات مسلحانة بینالمللوی
برای بشریت بهبار آورده بودو در نظام بینالملل هور کرد .این اندیشه را آرمانگرایی 2و پیوروان
آن را آرمانگرایان لقب دادند .از آنجا که این نووع تفکور در محافول آکادمیوک جای،واه ویوژهای
به دست آورده بودو توجه خود را اساساً به همکواریهوای بوینالمللوی و در نهایوت خلوع سوالح
معطود کرده بود .آرمانگرایان میخواستند با تکیه بر اصل همکواری از سیاسوت اقتودار کوه از
دید آنان جهان را به سوی یک جامعوة فاجعوهبوار بورده بوودو بکاهنود .اندیشوهای کوه ویلسوون
1. Realism.
2. Idealism.
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رئیسجمهور وقت ایاالت متحدة امریکا اصول چهاردهگانة خود را بر پایة آن بنا نهاد .با شکسوت
جامعة مللو بار دی،ر مواضع فکری واقعگرایان در موضووعات مربووط بوه سیاسوت بوینالمللوی
تقویت یافت تا جایی کهو نظریات هانس مورگنتاو والتر لیوپمن و جورج کنوان در کوانون توجوه
دولتهوا قورار گرفوت ( .)Huntington, 1961: 180,184بنوابراینو مفهووم منوافع ملوی پوس از
جنگهای جهانی اول و دوم به عنوان معیاری برای ارزیابی توفیق یوا ناکوامی سیاسوت خوارجی
کشورها بهکار رفت و در رواب بینالمللو شاخص مطلوب یا نوامطلوب بوودن توابعی از تعواریفی
شد که از منافع ملی بهدست میآمد.
آنچنان که از نظریات مورگنتا برمیآیدو منوافع ملوی هور دولتوی حفون جوان و ارزشهوای
شهروندان است ( .)Morgenthau, 1961: 173ولیکنو با تأسیس سازمان ملل متحود تحوولی در
عملکرد دولتها به وجود آمد .اکنون دی،ر دولتها در غالب موارد به لحاظ حقووقی نمویتواننود
برای تأمین منافع خویش تعهدات حقوق بشری را نقض کنند؛ درحالیکه قبالً قدرتهای بورگ
برای منافع خود از توسل به زور ابایی نداشتند .با چنین رویکردی از مفهوم منافع ملی در نظوام
بینالمللی حاضرو نظریهای موسوم به تصمی گیری 1بیان میدارد که منافع ملی دولتها عبوارت
است از ارزشهایی که مردم آن را میخواهند و تنها راه کشف آنچه مردم آن را میخواهنودو آن
است که ب،ویی نیازهای آنها در تصمیمات تصمی گیرندگان کشور متجلی شده اسوت .ربیعوی
است که الزمة انجام چنین کاریو وجود میوانی از انسجام درونی است (.)Rosenau, 1961: 243
بنابراینو در اهمیت جای،اه منافع ملی در نظام بینالملل همین بس که گفته شوود در شورایطی
توسعهو جدی خواهد بود که از اجواءی الینفک منافع ملی محسوب گردد .با چنین ن،رشوی بوه
منافع ملیو می توان به این نتیجه رسید که منافع موبوور اصووالً بوه برداشوت کلوی از عناصوری
ارالق میشود که حیاتیترین نیازهای دولتها را در برمیگیرد کوه مویتووان از مجموعوة ایون
عناصر به استقالل کشورهاو حفن تمامیت ارضیو امنیت نظامی و حتی رفاه اقتصادی اشاره کرد.
ازاینرو اگر میان منافع دولتها موازنه ای ایجاد شودو زمینه برای همکاری بینالمللی و به رریق
اولی حلوفصل مسالمتآمیو مناقشات بینالمللی فراه خواهد شد .در غیر ایون صوورت نتیجوه
چیوی جوء تنشو رقابت ناسال و خصمانه میان ررفین و دست آخر مخاصمه مسلحانه نخواهود
بود (.)Coicaud, 2008: 83,87

 .2تأثیرپذیری تعهد به همکاری از دکترین مفافل ملی
ارتباط این مسلله با حقوق بشر به اوایل سدة بیست میالدی برمیگردد؛ بوهرووریکوه غالبیوت
منافع ملی را می توان در ناهمخوانی اهمیت تضمین رعایت حقوق بشر و مسائل امنیت ملوی بوا
1. Decision-Making.
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توجه به زمان تصویب اعالمیة جهانی حقوق بشر تا زموان خاتموة جنوگ ویتنوام مشواهده کورد
(.)Burke white, 2004: 251
مسلله زمانی حساسیت بیشتری پیدا میکند که مودافعان حقووق بشور در جواموع انسوانیو
دولت ها را به سوء استفاده از مؤلفه هایی همچون امنیت ملی در راستای نقض حقوق ذاتی بشور
مته میکنندو چراکه یکی از شاخصهای مه اعتبار دولتها در جامعة جهانی میوان عمل آنها
به تعهدات حقوق بشری است .بنابراینو منافع ملی در راستای حمایت از افراد در قلمورو مورزی
یک دولت باید متصور شودو چراکه حقوق بشر به تبعیت از گورایش فطوری جهانشومولی خوود
برای حمایت از تمام ابنای بشری سِیر مویکنود ( .)Burke white, 2004: 266بوه ایون ترتیوبو
امروزه در جامعة جهانی به هن،ام رویارویی با تحوالت حقوق بشری دی،ر منحصراً به منافع ملی
دولتها توجهی نمی شودو بلکه نسبت به منافع سایر ملل نیوو حساسویت نشوان داده مویشوود
(.)Appiah, 2006: 50,70
با وجود چنین رویکردی در جامعة بین المللیو در موارد بسیاری شاهد سوکوت دولوتهوایی
هستی که تنها به اعتبار توافقات خویش بر موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی سایر دولتها
چش پوشیدهاند و ارزش های بشری را قربانی منافع ملی خوود و معوادالت سیاسوی متقابلشوان
کردهاند ( .)Oppenheim, 1991:65,82برای نمونه میتوان به مداخالت فرانسه در بحران روانودا
اشاره کرد که اکثریت دکترین این نوع مداخله را در قالب منافع ملی دولت فرانسه تبیین کردند
تا تحقق اهداد بشردوستانه در رواندا (.)Wheeler, 1997: 391,408
با خاتمة عصر همویستی مسالمت آمیوو دو قطب جهانی آغازگر تحوالت جدیودی در عرصوة
رواب بینالملل شدند؛ بهروری که همکاری بین کرملین و واشن،تن بوه شوروع عصور همکواری
بینالمللی منجر شد ()Alison, 2011:8و ولیکن باز ه بهجای همکاری میان دولتها و استقرار
حاکمیت قانون در قلمرو داخلی این دولتهاو نقض مکرر حقوق بشر نهتنها افوایش یافوتو بلکوه
میوان تأثیر منافع ملی بر این بازی،ران اصلی سیر صعودی پیودا کورد (.)Posner, 2009: 23,24
مبارزه با تروریس همانگونهکه اشاره شدو بهعنوان یک چالش بینالمللی مستلوم همکاری میان
دولتهاستو چراکه تنها با توسل به اصل همکاری می توان از نقض گستردة حقوق بشر بههن،ام
مبارزه با آن جلوگیری کرد ( .)Brisk, 2007: 1,7این در حالی است که موضوعگیوری دولوتهوا
نسبت به این پدیده همواره با توسل به دکترین امنیت ملی اتخاذ شده است .بنابراینو با توجه به
ضرورت اعمال اصل همکاری در راستای اجرای تعهدات حقوق بشریو حل تعارض میان منافع و
حقوق باید در جهت حفن نفع مشتر جامعة بینالمللی باشود توا در درازمودت شواهد نتیجوة
عکس که امروزه در رؤیای حفن منافع ملی کوتاهمدت هستی و نباشی (.)Mc Harg, 1999: 678
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راهکارهای تقویت «همکاری» و حمایت از آن در نظام بینالمللی حقوق بشر
امروزه اندیشة حمایت از حقوق بشر در قالب همکاری در جامعوة بوینالمللوی بوهعنووان یوک امور
نهادینهشده جای خود را باز کرده و به تعبیری بوه قاعودة رفتوار بوینالمللوی تبودیل شوده اسوت.
مه ترین زمینة نهادینه شدن همکاری در حوزة حقوق بشر به زمان تأسیس سوازمان ملول متحود
مربوط است؛ چراکه سنگ بنای ملل متحد براساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است .میتوان گفت
که با پیدایش سازمان ملل متحدو تمامی کشورهای جهان در قالب یک سوازمان بوینالمللوی گورد
ه آمده و تعهد به همکاری در راستای اجرای حقوق بشور را بوا عضوویت خوویش در آن سوازمان
پذیرفتهاند .با این توضیح که بند  3مادة  1منشوور حصوول همکواری را در پیشوبرد و احتورام بوه
حقوق بشر ذیل اصول و اهدادو مورد اشاره قرار داده و متعاقباً در مواد  22و  22تعهد حقووقی بوه
همکاری بینالمللی را در احترام به حقوق بشر بر دولتها بار میکند .همانرورکه از تفسویر موواد
مذکور برمیآیدو «نظارت و تسهیل» همکاری در سطح بینالملل باید از ره،ذر کمیسواریای عوالی
حقوق بشر سازمان مللو و در سوطح داخلوی از رریوق سوازمانهوای موردم نهواد پی،یوری شوود
( .)Simma, 2013: 1591نفس وجود سازمان ملل متحد و عضویت دولتهوا در آن سوبب جهوانی
شدن مفاهی حقوق بشری شده است .البته لووم همکاری در راستای اجرای حقووق بشور چوه در
عرصة بینالمللی و چه در عرصة داخلی صرفاً در چارچوب سازمان ملل متحد محدود نشودهو بلکوه
در بیشتر کشورهاو کمیسیونهای ملی حقوق بشر تأسیس شده است .در اینجوا هودد موا ارزیوابی
این نهادها نیستو بلکه بیوان ایون نکتوه اسوت کوه وجوود نهادهوای گونواگون ملویو منطقوهای و
بینالمللی برای اشاعه و اجرا حقوق بشر بیان،ر پذیرش جهانی اندیشه همکاری در این حوزه است.

 .1بسط همکاری در بطن نظام ضمانت اجرایی حقوق بشر
امروزه مه ترین بح حقوق بشر که عدم تحقق اجرای قواعد و مقررات آن در جامعة بینالمللی
موجب چالشهای اساسی شدهو ضعف در ضمانت اجرای همکاری در زمینة حقووق بشور اسوت.
سازمان ملل متحد به عنووان عامول اجرایوی حقووق بشور در حمایوت از آن نقوش فعوالی داردو
بهروری کوه تمهیودات آن بوه دو صوورت حمایوت از رریوق سوازوکارهای معاهوداتی همچوون
قراردادهای بینالمللی و سازوکارهای غیرمعاهداتی مانند قطعنامهها و همچنین راهکارهایی کوه
شورای امنیت برای مقابله با نقض حقوق بشر در پیش گرفته است که دربرگیرندة قطوع روابو
سیاسیو اقتصادی و تحری و توسل به زورو راهاندازی محاک کیفری بینالمللی موقتی یا ارجواع
یک موضوع 1به دیوان بینالمللی کیفری است 1.بهعبارت دی،ورو اقودامات اجرایوی در خصووص
 .1صالحیو 33.-22 :1312
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رویارویی با نقض حقوق بشر به دو صورت فردی و جمعی اسوت کوه بوهنظور مویرسود تواکنون
ضمانت اجرای مؤثر در جهت حمایت از حقوق بشر ررح دکترین مسلولیت حمایت 2اسوت کوه
در سال  2112در سند اجالس سران سازمان ملل مطرح شد (.)United Nation, 1994: 95,97
لیکن بهنظر میرسد اوالً باید رویکرد ضمانتی حقوق بشر را از حالت جبر تلوریک خارج کنوی و
ضمانت اجرایی آن را برای مؤثر کردن با توجه به وضعیت خاص جامعوة بوینالمللوی از ماهیوت
خود حقوق بشر وام ب،یری  .برای مثال در خصوص راهکارهای شورای امنیت که تحری یکوی از
آنهاستو نمیتوان کتمان کرد که نتای حاصل از تحری ها خود اقشار بشری را نشوانه مویرود و
صدمات جبرانناپذیری را بر مردم کشوورهای موورد تحوری وارد مویآورد .ازایونرو جوای،وینی
تحری های هوشمند بهجای تحری های جامع تا حدودی از صدمات غیرانسوانی ناشوی از بلوکوه
شدن داروهای ژنریکو مواد سوختی و  ...میکاهد؛ ثانیاً بوه ایجواد سوازوکاری در سوازمان ملول
متحد نیاز داری تا بتواند با تشویق دولتها به همکاری با یکدی،ر اجرای تعهدات حقوق بشوری
را تضمین کند ).)Francisco, 1997: 9,11
شایان ذکر است که چالش چنین راهکارهایی در پرتو تحووالت نوا ر بور نظوام بوینالمللوی
حقوق بشر مستلوم نفی تمامیت این دسته از سازوکارهای حمایتی از آن نیستو بلکوه در مقوام
تأک ید بر این مطلب است که چنین راهکارهایی در مواردی توان پاسخ،ویی به مسائل جدیود را
ندارندو چراکه تمرکو اکید بر قدرت سیاسی سازمانهای بینالمللی بهویژه سوازمان ملول متحود
 .1یکی از آثار همکاری بینالمللی مربوط به برقراری عدالت کیفری بینالمللی است که تجلی آن در اعمال
صالحیت جهانی دیوان بینالمللی کیفری است که البته با وجود مادة  124تحت مقررات انتقالی اساسنامة
دیوانو همواره این نهاد را در اعمال صالحیت در خصوص جنایات جن،ی مربوط به مادة  8این سند با مشکل
مواجه کرده بود و در نتیجه موجب بیکیفر ماندن این نوع جنایات باالخص شکنجه یا رفتار غیرانسانی میشد؛
لیکن این خآل با حذد مادة  124از اساسنامة رم براساس قطعنامة دوم نشست مجمع دولتهای عضو در 22
نوامبر  2112برررد شد .همچنین در سومین قطعنامة نشست که در خصوص همکاری بینالمللی استو به
تعهد دولتهای عضو جهت افوایش همکاریهای بینالمللی و منطقهای در مساعدت به دیوان در امر تحقیق و
تعقیب متهمان براساس مادة  13اساسنامه تأکید میکند.
ICC-ASP/14/Res.2/2015 , ICC-ASP/14/Res.3/2015

 .2نظریة مسلولیت حمایت نخستین بار در دسامبر  2111در گوارش کمیسیون بینالمللی مستقل دربارة مداخله
و حاکمیت دولت مطرح شد .این نظریه در سال  2114در گوارش نشست عالی متخصصان منصوب از سوی
کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل مجدداً و بهرور تفصیلی تبیین شد .در سال  2112این نظریه در سند
خروجی اجالس سران جهان در ملل متحد رسماً به تصویب رسید .همانرورکه از بندهای  138و  131سند
نهایی برمی آیدو مسلولیت حمایت نه حق و نه تکلیف جامعة بینالمللی برای دخالت است؛ بلکه یک راه میانه
بین حق و تکلیف و تکلیف پیش،یریو واکنش و بازسازی است و بهعبارتی بند  131ترسی گذار از حقها به
مسلولیتهاست (از حق جامعة بین المللی برای مداخله در مواجهه با فجایع انسانیو به مسلولیت جامعة
بینالمللی برای پیش،یریو واکنش و بازسازی برای چنین وضعیتهایی) ر : .حسنوندو .14 :1313
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که تا حد زیادی پایه و اساس حمایت از حقوق بشر استو برای بررسی و ارزیابی جهانی کوه موا
در آن زندگی میکنی و کافی نیست .بنابراین باید بهدنبال سازوکاری بود که در آن سازمانهوای
بینالمللیو دی،ر بهعنوان یک موضوع یا هدد منفعل و کنشپذیر ارادة دولتها تلقی نمیشوندو
بلکه ترجیحاً ه بهمثابة مشارکتکنندة فعال شکلگیری و اجرای خ مشیهای حقوق بشری و
ه بهمنولة عوامل پایدار مشروعیتبخش دولت در نظر گرفته میشوند.

 .2راهکارهای پیش رو
بدیهی است که صرد تصویب اسناد بینالمللی بهتنهایی موجب حمایت از حقوق بشر نمیشود.
ازاین رو در هفتاد سال گذشته سازوکارهایی به منظور حمایت از حقوق بشر و نظارت بور اجورای
صحیح معاهدات مربوره ایجاد شدهاند .مجمع عمومی ملل متحد از سال  1111قطعناموههوایی
را با عنوان تقویت همکاری بین المللی در زمینة حقوق بشر به تصویب رسانده است 1که در همة
آنها مسللة تقویت همکاری بین المللی برای پیشبرد موؤثر و حمایوت از حقووق بشور بوهعنووان
موضوع اساسی پذیرفتوه شوده اسوت ( .)United Nation, 1998: 63,67در ایون قطعناموههوا از
دولتهای عضو سازمانهای بینالمللی و کارگوارهای تخصصی خواسته شده است توا بوهمنظوور
تقویت تفاه و پیشبرد حقوق بشر با یکدی،ر به گفتوگو سازنده بپردازند .اما باز بوا وجوود ایون
نیازمند فعالیت مستمر از سوی جامعة مودنی بوینالمللوی در کنوار سوازوکارهای سوازمان ملول
 .1مجمع عمومی در قطعنامة  A/RES/54/181سال  2111ضمن تصدیق این مه که تقویت همکاریهای
بینالمللی در زمینة حقوق بشر برای دستیابی کامل به اهداد سازمان ملل از جمله ارتقا و حمایت مؤثر از
همة حقوق بشر ضروری است؛ به تعهد دولتها بر ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینة حقوق بشر
همانگونه که در منشور سازمان ملل متحدو بهویژه بند  3مادة  1آمده تأکید کرده است .در بند  1این
قطعنامه از کشورهای عضو بهویژه آژانسهای تخصصی و سازمانهای بیندولتی میخواهد تا همکاری سازنده
برای تقویتو ارتقا و حمایت از همة حقوق بشر و آزادیهای اساسی را انجام دهند و سازمانهای غیردولتی را
ترغیب به مشارکت فعاالنه در این زمینه میکند .در بند  3نیو از کشورها و تمامی سازوکارهای مربوط به
حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت میکند تا همچنان به اهمیت همکاریهای متقابل و تفاه و گفتوگو در
تضمین ارتقا و حمایت از همة حقوق بشر توجه کنند .مجمع عالوهبر تأکید دوباره بر مفاد مذکور در قطعنامة
 A/RES/54/174بیان میدارد که همکاریهای بینالمللی باید مبتنی بر اصولی باشد که در حقوق بینالملل
بهویژه منشور سازمان ملل متحد و همچنین اعالمیة جهانی حقوق بشرو میثاقین بینالمللی حقوق بشر و سایر
ابوارهای مرتب بنا شده باشد .در بند  4این قطعنامه بیان شده که همکاری بینالمللی جهت ممانعت از نقض
حقوق بشر و تقویت صلح و امنیت بین المللی نقش مؤثر و عملی دارد .همچنین در راستای اجرای مفاد این
سند در بند 11و از کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر) درخواست می کند تا قطعنامة حاضر را
بهدرستی در نظر ب،یرد و پیشنهادهای بیشتر را برای تقویت اقدامات سازمان ملل در زمینة حقوق بشر از
رریق ارتقای همکاریهای بینالمللی در نظر گیرد.
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هستی تا بتوانی تعهد به همکاری را تقویت بخشی  .پس از آنکه آقای کوفی عنان دبیرکل وقت
سازمان ملل متحدو حقوق بشر را در کنار توسعه و امنیوت بوهعنووان یکوی از سوه رکون اصولی
فعالیت و عملکرد ملل متحد اعالم کرد .دیدگاه ها در خصوص اهمیت راهبردی موضووع حقووق
بشر و نوع همکاری دولتها در راستای حمایوت از آن بسویار متفواوت شود .اوج ایون تحوول را
میتوان در سالهای  2114تا  2112مالحظه کرد .انتشار گوارش هیأت عالیرتبة تعیینشده از
سوی دبیرکل با عنوان «تهدیدات؛ چالشها و تغییر؛ دنیایی امونتور :و یفوة مشوتر موا» ،در
دسامبر  12114و همچنین انتشار گوارش آقوای کووفی عنوان بوا عنووان «بورای آزادی بیشوتر:
به سوی توسعة امنیت و حقوق بشر» در مارس  2112و برپایی اجالس سهروزة سوران کشوورها
در سازمان ملل متحد و انتشار بیانیة پایانی آن در سوپتامبر  2112و در نهایوت حصوول توافوق
نهایی میان بیش از  111عضو مجمع عمومی سازمان ملول در خصووص تشوکیلو شویوة کوار و
عملکرد شورای حقوق بشر بهعنوان نخستین دستاورد ملموس اصالحات ساختار حقووق بشوری
سازمان ملل متحد نشان از تکامل این روند رو به گسترش داشت2.
در چارچوب نظام ملل متحد یکی از اقدامات مهمی که در راستای اجرای هرچه مؤثر حقوق
بشر انجام گرفتو تأسیس شورای حقوق بشر در سال  2112براساس قطعناموة  21/221مجموع
عمومی ملل متحد بود .تمامی فعالیتهای شوورا در چوارچوب اصوول جهانشومولیو بویررفویو
انصادو غیرگوینشی بودن و همکواریهوای سوازندة بوینالمللوی در راسوتای ارتقوا و حمایوت از
تمامیت حقوق بشر از جمله حق توسعه انجام گرفته است 3.بنابراینو در قطعنامة موذکور مکورراً
بر همکاری دولتها و همچنین سازمانهای منطقهایو آژانسهای تخصصویو مؤسسوات حقووق
بشر ملی و سازمان های غیردولتی کوه شوورا را در راسوتای نیول بوه اهودافش و تسوهیل انجوام
فعالیتهای تخصصی خویش نودیک میکندو پافشاری شده است.
برنامهای که شورا در سوالهوای اخیور در موورد همکواری در دسوتور کوار قورار داده اسوت
()UNCTAD, 2008: 9؛ اوالً ارتباط بیشتر با نهادهای منطقهای نظیر اتحادیة اروپاو جنبش عدم
تعهد و سازمان همکاری اسالمی 4است تا از این رریق بتواند به تقویت همکاری دولتها با شورا
کمک کند؛ ثانیاً همکاری ارکان دولتیو جامعة مدنیو بخوش خصوصوی و در کشوورهای فودرال
همکاری ایاالت با دولت مرکوی در راستای انجام مؤثرتر تعهودات حقووق بشوری اسوت کوه در
دستور جلسة سیام شورا مورد تأکید قرار گرفت ( .)A/HRC/30/49, 2015: 11بهنظر مویرسود
این نوع موضعگیری شورا در خصوص همکاری در حووزة حقووق بشور بیشوتر بوهمنظوور رورح
1. Report of the High- Level Panel ON Threats, Challenges and Change, A more Secure World: Our
Shared Responsibility, General Assembly, 2 December 2004 (A/59/565).
2. http://www.un.org/press/en/2005/ga10334.doc.htm
3. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf
)4. organization of Islamic cooperation (OIC

چالشهای همکاری دولتها در اجرای تعهدات حقوق بشری 15

مسلولیت مشتر برای نقض تعهدات حقوق بشری باشد؛ اما راهکاری کوه ایون نهواد سوازمانی
می تواند در اجرای مؤثرتر تعهدات حقوق بشری از سوی دولتها اتخاذ کنودو ایجواد سوازوکاری
برای نظارت بر همکاری بینالمللی دولتها به صورت مستمر استو چراکوه اجورای حقووق بشور
اغلب به تأمین منابع و گاه همکاری بین المللی و تصوویب مقوررات نیواز دارد و هموة دولوتهوا
امکانات مساوی و کافی برای اجرای فوری آنها ندارند .ازاینرو پیشبینی میشود که بهتدری در
اثر همکاری بینالمللی دولت هاو کوشش برای اجرای مؤثر قواعد حقوق بشری انجام یابدو ولیکن
دو مقولة حائو اهمیتی که یکی مربوط به اجرای تعهدات حقوق بشری بدون تبعیض میشوود و
دی،ری در زمینة تعهد به برداشتن گامهایی برای اجرای این حقوق که در برخی مواقع در خوود
میثاقین حقوق بشر رهنمود داده شدهاندو است .اینکه چ،ونه دولتهای عضو گامهوای تودریجی
در اجرای مواد آنها را بردارندو باید مورد مداقة کنش،ران نظام حقوق بینالملل قرار گیورد .وجوه
دی،ر رعایت تعهدات حقوق بشری مبارزه با پدیدههایی همچون تروریس است .کارامدی چنوین
ارگانی و در کنار آنها وجود سازمانهای مردمنهاد در جلب توجه افکار عموومی بوینالمللوی بوه
نقض حقوق بشرو ارائة گوارشهای دورهای و ساالنه در مورد وضعیت حقووق بشور در کشوورهاو
تمرکو وسیعی در ایجاد نُرمهای بینالمللی و خلق عرد بینالمللی بهوجود آورده است .از جملوه
فعالیتهای عملی این سازمانها در حمایت از حقوق بشر که آشکارا نهادهایی همچون سوازمان
عفو بینالمللو دیدبان حقوق بشرو فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و ...را در پی داردو فعاالنه بوا
ایجاد ارتباط با رسانههای دستهجمعیو توجه ملتها را به انواع خشونتهوا جلوب نمووده اسوتو
یکی دی،ر از راهکارهایی که قابل توجه مینماید اشاره به کمکهای کمیسیون حقوق بینالملل
در توسعه و تدوین تعهد به همکاری در نظام حقووق بشور اسوت کوه مویتوانود بوا ارائوة رورح
پیش نویس در این خصوص به ایجواد چنوین سوازوکاری در جامعوة بوینالمللوی و ایجواد رویوة
بینالمللی مساعدت شایانی داشته باشد.

نتیجهگیری
مجمع عمومی ملل متحد پذیرفته است که تقویت همکاری در زمینة حقوق بشر بورای حمایوت
مؤثر از آن اهمیت اساسی دارد و برای نیل به این هدد از دولوتهوا خواسوته اسوت کوه بورای
رسیدن به تفاه متقابل مساعدت کنند .ازاینرو برای پاسخ به پرسش اصلی مقاله میتوان گفت
که شرط الزم برای حل چالشهای موجود در زمینة همکاریو آن است که ابتدا دولتها مفهووم
روشنی از حقوق بشر داشته باشند و همچنین بتوانند بهوضوح از نظرهای یکودی،ر در خصووص
موضوع و چ،ون،ی اجرای قواعد حقوق بشری آگواه شووند .حصوول چنوین نتیجوهای در وهلوة
نخست مستلوم شناختن و شناساندن معانی است که از مفاهی حقوق بشور در اذهوان عموومی
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حاصل می شود و سپس نیازمند شناسایی امکاناتی است که نهادهای مختلوف راجوع بوه اجورای
قواعد حقوق بشری دارند تا از این رریقو شناخت صحیحی از در دولتها با همودی،ر نسوبت
به اصول حقوق بشر و تواناییها و ضعفهای یکدی،ر در زمینة بیوانشوده بوهدسوت آیود .محوور
اصلی دوم در این پژوهش مربوط اسوت بوه فرضویات و چوالشهوای اصولی آنهوا کوه اغلوب در
چارچوب ضعف اجرای اصل همکاری در تعهدات حقوق بشری مطرح شد .بوا عنایوت بوه اینکوه
همکاری یک متغیر وابسته به دولت هاستو اگر قدرت آنها وجود نداشته باشدو نمیتووان شواهد
همکاری در نظام بینالملل بشر بود و بر این اساس است که غالبیت منافع ملی دولتهاو اجورای
این اصل را آسیبپذیر کرده است .سخن آخر اینکهو اجرای اصل همکاری بوینالمللوی بوهدلیول
وسعت آنو به سازوکاری دائ و مستمر نیاز دارد .در این زمینه میتوان از قطعنامههوایی کوه بوا
عنوان «تقویت همکاری بین المللی در زمینة حقوق بشر» از سوی مجمع عمومی ملل متحد بوه
تصویب رسیده استو استمداد کرد .در این قطعنامههاو پذیرفته شده است که تقویوت همکواری
بین المللی برای پیشبرد مؤثر و حفا ت از حقوق بشر جنبة اساسی دارد و از دولوتهوای عضووو
سازمانهای بینالمللی و حتی غیردولتی میخواهد در این تالشها مشارکت فعال داشته باشند.
همچنین از دولتها دعوت میکند به اهمیت همکاری بینالمللی در تضمین همهجانبوة حقووق
بشر توجهات مدام را مبذول دارند .در نهایتو تقویت همکاری بینالمللی در راستای حقوق بشور
به بهبود احترام به حقوق بشر در سطح بین المللی از جمله از راه تقویت معاهودات بوینالمللوی
حقوق بشر و وارد ساختن مفاهی آنها در قوانین ملی دولتهوا و نهوادین کوردن قودر مشوتر
منافع دولتها یعنی حفن صلح و امنیت بینالمللی منجر خواهد شد .ازاینرو با پیشبینی ایجاد
کمیسیون همکاری در معاهدات حقوق بشری میان دولتهاو اجرای کارامود اصول همکواری در
تعهدات اخیرالذکر تضمین خواهد شد و از این حی و اصل موبور زمینهساز توسعة پایدار خواهد
شد .مضاد بر اینکه هرچند در ن،اه سطحی شاید به این نتیجه رسید که تعهد بوه همکواری در
اجرا و پیشبرد حقوق بشر با توجه به جنبة توصیهای قطعناموههوای مجموع عموومی و واقعیوت
حاک بر نظام ملل متحد هنوز جوو دستة حقوق نرم بوده و ضمانت اجرایی مؤثر برای آن پویش
بینی نشده استو لیکن با توجه به مفاد مواد  22و  22و نیو بند  3مادة  1منشور میتوان گفوت
که عدم همکاری در زمینة اجرای تعهدات حقووق بشوری کوه مطوابق منشوور بایود ایفوا شوودو
میتواند به منولة نقض تعهدات مندرج در منشور قلمداد شود و به موجب مواد  1و  2پیشنویس
مسلولیت بینالمللی دولتهاو موجبات مسلولیت بینالمللی را فراه آورد.
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مفابل
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1حسنوندو محسن ()1313و مسلولیت حمایتو تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .2دلخوشو علیرضا ()1311و مقابله با جرائ بینالمللی :تعهد دولتها به همکاریو تهران :شوهر
دانش.
 .3فلسفیو هدایتاهلل ()1311و صلح جاویدان و حکومت قوانون دیالکتیوک هماننودی و تفواوتو
فرهنگو تهران :نشر نو.

ب) مقاالت
 .4پورخاقانو زینب؛ یعقوب پورو رزا؛ حیدرپورو حمیدرضوا ()1311و «مفهوومو جای،واه و کوارکرد
اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری (با تمرکو بر تعهد دولت ها به همکواری بوا
دیوان کیفری بینالمللی)»و فصلنامة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریو دورة 14و ش .4
 .2صالحیو جواد ()1312و «قطعنامة  1213شورای امنیت در الوام دولت ها به همکاری با دیوان
کیفری بینالمللی»و مطالعات بینالمللی پلیسو دورة 4و ش.12
 .2محمدیو احسانه؛ حاجی یوسفیو امیرمحمد ()1311و «هویتو قودرت و امنیوت در سیاسوت
خارجی جمهوری اسالمی ایران :یک چارچوب نظری»و پژوهشنامة علوم سیاسیو ش .2
 .1نوریانو اردشیر ()1388و «منازعه و همکاری در رواب بینالملل :نقش قدرت در حفن صولح
و امنیت جهاتی»و فصلنامة سیاست خارجیو ش .1
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