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other, have kept disrupting the international relations of states 

regarding human rights. Inevitably, it will require the identification 
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Pages: 491-510 

Received: 

2020/03/26 

Received in revised from: 

2020/08/17 

Accepted: 

2020/11/09 

Published online: 

2023/04/19 

Keywords: 

human rights challenges, 

international cooperation, 

national interests, 

commitments of states, 

human rights enforcement 

mechanisms. 

How To Cite 

Khosravi, Hassan; Bagheri Hamed, Yousef; Zamaneh Ghadim, Navid 
(2023), The Challenges of State Cooperation in the Implementing of 

Human Rights Obligations. Public Law Studies Quarterly, 53 (1), 491-

510. DOI: https://doi.com/10.22059/jplsq.2020.299945.2368 

DOI 10.22059/jplsq.2020.299945.2368 

Publisher University of Tehran Press.                                                  

https://jplsq.ut.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/0000-0001-7591-5385
mailto:hkh.be82@yahoo.com
mailto:yousef.bagheri@yahoo.com
mailto:Navid.zamani90@gmail.com
https://doi.org/10.22059/jplsq.2020.299945.2368
https://doi.org/10.22059/jplsq.2020.299945.2368
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 

 

 ها در اجرای تعهدات حقوق بشریهای همکاری دولتچالش

 3نوید زمانه قدیم | 2یوسف باقری حامد | 1حسن خسروی

 hkh.be82@yahoo.com . رایانامه:، تهران، ایراندانشیار حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهراننویسندۀ مسئول؛ . 1

 yousef.bagheri@yahoo.comرایانامه:  و مدرس دانشگاه. الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایرانقوق بیندکتری ح .2

  Navid.zamani90@gmail.comرایانامه:  الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران.دانشجوی دکتری حقوق بین .3

 چکیده اطالعات مقاله
های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی کثرت هنجارسازی در برخی حوزه پژوهشی نوع مقاله:

هیا از  المللی در دامنة منافع ملیی دولیت  برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین
ها را در حوزۀ تعهداتی این نظام حقوقی همچنیان  المللی دولتدیگر، روابط بینطرف 

سازی ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیمگسسته نگه داشته است که بهنامتحد و ازهم
طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادالت سیاسیی، کیانون   الملل را میحقوق بین
دهید کیه البتیه بیا     هیا سیوق میی   ی بین دولتحل را به سمت نظام همکارتوجه راه

مشکالتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی ی تحلیلیی، درصیدد    
هیای  ها و شناسایی چالشالمللی میان دولتارائة نمای کلی از ضرورت همکاری بین

دهد کیه  ها نشان میروی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافتهپیش 
المللی و توسعة بسترهایی کیه  سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین تقویت

ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقیوقی  بتوان همکاری دولت
 نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.
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 مقدمه
طیور خیا    ات حقیوق بشیری و بیه   در اجرای تعهید  1هانوشتار حاضر، اهمیت توجه به اصل همکاری دولت

هیای عیام بشیری،    دهد. اصل مزبور در راستای استقرار آرمیان های حاکم بر آن را مورد بحث قرار میچالش
 ,Hannikainenهای انسانی دنییای معاصیر اسیت )   شرط هرگونه اقدام مؤثری در زمینة مقابله با چالشپیش

المللی برای تحقی  صیلج جهیانی انکارناپیایر اسیت      های بین(. در اصل همکاری، نقش سازمان456 :1988
(Colliard, 1966: 66در نظام بین .)آید، بلکیه در  شمار نمیمثابة نوعی امتیاز انحصاری بهالملل، این اصل به

المللیی دارای صیالحیت   هیای بیین  کند که عملکرد سازمانراستای حفظ نظم عمومی، نقش اساسی ایفا می
عنوان ضرورت اجتماعی مطیر  اسیت، آن   کند. آنچه بهدن به فجایع انسانی تکمیل میجهانی را در پایان دا

 (. Salomon, 2007: 65ها باید در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه شود )است که همکاری دولت
با تمرکز بر مفهوم همکاری، ابتدا تفاوت آن با مفهوم همبسیتگی را میورد مداقیه قیرار      مقالة پیش رو

 ها در انجام تعهدات منافع مشترک جامعة جهانی میدنظر اسیت  راکه در اصل همبستگی دولتدهد، چمی

(Czaplinski, 2005: 255.) ها، منبع حقوقی تعهد بیه همکیاری، ریشیة قیراردادی     از دیدگاه پوزیتیویست
آور لزاممثابة تعهدی اکه در نظام ملل متحد، همکاری بهطوری(. بهCzaplinski, 2005: 255داشته است )

الملل در خصو  روابط دوستانه و همکاری مییان  حقوقی مطر  شده است. در اعالمیة اصول حقوق بین
های مسیتقل، ولییکن   با وجود این، حضور دولت 3ها تأکید شده است.بر ضرورت همکاری دولت 2هادولت

اممکن سییاخته اسییت المللییی را نییای از قییوانین مشییترک جامعییة بیییننییابرابر امکییان فرمییانبری از پییاره
(Czaplinski, 2005: 225.) 

برخیوردار   4«الشمولعام»برخی بر این باورند که اصل همکاری ریشه در حقوق عرفی ندارد و از ویژگی 
که تعهد به همکاری در رعایت قواعد بنیادین، تابع نظیام اارگیاانمنب بیوده و همگیانی اسیت.      درحالی نیست؛

                                                           
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. 

ها تعهداتی از مانند تعهد به همکاری در گسترش مجمع عمومی ملل متحد از لحاظ حقوقی برای دولت 2625. اعالمیة 3
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تحقیقاتی و فناوری احترام جهانی و توجه به حقوق بشر و تعهد به همکاری در زمینه

المللی ایجاد کرده است که شرط تحق  چنین تعهدات منظور تسریع بخشیدن به روند توسعة فرهنگی و آموزشی بینبه
الزامی داده شود. گفتنی است هرچند به اعتقاد برخی حقوقدانان  ها وجهالمللی آن است که به این نوع تعهد دولتبین

مانند کاسسه، تعهد به همکاری موجود در منشور ملل متحد صرفاً یک تعهد کلی است و نباید بدان جنبة اجرایی داد، 
عنوان للی بهالمویژه در حوزۀ صلج و امنیت بینلکن رویة سازمان ملل متحد حاکی از آن است که تعهد به همکاری به

در خصو  تعهد به  2625آور عینی تلقی گردد. بنابراین، رویکرد مجمع عمومی ملل متحد در اعالمیة یک تعهد الزام
 .16-18: 1380همکاری مبتنی بر تفسیری الزام آور از این تعهد است. برای مطالعة بیشتر ر.ک: ضیائی بیگدلی، 

4. Erga Omnes 
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مگانی و عدالت جمعی در جامعة جهانی را که در واقیع منشیأ آنهیا از اصیل     بنابراین، امروزه تحق  سعادت ه
 (.  69: 1390المللی مالحظه کرد )دلخوش، توان در همکاری بیناست، می 1خیر مشترک

های ناظر بر آن در اجرای تعهدات حقوق بشیری  ها و چالشمقالة حاضر در پی بررسی ابعاد همکاری دولت
ها مواجه اسیت  فیرب بیر ایین     ها در اجرای تعهدات حقوق بشری با کدام چالشاست و اینکه همکاری دولت
روسیت و  ها در اجرای تعهدات حقوق بشری بیا دو چیالش حقیوقی و فراحقیوقی روبیه     است که همکاری دولت

راهکارهای محتمل در تقویت سازوکار ضمانت اجرایی تعهد به همکاری در اجیرای تعهیدات حقیوق بشیری از     
طور عمده سازمان ملل متحد؛ و در بازتعریف منافع ملی با توسعة ادبییات نفیع   ی حقوق بشری و بهسوی نهادها

، نهفته است. بنابراین هدف اصلی ایین پیژوهش توسیعة ادبییات     «مسئولیت برای همکاری»مشترک با رویکرد 
اتکیا بیر روش    المللی حقوق بشر اسیت. بیه همیین منظیور، ایین پیژوهش بیا       المللی در نظام بینهمکاری بین
پیردازد کیه   شود؛ قسمت اول، بیه بررسیی چیالش حقیوقی میی     تحلیلی در سه قسمت سازماندهی می-توصیفی
الملل معاصر داللت دارد. در قسیمت  صراحت بر ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری در نظام حقوق بینبه

منافع ملی و غلبیة مالحظیات سیاسیی،     شود تا به مدد نمایش رجحاندوم به بیان چالش فراحقوقی پرداخته می
الملیل،  ها تعیین شود. در نهایت در قسمت سوم با توجیه بیه منیابع حقیوق بیین     جایگاه همکاری در میان دولت

 شود.های ماکور در اجرای تعهدات حقوق بشری تبیین میراهکارهای ترویج همکاری در راستای حل چالش

 

 هد به همکاریچالش حقوقی: ضعف در ضمانت اجرای تع. 1
هیای پیب از جنی     عنوان یکی از مباحث مهم و حتی در سالالملل عام، بهاصل همکاری در حقوق بین

المللیی،  ای بینبر تصریج در اسناد پایهجهانی دوم و دوران حیات سازمان ملل متحد مطر  بوده که عالوه
قیوق بشیری و حقیوق بشردوسیتانه     هیای ح وییژه در حیوزه  های عرفی آن نیز از استحکام باالیی بهریشه

هیای عرفیی   المللیی، حاصیل دو پدییدۀ منیافع و ارزش    برخوردار است. از آنجا که تعهد به همکاری بیین 
دهندۀ مبنای حقوقی این تعهد در روابیط  المللی، نشانمشترک است. وجود چنین تعهدی در معاهدات بین

حوزۀ حقوق بشیر و حقیوق بشردوسیتانه چنانکیه      هاست. البته ناگفته نماند که همکاری در دومیان دولت
که هیچ دولتیی در قبیال ایین    طوریصورت تعهدات عرفی نیز عینیت یافته است، بهپیشتر تشریج شد، به
ترتیب امکان استفاده از قاعدۀ نسبیت تعهیدات  المللی، طرف ثالث محسوب نشده و بدیننوع تعهدات بین

 2اند.ها در رعایت این مقررات دارای تعهد حقوقیلتبرای هیچ دولتی میسر نبوده و همة دو

                                                           
های مادی، معنوی و اخالقی است و آن چیزی است که برای هریک از اعضای ۀ داراییاصل خیر مشترک دربرگیرند .1

آید که الزاماً هدف غایی شمار میجامعه هدفی مشترک برای ایجاد توازن و تعادل میان منافع عمومی و منافع فردی به
 .48-58:   1390فلسفی،  برای مطالعة بیشتر ر.ک:است. « آزادی انسان»آن 

2. Monica Hakimi,The Work of International Law, University of Michigan Law School, 
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های مشترک ابنیا بشیری در   بخشی از ارزشامروزه حتی تابعان غیردولتی نیز در راستای ارتقا و تعالی
(. با توجه به Salamanca, 2015: 2,6کنند )المللی فعالیت میجهت نیل به انسانی شدن حقوق جامعة بین

مانند تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا در قبال رعایت حقیوق بشیر   ها تعهداتی اینکه دولت
های موجیود را مرتفیع   ها باید در این مسیر موانع و محدودیتتوان به این نتیجه رسید که دولتدارند، می

(. Eslami, 2013: 64,166المللی در قالب مسئولیت حقوقی نهادینیه شیود )  سازند تا تعهد به همکاری بین
ها نهفته است. حال پرسشیی  بنابراین، امروزه جایگاه اصل همکاری در درون تعهدات حقوق بشری دولت

مثابیة ییک تعهید حقیوقی از     المللی بیه است که چرا اصل همکاری بین که در این زمینه مطر  است، آن
وۀ عملکیرد جامعیة   ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست  برای پاسخ به این مسئله باید نگاهی بیه نحی  

  1الملل در این زمینه کرد.ویژه تابعان فعال حقوق بینالمللی بهبین
 

 المللی در ضعف ضمانت اجرای تعهد به همکاری. تأثیر عملکرد جامعة بین1. 1

دهی رویکردی نوین در نیل به اهداف سازمان ملل متحد المللی در پی شکلجامعة بین 1980در اویل دهة 
هیای حقیوق بشیری را در راسیتای     نامهکه اعضای پیمانطوریعالمیة حقوق توسعه برآمد؛ بهمنطب  با ا

هاسیت کیه در   المللی میان دولتساخت. یکی از این ابزارها، همکاری بینتعهدات ناشی از آنها متعهد می
متحید   المللی با کیفیت متفاوت ضمانت اجراها بدان اشاراتی شده اسیت. مجمیع عمیومی ملیل    اسناد بین
هیا تأکیید   به ضرورت و بسترسازی اصل همکاری در روابط میان دولیت  2625بر اینکه در قطعنامة عالوه
ها در پیشبرد و احترام به حقوق بشر مطاب  اصول مندرج در منشیور نظییر اصیل    کند، به وظیفة دولتمی

ور صیریج بیه تعهید    طی بیه  101/55و  152/56، 217/57هیای  همکاری اشاره دارد. همچنین در قطعنامه
میثیاق   2با توجیه بیه سییاق میادۀ      2کند.المللی حقوق بشر تأکید میها در نظام بینهمکاری میان دولت

المللیی  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز پروتکل الحاقی آن، مشارکت و همکاری بینبین

                                                                                                                                                    
VOL.58,Number1,Winter,2017,P.6.Availableat:https://repository.law.umich.edu/articles/ Last 

visited 2020/07/20 

معاهداتی و تعهدات عام، وجود تعامالت المللی اعم از تکالیف . با عنایت به اینکه الزمة اجرای تمامی تعهدات بین1
منظور اجرای هرگونه اقدام مشترک و جمعی، ضروری است تا ها بوده و از طرفی، بهالمللی و اقدامات جمعی دولتبین
المللی است. المللی وجود همکاری بینها با یکدیگر مشارکت داشته باشند، بنابراین الزمة هرگونه اقدام بیندولت
رسد تعهد به همکاری در خصو  عدالت و حقوق بین الملل صرفاً ناظر بر اجرای تعهدات حقوق نظر میهرو بازاین

تری را در راستای تأمین منافع جامعة جهانی براساس منشور ملل متحد بر آن توان دامنة موسعبشری نیست و می
 .80-82: 1385متصور شد. برای مطالعة بیشتر ر.ک: طزارکوهی، 

2. 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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 Spulvedaتأکیید قیرار گرفتیه اسیت )    عنوان ابزاری مهم در اجرای موثر تعهدات حقیوق بشیر میورد     به

Carmona, 2009: 86      در سایر مسائل مرتبط با حقوق بشر همچون مبیارزه بیا فقیر، گرسینگی و حتیی .)
 ,Spulveda Carmonaانید ) ها به همکاری با یکدیگر از سوی ملل متحید تشیوی  شیده   دولت تروریسم،

عنوان ابزاری مؤثر در زمینة اجرای به 1دک(. اصل همکاری در مواد مختلف کنوانسیون حقوق کو87 :2009
(. بیا وجیود چنیین    Vandenhole, 2007: 2تعهدات مربوط به بهداشت و آموزش شناسیایی شیده اسیت )   

ییک از اسیناد حقیوق    نسبت به همکاری در هیچ 2رویکردی به اصل ماکور هنوز در خصو  تعهد ثانویه
المللی نیز اشارات موجود در این زمینه دارای بیار  بین ها وجود ندارد. در رویةبشری تکلیفی بر عهدۀ دولت

المللی مانند قاچاق انسان که جرم حقوقی مطلقی )ایجابی، سلبی( نیستند، لکن در زمینة مبارزه با جرائم بین
های کمیتة حقوق اقتصیادی، اجتمیاعی و فرهنگیی،    آید، مطاب  با گزارششمار مییافته فراملی بهسازمان

شمار آمده و جایگاه حقوقی آن ها بهالمللی در زمینة یادشده همواره تعهدی برای تمامی دولتهمکاری بین
توان به وضعیت حقوق بشر در که برای نمونه میوری، به3صورت ساختاری نهادینه و پایرفته شده است به

مشارکت در مبارزه ( اشاره کرد که طب  آن کمیتة ماکور، دولت مولداوی را به همکاری و 2001مولداوی )
 (. Spulveda Carmona, 2009: 95با پدیدۀ قاچاق انسان در این کشور تشوی  کرده است )

المللیی  توان در اعالمیة استفاده از پیشرفت علمی و فنی به نفع امنیت بینالمللی را میاهمیت همکاری بین
کیارگیری  ها برای بهرادۀ جمعی دولتو نیز اعالمیة ریو در خصو  محیط زیست و توسعه که همگی نشان از ا

الملیل کیفیری نییز    اصل همکاری در حقوق بین 4اصل مزبور در حمایت و ترویج حقوق بشر دارد، مالحظه کرد.
کیه دبییر   طوریدلیل باال بودن حساسیت موضوعات مطر  در این حوزه از اهمیت مضاعفی برخوردار است، بهبه

ارش خود در خصو  دیوان یوگسالوی ساب  در زمینة تعهید همکیاری   کل وقت سازمان ملل متحد نیز در گز
المللی در تمام مراحل رسیدگی بیه موضیوع تأکیید داشیته اسیت. همچنیین در       ها با این دیوان بینتمامی دولت

های کیفری یوگسالوی سیاب   شورای امنیت در زمینة تأسیب دیوان 1994مورخ  995بندهای اجرایی قطعنامة 
رسد که یک دییوان  نظر می(. بهUN Doc, 1993: para125,127ز به تعهد همکاری اشاره شده است )و رواندا نی

                                                           
1. 4, 7(2), 11(2), 17(b), 21(e), 22(2), 23(4), 24(4), 27(4), 28(3), 34, 35, 45. 

نتیجة نقض تعهدات اولیه به فعل یا ترک فعل  شود که درالمللی شناخته میعنوان تعهدات ثانویة بین. قواعد حقوق مسئولیت به2
 الملل شناسایی شده است.یابد. این مسئله نخستین بار توسط آقای روبرتو آگو مخبر ویژۀ کمیسیون حقوق بینخا  ظهور می

3. Committee on Economic, Social and Cultural Rights in paragraph 14 of General Comment No. 3.  
ها باید با مشارکت جهانی با یکدیگر دولت»دارد: در خصو  محیط زیست و توسعه اشعار می 1992اعالمیة ریو  7. اصل 4

منظور حفاظت محیط لاا همکاری به «.محیطی حاصل نشودگونه آسیب و آلودگی زیستهمکاری داشته باشند تا هیچ
لیت مشترک دارند، اما مسئولیت هریک از آنها در ها مسئوزیست در این اصل بر این مفهوم تکیه دارد که همة دولت

 .73-74: 1392قبال این امر متفاوت است. برای مطالعة بیشتر ر.ک: پورهاشمی و همکاران، 
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المللی باید از چنین اختیاری برخوردار باشد که بتواند هرگونه احراز قضیایی الزم را بیرای اعمیال صیالحیت     بین
منییت بیه منصیة عمیل برسیاند      اولیة خود از جمله اعالم عدم تبعیت و ارائة گزارش به رکنی همچون شورای ا

(Tihomir Blaskic, 1997: para33,37با وجود این، دیوان مزبور نمی .)       توانید توصییه ییا حتیی پیشینهادی بیه
شورای امنیت در خصو  نحوۀ برخورد با مسئله کند. بنابراین، اقدامات شیورای امنییت در ایین زمینیه بییانگر      

المللی کیفری یوگسیالوی سیاب  و   های دیوان بینبه گزارشضعف نقش عملکردی خود در ارائة پاسخی مؤثر 
(. بیرای مثیال،   McDonald, 2004: 562,567هاسیت ) رواندا در خصو  عدم تبعیت از تعهد به همکاری دولت

خواهد کیه در راسیتای   المللی میاز جامعة بین 2009ژانویة  12شورای حقوق بشر ملل متحد در قطعنامة مورخ 
 UNهای فاحش ارتکابی، دست به اقیدامات فیوری بزننید )   لیات رژیم اسرائیل در غزه و نقضپایان دادن به عم

Doc, 2009    از آنجا که شورای امنیت به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی خود نتوانسیت نقشیی را کیه از آن .)
کیاری را در توقیف نقیض    تنها تعهد بیه هم رفت ایفا نماید، بدین ترتیب امریکا با توسل به ح  وتو، نهانتظار می

نادیده گرفت، بلکه به تعهد عدم شناسایی و عدم مساعدت در این زمینه نیز از خود واکنشی نشان نداد؛ بنیابراین  
هیا، گیرایش آنهیا بیه     المللی از سوی دولتهای بینیکی از مشکالت حاکم بر ضمانت اجرای همکاری با دیوان

 (.177: 1397دولتی است )پورخاقان، ی بینهمکاری در قالب کالسیک روابط معاضدت قضای
 

 المللی حقوق بشر و ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری. نظام بین2. 2

هیا شیکل   المللی برای دولیت با اینکه تاکنون در خصو  تعهد به همکاری در حوزۀ حقوق بشر، الزامات بین
به استقبال حیل مشیکالت ضیعف در ضیمانت     رو بدون تردید اگر بخواهیم با آغوش باز نگرفته است، ازاین
عنوان چالش حقوقی در جامعة جهانی برویم، نباید از واقعیاتی همچیون تیرویج   المللی بهاجرای همکاری بین

تیرین عامیل ضیعف در ضیمانت     حقوق بشر و نقش نظارتی نهادهای حقوق بشری غافل بمانیم، چراکه مهم
المللی همچون سازمان ملل متحد و ارکان آن ماننید  های بیناجرای همکاری، عدم نظارت نهادها و سازمان
هیا  واسطة نفوذ خود، حاضر به همکاری با سایر دولیت هایی که بهشورای امنیت، است. با چنین روندی دولت

کشییدند،  های بشری نبودند و حتی بعضاً وضعیت حقوق بشری دیگران را به چالش میوفصل بحراندر حل
(. در واقیع اصیل   Luis, 2008: 21,22در مورد وضعیت حقوق بشری خود پاسخگو باشیند ) حال خود نیز باید 
دهد که علیه یکدیگر انتقاد کنند و در همان حال، یک تعهید مبتنیی بیر    ها این ح  را میهمکاری به دولت

همکاری را در راستای اعمال اقدامات ملی برای ایجیاد وضیعیت حقیوق بشیری مطلیوب در کشیور تحیت        
هیا سیبب   نی خود، مورد پایرش قرار دهند. از سویی نیز وجود تعامل و تشریک مساعی مییان دولیت  حکمرا

های دیگیر در فضیای مبتنیی بیر     ها توسط دولتها و عملکرد حقوق بشری هریک از دولتمشیارزیابی خط
 (. Purna, 2011: 50همکاری خواهد شد )
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یشبرد فرایند ارتقای حقوق بشر میؤثر واقیع شیود،    تواند در راستای پهای اصل همکاری که میاز ویژگی
ترین ضعف در ضمانت اجرای همکاری نییز در  ربط است. مهمالمللی ذیهای بینهای سازمانتأکید قطعنامه

ای دارنید  هایی جنبة توصیههای صادرۀ ناشی از چنین ارگاناین بخش متجلی است، چراکه اکثریت قطعنامه
(. بیا وجیود ایین    Kamelia, 2010: 15هیا برخیوردار نیسیتند )   ای الیزام دولیت  و از ضمانت اجرای کیافی بیر  

هیای فیاحش حقیوق    های نهادهای متولی امر در پیگیری روند اجرای اصل مزبور و همچنیین نقیض  ضعف
ها سیبب شیده اسیت تیا رونید نهادینیه شیدن        های حقوق بشری دولتبشری و برخورد گزینشی با وضعیت

هیا و نداشیتن   واجه شود. بنابراین، نبود سازوکاری نظارتی برای اجیرای توصییه  همکاری با مشکالت جدی م
منظور کمک به اجرای آنها سبب تضعیف احتیرام بیه حقیوق بشیر شیده      المللی بهتوانایی الزم نهادهای بین
هیا موجیود   هایی را که امروزه در حوزۀ ضیمانت اجیرای همکیاری دولیت    دهد چالشاست. این امر نشان می

کم و بیش در سازوکار نهادهای اجرایی حقوق بشر نیز استمرار پیدا کره است. با ایین حیال ابزارهیای    است، 
المللیی و اقیدامات   (. فشیارهای بیین  Scharf, 2000: 925گوناگونی برای تشوی  بیه همکیاری وجیود دارد )   

ای در کیه اگیر اراده  دهید  المللی در احترام به حقوق بشر نشان میی سازمان ملل متحد در حوزۀ همکاری بین
 المللی وجود خواهد داشت.این زمینه باشد، امیدی هم در اجرای آن در جامعة بین

 

 چالش فراحقوقی: تقدم منافع ملی و برتری مالحظات سیاسی در اجرای تعهد به همکاری. 3
نبیال  هیایی را کیه ایین اهیداف را د    مند است اهداف سیاست خیارجی ییا ارزش  ای عالقهکنندههر تحلیل

( 44: 1397گردد، بررسی قرار کند )محمدی و حاجی یوسفی، طور طبیعی به منافع ملی برمیکنند و بهمی
المللی، اصطالحی کشدار است و دالیل وجود چنیین ابهیامی   با این حال، اصطال  منافع ملی در نظام بین

هیا و  های موردنظر دولیت ویتاغلب مربوط به تعریف مفهوم منافع ملی است. دیدگاه دکترین در مورد اول
ها یکسیان  اصوالً اینکه آیا موجودیت دولت در سرشت خود منطب  با منافع کل جامعه است یا منافع گروه

نیست. بنابراین، الزم است که طرحی کلی از مفهوم منافع ملی ترسیم شود و بعد در خصو  تقدم آن در 
 اجرای تعهدات حقوق بشری به بحث بپردازیم.

 

 نوسان در دگردیسی مفهوم دکترین منافع ملی .1. 3

جیمز رُزنا معتقد است که اصطال  منافع ملی نخستین بار در اروپا مطر  شد و از آنجا به نقاط دیگر دنییا  
مثابة یک نهاد مستقل های متمرکز و ظهور دولت بهراه یافت. پیدایش اصل حاکمیت ملی، ایجاد حکومت

، سه تحول مهمی بوده که اروپا پب از زوال مناسبات فئیودالی بیا آن مواجیه    از افراد و نمایندۀ کل جامعه
شده است. تحوالتی که همزمان با رشد و گسترش تجارت و بسط تولید کاالیی مقارن بیود. در آن زمیان   
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توانسیتند تعهیدات   ها میاصطال  منافع ملی در قالب مصلحت دولت توجیه شده و با استناد به آن، دولت
(. از Rosenau, 1961 :239-240که در آن زمان با قوانین عرفی همسویی داشت، زیر پا بگاارنید ) خود را 

الملیل آشیکار شید؛    تیرین اصیول روابیط بیین    صورت یکی از مهیم این پب، اصل حاکمیت دولت ملی به
ویی صورت الگهای بعدی الگوی جدید دولت ملی به سرتاسر اروپا گسترش یافت و بهکه در سدهطوریبه

 جهانی خود را به منصة ظهور رسانید. 
شک عصر کالسیک مفهوم منافع ملیی  زمین بیبه این ترتیب، دوران اتفاق یا کنسرت اروپا در مغرب

عنوان وسیلة تحلیل سیاسی بیرای تبییین و ارزییابی    آید. در این دوران از مفهوم منافع ملی بهشمار میبه
ر مقام وسیلة عمل سیاسی؛ اغلب ابزاری برای توجیه، تأیید ییا  کفایت سیاست خارجی کشور و همچنین د

ایین دوران، اندیشیة    شید. در ها و عملکردهای زمامداران سیاست خارجی کشور استفاده میمشینفی خط
گراییان بیا   (. واقعRosenau, 1961: 245کند )جانبه پیدا میدر عرصة علم سیاست سلطة همه 1گراییواقع

دانسیتند.  المللیی میی  کم در آن زمان، منافع ملی را تنها اصل حیاکم در مناسیبات بیین   توجه به اوضاع حا
تواند بقای خیود  دانند که در آن هر دولت با تکیه بر منافع ملی میطرفداران این نظریه جهان را ناامن می

ة عمل سیاسی کند که زمامداران عرصدرستی اشاره می(. رُزنا به226-228: 1388را تضمین کند )نوریان، 
اند ادعیا  تنها میل دارند اهداف موردنظر خود را در چارچوب منافع ملی مورد بحث قرار دهند، بلکه مایلنه

تواننید پشیتیبانی   کنند که مقصود موردنظر آنها به یقین همان منافع ملی است، زیرا با این ادعا بهتر میی 
 (.Anderson Falk, 1991: 8,10های خود جلب کنند )مردم را برای برنامه

المللی بیرای بشیریت   ای متأثر از فجایعی که مخاصمات مسلحانة بینپب از جن  جهانی اول، اندیشة تازه
گراییان لقیب   و پییروان آن را آرمیان   2گراییی الملل ظهور کرد. این اندیشه را آرمیان بار آورده بود، در نظام بینبه

دست آورده بود، توجیه خیود را اساسیاً بیه     ای بهادمیک جایگاه ویژهدادند. از آنجا که این نوع تفکر در محافل آک
خواستند بیا تکییه بیر اصیل     گرایان میالمللی و در نهایت خلع سال  معطوف کرده بود. آرمانهای بینهمکاری

ی کیه  ابار برده بود، بکاهند. اندیشیه سوی یک جامعة فاجعههمکاری از سیاست اقتدار که از دید آنان جهان را به
گانة خود را بر پایة آن بنا نهاد. با شکست جامعیة  جمهور وقت ایاالت متحدۀ امریکا اصول چهاردهویلسون رئیب

المللی تقویت یافت تیا جیایی کیه،    گرایان در موضوعات مربوط به سیاست بینملل، بار دیگر مواضع فکری واقع
 :Huntington, 1961هیا قیرار گرفیت )   توجه دولیت نظریات هانب مورگنتا، والتر لیپمن و جرج کنان در کانون 

عنیوان معییاری بیرای ارزییابی     های جهیانی اول و دوم بیه  (. بنابراین، مفهوم منافع ملی پب از جن 180,184
الملل، شاخص مطلوب ییا نیامطلوب بیودن    کار رفت و در روابط بینتوفی  یا ناکامی سیاست خارجی کشورها به

 آمد.  دست میز منافع ملی بهتابعی از تعاریفی شد که ا

                                                           
1. Realism. 

2. Idealism. 
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های شهروندان اسیت  آید، منافع ملی هر دولتی حفظ جان و ارزشآنچنان که از نظریات مورگنتا برمی
(Morgenthau, 1961: 173ولیکن، با تأسیب سازمان ملل متحد تحولی در عملکرد دولت .)  وجیود  هیا بیه

توانند برای تأمین منیافع خیویش تعهیدات    ی نمیها در غالب موارد به لحاظ حقوقآمد. اکنون دیگر دولت
های بزرگ بیرای منیافع خیود از توسیل بیه زور ابیایی       که قبالً قدرتحقوق بشری را نقض کنند؛ درحالی

ای موسیوم بیه   المللیی حاضیر، نظرییه   نداشتند. با چنین رویکیردی از مفهیوم منیافع ملیی در نظیام بیین      
خواهند و هایی که مردم آن را میها عبارت است از ارزشدولتدارد که منافع ملی بیان می 1گیریتصمیم

اسییت کییه بگییوییم نیازهییای آنهییا در تصییمیمات  خواهنیید، آنتنهییا راه کشییف آنچییه مییردم آن را مییی
گیرندگان کشور متجلی شده است. طبیعی است که الزمة انجیام چنیین کیاری، وجیود میزانیی از      تصمیم

الملیل  (. بنابراین، در اهمیت جایگاه منافع ملی در نظیام بیین  Rosenau, 1961: 243انسجام درونی است )
همین بب که گفته شود در شرایطی توسعه، جدی خواهد بود که از اجزاءی الینفک منافع ملی محسیوب  

توان به این نتیجه رسید که منافع مزبور اصوالً به برداشت کلیی  گردد. با چنین نگرشی به منافع ملی، می
توان از مجموعیة ایین   گیرد که میها را در برمیترین نیازهای دولتشود که حیاتیالق میاز عناصری اط

رو عناصر به استقالل کشورها، حفظ تمامیت ارضی، امنیت نظامی و حتی رفاه اقتصادی اشاره کرد. ازایین 
وفصیل    اولی حلالمللی و به طریای ایجاد شود، زمینه برای همکاری بینها موازنهاگر میان منافع دولت

المللی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت نتیجه چییزی جیزء تینش، رقابیت     آمیز مناقشات بینمسالمت
 (. Coicaud, 2008: 83,87ناسالم و خصمانه میان طرفین و دست آخر مخاصمه مسلحانه نخواهد بود )

 

 . تأثیرپذیری تعهد به همکاری از دکترین منافع ملی2. 3

که غالبیت منافع ملی را طوریگردد؛ بهمسئله با حقوق بشر به اوایل سدۀ بیستم میالدی برمیارتباط این 
توان در ناهمخوانی اهمیت تضمین رعایت حقوق بشر و مسائل امنیت ملی با توجه به زمیان تصیویب   می

 (. Burke white, 2004: 251اعالمیة جهانی حقوق بشر تا زمان خاتمة جن  ویتنام مشاهده کرد )
هیا را بیه   کند که مدافعان حقوق بشر در جوامع انسانی، دولتمسئله زمانی حساسیت بیشتری پیدا می

کننید، چراکیه   هایی همچون امنیت ملی در راستای نقض حقوق ذاتی بشر متهم میسوء استفاده از مؤلفه
ت حقوق بشری است. ها در جامعة جهانی میزان عمل آنها به تعهداهای مهم اعتبار دولتیکی از شاخص

بنابراین، منافع ملی در راستای حمایت از افراد در قلمرو مرزی یک دولت باید متصور شود، چراکه حقیوق  
 Burkeکنید ) بشر به تبعیت از گرایش فطری جهانشمولی خود برای حمایت از تمام ابنای بشری سِیر می

white, 2004: 266 به هنگام رویارویی با تحوالت حقوق بشیری  (. به این ترتیب، امروزه در جامعة جهانی

                                                           
1. Decision-Making. 
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شود، بلکه نسبت به منافع سایر ملل نیز حساسیت نشان ها توجهی نمیدیگر منحصراً به منافع ملی دولت
 (. Appiah, 2006: 50,70شود )داده می

هایی هسیتیم کیه   المللی، در موارد بسیاری شاهد سکوت دولتبا وجود چنین رویکردی در جامعة بین
انید و  ها چشم پوشییده ها به اعتبار توافقات خویش بر موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی سایر دولتتن

 ,Oppenheimانید ) های بشری را قربانی منافع ملیی خیود و معیادالت سیاسیی متقابلشیان کیرده      ارزش

رییت دکتیرین   توان به مداخالت فرانسه در بحران رواندا اشاره کرد کیه اکث (. برای نمونه می1991:65,82
این نوع مداخله را در قالب منافع ملی دولت فرانسه تبیین کردند تا تحق  اهیداف بشردوسیتانه در روانیدا    

(Wheeler, 1997: 391,408 .) 
آمیز، دو قطب جهانی آغیازگر تحیوالت جدییدی در عرصیة روابیط      با خاتمة عصر همزیستی مسالمت

المللی منجر شد ین ی واشنگتن به شروع عصر همکاری بینکه همکاری بین کرملطوریالملل شدند؛ بهبین
(Alison, 2011:8ولیکن باز هم به ،)ها و استقرار حاکمیت قانون در قلمرو داخلی جای همکاری میان دولت

تنها افزایش یافت، بلکه میزان تأثیر منافع ملی بیر ایین بیازیگران    ها، نقض مکرر حقوق بشر نهاین دولت
عنوان که اشاره شد، بهگونه(. مبارزه با تروریسم همانPosner, 2009: 23,24پیدا کرد ) اصلی سیر صعودی
توان هاست، چراکه تنها با توسل به اصل همکاری میالمللی مستلزم همکاری میان دولتیک چالش بین

اسیت   حالی (. این درBrisk, 2007: 1,7هنگام مبارزه با آن جلوگیری کرد )از نقض گستردۀ حقوق بشر به
ها نسبت به این پدیده همواره با توسل به دکترین امنیت ملیی اتخیاذ شیده اسیت.     گیری دولتکه موضع

بنابراین، با توجه به ضرورت اعمال اصل همکاری در راستای اجرای تعهدات حقوق بشری، حیل تعیارب   
ر درازمیدت شیاهد نتیجیة    المللی باشد تا دمیان منافع و حقوق باید در جهت حفظ نفع مشترک جامعة بین

 (.Mc Harg, 1999: 678مدت هستیم، نباشیم )عکب که امروزه در رؤیای حفظ منافع ملی کوتاه

 

 المللی حقوق بشرو حمایت از آن در نظام بین« همکاری»راهکارهای تقویت . 4
شیده جیای   ر نهادینیه عنوان یک امالمللی بهامروزه اندیشة حمایت از حقوق بشر در قالب همکاری در جامعة بین

ترین زمینة نهادینه شدن همکیاری  المللی تبدیل شده است. مهمخود را باز کرده و به تعبیری به قاعدۀ رفتار بین
در حوزۀ حقوق بشر به زمان تأسیب سازمان ملل متحد مربوط است؛ چراکه سن  بنای ملیل متحید براسیاس    

دایش سازمان ملل متحد، تمیامی کشیورهای جهیان در    توان گفت که با پیپایرش مفهوم حقوق بشر است. می
المللی گرد هم آمده و تعهد به همکاری در راسیتای اجیرای حقیوق بشیر را بیا عضیویت       قالب یک سازمان بین

منشور حصول همکاری را در پیشبرد و احتیرام   1مادۀ  3اند. با این توضیج که بند خویش در آن سازمان پایرفته
تعهد حقیوقی بیه همکیاری     56و  55و اهداف، مورد اشاره قرار داده و متعاقباً در مواد  به حقوق بشر ذیل اصول
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آیید،  طورکیه از تفسییر میواد میاکور برمیی     کنید. همیان  ها بار میالمللی را در احترام به حقوق بشر بر دولتبین
ملیل، و در   سازمان بشر حقوق عالی الملل باید از رهگار کمیساریایهمکاری در سطج بین« نظارت و تسهیل»

(. نفب وجود سیازمان ملیل   Simma, 2013: 1591های مردم نهاد پیگیری شود )سطج داخلی از طری  سازمان
ها در آن سبب جهانی شدن مفاهیم حقوق بشری شده اسیت. البتیه لیزوم همکیاری در     متحد و عضویت دولت

خلی صرفاً در چارچوب سازمان ملل متحید  المللی و چه در عرصة داراستای اجرای حقوق بشر چه در عرصة بین
های ملی حقوق بشر تأسیب شیده اسیت. در اینجیا هیدف میا      محدود نشده، بلکه در بیشتر کشورها، کمیسیون

المللیی  ای و بیین ارزیابی این نهادها نیست، بلکه بیان این نکته است که وجود نهادهای گوناگون ملیی، منطقیه  
 گر پایرش جهانی اندیشه همکاری در این حوزه است.برای اشاعه و اجرا حقوق بشر بیان

 

 . بسط همکاری در بطن نظام ضمانت اجرایی حقوق بشر 1. 4

المللی موجیب  بین ةقواعد و مقررات آن در جامع اجرای حقوق بشر که عدم تحق  ین بحثترمهمامروزه 
. سازمان ملل متحید  حقوق بشر است همکاری در زمینة ضمانت اجرای در ، ضعفشدهاساسی  یهاچالش
کیه تمهییدات آن بیه دو    طیوری بیه  رد،دا فعیالی  عنوان عامل اجرایی حقوق بشر در حمایت از آن نقشبه

ی سییازوکارهاالمللییی و معاهییداتی همچییون قراردادهییای بییینصییورت حمایییت از طرییی  سییازوکارهای 
مقابله با نقض حقیوق بشیر   و همچنین راهکارهایی که شورای امنیت برای ها غیرمعاهداتی مانند قطعنامه

 یانیداز راه ،قطع روابط سیاسی، اقتصادی و تحیریم و توسیل بیه زور    یرندۀکه دربرگاست در پیش گرفته 
 ،عبارت دیگربه 2المللی کیفری است.به دیوان بین 1المللی موقتی یا ارجاع یک موضوعمحاکم کیفری بین

نظیر  اقدامات اجرایی در خصو  رویارویی با نقض حقوق بشر به دو صورت فردی و جمعی است کیه بیه  
است  3ثر در جهت حمایت از حقوق بشر طر  دکترین مسئولیت حمایتؤتاکنون ضمانت اجرای م رسدیم

                                                           
 .33-52 :1392صالحی، . 1
المللی است که تجلی آن در اعمال صالحیت جهانی بینالمللی مربوط به برقراری عدالت کیفری یکی از آثار همکاری بین. 2

تحت مقررات انتقالی اساسنامة دیوان، همواره این نهاد را در  124المللی کیفری است که البته با وجود مادۀ دیوان بین
این سند با مشکل مواجه کرده بود و در نتیجه موجب  8اعمال صالحیت در خصو  جنایات جنگی مربوط به مادۀ 

از  124شد؛ لیکن این خآل با حاف مادۀ  کیفر ماندن این نوع جنایات باالخص شکنجه یا رفتار غیرانسانی میبی
همچنین در سومین  .برطرف شد 2015نوامبر  26های عضو در اساسنامة رم براساس قطعنامة دوم نشست مجمع دولت
های های عضو جهت افزایش همکاریالمللی است، به تعهد دولتقطعنامة نشست که در خصو  همکاری بین

 کند.اساسنامه تأکید می 93ای در مساعدت به دیوان در امر تحقی  و تعقیب متهمان براساس مادۀ المللی و منطقهبین
ICC-ASP/14/Res.2/2015 , ICC-ASP/14/Res.3/2015 

مللی مستقل دربارۀ مداخله و حاکمیت دولت الدر گزارش کمیسیون بین 2001نظریة مسئولیت حمایت نخستین بار در دسامبر . 3
در گزارش نشست عالی متخصصان منصوب از سوی کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان  2004مطر  شد. این نظریه در سال 
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کن . لیی (United Nation, 1994: 95,97) دشدر سند اجالس سران سازمان ملل مطر   2005که در سال 
و ضمانت اجراییی   نیمرویکرد ضمانتی حقوق بشر را از حالت جبر تئوریک خارج ک دبای اوالً رسدینظر مبه

 .المللی از ماهیت خود حقوق بشر وام بگییریم نبی ةثر کردن با توجه به وضعیت خا  جامعؤآن را برای م
کتمیان کیرد کیه     توانیمن ،مثال در خصو  راهکارهای شورای امنیت که تحریم یکی از آنهاست برای

را بر مردم کشورهای  یریناپاو صدمات جبران رودیخود اقشار بشری را نشانه م هایمنتایج حاصل از تحر
های جامع تیا حیدودی از   جای تحریمهوشمند به هاییمتحر یگزینیجا روینازا .آوردیمورد تحریم وارد م

ثانییاً بیه ایجیاد     ؛کاهید ک، مواد سیوختی و ... میی  صدمات غیرانسانی ناشی از بلوکه شدن داروهای ژنری
بیه همکیاری بیا یکیدیگر اجیرای       هادولتسازوکاری در سازمان ملل متحد نیاز داریم تا بتواند با تشوی  

  (.(Francisco, 1997: 9,11تعهدات حقوق بشری را تضمین کند 
المللیی حقیوق بشیر    ام بیین یی در پرتو تحوالت ناظر بیر نظی  راهکارهاشایان ذکر است که چالش چنین 

ید بر این مطلب اسیت  تأکمستلزم نفی تمامیت این دسته از سازوکارهای حمایتی از آن نیست، بلکه در مقام 
تمرکیز اکیید بیر قیدرت      چراکهکه چنین راهکارهایی در مواردی توان پاسخگویی به مسائل جدید را ندارند، 

ل متحد که تا حد زیادی پاییه و اسیاس حماییت از حقیوق     یژه سازمان ملوبهالمللی ی بینهاسازمانسیاسی 
 دنبیال بیه کنیم، کافی نیست. بنیابراین بایید   بشر است، برای بررسی و ارزیابی جهانی که ما در آن زندگی می

پیایر  عنوان یک موضوع یا هیدف منفعیل و کینش   المللی، دیگر بهی بینهاسازمانی بود که در آن سازوکار
گییری و اجیرای   ۀ فعیال شیکل  کننید مشیارکت ة مثابی بیه شوند، بلکیه ترجیحیاً هیم    ینمتلقی  هادولتارادۀ 
 شوند.بخش دولت در نظر گرفته میمنزلة عوامل پایدار مشروعیتهای حقوق بشری و هم بهیمشخط
 

 رو. راهکارهای پیش 2. 4

رو یین ازاشیود.  یمنیی موجب حمایت از حقوق بشر تنهابهالمللی بدیهی است که صرف تصویب اسناد بین
منظور حمایت از حقوق بشر و نظارت بر اجیرای صیحیج معاهیدات    در هفتاد سال گاشته سازوکارهایی به

یی را با عنوان تقویت همکیاری  هاقطعنامه 1997اند. مجمع عمومی ملل متحد از سال مربوطه ایجاد شده
آنهیا مسیئلة تقوییت همکیاری      کیه در همیة   1المللی در زمینة حقوق بشر به تصیویب رسیانده اسیت   بین

                                                                                                                                                    
این نظریه در سند خروجی اجالس سران جهان در ملل متحد رسماً به  2005طور تفصیلی تبیین شد. در سال ملل مجدداً و به
المللی آید، مسئولیت حمایت نه ح  و نه تکلیف جامعة بینسند نهایی برمی 139و  138طورکه از بندهای ید. همانتصویب رس

 139عبارتی بند برای دخالت است؛ بلکه یک راه میانه بین ح  و تکلیف و تکلیف پیشگیری، واکنش و بازسازی است و به
المللی برای مداخله در مواجهه با فجایع انسانی، به مسئولیت جامعة ة بینهاست )از ح  جامعها به مسئولیتترسیم گاار از ح 

 .94: 1393وند، هایی( ر.ک: حسنالمللی برای پیشگیری، واکنش و بازسازی برای چنین وضعیتبین
 در المللیبین هایهمکاری تقویت ضمن تصدی  این مهم که 2000سال  A/RES/54/181مجمع عمومی در قطعنامة . 1
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 Unitedعنوان موضوع اساسی پایرفته شده است )المللی برای پیشبرد مؤثر و حمایت از حقوق بشر بهبین

Nation, 1998: 63,67 المللیی و کارگزارهیای   ی بیین هیا سیازمان ی عضو هادولتاز  هاقطعنامه(. در این
وگو سازنده پیشبرد حقوق بشر با یکدیگر به گفتتقویت تفاهم و  منظوربهتخصصی خواسته شده است تا 

المللی در کنیار سیازوکارهای   بپردازند. اما باز با وجود این نیازمند فعالیت مستمر از سوی جامعة مدنی بین
سازمان ملل هستیم تا بتوانیم تعهد به همکاری را تقویت بخشیم. پب از آنکه آقای کوفی عنان دبیرکیل  

عنوان یکی از سه رکن اصلی فعالییت و  حقوق بشر را در کنار توسعه و امنیت بهوقت سازمان ملل متحد، 
ها در خصو  اهمیت راهبردی موضوع حقوق بشر و نوع همکاری یدگاهدعملکرد ملل متحد اعالم کرد. 

تیا   2004ی هیا سیال تیوان در  یمی در راستای حمایت از آن بسیار متفاوت شد. اوج این تحول را  هادولت

تهدییدات؛  » شیده از سیوی دبیرکیل بیا عنیوان     یینتعرتبة یعالحظه کرد. انتشار گزارش هیأت مال 2006

و همچنین انتشیار گیزارش آقیای     20041در دسامبر ، «: وظیفة مشترک ماترامنو تغییر؛ دنیایی  هاچالش

برپیایی  و  2005در مارس « سوی توسعة امنیت و حقوق بشربرای آزادی بیشتر: به»کوفی عنان با عنوان 
و در  2005ۀ سران کشورها در سازمان ملل متحد و انتشیار بیانییة پاییانی آن در سیپتامبر     روزسهاجالس 

عضو مجمع عمومی سیازمان ملیل در خصیو  تشیکیل،      177نهایت حصول تواف  نهایی میان بیش از 
حقوق بشری  عنوان نخستین دستاورد ملموس اصالحات ساختارشیوۀ کار و عملکرد شورای حقوق بشر به

  2سازمان ملل متحد نشان از تکامل این روند رو به گسترش داشت.

                                                                                                                                                    
است؛  ضروری بشر حقوق همة از مؤثر حمایت و ارتقا جمله از ملل سازمان اهداف به کامل دستیابی برای بشر حقوق مینةز
 ویژهبه متحد، ملل سازمان منشور در که گونههمان در زمینة حقوق بشر المللیبین هایهمکاری ارتقای بر هاتعهد دولت به
 هایسازمان و تخصصی هایآژانب ویژهبه عضو کشورهای این قطعنامه از 1بند آمده تأکید کرده است. در  1مادۀ  3بند 
 و دهند انجام را اساسی هایآزادی و بشر حقوق همة از حمایت و تقویت، ارتقا برای سازنده همکاری تا خواهدمی دولتیبین

سازوکارهای  تمامی و کشورها نیز از 3 کند. در بندزمینه می این در فعاالنه مشارکت به ترغیب را غیردولتی هایسازمان
 در وگوگفت و تفاهم ، متقابل هایهمکاری اهمیت به همچنان تا کندمی دعوت متحد ملل سازمان بشر حقوق به مربوط
بر تأکید دوباره بر مفاد ماکور در قطعنامة مجمع عالوه .کنند توجه بشر حقوق همة از حمایت و ارتقا تضمین

A/RES/54/174 منشور ویژهبه المللبین حقوق در که باشد اصولی بر مبتنی باید المللیبین هایدارد که همکاریمی بیان 
 شده بنا مرتبط ابزارهای سایر و بشر حقوق المللیبین میثاقین بشر، حقوق جهانی اعالمیة همچنین و متحد ملل سازمان
ی جهت ممانعت از نقض حقوق بشر و تقویت صلج و امنیت المللاین قطعنامه بیان شده که همکاری بین 4در بند  .باشد
بشر )شورای  حقوق کمیسیون ، از10المللی نقش مؤثر و عملی دارد. همچنین در راستای اجرای مفاد این سند در بند بین

 قداماتا تقویت برای را بیشتر پیشنهادهای و بگیرد نظر در درستیبه را حاضر قطعنامة تا کند می درخواست حقوق بشر(
 المللی در نظر گیرد.بین هایهمکاری ارتقای طری  از بشر حقوق زمینة در ملل سازمان

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  

http://www.un.org/press/en/2005/ga10334.doc.htm
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در چارچوب نظام ملل متحد یکی از اقدامات مهمی که در راستای اجرای هرچیه میؤثر حقیوق بشیر     
مجمیع عمیومی ملیل     251/60براساس قطعنامة  2006انجام گرفت، تأسیب شورای حقوق بشر در سال 

طرفی، انصاف، غیرگزینشی بودن و های شورا در چارچوب اصول جهانشمولی، بیمتحد بود. تمامی فعالیت
المللی در راستای ارتقا و حمایت از تمامیت حقوق بشر از جمله ح  توسعه انجام های سازندۀ بینهمکاری

، ایهیای منطقیه  ها و همچنین سازمانبنابراین، در قطعنامة ماکور مکرراً بر همکاری دولت 1گرفته است.
های غیردولتی که شورا را در راستای نییل بیه   های تخصصی، مؤسسات حقوق بشر ملی و سازمانآژانب

 کند، پافشاری شده است.  های تخصصی خویش نزدیک میاهدافش و تسهیل انجام فعالیت

 ,UNCTADاسیت )  های اخیر در مورد همکاری در دستور کیار قیرار داده  ای که شورا در سالبرنامه

ای نظیر اتحادیة اروپا، جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری (؛ اوالً ارتباط بیشتر با نهادهای منطقه9 :2008
ها با شورا کمک کند؛ ثانیاً همکاری ارکیان  است تا از این طری  بتواند به تقویت همکاری دولت 2اسالمی

مرکزی در راسیتای   دولتی، جامعة مدنی، بخش خصوصی و در کشورهای فدرال همکاری ایاالت با دولت
ام شیورا میورد تأکیید قیرار گرفیت      انجام مؤثرتر تعهدات حقوق بشری است کیه در دسیتور جلسیة سیی    

(A/HRC/30/49, 2015: 11.) گیری شورا در خصیو  همکیاری در حیوزۀ    رسد این نوع موضعنظر میبه
د؛ اما راهکاری که منظور طر  مسئولیت مشترک برای نقض تعهدات حقوق بشری باشحقوق بشر بیشتر به
هیا اتخیاذ کنید، ایجیاد     تواند در اجرای مؤثرتر تعهدات حقوق بشری از سوی دولیت این نهاد سازمانی می

صورت مستمر است، چراکه اجرای حقیوق بشیر   ها بهالمللی دولتسازوکاری برای نظارت بر همکاری بین
ها امکانات مساوی نیاز دارد و همة دولت المللی و تصویب مقرراتاغلب به تأمین منابع و گاه همکاری بین

المللیی  تدریج در اثر همکاری بیین شود که بهبینی میرو پیشو کافی برای اجرای فوری آنها ندارند. ازاین
ها، کوشش برای اجرای مؤثر قواعد حقوق بشری انجام یابد، ولیکن دو مقولة حائز اهمیتی که یکیی  دولت

هایی شود و دیگری در زمینة تعهد به برداشتن گامبشری بدون تبعیض میمربوط به اجرای تعهدات حقوق 
اند، اسیت. اینکیه   برای اجرای این حقوق که در برخی مواقع در خود میثاقین حقوق بشر رهنمود داده شده

های تدریجی در اجرای مواد آنها را بردارند، باید مورد مداقة کنشیگران نظیام   های عضو گامچگونه دولت
هایی همچون تروریسم الملل قرار گیرد. وجه دیگر رعایت تعهدات حقوق بشری مبارزه با پدیدهبین حقوق

در جلب توجه افکار عمومی بیین نهاد ی مردمهاسازمانارگانی و در کنار آنها وجود  چنین است. کارامدی
وق بشیر در کشیورها،   و ساالنه در مورد وضعیت حق یادوره یهاگزارش ةالمللی به نقض حقوق بشر، ارائ

 هاییتاز جمله فعال آورده است. وجودبه المللیالمللی و خل  عرف بینبین هایننرمعی در ایجاد یتمرکز وس
 بانیدالملل، دو بینفنهادهایی همچون سازمان ع اها در حمایت از حقوق بشر که آشکاراین سازمان یعمل

                                                           
1. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf  

2. organization of Islamic cooperation (OIC)  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf
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 یهیا فعاالنیه بیا ایجیاد ارتبیاط بیا رسیانه       را در پی دارد، حقوق بشر و... المللیینحقوق بشر، فدراسیون ب
نموده است، یکی دیگر از راهکارهایی که قابل توجه ها جلب خشونتانواع ها را به ، توجه ملتیجمعدسته
الملل در توسعه و تدوین تعهید بیه همکیاری در نظیام     ی کمیسیون حقوق بینهاکمکنماید اشاره به می

نویب در این خصو  به ایجاد چنین سازوکاری در جامعة تواند با ارائة طر  پیشحقوق بشر است که می
 المللی مساعدت شایانی داشته باشد.المللی و ایجاد رویة بینبین

 

 گیرینتیجه
مجمع عمومی ملل متحد پایرفته است که تقویت همکاری در زمینة حقوق بشر برای حمایت مؤثر از آن 

ها خواسته است که برای رسیدن به تفیاهم متقابیل   نیل به این هدف از دولت اهمیت اساسی دارد و برای
تیوان گفیت کیه شیرط الزم بیرای حیل       رو برای پاسخ به پرسش اصلی مقالیه میی  مساعدت کنند. ازاین

ها مفهوم روشنی از حقوق بشر داشته باشیند  است که ابتدا دولت های موجود در زمینة همکاری، آنچالش
وضو  از نظرهای یکدیگر در خصو  موضیوع و چگیونگی اجیرای قواعید حقیوق      نند بهو همچنین بتوا

ای در وهلة نخست مستلزم شناختن و شناساندن معانی است که از بشری آگاه شوند. حصول چنین نتیجه
شود و سپب نیازمند شناسایی امکاناتی است که نهادهای مفاهیم حقوق بشر در اذهان عمومی حاصل می

هیا بیا   ع به اجرای قواعد حقوق بشری دارند تا از این طری ، شناخت صحیحی از درک دولیت مختلف راج
 دسیت آیید.  شیده بیه  های یکدیگر در زمینة بیانها و ضعفهمدیگر نسبت به اصول حقوق بشر و توانایی

های اصلی آنها که اغلیب در چیارچوب   محور اصلی دوم در این پژوهش مربوط است به فرضیات و چالش
ف اجرای اصل همکاری در تعهدات حقوق بشری مطر  شد. با عنایت به اینکه همکاری ییک متغییر   ضع

الملل بشر توان شاهد همکاری در نظام بینهاست، اگر قدرت آنها وجود نداشته باشد، نمیوابسته به دولت
کرده است. سخن پایر ها، اجرای این اصل را آسیببود و بر این اساس است که غالبیت منافع ملی دولت

دلیل وسعت آن، به سازوکاری دائم و مسیتمر نییاز دارد. در   المللی بهآخر اینکه، اجرای اصل همکاری بین
از « المللیی در زمینیة حقیوق بشیر    تقویت همکاری بین»هایی که با عنوان توان از قطعنامهاین زمینه می

هیا، پایرفتیه شیده    د. در این قطعنامهسوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، استمداد کر
المللی برای پیشبرد مؤثر و حفاظت از حقیوق بشیر جنبیة اساسیی دارد و از     است که تقویت همکاری بین

ها مشارکت فعال داشته خواهد در این تالشالمللی و حتی غیردولتی میهای بینهای عضو، سازماندولت
جانبة حقوق بشیر  المللی در تضمین همهاهمیت همکاری بینکند به ها دعوت میباشند. همچنین از دولت

المللیی در راسیتای حقیوق بشیر بیه بهبیود       توجهات مدام را مباول دارند. در نهایت، تقویت همکاری بین
المللیی حقیوق بشیر و وارد    المللی از جمله از راه تقویت معاهیدات بیین  احترام به حقوق بشر در سطج بین
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ها یعنی حفظ صلج و ها و نهادین کردن قدر مشترک منافع دولتقوانین ملی دولتساختن مفاهیم آنها در 
بینی ایجیاد کمیسییون همکیاری در معاهیدات حقیوق      رو با پیشالمللی منجر خواهد شد. ازاینامنیت بین

ها، اجرای کارامد اصل همکاری در تعهدات اخیرالیاکر تضیمین خواهید شید و از ایین      بشری میان دولت
ساز توسعة پایدار خواهد شد. مضاف بر اینکه هرچند در نگاه سطحی شاید به ایین  ل مزبور زمینهحیث، اص

هیای  ای قطعنامیه نتیجه رسید که تعهد به همکاری در اجرا و پیشبرد حقوق بشر با توجه به جنبة توصییه 
اجرایی مؤثر مجمع عمومی و واقعیت حاکم بر نظام ملل متحد هنوز جزو دستة حقوق نرم بوده و ضمانت 

تیوان  منشور میی  1مادۀ  3و نیز بند  56و  55برای آن پیش بینی نشده است، لیکن با توجه به مفاد مواد 
توانید  گفت که عدم همکاری در زمینة اجرای تعهدات حقوق بشری که مطاب  منشور باید ایفا شیود، میی  

نیویب مسیئولیت   پییش  2و  1منزلة نقض تعهدات مندرج در منشور قلمیداد شیود و بیه موجیب میواد      به
 .المللی را فراهم آوردها، موجبات مسئولیت بینالمللی دولتبین
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