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اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری
سید جمال سیفی - 1علی حسنخانی

2


(تاریخدریافت-6936/9/66:تاریخپذیرش)6936/63/39:


چکیده

در غیاب ابردولتی کامالً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل ،این امر مورد
پذیرشقرارگرفتهاستکهدولتزیاندیدهمیتوانددرواکنشنسبتبهنقضیکتعهد
بینالمللیدستبهاقداماتمتقابلزند.بااینوجود،قلمرووشرایطتوسلبهاقداماتمتقابل
نامحدودنیست،بویژهزمانیکهدرمورددولتهاییباشدکهتعهداتحقوقبشریخودرا

اند.تعهداتحقوقبشریازویژگیهایخاصیبرخوردارندودرمواردمعینی

نقضکرده
متفاوت از سایر تعهدات میباشند .این ویژگیهای شاخص عبارتند از :موضوع و هدف
تعهدات حقوق بشری که مقصودشان ،به جای تنظیم روابط متقابل میاندولتی ،تسهیل
بهرهمندیابناءبشرازحقوقبشروآزادیهااست.براین اساس،توسلبهاقداماتمتقابلدر

بایستبهصورتیانجامپذیردکهبه

مواردنقضتعهداتحقوقبشرییاممنوعاست،یامی
اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشهای وارد نکند .در این پژوهش تالش
میشودضمنتشریحماهیتاقداماتمتقابلوتعهداتحقوقبشری،ارتباطمیانایندودر

چارچوبنظامحقوقبینالمللتبیینشود .
واژگان کلیدی:اقداماتمتقابل،تعهداتحقوقبشری،رژیمهایخودبسنده،تقابلحقوق
وتکالیف،منافعجمعی .
.دانشیارحقوقبینالمللعمومیدانشگاهشهیدبهشتی(نویسندهمسئول)

6
.3دانشجویدکتریحقوقبینالمللعمومیدانشگاهشهیدبهشتی

 sjseifi@dpimail.net
 7vad113@gmail.com
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 .1مقدمه
نحوةبرخوردباتعهداتحقوقبشریبهدلیلماهیتخاصآنهاباسایرتعهداتتفاوتدارد.
این تعهدات حقوق بشری برخالف سایر تعهدات از یکسری حقوق افراد بشری ،رعایت و
دهند.درحالیکهدرسایرتعهداتازانشاءوتقابلیکسریحقوقو

احترامبهآنهاخبرمی
منافعسخنبهمیانمیآید.جدایازماهیتتعهداتمندرجدراسناد حقوقبشری،مورددیگری

کهاهمیتدارد،ضمانتاجراوچگونگیبهاجرادرآمدنایندستهازحقوقاست.حالآنکهدر
جامعةبینالمللیکنونینمیتوانازیکسیستماجراییجامعهمچوننظامهایداخلییادکرد.با
اینوجود،درچنینشرایطیمیتواننشانههایی،هرچندناقص،ازاجرادرنظامبینالمللیمشاهده
کرد .
اجرا،دریکبیانساده،میتواندبهمعنایعملیاجباریبرایمتابعتازقانونتعریفشود
(Law Dictionary, 2004: 569

 .)Black’sبه طور سنتی ،اجرا در حقوق بینالملل به صورت

دوطرفهاست؛بهگونهایکهتنهادولتزیاندیدهمیتواندبهحقوقنقضشدهاشواکنشنشان
صورتدولتمحوراست :

دهد.بهدودلیلمهم،اجرابه
اول؛ خوددولتهادرخصوصاینامرکهحقوقشانموردنقضواقعشدهیاخیر،قضاوت
میکردند(نظامخودداوری)؛ 

شدکهخوددولتهادستبهواکنشزنند

دوم؛ فقدانیکنهادیامرجعمرکزیباعثمی
(نظامخودیاری).بر ایناساستاآغازقرنبیستمتوسلبهزوریکشیوةقابلقبولبرایحفظ
حقوقومنافعدولتهابودهاست) .(Cassese, 2001: 229
هرچندکهحقوقبینالمللهنوزازجنبههایبسیاریدولتمحوراست،بااینوجودمفهوم
سنتیاجرادچارتغییرشدهاست.بدانصورتکهتوسلدولتهابهاقداماتمتقابل،بهجزدر
موارداستثناییچوندفاعمشروعدرچارچوبنظامامنیتجمعی،متضمنتوسلبهزورنیست.
در عین حال باید توجه داشت که شیوههای توسل به اقدامات متقابل و دولتهای متوسل به
اقداماتمتقابلنیزتغییرکردهوازحالتصرفاًدوطرفهخارجشدهاست.بخصوصآنکهامروزه
حقوقبینالمللدربرگیرندةدستهایازتعهداتباعنوانتعهدات«عامالشمول»6استکهدرآن
سایردولتهانیزدرقبالنقضآنهامیتوانندازخودواکنشنشاندهند 3.

1. Erga Omnes.
2. Articles 42, 48, 49 & 54 of the Draft Articles on Responsibility of States for
International Wrongful Acts.
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از سوی دیگر ،امروزه عملکرد دولتها صرفاً مبتنی بر خودیاری نیست؛ بلکه نهادهای
نالمللیتوانستهانددرمواردیفرآیندهاییرابرایاقداماتجمعیپیشبینیکنندکهمهمترین
بی 
آنهااقدامدرچارچوبشورایامنیتاست.درکنارایناقداماتدسته جمعی،نهادهاییبرای
حلوفصلاختالفات،ازجملهدیوانبینالمللیدادگستریشکلگرفتهاستکهامکانارزیابی
حقوقی عملکرد دولتها را فراهم آوردهاند .همچنین در کنار آن میتوان به بررسیها و
گزارشهایسازمانهایبینالمللیومردمنهاددرارزیابیعملکرددولتها،چهدرعرصةداخلی
وچهبینالمللیاشارهکرد) .(Brunnée, 2005: 5

شرایطجامعةبینالمللیکنونیتاحدودینشانمیدهدکهفضایحقوقبینالمللازحالت
مبتنیبرخودیاریوخودداوریبه سمتیکسیستمجمعیدرحالحرکتاست.درکناراین
هایحقوقیحلوفصلاختالفاتدرعرصههایمختلفدرحالگسترشاست

امر،توسلبهشیوه
وشایدطبقگفتةشارلدووی شر،دولتهابهسمترعایتاختیاریقواعدحقوقبینالمللدر
حال حرکتاند).(Brunnée, 2005: 5هرچندکهممکن است نشانههاییازاینموضوعوجود
داشتهباشدولیبهنظرمیرسدهمچنانمشکالتساختاریوبنیادینپابرجاست .
این نوشتار بر آن است مشخص کند ماهیت ویژة تعهدات حقوق بشری؛ اعمال و اجرای
اتمتقابلبرایندستهازتعهداتحقوقبشریهمچونسایرتعهداتمیباشدومیبایست

اقدام
درزماناعمالآنهانکاتیرامدنظرداشتهباشد.برایپاسخبهموضوع،ابتدابایدماهیتاقدامات
متقابل،همچنینامکاناعمالآنهاتوسطدولتهایثالثموردتوجهقرارگیردوسپسضمن

تشریحماهیتتعهداتحقوقبشری،نحوةاعمالایناقداماترابررسیکرد .

 .2اقدامات متقابل و مفاهیم مشابه
الملل،نظامیاستنامتمرکزکهدرآننهادیمتمرکزوازپیشتعیینشده

نظامحقوقبین
برای اجرای قواعد حقوقی وجود ندارد و به دلیل ممنوعیت توسل به زور ،اقدامات متقابل تا
حدودیمیتواندپُرکنندةخألحقوقیمربوطبهاجرایتعهداتباشد.بویژهزمانیکهایناقدامات
درمقابلنقضتعهداتطرفمقابلوبهمنظوروادارکردنمتخلفبهاجرایتعهداتشصورت

پذیرد.بایدتوجهداشتکهایناقداماتبهخودیِخوددارایماهیتیمتخلفانههستند،امابهدلیل
آنکهبهمنظوروادارکردنطرفمقابلبهاجرایتعهداتشانجاممیشود،دارایوصفمتخلفانه
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نمیباشد.اکنونبرایروشنشدناینمفهوم،سعی در بیانتعریفیازآن وتمایزآنازسایر
مفاهیممشابهمیشود.
اصطالح«اقداماتمتقابل»6رامیتواناصطالحیجدیددرعرصةحقوقبینالمللدانست،
زیرا پیش از سال  6391از این اصطالح به ندرت و به صورت پراکنده استفاده شده است
).(Noortmann, 2005: 35دراینسالدردیوانداوریآمریکاوفرانسهدرپروندةموافقتنامة
خدماتهواییازایناصطالحبهعنوانیکمفهومحقوقیوداراییکمفهومخاصاستفادهشد
وبهدنبالآن،کمیسیونحقوقبینالمللودیوانبینالمللیدادگسترینیزازآناستفادهکردند3.

دیوان داوری ،این اصطالح را از الیحة داوران آمریکایی برای توضیح اقدامات آمریکا علیه
خطوطهواییفرانسهاقتباسکردندوظاهراًهدفازاینکارعدمکاربرداصطالحات«تعهدات
است.بهنظرمیرسدکهبتوانبهصورتیجامعاقدامات

متقابل»9واقدامات«قهریتالفیجویانه»4
متقابلرابدینگونهتعریفکرد:درصورتعدماجرایتعهداتیکدولتدرمقابلدولت
دیگر ،دولت متضرر بهمنظور واداشتن دولت متخلف برای انجام تعهداتش میتواند یکسری
اقدامات براساس حقوق بینالملل انجام دهد و مجموعة این اقدامات« ،اقدامات متقابل» نامیده
درواقعازرهگذراقداماتمتقابل،بهدولتزیاندیدهازعملمتخلفانهبینالمللیحق

میشود 6.

داده شده تا درمقابلدولت خاطی،تحت شرایط خاصازاجرای تعهدات بینالمللی خویش
استنکافورزد(زمانی .)936:6991،
نمایدکهبهمنزله


المللهنگامیقانونیمی

بهبیاندیگر،توسلبهاقداماتمتقابلدرحقوقبین
واکنشدرقبالنقضتعهدبینالمللیباشد.درحقیقتاقداماتمتقابلذاتاًنامشروع هستندلکنبا

صعملیقانونیقلمدادمیشوند (Partsch, 1986:

توجهبهاقداممتخلفانهاصلیتحتشرایطخا

توانددرپاسخبهنقضتعهدمحققشدهبهاقداممتقابلدست


رودولتذیربطفقطمی
.)334ازاین
زند.اینامربهطورگستردهدررویهدولتها،دکترینورویهقضاییموردقبولواقعشدهاست.
در قضیه کارکنان کنسولی و دیپلماتیک آمریکا در تهران ،دیوان بینالمللی دادگستری ابراز
داشتاقداماتایاالتمتحدهاعمالیهستندکهدرپاسخبهآنچهآمریکاآنرانقضجدیو
بارزحقوقبینالمللتوسطایرانتلقیکرده،اتخاذنمودهاست 5.برایناساسدرفقدانرفتار

1. Counter Measures.
2. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran,1980: 27.
3. Reciprocal Obligations.
4. Reprisal.
5. YB Int. L Commission, 1979: 115.
6. United States Diplomatic and Consular, Staff in Tehran,1980: 28.
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بلتوجیهنمیباشد(زمانی .)939:6919،

متخلفانهقبلیتوسلبهاقداممتقابلقا
ایندرحالیاستکهاقداماتتالفیجویانهرامیتواناقداماتیقهرآمیزیدانستکهدولتیبا
تخطی از مقررات عادی حقوق بینالملل در واکنش به اعمال نامشروع و زیانبار دولتی دیگر
رسنتیبهاقداماتصورتگرفتهدرزمان

).اینمفهومبهطو

بهعملمیآورد(فلسفی349:6994 ،
صلحومخاصماتبهکاررفتهاستوتفاوتایندوعمدتاًمربوطبههدفهریکازآنها
میباشد(.)Noortmann, 2005: 38دراقداماتتالفیجویانهدرزمانصلح،هدفعمدتاًجبران

خسارات و وادارکردن طرف مقابل به پیروی از تعهداتش میباشد .این درحالی است که در
اقدامات تالفیجویانة مسلحانه ،هدف اصلی تنبیه متخلف است (البته اقدامات تالفیجویانه در
زمانصلحنیزمیتواندهدفشتنبیهباشد)(.)Noortmann, 2005: 38باممنوعاعالمشدنتوسلبه
زوردرحقوقبینالمللمعاصر،بهجزاقداماتدرچارچوبفصلهفتممنشورودفاعمشروع،
اقداماتتالفیجویانةمسلحانهبهعنوانوسیلهایبرایجبرانخساراتکنارگذاشتهشد.بهاین
دلیلکهاقداماتتالفیجویانهدربرگیرندةتوسلبهزور میباشدواینممنوعیتهمچنانوجود
دارد،ازایناصطالحکمتراستفادهمیشود؛هرچندکهدرمواردغیرمسلحانهبااقداماتمتقابل

همپوشانیدارد.
«مقابلهبهمثل»6بهمجموعهاقداماتغیردوستانهایاطالقمیشودکهبراساسحقوقبینالملل
باشند؛ماننداخراجدیپلماتهاازخاکیککشور.الزمبهذکراستکهممکناست


ممنوعنمی
براساستوافقمابیندودولت،عملخاصیمیاندودولتممنوعشدهباشدودراینصورت،
ایناقدامدرچارچوبمقابلهبهمثلقرارنمیگیرد( .)Zemanek, 1987: 35

 .3توسل ثالث به اقدامات متقابل
پیشنویسطرحمسئولیتدولتدرمادة 43اقدام بهبیانامکاناستناد بهمسئولیت توسط
دولتزیاندیدهکردهاست.براساساینماده،دولتزیاندیدهرامیتواندرسهدستهجایداد:
 -6بهدلیلنقضتعهد؛حقیشخصیدربرابردولتزیاندیدهنقضشدهباشد -3.دراثرنقض
تعهد،دولتیبهطورخاصمتضررشدهباشد؛هرچندکهنتوانگفتحقیشخصیدرقبالوی
وجودداشتهاست -9.نقضتعهددرمعاهداتجامعیاهمبسته،خواهدولتیخاصضررمادی
ببیند؛مانندآلودگیدریایآزادوخسارتیکدولتساحلی،خواهدولتیخاصدچارضرر
1. Retorsion.
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مستقیمنشود؛مانندنقضیکمعاهدةخلعسالح( .)Zemanek, 1987: Chapter 1, note 5
دولتهاکهامکاناستناد
پیشنویسدرادامةمباحثخوددرمادة41بهبیاندستةدیگریاز 
بهمسئولیترا دارند،پرداختهاست .در قسمت الف،بنداول اینماده به بیانتعهدات جمعی
پرداختهشدهوبرایناساسدولتهاییکهحتیدچارضررمستقیمنشدهباشندنیزمیتوانندبه

این نقض تعهد استناد کنند؛ مانند نقض یک معاهده مربوط به منطقة عاری از سالح هستهای
( .)Zemanek, 1987: Chapter 1, note 7
آنچهدراینقسمتمدنظرماست،قسمتالفبند 3استکهدرآنازنقضتعهداتدر
قبالجامعةبینالمللیسخنبهمیانآمدهاست.سؤالاصلیدراینرابطهآناستکهکدامدسته
ازقواعدوتعهداتدرچارچوبمنافعجمعقرارمیگیرندودرآندولتهایثالثنیزمیتوانند
ازخودواکنشنشان دهند .تعریفی جامعکهبیانگراین دستهاز تعهدات باشد ،دشوار بهنظر
میرسد.درمعنایسنتی ،شاید بتواندولتهاراصاحبان اصلی منافعجمعدانست،اماامروزه

میتوانبشریتراذینفعاصلیبهحسابآورد.بااینحال،اجراودرخواستاینمنفعتجمعی

از طریق دولتها صورت میپذیرد و همچنان مدعیان اصلی این منافع جمعی دولتها هستند
( .)Mogster & Quinounes, 2014: 6رویةقضاییهمتوانستهتنهابخشیازماهیتاینمفهومرا
خود،بهمعنایداشتن

کهوجودمنفعت،بهخودی

روشنسازدودیواندرآرایخودبیانداشته 
ویژگی قضایی نیست بلکه آنهایی دارای توجه و اهمیت میباشند که در قالب حقوقی باشند
( 6.)South West Africa Cases, 1961: 34
رسدبتواناینقواعدرادردودستهقواعدآمرهوتعهداتعامالشمولجایداد.باید

بهنظرمی
توجه داشتایندودسته،تنهاقالبهاییبرایظهوروبیاناینمفاهیممیباشندوخودِمفاهیم
نیستندومحتوایآنها،قواعداولیهایهستندکهدرساختوتحکیمنظمعمومیبینالمللیو
ابراهیمگل .)666:6931،

زیستجمعینقشاساسیدارند(

 .3-1تعهدات عامالشمول

در قضیة «آفریقای جنوب غربی» دولتهای آفریقایی پس از صدور قطعنامههای مختلف
مجمععمومیوسهنظرمشورتیدیوانبینالمللیدادگستریکهآفریقایجنوبیمنکرهمةآنها
شدهبود،درسال 6351بهدودولتازمیانخود(اتیوپیولیبریا)ماموریتدادندکهبراساس
1. South West Africa Cases, Second Phase, 1966: 32, 47.
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مقرراتمنشورنمایندگیومادة 39اساسنامةدیوان،دعواییراعلیهآفریقایجنوبیدردیوان
بینالمللیدادگستریطرحکنند(فلسفی)91:6999،؛امادیواندراینقضیه«دادخواهیازناحیة
جمع یا اقدام جمعی »6را با حقوق بینالملل معاصر مغایر اعالم کرد و از عدم منفعتحقوقی
خواهانهایدعوادراینقضیهسخنگفتوازرسیدگی بهآنخودداریکرد.
البتهرویکرددیواندراینزمینهدچارتغییرشدودرقضیة«بارسلوناتراکشن»ضمنمعرفی
دستهایازتعهداتباعنوانتعهدات«عامالشمول»بیانداشتکهبهدلیلاهمیتوماهیتاین
تعهدات،اینحقوقمربوطبهتمامیدولتهااستوهمگاندرحمایتازآنهادارایمنفعت

حقوقیاند.دیواندرادامهبهبیانمصادیقیازاینتعهداتپرداخت؛ازجملهحقوقاساسیبشر،
منعتجاوزوبردگی).(Barcelona Traction (Merits), 1970: 32بااینوجود،دیوانازارائةمالک
ومعیاربرایتعیینمصادیقاجتنابکرد.نکتةمهمیکهدراینموضوعوجودداردآناستکه
آیادولتهادرحمایتازاینحقوقوجلوگیریازنقضآنهادارایتکلیفاندیاخیر.دیواندر
قضیة«نامیبیا»بیانداشتکهغیرقانونیاعالمشدنیکوضعیتتوسطیکیازارکانذیصالح
سازمان ملل نباید بدون نتیجه بماند و زمانی که دیوان با چنین وضعیتهایی روبرو است ،در
صورتعدماعالموظیفةاعضاوسازمانملل؛مبنیبرپایاندادنبهچنینوضعیتی،درواقعوظیفة

قضاییخودراانجامندادهاست 3.درقضیة«دیوار»نیزدرموردحقتعیینسرنوشتکهیکیاز
تعهداتعامالشمولدرعرصةبینالمللیاست،دیوانبیانمیدارد:برعهدةتمامیدولتهاست
کهبارعایتمنشوروحقوقبینالمللهرگونهمانعناشیازساختدیوار کهازاعمالحقتعیین
سرنوشت فلسطینیان جلوگیری میکند را برطرف نمایند و در ادامه این رأی دیوان به وظیفة
دولتهانسبتبهعدمشناساییوکمکبهتداوماینوضعیتناشیازساختدیواراشارهدارد9.

اینمطالب،بیانگرآناستکهدیواندرمواردیکهضروریدانسته،براهمیتووظیفةاجرای
الشمولتأکیدکردهوآنراوظیفةکلیةدولتهاوسازمانمللدانستهاست.بااین

تعهداتعام
وجود دیوان ،در قضیة «نیکاراگوئه» با تلقی کنوانسیونهای حقوق بشری بهعنوان «رژیمهای
الشمولصرفنظرکرد(.(Zemanek, 2000: 11

خودبسنده»ازبیاننتایجنقضتعهداتعام
درمجموعبایدگفتهرچندجدایازمسائلومشکالتشکلی،درخصوصمفهومتعهدات
عامالشمولتوسطدیوانتحوالتیروبهجلوایجادشده،امااینتحولبداننقطهنرسیدهاستکه
1. Actio Papularis.
2. Continued Presence of South Africa in Namibia,1971: para. 117.
3. Legal Consequence of Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territiry,
2004: 200.
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دولتهادرموردهرگونهنقضتعهداتعامالشمولکهبهآنهاضررمستقیمیواردنشده،دستبه

اقدام زنند 2000: 11,12

 )(Zemanek,و در صورتی که تخلفی ساده به شمار آید ،تنها دولت

متضررمیتواندازخودواکنشنشاندهد(فلسفی)341:6994،ودولثالثدرموردهرگونه
نقضتعهداتعامالشمولملزمبهواکنشنیستند(ابراهیمگل .)695:6931،

 .3-2قاعدة آمره

باتدوینکنوانسیونویندرموردحقوقمعاهداتدرسال،6353قاعدةآمرهپایدرعرصة
حقوقموضوعةحقوقبینالمللنهاد.درمادة 69اینمعاهدهبدونآنکهتعریفیازاینمفهوم
ارائه شود ،به بیان آثار آن ،یعنی عدم امکان تخطی از این قواعد پذیرفته شده توسط جامعة
بینالمللیاکتفاشد.هرچنددرموردتعیینمصادیقایندستهازقواعد،معیاریارائهنشدامابهواقع

اینقواعدبیانگرمنافعبرترکلجامعةبینالمللیهستند.البتهبایددرکناراینمعیارماهوی،معیار
شکلیدیگرییعنیعدمامکانتخطیازاینقواعدازدیدجامعةبینالمللیوجودداشتهباشد
(زمانی.)963:6999،برایناساسمیتوانمصادیقیازجملهممنوعیتتجاوز،کشتارجمعی،
بردگی،تبعیضنژادیوحقبرتعیینسرنوشتوقواعداساسیحقوقبینالمللبشردوستانهبرای

آنبرشمرد(فلسفی .)631:6931،
درپاسخبهسؤالمطرحشدهکهآیادولثالثمیتواننددربرابرنقضاینقواعدازخود
واکنشنشاندهندواینکهدراینزمینهاجباریوجودداردیاخیر؟ درموردواکنشدولثالث
بایدبیانداشت؛قاعدةآمرهبیانگرمنافعبرترجامعةبینالمللیاستکهالزمةحیاتوزیست
بینالمللیاند و بر ایناساس مربوط به کلیة دولتها میشوند و جزیی از تعهدات عامالشمول

میباشندکهکلیةدولتهادرقبالرعایتآنهادارایمنفعتحقوقیمیباشند.درخصوصسوال

دومکهآیاالزامیبرایواکنشدرقبالایننقضهاوجودداردیاخیر؟ بایدگفتکهمادة46
پیشنویسمسئولیتدولتهادرقسمتاولبیانمیدارد:دولتهابایدبرایپایاندادنبههرگونه
نقضجدیدرمفهوممادة41ازطریقتدابیرقانونیبایکدیگرهمکاریکنندودرمادة41نقض
جدیرانقض قاعدةآمرهبهصورتفاحشوبرنامهریزیشدهیادمیکند.بنابراینبراساساین
دوماده،درصورتنقضفاحشقواعدآمره،دولتهاملزمبهواکنشوتوسلبهتدابیرقانونی
برایپایاندادنبهایننقضهاهستند .

الزمبهذکراستکهطرحکمیسیونحقوقبینالمللدرموردمسئولیتبینالمللیدولتهادر
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طرح پیشنهادی خود در سال  3111در رابطه با امکان توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض
تعهداتعامالشمولوقواعدآمرهصراحتاًدرمادة64خودبیانداشتکه:همةدولتها...میتوانند
بهتقاضاوازطرفدولتآسیبدیدهوتاجاییکهخودآندولتدستبهاقداممیزند،مطابقاین
فصل،دستبهاقداماتمتقابلزند؛امااینامربهدلیلمخالفتهایبسیاریازکشورها،خصوصاً
آنکهامکاناِعمالیکسریازاقداماتتوسطدولغربیعلیهکشورهایدرحالتوسعهرافراهم
آوردوبدانمشروعیتبخشد،کنارگذاشتهشد.درنهایتمادة 64بدینشکلتدوینشد:این
فصلبهحقدولتیکهبهموجببند 6مادة 41محقبهاستنادبهمسئولیتدولتدیگراست،برای

مبادرتبهاقداماتقانونیعلیهآندولتبرایاطمینانازتوقفنقضتعهدوجبرانخسارتبهنفع
دولتزیاندیدهیادیگراشخاصذینفع،تعهدنقضشدهخدشهایواردنمیسازد .گرچهدرمادة
64حقوقدولتهابرایاستنادبهمسئولیت،بهاقداماتقانونیمحدودمیشودنهاقداماتمتقابل،با
اینحال مباحثات کمیسیون؛ حل این موضوع را به توسعة حقوق بینالملل واگذار کرده است
(عبدالهی .)696 :6934 ،البته برخی از نویسندگان ،همچون آلن پله بیان داشتهاند که این ماده
شناساییدوفاکتویاقداماتمتقابلاست).(Pellet, 2001: 75برخینیزچونبرونوسیما،درحمایت
ازایننظربیانمیدارندکهتجویزاقداماتمتقابلغیرقهرآمیز،مانندتحریمهایاقتصادی،میتواند
خطرتوسلبهزورراکاهشدهد( .)ILC Yearbook, 2001: 35
 .4تعهدات حقوق بشری در حقوق بینالملل
همواره این نظر وجود داشته است که تعهدات حقوق بشری دارای ویژگیهایی خاص و
متمایزازسایرتعهداتدرعرصةحقوقبینالمللهستند.بایددید،آیااینویژگیهایخاص
باعثمیشوندکهاینتعهداتحقوقبشریازقواعدکلیحاکمبرسایرتعهداتمستثنیشوندیا
خیر.درادامهبابررسیاینویژگیهابهآنپاسخدادهمیشود .

مادة 66طرحکمیسیونحقوقبینالمللدرموردمسئولیتدولتهابیانمیدارد:اینموادتا
جاییکهشرایطتحققفعلمتخلفانةبینالمللیبامحتوایااجرایمسئولیتبینالمللیدولت،تابع
قواعدخاصحقوقبینالمللباشد،اعمالنمیشود.براساساینماده تاجاییکهشرایطتحقق

فعل متخلفانة بینالمللی یا نتایج قانونی آن تابع قواعد خاص حقوق بینالملل باشد ،اعمال
نمیشوند؛بهبیاندیگرقانونخاص،مقدمبرقانونعاماست(مسئولیتبینالمللیدولتمتنو

شرحموادکمیسیونحقوقبینالملل .)963:6931،
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امکانرجوعبهقواعدخاصتوسطدیوانبینالمللیدادگسترینیزموردتأییدقرارگرفته
است.دیوانبیانداشتهکهمعاهدةمنعقدهمیانمجارستانوچکسلواکی،همچونقاعدةخاصدر
زمینة مسئولیت دولت عمل میکند (Project,1997: para 132

 )Gabcíkovo-Nagymarosو در

افزاید:زمانیکهدریکمعاهده،شیوةحلوفصلپیشبینیشدهاست،آن

قضیةنیکاراگوئهمی
معاهدههمچونقانونخاصعملمیکندوآندولتنمیتواندبرمبناییکقاعدةعرفیاقامة
دعوی نماید 6.همچنین اعمال قاعدة خاص در قضیة فالت قارة دریای شمال مورد تأیید قرار
گرفت( .)North Sea Continental Shelf Case,1969: 42
اکنونکهامکاناعمالقاعدةخاصبهجایقاعدةعامموردتأییدقرارگرفت،بایدبهیکسری
ازرژیمهادرعرصةحقوقبینالمللاشارهکردکهاعمالقاعدةخاصرادرسطحوسیعتری
مدنظر دارند .این رژیمها به طور صریح یا ضمنی قصد مستثنی کردن کلی قواعد عام حقوق
بینالمللدرزمینةمسئولیتازطریقاعمالقواعدخاصخودرادارندوایندستهرارژیمهای

3
)؛ونظامهاییچونحقوقدیپلماتیکو

«خودبسنده »مینامند(Simma, Pulkowski, 2006: 490

کنسولیوجامعةاروپاییرامیتوانجزواینرژیمبهشمارآورد.درادامه،ذکرچندنکتهدر
موردویژگیرژیمهایخودبسندهضروریمینماید .


 .4-1رژیمهای خودبسنده

رژیمهایخودبسندهبهمعناییکسیستمفرعیکاملومستقلازسایرقواعدنمیباشند؛بلکه
همواره درارتباطباسایرقواعدحقوقی در حرکتوارتباطاند.به بیاندیگر هیچمعاهدهای،
هرچندکهموضوعیخاصیاطرفینمحدودیداشتهباشد،دریکخألازقواعد(جدایازسایر
قواعد) اعمال نمیشود؛ بلکه مربوط به تعدادی از قواعد  ...در زمینة اجرا ،تفسیر  ...تعیین
موضوعاتحقوقی،مبنایحقوقوتکالیفوحتیشکلیمیشوندکهاینحقوقوتکالیفدر
آنقرارمیگیرند(.)Koskenniemi, 2004: 7بهواقعدرحقوقبینالمللزیرمجموعههاییوجود
دارد(رژیمهایخودبسنده)کهدریکمجموعةبزرگتربایکدیگردرارتباطاندوبافرضبرتری
قواعد عام حقوق بینالملل ،امکان وجود قواعد خاص مسئولیت بینالمللی برای رژیمهای
خودبسندهامکانپذیراست(سلیمیترکمانی .)363:6913،

دیواندائمیبینالمللیدادگستریدرقضیهویمبلدون،رژیمهایخودبسندهرامربوطبهقواعد
1. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, 1986: para 274.
2. Self-contained Regime.
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اولیهمیداند.سؤالیکهدراینقضیهدیوانباآنروبروبود،آنبودکهآیامقرراتمعاهدةورسای

درموردآبراهههایآلماندرموردکانالکیلهمقابلاعمالاستیاخیر.دیواندراینخصوص
بیانداشتکهنویسندگانمعاهدةورسای،بخشخاصیرابهکانالکیلاختصاصدادهاندوبهطور
عمدهباقواعدمربوطباسایرآبراهههامتفاوتبودهوبرایناساس،مقرراتمربوطبهکانالکیل،
موجدیکرژیمخودبسندهاستونبایدازطریقمقرراتمربوطبهآبراهههایقابلکشتیرانیدر
خاکآلمانتکمیلویاتفسیرشوند؛زیرادراینصورتماهیتوجودیخودراازدستمیدهد.
درواقعدیواندائمیازمفهومرژیمخودبسندهبرایحلمسئلةتفسیرمعاهدةمربوطبهرابطةمیاندو
دستهازتعهداتاولیهاستفادهکرد( .)Wimbledon Case, 1923: 24
امادیوانبینالمللیدادگستریدرآرایبعدیخوددرقضیةکارکنانسفارتآمریکادر
تهران ،این رژیم را مربوط به قواعد ثانویه دانسته است .بدان شکل که دیوان بیان میدارد:
کنوانسیونهای وین  6356و  6359در مورد روابط کنسولی یک رژیم خودبسنده است؛ زیرا
حقوق کنسولی متضمن شیوههای الزم برای مقابله با اقدامات نامشروع کارکنان کنسولی و
دیپلماتیک است

6

(Pulkowski, 2006: 490, 491

 .)Simma,در نهایت باید گفت رژیمهای

خودبسنده قصد دارند که پیامدهای یک عمل متخلفانه را که در پیشنویس مسئولیت دولت
آمده،خصوصاًدرمورداعمالاقداماتمتقابل،مستثنیکنند( .)Simma,1985: 11
درادامهویژگیخاصتعهداتحقوقبشریبیانمیشودتامشخصشودکهآیاایندستهاز
معاهداتمیتوانددرزمرةرژیمهایخودبسندهقرارگیردیاخیر؟ 


 .4-2ویژگی تعهدات حقوق بشری

توانمجموعهایازتعهداتبهمنظورحمایتحداقلیازحقوق

تعهداتحقوقبشریرامی
افراددرمقابلصاحبانقدرتبویژهدولتهادانست واینتعهداتعمدتاًبهصورتیکجانبهبر
هادرمقابلاشخاصگذاردهشدهواشخاصچنینتعهدمتقابلیرادربرابردولتها


دوشدولت
ندارند(.)Megret, 2009: 4برایناساسمهمترینویژگیتعهداتحقوقبشریدرهدفوغایت
آنهاست.اینتعهداتهدفخودراحمایتازبشرقراردادهاند.براساساینهدفوغایت،
تکالیفدرتعهداتحقوقبشریمتفاوتازسایرتعهداتاست.بهعنوانمثال

«تقابل»3حقوقو
درقالبمعاهداتحقوقبشریبهعنوانیکیازشیوههایتجلیتعهداتحقوقبشری،بهبخشی

1. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 1980: 38.
2. Reciprocity.
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ازاینویژگیهایمنحصربهفردپرداختهمیشود .
براساس معاهدة  6353وین درخصوص حقوق معاهدات ،رضایت و به تبع آن تقابل؛ دو
عنصراصلیدرشکلگیریمعاهداتبینالمللیهستند.مواد66-64بهبیانشیوههایبیانرضایت

پرداختهودرمواد41-66رضایترامبنایخاتمةیکمعاهدهدانستهاست.ازسویدیگرمبنای
اینرضایتچیزیجزتبادلمنافعدرقالبحقوقوتکالیفطرفیننمیباشدوبایدتوجهداشت
کهاینتقابلضرورتاًیکتقابلمادینیست،بلکهمیتواندشاملانگیزههایاجتماعی،سیاسیو
...باشد(.)Craven, 2000: 502برخیدرمورداهمیتوجایگاهتقابلبراینباورندکهتازمانی
کهنظامحقوقبینالمللازیکسازوکاراجراییواحدبرخوردارنیستوبرمبنایخودداوریو
خودیاریعملمیکند،تقابلیکاصلمهموسازندهاستکهاهمیتآنرانمیتواندستکم
گرفت.درواقعاینتقابلاستکههمچونضمانتاجراعملکردهومانعازتخلفطرفمقابل
درقبالتعهداتشاست؛زیرااینتخلفازتعهدات،نقضتعهداتازسویطرفمقابلرابه
همراهدارد( .)Simma,1994: 400
برخالفسایرتعهداتدرعرصةحقوقبینالملل،چنینوضعیتیدرموردتقابلدرخصوص
تعهداتحقوقبشریمشاهدهنمیشود.دلیلاینامر،چیزیجزماهیتخاصوویژةتعهدات

حقوقبشرینیست.دیوانآمریکاییحقوقبشربهخوبیاینماهیتخاصراتبیینکردهاست.
بدینگونه که«:معاهداتحقوقبشرینوین،بویژهمعاهدةحقوقبشرآمریکایی،برخالفسایر

معاهداتچندجانبهازنوعمعاهداتسنتینیستکهمتضمنتقابلبهنفعدولعضوباشند.غایت
وهدفاینمعاهدات ،حمایتاز حقوق بنیادینفردبشری،فارغازملیتشان درمقابلدول
متبوعوسایردولاست.باانعقاداینمعاهدات،دولتهاخودراواردیکنظمحقوقیمیکنند
که متضمن یکسری از تعهدات ،نه در رابطه با سایر دولتها ،بلکه در مقابل افراد تحت
صالحیتشاناست» 6.

دیوانبینالمللیدادگسترینیزدرسال 6366درنظرمشورتیحقشرط واردبرمعاهدةمنع
نسلزداییبهبیانماهیتمعاهداتحقوقبشریپرداخت.دیواندراینموردبیانمیدارد«:در
چنینمعاهداتی،دولتهادارایمنفعتشخصینیستند؛بلکههمگیداراییکمنفعتمشترکو
آن،دستیابیبهاهدافمتعالیکهدلیلوجودیکنوانسیوناست،میباشند.دراینچارچوب،در
کنوانسیونهاییازایندست،هیچدولتینمیتواندازمنفعتشخصییاضرربهدولتیاتداوم
1. The Effect of Reservations on Entry into Force of the American Convention on Human
Rights, 1982: para 29.
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تعادلقراردادیمیانحقوقوتکالیفسخنگوید».برایناساس،نهایتاًدیوانمبنایپذیرشحق
شرطواردبرمعاهداتحقوقبشریراتغییرداد 6.
دردعویمنطقهایدیگریدرحوزةاتحادیةاروپاومیاناتریشوایتالیا،موضوععدمتقابل
درمعاهداتحقوقبشریموردتأییدقرارگرفت.دراینپرونده،اتریشعلیهایتالیا درکمیسیون
اروپابهدلیلنقضحقوقتعدادیازآلمانیزبانهایمقیمدرایتالیادعواییراطرحکرد.ایتالیا
نسبتبهصالحیت کمیسیوناعتراضکرد؛براینمبناکهاگرچهایتالیاعضوکنوانسیونمربوطه
است،امااتریشدرزماناقامةدعویطرفکنوانسیوننبودهودرطولرسیدگیکنوانسیونرا
تصویبکردهاست.کمیسیونباایناستداللکههدفازکنوانسیون،تقابلمنافعمیاندولتها
نیست،ایناعتراضراردوبیانداشت«:هدفدولمعظمازانعقاداینکنوانسیون،تبادلحقوقو
تکلیف به نفع منافع افراد تابعة خود نبوده است ،بلکه هدف ،تحقق بخشیدن به اهداف و
آرمانهایشورایاروپاکهدراساسنامهذکرشده،میباشد3...واینتعهداتداراییکویژگی

عینیوآنحمایتازحقوقبنیادینافراددرمقابلتخلفاتهریکازدولتهایعضواست،نه
سریازحقوقبهنفعدولتهایعضو»9.ایننظرکمیسیوناروپاتوسطدیواناروپایی


تقابلیک
دردعوایایرلندعلیهبریتانیانیزموردتأییدقرارگرفتواجراشد4.برایناساس،تعهداتحقوق
بشریتابعرژیم مقابلهنیست؛زیراچنینتعهداتیاساساًدارایماهیتیعینیاند(فلسفی:6936،
 .)511الزم بهذکر است که عینیبودن تعهدات حقوق بشری بهمعنای مطلقبودن و یا اثبات
وجودیآنها(ازپیش)نیستبلکهدرمفهومحقوقیبهمعنایعدموابستگیبهتعهداتمتقابل
(طرفهایدیگر)است( .)Megrent, 2009: 6

هر چند درمورداینموضوع کهآیامیتوان تعهدات حقوق بشریرا در زمرة رژیمهای
شمارآوردیاخیر،اختالفوجودداردامابهنظرمیرسدحتیباوجودویژگیهای

خودبسندهبه
خاصتعهداتحقوقبشری،نتوانآنهارادرزمرهایندستهبهحسابآورد.همانطورکهدر
تعریف بیان شد ،رژیمهای خودبسنده به طور صریح یا ضمنی ،قصد مستثنیکردن قواعد عام
حقوق بینالمللدر زمینةمسئولیتاز طریقاعمالقواعدخاصخودرا دارند .بخشاول این
تعریف ،یعنی قصد مستثنیکردن اعمال قواعد جاری اقدام متقابل ،بر تعهدات حقوق بشری
1. Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, 1951: 23.
2. Application No.788/60, 1961: 138.
3. Ibid. 140.
4. Ireland v. United Kingdom, ECHR, 1978: 25.
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صحیحاست،امابخشدومخیرزیراتعهداتحقوقبشریهیچقاعدهوراهکارمخصوصبه
خودرادرزمانمستثنیکردناینقواعدارائهنمیدهند.برایمثال،همانطورکهدیواناشاره
داشتهاست،کنوانسیونحقوقدیپلماتیکوکنسولی،اخراجمأموراندیپلماتیکرابهعنوانقاعدة

جایگزینمطرحکردهاست.همچنیندرجامعةاروپا،مجموعهایازمقرراتبهعنوانمقررات
جایگزین مقررات عام حقوق بینالملل ارائه شده است .حال آنکه در تعهدات حقوق بشری،
صرفاً یکسریاز قواعد عامحقوقبینالملل،بهدلیلناسازگاریباماهیت خاصایندستهاز
معاهداتمستثنیشدهاست؛بدونآنکهجایگزینیارائهشود 6.

 .5نحوة اعمال اقدامات متقابل در تعهدات حقوق بشری
درمطالبقبلیسعیشدبابررسیکلیمفهوماقداماتمتقابل،تمایزآنازسایرمفاهیممشابه
ونهایتاًویژگیهایخاصتعهداتحقوقبشری،زمینةالزمبرایورودبه بحثاجرایاقدامات
متقابل در قبال تعهدات حقوق بشریایجادشود.درادامهبهاینموضوعپرداختهمیشودکه
اعمال اینگونه اقدامات در تعهدات حقوق بشری ،با توجه به ویژگیهای خاص این دسته از
تعهدات،بهچهصورتاست.
برایاولینبار،دیوانداوریدرقضیة«نائولیال» در سال 6331اقدامبهبیانشرایطتوسلبه
اقداماتمتقابلنمودواظهارداشتکه«:توسلبهاقداماتمتقابلمیبایستبهمقتضیاتبشردوستانه
وقواعدحسننیتحاکمبرروابطمیاندولتهامحدودگردد»( .)Naulila, RIAA, Vol. 2: 1013
مورددیگردراینزمینه،معاهدة 6353ویندرموردحقوقمعاهداتاست.اینمعاهدهدر
مادة51خودبهبیانشرایطاختتامیاتعلیقاجرایمعاهدهبراثرنقضماهویمعاهدهتوسططرف
مقابلپرداختهاست.بند6اینمادهبیانمیداردکهمقرراتقبلیبیانشدهدراینمادهبرمقررات
مربوط به حمایت از فرد که در معاهدات با خصوصیت بشردوستانه درج شدهاند ،خصوصاً
مقرراتیکههرگونهاقدامتالفیجویانهدرقبالافرادموردحمایترامنعمیکند،اجرانمیشود.
قابلاعمالبرموضوعبحثموردنظرمامیباشدیاخیر .

درابتدابایددیدکهبند6ازمادة51
نکتهاولآنکهاینمادهازاصطالحاقداماتتالفیجویانهاستفادهکردهنهاقداماتمتقابل.باید
.6البته در مقابل این نظر ،برخی بر این باورند که معاهدات حقوق بشری را میتوانجزونظامهای خودبسندهتلقی کرد و این
مقدارکهکلیةقواعدعامحقوقبینالمللدرموردآنهامجرینیست،کافیاست(،(Simma, Pulkowski, 2006: 490
اما همانطورکهبیان شد بهصرفمستثنیکردن نمیتوانیک مجموعهراجزورژیم خودبسندهآورد؛بلکهنیازمند وجود
حلهایجایگزینرابهطور
یکسریقواعدخاصوجایگزیندراینزمینههستیم؛مانندمعاهداتدیپلماتیکوکنسولیکهراه 
خاصمعینکردهاست .
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گفتاصطالحاقداماتمتقابل،عموماًازسال6391وبعدازپروندةموافقتنامةخدماتهواییو
درسالهایپسازمعاهدةوینبهکارگرفتهشدهوتاقبلازآنعمدتاًازاصطالحاقدامات
تالفیجویانه استفاده شده است و اقدامات متقابل و تالفیجویانة غیرمسلحانه دارای یک معنا
میباشند.نکتةمهمدیگرآنکهاینماده،ازمعاهداتباماهیتانساندوستانهصحبتمیکندنه

معاهدات حقوق بشری و عبارت فوق ،جامع است و شامل معاهدات حقوق بشری و حقوق
بشردوستانهمیشود.بایدتوجهداشتکهدرچنینمواقعیمیبایستمعاهداتبراساسغایتو

هدفآنهاتفسیرواجراشوند.همانگونهکهدرخودمتنمادهآمده،هدفازاینبندحمایتاز
فردانسانیاستومعاهداتحقوقبشرینیزدارایچنینکارکردیهستند.ازسویدیگر،توجه
بهکارهایمقدماتینشانمیدهدکهدرزمانتنظیماینماده،نمایندةسوئیسبامبناقراردادن
کنوانسیونهای چهارگانة ژنو  ،6343خواستار ممنوعیت اقدامات تالفیجویانه علیه افراد مورد
حمایت شد .وی در ادامه خواستار آن شد که معاهدات مهم مربوط به وضعیت پناهندگان،
ممنوعیتبردهداری،ممنوعیتنسلکشیوحمایتازحقوقبشر،بهطورکلیجزءاینمادهبه
حسابآیندتابدینوسیلهنقضتعهدیکعضو،مانعازآسیبرسیدنبهافرادبیگناهشود6.در
ادامه،ایننظرنمایندةسوئیسبامخالفتهیچیکازنمایندگانحاضردرکنفرانسروبرونشد؛
بنابراینباتوجهبهمیتواننتیجهگرفت معاهدةوینقصدآنراداشتهاستکهاعمالاقدامات

متقابلرانیزدرموردمعاهداتحقوقبشریودرنتیجهتعهداتحقوقبشریمستثنیکند.اکنون
درادامهمیبایستبهسؤالمهمدیگریدراینزمینهپاسخدادهشودوآناینکهآیاکلیةتعهدات
حقوق بشری مشمول مستثنیشدن از اقدامات متقابل شده یا تنها دستهای از آنها از اینگونه
اقداماتمستثنیمیشوند .
مادة61پیشنویسطرحمسئولیتدولتهابیانمیداردکهیکسریازتعهداتنمیبایستبر
اثراقداماتمتقابلتحتتأثیرقرارگیرند.ازجملهاینتعهداتمیتوانبهحقوقبشردوستانه،
قواعدآمرهوعدمتهدیدوتوسلبهزوروحقوقبنیادینبشراشارهکرد.تعهداتمربوطبه
حقوقبشردوستانهوعدمتهدیدوتوسلبهزورموضوعاصلیاینبحثراتشکیلنمیدهد.در
مورد قواعد آمره باید گفت که بدون تردید اگر معاهدهای حقوق بشری متضمن قواعد آمره
طرحمسئولیتبینالمللی

باشد،اعمالاقداممتقابلنبایدناقضقواعدآمرهباشد،همچنینماده35
بودناقداماتناهماهنگباقواعدآمره،اینامرراتاییدمیکند.سؤال


هانیزبابیانمتخلفانه

دولت
1. A/CONF.39/11/Add.1. p112.
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مهمدراینموردآناستکهآیاکلمجموعةحقوقبشرجزءقواعدآمرهبهحسابمیآیندیا

تنها بخشی از آن هستند؟ قاضی «تاناکا» در قضیة آفریقای جنوب غربی معتقد است که کل
مجموعة حقوق بشر جزء قواعد آمرهاند )West Africa, Second Phase, 1966: 298

.(South

ولیاکثریتحقوقدانانباآنموافقنیستند.بهواقعبهجز

باوجودآنکهایننظرطرفدارانیدارد6،
هستة مرکزی حقوق بشر ،توافقی در مورد آمرهبودن سایر تعهدات حقوق بشری وجود ندارد
)2014: 692

 .(Crawford,در این چارچوب ،نظر تفسیری کمیسیون حقوق بینالملل در طرح

المللیدولتهادرمواد 35تا 41بهبیانیکسریازمصادیققواعدآمرهپرداخته

مسئولیتبین
است که میتوان به جنایت علیه بشریت ،شکنجه ،ممنوعیت تجاوز ،نسلزدایی ،بردهداری و
تبعیضنژادیوحقتعیینسرنوشتاشارهکرد .
مادة)6(61بندبازتعهداتمربوطبهحقوقبنیادینبشرسخنگفتهواینکهاینحقوق
نمیبایست تحت تأثیر اقدامات متقابل قرار گیرند .برخی از نویسندگان در این زمینه قائل به
تفکیکمیشوندوحقوقبشربنیادینیادشدهراصرفاًدرموردبخشیازتعهداتحقوقبشری
میدانند.بدانصورتکهحقوقبشررابهدودستهحقوق«ضروری»و«جایز»تقسیمکردهاند.
دستةاولتحتعنوانحقوقضرورییااساسی،حقوقیاندکهقابلتعلیقنبودهودرکلیةشرایط
میبایستموردرعایتقرارگیرندوحقوقمدنیوسیاسیراجزوایندستهبهحسابآوردهاند
ودستةدومراحقوقجایزنامیدهکهامکانتعلیقوکنارگذاشتنآنهاتحتشرایطیمیباشدکه

حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در این دسته جای دارد .به باور آنها ،اقدامات متقابل
میتواند حقوق جایز را تحت تأثیر قرار دهد اما به هیچ عنوان نمیتواند به حقوق ضروری

خدشهای وارد کند (فلسفی .)334 :6994 ،در این چارچوب است که میثاق بینالمللی حقوق

بیانمیداردکهتنهادرزمانوضعیتهایاضطراریعمومیکهحیات

مدنیوسیاسیدرماده4
گونهایکهبا
تواناقداماتالزمخارجازمقرراتمیثاق،آنهمبه 


جامعهدرخطراست؛می
یک
سایرتعهداتدرتعارضنباشدوبدونهیچگونهتبعیضزبانی،نژادیو...اعمالکرد.ماده5نیز
محرومیتونادیدهگرفتنحقحیاتراتنهادرقبالمهمترینجنایات،آنهمدرکشورهاییکه

مجازاتاعداملغونشدهوبادرنظرگرفتنمقرراتمیثاق،جایزمیداند .

نظردیگردراینزمینهآناستکهباوجودعدمتعلقکلیةمجموعهحقوقبشربهقواعد
آمره،نمیتوانسایرتعهداتحقوقبشریرابااقداممتقابلتحتتأثیرقراردادوبهنظرمیرسد
1. See also Verdross, 1996, 60 AJIL 59.
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نظرکمیسیونحقوقبینالمللنیزدراینراستااست.بدانشکلکهبیانمیدارد«:علیرغممفهوم
گستردةحقوقبشر،توسلبهاقداماتمتقابل(درتعهدات حقوقبشری)میبایستبهصورت
بسیارمحدوداعمالگردد؛مگرآنکهاستنادبهحقوقبشرمشروطشدهباشد»6.همچنیندرادامه
یراتاقداماتمتقابلبایدمتوجهدولتزیاندیدهودولتمسئولبودهودارای

میافزایدکه«تأث
حداقلتأثیربرافرادعادیباشد»3سپسکمیسیوناقدامبهمعرفیبرخیازرویهدولتهادرزمینه
اجتنابازانجامیکسریاقداماتمتقابلکهدارایپیامدهایغیرمستقیمبرمردمدولتخاطی

داشتهاست ،میکند.درمجموعکمیسیونمعتقداستکهتنبیهاتجمعیمردماندولتمتخلف
میبایستکنارگذاشتهشود.ازدیدکمیسیوندلیلاینامررابایددرماهیتایندستهازتعهدات

دانست،زیرااینتعهداتحقوقبشریتعهداتمیاندولتی(دوجانبه)نیستند؛بلکهتعهداتکلیه
ایمنافعفرادولتی(جمعی)میباشند(.)ILC YBK,1980:127

دولتهابر

مضافبراین،کمیسیونبرایآنکهتأکیدکندمادة)6(61بندب،نهتنهاشاملنقضمستقیم
تعهدات حقوقبشری،بلکهدر برگیرندة نقضغیرمستقیم نیز میشود؛ بیانداشتهکهاقدامات
متقابلنمیبایستبرتعهداتمربوطبه حمایتازحقوقبنیادینبشر 9اثرگذارد
)693

(Crawford,

نقضهای غیرمستقیمی که باعث
 .2014:نظر تفسیری در مورد این بند بیان میدارد که « 

فشارهایمضاعفبرقشرهایآسیبپذیرکشورهدفمیشوندنیزمیبایستازقلمرواقدامات
متقابلمجازکنارگذاشتهشوند»( .)ILC Commentary, 2001: 317
بهنظرنمیرسدکهبتوانازحیثتجویزاقداممتقابل،قائلبهتفکیکمیانتعهداتحقوق
بشریبود.چنینتفکیکیموجبتالیفاسد،تعلیقونقضبخشمهمیازتعهداتحقوقبشری
وبهدولتهایاقدامکنندهاجازهمیدهدکهبهبهانةتخلفیکدولتدرنقضتعهدات

میشود

حقوقبشری،خودنیزمرتکبنقضحقوقبشرشوند.تعهداتحقوقبشری،مجموعهایواحد
وتجزیهناپذیرراتشکیلمیدهندوبایدمصونازاقداماتمتقابلباشند.تفکیکتعهداتحقوق
بشریوامکاناعمالاقداماتمتقابلدرمورددستهایازآنهاباهدفوماهیتحقوقبشرکه
هماناحمایتازفردانسانیاست،مغایرتدارد.نمیتوانقائلبهاینبوددرصورتیکهدولتی
اقدامبهنقضتعهداتحقوقبشریمینماید،سایردولتهابهعنواناقداممتقابلدستبهنقض
1. ILC YBK, 2000/1:397.
2. Ibid.
«.9حقوقبنیادینبشر»ازنظرمعناییقرابتزیادیبامفهوم«حقوقاساسیبشر»کهدررأیبارسلوناتراکشنبهکاررفتهاست،
دارد.(Crawford, (2014: 693
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حقوقبشرزنند.درعینحالنبایدازآثارنامرئیوغیرمستقیماقداماتاجراییدولتهابهمنظور

وادارکردندولتیدیگربرایاجرایتعهداتحقوقبشریخودغافلبود.دامنةایناقداماتنباید
بهگونهایگستردهباشدکهبهکلیتحقوقبشرآسیبرساندهوبرایتأمیناجرایدستهایاز
حقوق،موجبتضییعدستةدیگریشود.تحریمهایاقتصادیکهحقوقیمانندکار،اشتغال و
دیگرحقوقاقتصادیافرادراتضییعمیکنندازاینقبیلاند.ازاینرودراِعمالچنیناقداماتی
میبایستحقوقافرادرامدنظرقراردادودراینراستاشورایاقتصادیواجتماعیدرنظریه

عمومی شماره  1خود بیان میدارد« :ضروری است که میان اهداف اولیه فشارهای سیاسی و
اقتصادیبرطبقهحاکمکشورها،بهمنظورمتقاعدکردنآنهابرایپیرویازحقوقبینالمللو

هایآسیبپذیردرقلمرودولتموردنظر

فشارهایچندجانبهکهموجبآسیببهاکثریتگروه
میشود،تمایزقائلشد6.همچنینجملهپایانیماده6بنددومازمیثاقینحقوقمدنیوسیاسیو

حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبیانمیدارند«:درهیچموردینمیتوانمردمراازوسایل
وامکانات(موردنیازشان)برایامرارمعاش،محرومکرد» 3.


 .6اقدامات دولتهای ثالث در موارد نقض تعهدات حقوق بشری
از سال  6391در موارد نسبتاً زیادی ،دولتهایی که در موارد نقض تعهدات حقوق بشری
خسارت مادی خاصی ندیدهاند ،با استناد به منفعت حقوقی بهمنظور پایاندادن به نقض تعهدات
حقوقبشریسایرکشورها،دستبهواکنشزدهاند.دراینقسمتبخشیازمهمترینایناقدامات
بیانمیشود .
 دولغربیعلیهاوگاندا:بارویکارآمدنحکومتنظامیدراوگانداونقضهایگستردة
حقوقبشریدرسال،6396ازجملهاخراجاقلیتهایقومیوجانباختنحدود 911111نفر،
دولغربیدستبهاعمالفشاربردولتاوگاندازدند.آمریکابراساسقانونتحریماوگاندادر
دولتهایاروپایی نیزبه بهانة
سال 6391صادراتکاالوخدماترا بهاوگانداممنوعکرد  9.
نقضحقوقبشردراینکشور،کمکهایتوسعهایمقرردرمعاهدةلومهرابینسالهای6399

تا6393بهحالتتعلیقدرآوردند 4.
 دولاروپاییعلیهلیبریا:درسال6311پسازوقوعکودتادراینکشور،دولتهایاروپایی
1. E/C.12/1997/8: para 4.
2. A/CN.4/507, 2000: p 92.
3.. 22 USC s. 2151, 1978.
4 EC Bull. 1977, No. 6.
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بهدلیلنقضحقوقبشربهمانندوضعیتاوگاندا،کمکهایتوسعهایکهدرمعاهدةلومه مقرر
شدهبودرابهحالتتعلیقدرآوردند) .(Tams, 2005: 211
 حمایتازنهضتهایآزادیبخش:اقدامبرخیازکشورهایآفریقاییبهمنظورحمایتاز
جنبشهایآزادیبخش درآفریقای جنوبغربی یانامیبیا علیه مقام ادارهکنندهیعنی آفریقای
جنوبی در چارچوب این بحث قرار میگیرد .بدان صورت که ضمن حمایت از این جنبش
بخش،اقدامبهوضعیکسریازممنوعیتهایتجاریوتحریمهاعلیهآفریقایجنوبی

آزادی
نمودند) .(Tams, 2005: 212
 دولغربیعلیهلهستان:درسال6316بهدنبالوضعیکسریازقوانینسختگیرانهوناقض
حقوقبشروبازداشتهادرلهستان،دولغربینسبتبهآنواکنشنشاندادند.ابتداآمریکااقدام
بهوضعتحریمهایتجاریکردوسپسموافقتنامةهواییبیندوکشوربهحالتتعلیقدرآمد6.
برخیازکشورهایاروپاییمانندبریتانیاوسوئیسنیزامکانفرودشرکتهواپیماییلهستانرادر
خاکخودبهحالتتعلیقدرآوردند .
 آمریکاعلیهشوروی:بهدلیلنقششورویدرحوادثلهستان،آمریکااقدامبهتعلیقمجوز
وارداتیکسریازمحصوالتازشورویکردوموافقتنامةهواییمیاندوکشورنیزبهحالت
تعلیقدرآمد) .(Tams, 2005: 214


دولغربیعلیهآرژانتین:پسازاشغالجزیرةمالویناستوسطآرژانتینواعالمنقضصلح

توسطشورایامنیت 3برخیازکشورها،ازجملهجامعهاروپا،کاناداواسترالیا،اقدامبهتحریم
وارداتازاینکشورکردندوبرخیدیگرمانندآلمانونیوزیلند،موافقتنامةهواییبااینکشور
رابهحالتتعلیقدرآوردند 9.
 دولغربیعلیهشوروی:درسال 6319بهدلیلورودیکهواپیمایکرةجنوبیبهخاک
شورویوسپسانهدامآنتوسطشوروی،برخیازکشورهایاروپاییاقدامبهتعلیقامکانفرود
شرکتهواپیماییشورویدرخاکخودکردند) .(Tams, 2005: 217
 دولغربیعلیهآفریقایجنوبی:پسازاعالموضعفوقالعادهدرآفریقایجنوبیوافزایش
وخامتاوضاعتبعیضنژادی دراینکشور،نگرانیهایجهانیدراینموردافزایشیافت.با
اینوجود،پیشنهادتحریمهایاقتصادیعلیهاینکشوردرشورایامنیتبراساسمادة 46منشور

1. 23 UST 4269.
2. SC Res. 502 (1982).
3. Regulations 877/82, OJ 1982, L 102/1.
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ردشدوتنها،توصیهایمبنیبرمنعمبادالتتجاریبااینکشورصادرشد 6.البتهدولتهای
اروپایی ،برخی محدودیتهای تجاری علیه آفریقای جنوبی وضع کردند و کنگرة آمریکا
موافقتنامةهواییخودبااینکشوررابهحالتتعلیقدرآورد 3.
 جامعةجهانیعلیهعراق:اقداماتجامعةجهانیعلیهتجاوزنظامیعراقبهکویت،نشان
دهندةدونوعپاسخنهادینوغیرمتمرکزاست.شورایامنیتباقطعنامة556زمینهرابرایبرخی
ازاقداماتعلیهعراقفراهمکردوباعثمسدودشدنبخشیازداراییهایاینکشورشدواز
بوددستبهیکسریازاقدامات

سویدیگر،سوئیسبهعنوانکشوریکهعضوسازمانمللن

زد 9.
گرفتهشدنانتخاباتآزاددراین
المنافععلیهنیجریه:پسازنادیده 

 دولاروپاییومشترک
کشور در سال  6339و نقضهای فاحش حقوق بشری ،مجمع عمومی نسبت به اعدامهای
صورتگرفتهونقضهایفاحشحقوقبشروآزادیهایاساسیاعالمنگرانیکرد4.کشورهای
المنافعبهجایتحریمنفتینیجریه،اقدامبهوضعمحدودیتهایمسافرتیو

اروپاییومشترک
ورزشی علیه این کشور کردند .کشورهای مشترکالمنافع نیز عضویت این کشور را در این
سازمان به حالت تعلیق درآوردند و در صورت تداوم شرایط ،تهدید به اخراج این کشور از
سازمانکردند) .(Tams, 2005: 220
 دول آفریقایی علیه بروندی :پس از ترور رئیسجمهور بروندی ،این کشور دچار
درگیریهایقومیشدوپسازآنباکودتا،یکدولتنظامیرویکارآمدوضمناعالم

انحاللمجلس،فعالیتاحزابمخالفدراینکشورممنوعاعالمشد.درپاسخبهایناقدامات،
برخی کشورهای آفریقایی اقدام به وضع تحریمهای تجاری و قطع پرواز با این کشور و منع
مسافرترهبرانجدیدکردند.

6

 دولاروپاییعلیهیوگوسالوی:درسال 6311شورایوزیراناروپادرپاسخبهسرکوب
آلبانیاییهایکوزووتوسطدولتیوگوسالویاقدامبهمسدودکردنداراییهاییوگوسالیو
ایجادمنطقةپروازممنوعکردند.

5

درپایاناینبخش،ذکرچندنکتهدرموردایناقداماتمفیدبهنظرمیآید.همانگونهکه
1. SC Res.569 (1985).
2. 66 UNTS 233.
3. UN Doc. S/21585.
4. GA Res. 50/199 (1995).
5. Cf: UN Doc. A/51/264-S/1996/620.
6. Common Position 98/326/CFSP, OJ 198, L 143/1.
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مشخصاستدرمواردبسیاریتنهایکدولتبهتنهاییدستبهاقدامنزدهاست،بلکهدرپاسخ
مجموعهای از دولتها که حتی ضرر مادی خاصی ندیدهاند از خود واکنش نشان دادهاند و
دولتهادرتوجیهاقداماتخودازاصطالح«تعهداتعامالشمول»استفادهنکردهاند؛بااینحالبر

منفعتهمگاندرقبالحقوقنقضشدهتأکیدداشتهاند .
مورددیگر،گزینشیبودنایناقداماتاست.بدانصورتکهممکناستنسبتبهبرخیاز

وقایعواکنشنشاندادهشدهباشدونسبتبهبرخیدیگرخیرواینامرامکانمشاهدةیکرفتار
هماهنگومنسجمرادشوارمیسازد.رویهدرمواردذکرشده،نشانازغلبةدیدگاههایسیاسی
داردوکمبودرویههایحقوقیدراینزمینه،خودبرپیچیدگیموضوعوعدمشفافیت کامل
افزودهاست .نکتةجالبدیگرآناستکهعلیرغماینکهایناقداماتعمدتاًازسویدولغربی
اتخاذشدهاند،کمتربااعتراضگستردهوشدیدسایرکشورهامواجهشدهاست.

نتیجهگیری
تعهداتحقوقبشریبهدلیلداشتنویژگیهایخاصازسایرتعهداتمتمایزاند.ازمهمترین
اینویژگیهامیتوانبهماهیتعینیوعدمتبادلحقوقوتکالیفدرآنهااشارهکردوبر این
اساس ذینفعان این تعهدات دولتها نمیباشند بلکه تکتک افراد بشریاند .با این حال باید
توجهداشتکهعلیرغمعدمقابلیتاجرایاقداممتقابلنسبتبهنقضتعهداتحقوقبشری،
نمیتوان این دسته از تعهدات را بهعنوان رژیمهای خودبسنده قلمداد کرد و مقررات خاص
جایگزینیحاکمبرنقضتعهداتحقوقبشرنیست .
اقداماتمتقابلرامیتوانمفهومینسبتاًنویندرعرصةبینالمللیدانستکهازمفاهیممشابه،
مانند اقدام تالفیجویانه که در برگیرندة توسل به زور است متمایز میباشد .هدف از تجویز
اقداماتمتقابل درنظام حقوقیبینالمللکنونی کهفاقد نهادهایقضاییواجراییباضمانت
اجرایقواعدحقوقیاست،آناستکهدولتمتخلفرابهانجامتعهداتبینالمللیوادارد.
همانگونهکهگفتهشد،اقداماتمتقابلنمیتواندهمچونسایرتعهداتبرنقضتعهداتحقوق
بشرینیزاعمالشود .
پیشنویس طرح مسئولیت دولتها در مادة  61بند  6قسمت الف خود بیان میدارد که
اقداماتمتقابلاتخاذینبایدبرحقوقبنیادینحقوقبشراثرگذارباشد.هرچندکهبیانحقوق
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بنیادینبشرامریبدیعبهنظرمیرسدوشایددرابتدابهنظرآیدمنظورازآن،دستهایخاصاز
گیرد،بااینحالبهنظرنمیرسدبهدلیلوحدتتعهداتحقوق

تعهداتحقوقبشریرادربرمی
بشری و ارزش یکسان آنها بتوان اعمال اقدامات متقابل را صرفاً در مورد دستهای از تعهدات
حقوقبشریجایزدانست.ازسویدیگر،قابلپذیرشنیستکهبتوانبهبهانةنقضتعهدات
حقوقبشری،تعهداتحقوقبشریدیگریرانقضکرد؛زیراذینفعاناصلیاینحقوق،افراد
هستندنهدولتها .
درموردامکانتوسلدولثالثبهاقداماتمتقابلدرمواردنقضحقوقبشربایدبیانداشت
کهدرحقوقبینالمللمعاصر،باتوجهبهمنفعتهمگاندرقبالنقضحقوقبشروارزشهای
مشترک،امکانواکنشدولثالثوجوددارد،امابایدتوجهداشتبهبهانةهرگونهنقضسادة
توانبهایناقداماتمتوسلشد؛بلکهبایدجزونقضهایشدیدوفاحشتلقی

حقوقبشرنمی
شود .هرچند که در این موارد به دلیل تأثیر عوامل سیاسی باید انتظار برخوردهای متفاوت و
گزینشیرادراینحوزهداشت.
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