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  مقدمه
حقوق  يتوان در یونان باستان و حقوق رم باستان با صبغهرا می "حقوق بشر"اي تاریخی هریشه

 17قدمت زیادي ندارد و قبل از  قرن  ،مندفطري یافت، اما وجود دکترین حقوق بشر به صورت نظام
گوید که افراد به عنوان انسان داراي حقوقی مشخصی هستند، زیرا می 1الك. میالدي وجود نداشت

–مدنی يو ورود به جامعه 2ن حقوق جزو حقوق فطري هستند و قبل از وجود قرارداد اجتماعیای
نیز  - نماید و نه خود حقوق راکه فرد حق اعمال و اجراي این حقوق طبیعی را به دولت واگذار می

توان در بر جهان غرب را می 18و  17متفکران قرن ثیرات عقاید الك و دیگرأت.اندوجود داشته
 :Burns, 1984(دید 1789حقوق بشر و شهروند فرانسه  يو اعالمیه 1776استقالل امریکا  يعالمیها

258-260, Kooijmans, 1990: 317-319 .(جدید حقوق  يطور کلی پذیرفته شده است که نظریهبه
در  »هابز«العمل به دیدگاه کسی که آن را به عنوان عکس ؛ت گرفته استأبشر از جان الك نش

گیري شکل »هابز«همانند  »الك«). L. Kiihnhardt, 1987: 71(مطرح کرد 3»لویاتان«صوص دولت خ
سیس أها را تافراد دولت ،کند، که بر طبق آنچارچوب قرارداد اجتماعی تشریح میها را در دولت

ت محافظ، کننددر کشوري که در آن زندگی میموجود يهاکنند تا خود را از خطرات و ناامنیمی
طور کل در دولت قرارداد اجتماعی، فرد به يوي بر خالف هابز معتقد است که در نتیجه. کنند

ها را که دولت اجازه ندارد آن گرددشود، بلکه از برخی حقوق مشخص برخوردار میمضمحل نمی
اگر دولت این حقوق را نقض کند بر خالف اختیاراتی عمل کرده که به وي اعطا شده . نقض کند

است، هنوز در » 4پیش از دولت«که حقوق بشر حقوق  ،این مفهوم). Sabine, 1973: 528(ت اس
مبتنی بر  »الك«توان گفت دیدگاه می. قوانین اساسی برخی از کشورها از جمله هلند منعکس است

اي براي منفعت دولت نیست، بلکه دولت براي که فرد وسیلهتري است مبنی بر ایندیدگاه قدیمی
مطرح شده که دولت  1581در سال  5استقالل هلند يکه در اعالمیهچنانهم. گیردرد شکل مینفع ف

                                                                                                                                                                                                                     

1.  John Locke
2. Social Contract

به زبان انگلیسی در لندن  1651فیلسوف انگلیسی است که در  »تامس هابز«عنوان اثر فلسفی» یاتانلو«.3
گوید انسان با خشونت، همسو و همراه است و دست از جنگ و  تامس هابز در این کتاب می.انتشار یافت
ن،  یک هیوال و غول لویاتا( دارد و به همین دلیل به سرور و رهبري که به او امر و نهی کند  ستیز برنمی
کار  ينیاز دارد و براي پایان دادن به جنگ و خشونت، چاره) کشد اي است که از دریا سرك می عظیم الجثه

  .)1380هابز، : ي بیشتر ركبراي مطالعه(تن دهد و الزاماتش را بپذیرد » دولت قدرتمند«این است که به 
4. Pre-state
5. Dutch Acte van Verlatinghe (The Dutch Declaration of Independence)
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 ,Kooijmans(باید فرصت پیشرفت کامل را براي فرد فراهم و کرامت بشري وي را شناسایی کند

1990: 317-319.(  
ي پس از جنگ جهانی دوم حاکی از تغییر در جهت حمایت از حقوق بشر تحت دوره

ی شدن الملل بینعطفی براي  يقبل از پایان جنگ جهانی دوم، که نقطه. است الملل بینحقوق 
 ;Craven, 1995: 6(الملل نبودها تابع حقوق بیني افراد با دولتحمایت از حقوق بشر بود، رابطه

Harris, 1998: 624-626(حقوق بشر  يمعاهدات متعددي در زمینه ،، اما از آن زمان به این سو
الملل بخش امروزه بدون شک حقوق بشر بین. 1انداي و جهانی تصویب شدهسطح منطقهدر 

  .شودالملل تلقی میي حقوق بینضروري و الزم از بدنه
  :گونه خالصه نمودتوان اینحقوق بشر در گذشته را می يبنابراین توسعه

  پیدایش نظري) الف
  درج در متون قانونی) ب 
المللی که به حمایت از حقوق بشر در سطح بین ،ت از حقوق بشرالمللی شدن حمایبین) ج 

  .)Denters 1992: 61-82: به. ج.براي مطالعه بیشتر ر(پردازدمانند سطح ملی می
حقوق بشر دو بعد دیگر نیز دارد؛ نخست، افزایش حمایت از حقوق  يامروزه توسعه 

، تفسیر گذاريانی از طریق قانوناي و جهموجود در تمام سطوح، از جمله سطح ملی، منطقه
هاي مفاد معاهدات حقوق بشر توسط نهادهاي ناظر، تقویت نظام اجرایی، تصویب پروتوکل

حقوق بشر در جهان معاصر  يدومین بعد از توسعه. هاي مردم نهادهاي سازمانالحاقی و فعالیت
که هنوز در مراحل  -در واقع، در نظام حقوق بشر. توسعه و گسترش تعداد این حقوق است

ي یندهآهاي در حال تغییر و فزسعی شده است تا بر اساس نیاز -خود قرار دارد يتوسعه ياولیه
حقوق بشر  ياین امر موجب پویایی و توسعه. به لیست قدیمی افزوده شود يبشر، حقوق جدید

  .توان هر ادعایی را جزو این حقوق قرار داداما نمی ،شودمی
هاي بسیار بحث،ه جهت افزودن حقوقی جدید به حقوق بشر صورت گرفتههایی کتالش

هاي حقوق بشر فعلی را مشخصه ،برخی از آن حقوق ؛از یک سو. زیادي را بر انگیخته است
                                                                                                                                                                                                                     

، کنوانسیون 1948جهانی حقوق بشر  ياعالمیه: المللی عبارتند ازترین این اسناد در سطح بیناز جمله مهم .1
المللی ، میثاق بین1966المللی حقوق مدنی وسیاسی ، میثاق بین1966المللی رفع هرگونه تبعیض نژادي بین

، کنوانسیون منع 1979، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 1966ی و فرهنگی اجتماع-حقوق اقتصادي
، کنوانسیون حقوق کودك 1984هاي بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات

، 1953کنوانسیون اروپایی حقوق بشر : اي؛ در سطح منطقه1990اسالمی حقوق بشر  يو اعالمیه 1989
  1981ها ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت1969نوانسیون امریکایی حقوق بشر ک
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نسل سوم حقوق  ؛از سوي دیگر. 1بشر موجود است هايدارند و مرتبط با حداقل یکی از حقوق
هایی تو مخالف 4اندجدیدي از حقوق بشر ارائه شده يهبه عنوان دست 3یا حقوق همبستگی 2بشر

به عالوه، در کنار نظرات مخالف و موافق نسل سوم حقوق . با این حقوق صورت پذیرفته است
جدید از حقوق  يداران آن در خصوص لیست این دستهبشر،  نظرات متناقضی از سوي طرف

پردازیمها میدر ادامه به بررسی آن ها مطرح شده است کهت و موضوع آنبشر، مفاد، ماهی .  
مهم در این خصوص این است که افزایش حقوقی که به عنوان حقوق بشر مطرح  ينکته

از طرف دیگر، مخالفت . کندوجود حقوق بشر را تضعیف می يشوند، به طور کلی ایدهمی
اشد و حتی منجر به مشابهی داشته ب ينتیجه دتوانمی ،همیشگی با ابراز عقاید و حقوق جدید

  .جلوگیري از تحول تدریجی مفهوم حقوق بشر شود
م حقوق بشر را مطرح ساخت، نسل سو يایده 6»کبا امباي«، که همراه با  5»کارل واساك«

) 1789(در پی توجیه سه نسل حقوق بشر با استفاده از اصول یا شعارهاي مشهور انقالب فرانسه 
دارد که؛ نسل اول، یعنی حقوق سیاسی و او اظهار می. است بوده) 7آزادي، برابري و برادري(

اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر -اند؛ نسل دوم، حقوق اقتصاديمدنی، مبتنی بر اصل آزادي
وي از نسل اول به عنوان . برابري؛ و نسل سوم، حقوق همبستگی مبتنی بر اصل برادري است

هیچ تعهد ایجابی در خصوص تحقق این  یعنی دولت کند؛یاد میحقوق منفی یا حقوق سلبی
ایجابی یا حقوق مثبت  ،اجتماعی و فرهنگی - نسل دوم یا همان حقوق اقتصادي.حقوق ندارد

، هر چند با این وجود. هستند و دولت و مقامات آن ملزم به انجام تعهداتی براي تحقق آن هستند
تواند از لحاظ تئوریک ها میبندي کردن آنتفاوت مذکور بین این دو دسته از حقوق و دسته

اجتماعی و  -جالب باشد، اما در عمل ممکن است موجب حمایت کمتر از حقوق اقتصادي
کنند که تفاوت میان کید میأعالوه بر این، بسیاري از نویسندگان به درستی ت. فرهنگی شود

                                                                                                                                                                                                                     

  .)A/37/40, at 93-94(تواند مرتبط با حق بر حیات باشد به عنوان مثال، حق بر غذا می .1
2. Third Generation Human Rights
3.  Solidarity Rights

حق بر ) 1: خود ارائه کرده است عبارتند از يالهبه عنوان حقوق نسل سوم در مق »وستون«حقوقی که .4
حق سهیم شدن ) 3اقتصادي و اجتماعی؛  يحق بر توسعه) 2اقتصادي و فرهنگی؛  - تعیین سرنوشت سیاسی

حق نجات و ) 6حق بر محیط زیست سالم و ) 5حق بر صلح؛ ) 4در کسب منفعت از میراث عمومی بشر؛ 
  ). Burns, 1984: 266(رهایی بشر دوستانه از بالیا

5.  Karel Vasak
6. Keba M'baye
7. Liberty, Equality and Fraternity
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 ، اساساًاجتماعی و فرهنگی از سوي دیگر -حقوق سیاسی و مدنی از یک سو و حقوق اقتصادي
لی و تسهیل بیش از حد این مفاهیم استنظري، تخی)Shue, 1996:51-60; Craven, 1995: 7-16; 

Donnelly, 2003:28-45  .( ،دارد که نسل سوم حقوق بشر مبتنی بر بیان می »واساك«در نهایت
از که  -، در برابر حقوق نسل اول و دوم1این حقوق جمعی یا گروهی.برادري یا همبستگی است

از نظر وي، این حقوق پاسخی به . گیردقرار می -شدندنظر ماهوي حقوق فردي محسوب می
  . است2ي همبستگی متقابل جهانیپدیده

ي عوامل اجتماعی؛ همه با تالش ها صرفًاویژگی اساسی حقوق نسل سوم این است که آن
للی،  تحقق خواهند المبین يهاي عمومی و خصوصی و جامعهها، انجمنیعنی افراد، دولت

- 129: 1384لوسین زهادي، : بیشتر رك يبراي مطالعه). (Vasak, 1977, Vasak, 1979(یافت
وي اعتقاد دارد، که نیاز ) 166: 1371؛ مسائلی، 33-50: 1383ساعد وکیل و عسکري، :؛ 95

یعنی نارسایی در حقوق بشر وجود دارد؛است تا بر خطري که در تئوري سنتی حقوق بشر
این حقیقت نباید نادیده . رو حقوق جدید ضروري استفائق آییم، از این ،هاي اول و دومنسل

کند و زندگی ارزشمند تواند بدون مشارکت در زندگی اجتماعی رشد گرفته شود که فرد نمی
همبستگی متقابل  ،عالوه براین. به برادري، مانند برابري و آزادي نیازمند است ؛هاي انسانهمه

گویی، نیازمند این حقوق جدید براي پاسخ )که به سرعت درحال بوجود آمدن است(جهانی 
ي قابل طرح این است که حقوق نسل سوم و یا حقوق همبستگی، حقوق جمعی ، اما مسئلهاست

  ).Wellman, 2000: 640(است و یا ماهیتی فردي دارد؟
ه ویژه نسل سوم حقوق هاي حقوق بشر، بنسليادبیات حقوق موجود در ایران در زمینه

ترجمانی از مفهوم حقوق بشر بوده و توجه  که بسیار اندك است، صرفًابشر، عالوه بر این
  .نشده استنسل سوم حقوق بشر و مسائل پیرامونی آن مفاهیم نقد تبیین و چندانی به 

ند به تواکه آیا نسل سوم حقوق بشر میدر این مقاله سعی بر آن است تا عالوه بر بررسی این
طور کلی کمک کند یا خیر، به بررسی نسل سوم حقوق بشر و مسائل حمایت از حقوق بشر به

بررسی  در نهایت،.نیز بپردازیممردمو  حقوق جمعینسل، برانگیز در خصوص مفهوم بحث
که  -بر خالف نسل اول و دوم -که ماهیتی جمعی دارد -نسل سوموجود خواهیم کرد که آیا 

  ضرورت دارد یا خیر؟- ندماهیتی فردي دار
                                                                                                                                                                                                                     

1. Collective/ Group Rights
2. Global Interdependence
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مفهوم و ماهیت حقوق همبستگی)الف
براي بررسی مفهوم و ماهیت حقوق همبستگی، نیاز است تا ابتدا به بررسی مفهوم حقوق 

در این قسمت به بررسی مفهوم نسل، حقوق جمعی و حقوق .بپردازیم...جمعی، حقوق مردم و 
  .هاي ارائه شده خواهیم پرداخته و تعریفمردم و ذکر نظرات متفکران برجسته در این زمین

  
»نسل«مفهوم -1

انتقاداتی بر مبناهاي ،براي تمایز میان حقوق بشر »نسل«در خصوص به کارگیري اصطالح 
 ;Alston, 1982: 316(اولین انتقاد از منظر زبان شناختی طرح شده است. مختلفی بیان شده است

Flinterman, 1990: 75-76.(سازد که این معنا را به ذهن متبادر می ،»نسل«يواژهمعمول تعریف
تواند از بین برود و نسل جدید جایگزین شود، لذا هر نسل مییک نسل جایگزین نسل قبلی می

شود که حتی اگر نسل قبلی کماکان چنین این واقعیت را یادآور میهم» نسل«يواژه. آن شود
تر اضر نخواهد بود و نسل جدید بهتر و توسعه یافتهوجود داشته باشد، قابل استفاده در حال ح

کامل متفاوت است و حمایت از به طورحقوق بشر  يبا این حال، این وضعیت در زمینه. است
بسیار ) نسل دوم(اجتماعی و فرهنگی  - و حقوق اقتصادي) نسل اول(حقوق مدنی و سیاسی 

اند و بر خالف هاي قبلی نشدهسلتر از گذشته شده است و هرگز حقوق دیگري جایگزین نمهم
از حمایت  )المللیدر دو سطح ملی و بین(هاي بعدي مفهوم نسل، حقوق نسل اول نسبت به نسل

شود، پیشرفت و تحول ها یاد میکه به عنوان نسل اول از آناینبا وجودثرتري برخوردارند و ؤم
  .هاي بعدي بیشتر استاین نسل نسبت به نسل
هاي حقوق را توضیح تواند نسلیکرد تاریخی به تحول حقوق بشر نیز نمیاز سوي دیگر، رو

سه اصل » 1دو رساله در باب حکومت مدنی«:در کتاب معروفش،  »الك«. دهد و توجیه کند
چه مردم از طریق قرارداد آن. کند؛ حیات، آزادي و مالکیتحقوق فطري بشر را شناسایی می
ند، بلکه حق اعمال و اجراي آن حقوق فطري اهحقوق نبود انداجتماعی به دولت واگذار نموده

 ,Craven(بدیهی است که حق مالکیت یک حق اقتصادي است). Locke, 1988:30-35(بود

حقوق بشر فرانسه و  يبه همین نحو، اسناد قرن هجدهم، به طور مثال؛ اعالمیه). 11 :1995
حقوق بشر و شهروند  ياعالمیه. کنندبه حقوق مدنی و سیاسی محدود نمی مریکا خود را صرفاًآ

به  2يرا در ماده 2حق بر حیات، مالکیت، امنیت و حق مقاومت در برابر ظلم) 1789(فرانسه
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) 1776(استقالل امریکا  يابتدا در اعالمیه ،حق مقاومت در برابر ظلم. اندرسمیت شناخته
 يدر مقدمه. فرانسه تبیین شد 1789يتري در اعالمیهدقیق پذیرفته شد و سپس به صورت

داران نسل طرفکهشگفت آن. 1جهانی حقوق بشر نیز به این حق اشاره شده است ياعالمیه
توان آن را اند، در حالی که میاین حق را جزو حقوق نسل سوم ذکر نکرده ،سوم حقوق بشر

:Cassese,1998(2حقوق جمعی محسوب داشت وجز 154-160.(  
است 3ي دیگري که شاید کمتر مورد بحث بوده است، حق تعیین سرنوشتنمونه

)Cassese,1998: 154; Kirgis, 1994:304 .( اگرچه این حق قبل از تدوین منشور سازمان ملل
 ,Harris, 1998: 113; Kirgis, 1994:304; Brownlie(شدالملل محسوب نمیجزئی از حقوق بین

استقالل  يتوان در اعالمیههاي تاریخی اصل تعیین سرنوشت خود را میریشهاما ، )1985:5
که هم به حقوق بشر و هم حقوق مردم (1790سسان فرانسه در میؤمریکا و فرمان مجلس مآ

هاي بنابراین نمونه). Brownlie, 1985:4,5; Cassese,1998: 11(جستجو کرد.) اشاره کرده است
نتیجه، در . یافت هجدهمتوان در اسناد بنیادین اواخر قرن را می» هانسل«ي عینی حقوق بشر همه

تواند به توجیه یک رویکرد نسلی نسبت به حقوق بشر کمکی تاریخی نمیترتیب وقایع رویکرد 
.کند

هاي متفاوت در اسناد قانونی قرن هجدهم در ها یا نسلاین امر که حقوق بشر متعلق به دسته
هاي هر نسل از این کند که ریشهچنین این استدالل را رد میشوند، همکنار یکدیگر دیده می

ي خود را مبتنی بر نظریه» کارل واساك«. حقوق را باید در سه تحول و انقالب متفاوت یافت
  اولین تحول؛: دهدسه انقالب و تحول ارائه می

). حقوق مدنی و سیاسیحقوق نسل اول؛ (فرانسه با شعار آزادي، برابري و برادري  1789انقالب 
). حقوق نسل دوم؛ حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی(دومین تحول؛ انقالب مکزیک و روسیه 

                                                                                                                                                                                                                     

قوق انسانی را باید با اجراي قانون حمایت ح جا که اساسًااز آن«:جهانی حقوق بشر يبند سوم اعالمیه .1
»کرد تا بشر به عنوان آخرین عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

“Whereas it is Essential, if Man is not to be Compelled to have Recourse, as a Last Resort, to 
Rebellion against Tyranny and Oppression, that Human Rights Should be Protected by the Rule of 
Law”

دارد که اگر مقامات دولتی یک گروه نژادي را در درون سرزمین خود تحت فشار قرار کاسسه بیان می .2
از نظر وي، این گروه حتی مجوز قانونی دارد تا . دهند، آن گروه حق مقاومت در برابر چنین فشاري را دارد

  .ط خاصی متوسل به نیروهاي مسلح شودوجود شرایودر زمانی 
3. Right to Self-determination
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نسل سوم (تحول سوم؛ در زمان معاصر کارل واساك قرار دارد، یعنی آزادي و استقالل مستعمرات 
یراث عمومی حقوق بشر؛ حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق تسهیم در م

توان براي به هر روي، با بررسی گسترش تاریخی حقوق بشر،نمی). Kooijmans, 1990: 315)(بشر
به عالوه، در صورتی که عقاید . ها دلیلی یافتي روشنی میان حقوق بشر و انقالبوجود چنین رابطه

به عنوان مثال، . دتواند توجیه مناسبی باشواساك نمیيشوند، نظریهحاصل از یک انقالب منسوخ 
. دهندسقوط کمونیسم هنوز به حیات خود ادامه میوجوداجتماعی و فرهنگی با - حقوق اقتصادي

اجتماعی و فرهنگی و انقالب  - ي میان ایجاد حقوق اقتصاديبه عبارت دیگر، اگر وجود رابطه
حمایت  روسیه درست فرض شود، این حقوق باید در جهان کنونی بعد از فروپاشی شوروي از

اجتماعی و فرهنگی نه  - توان گفت که حقوق اقتصاديدر نتیجه می. کمتري برخوردار باشند
اجتماعی و  - به عالوه، رشد حقوق اقتصادي. محصول انقالب روسیه هستند و نه وابسته به آن

هاي اروپایی غیر کمونیست، قبل از وقوع انقالب روسیه وجود داشت و بعد از آن فرهنگی در کشور
  .)Donnelly, 1993:128(نیز ادامه یافته است

  
  حقوق جمعی-2

هاي نسل سوم حقوق بشر و حقوق نسل اول و دوم این است که حقوق یکی دیگر از تفاوت
شوند، در حالی که حقوق نسل اول و دوم، به عنوان حقوق نسل سوم، حقوقی جمعی تلقی می

گوید که میان حقوق فردي و جمعی، یدر این خصوص م 1»داینستین«. اندفردي شناخته شده
به (حقوق بشر فردي . شوند، باید قائل به تفاوت اساسی بودکه به صورت مستقیم به بشر اعطا می

شود، در حالی که به هر فرد به صورت شخصی و جداگانه اعطا می) عنوان مثال حق آزادي بیان
تعلق )  هابه گروه اقلیت مثالً(هابه انسانحقوق بشر جمعی به صورت گروهی و مشترك

کند که این حقوق به صورت مشترك از نظر وي، ماهیت حقوق جمعی ایجاب می. گیرندمی
  ).Dinstein, 1976:102-103(اعمال شوند نه فردي

چه حقوق جمعی را از حقوق فردي متمایز دارد که آنتر اظهار میبه صورت دقیق 2»ریورو«
هاي توان اعمال کرد مگر از طریق توافق ارادهرا نمی سازد این است که حقوق جمعیمی

طور که هر دو نویسنده تأکید دارند، حقوق به عالوه، همان). Rivero, 1978(جمعی و بسیار زیاد
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اند و تنها تفاوت میان حفظ نموده 1جمعی کماکان ویژگی خود را به عنوان حقوق بشر مستقیم
ی حقوق فردي به صورت فردي قابل تحقق است و ي اعمال است؛ یعنهاتفاوت در نحوهآن

  . پذیر استهاي جمعی تحققحقوق جمعی از طریق اراده
 :Burgers,1990(با وجود این، تنها حقوق نسل سوم نیستند که صرفاً قابلیت اعمال جمعی را دارند

72; Rich, 1988: 43 .(ن به صورت توانخست آن که، برخی از حقوق بشر نسل اول و دوم را تنها می
ها حقوق فردي هستند، اما از نظر ماهوي و قابلیت اعمال، حقوق جمعی اعمال کرد؛ یعنی هرچند آن

به عالوه، ) انداز این نوع زیآم مسالمتتجمعحقها و حق آزادي انجمن(شوند جمعی محسوب می
ب، حقی به طور مثال، آزادي مذه. هاي جمعی نیز باشدیک حق فردي ممکن است داراي جنبه

از سوي دیگر، برخی از . فردي است، در حالی که اعمال این حق در یک جامعه بعد جمعی دارد
 :de Vey Mestdagh, 1981(ي جمعی، داراي ابعاد فردي نیز هستندحقوق نسل سوم عالوه بر جنبه

49; Rosas, 1995: 252.(  
براساسوجهینتدروگرفتانسانازراآنتوانینمکهاستيبشرحقوقازتوسعهقح«

،کهیاسیسویفرهنگ،یاجتماع،ياقتصاديتوسعهدردارندحقمردمانيهمهوهرانسان،آن
شرکت،ابندیتحققکاملطوربهتوانندیمبشرحقوقويادیبنيهايآزاديهمههاآندر

  ).A/RES/41/128(»شوندبرخوردارهاآنازوکنندکمکهاآنبهکنند،
متضمن این نکته » برخوردار شوند... از توسعه... ن حق دارندمردمايهمهوانسانهر «ت عبار 

.: ك.براي مطالعه بیشتر ر(است که حق توسعه؛ عالوه بر مفهوم جمعی، مفهومی فردي نیز دارد 
Bedjaoui, 1991: 1053.(  نیز صادق است» 2حق بر محیط زیست پاك و سالم«این امر در خصوص .

به صورت یک حق جمعی  هامنشور آفریقایی حقوق بشر و ملتق بر محیط زیست در هرچند ح
 ,Boyle & Anderson(درج شده است، اما در اکثر قوانین داخلی به عنوان حقی فردي لحاظ شده است

به عالوه، بر این نکته تأکید شده است که حمایت از حق بر محیط زیست، در صورتی به  ).12 :1996
 & Boyle(گیرد که به عنوان یک حق فردي در نظر گرفته شودمورد حمایت قرار مینحو مؤثرتر 

Anderson, 1996: 32.(  
کبا «بهترین پاسخ به این ادعا، که حقوق نسل سوم صرفًا ماهیت جمعی دارند، از سوي 

  : داردوي بیان می. مطرح شده است» امباي
                                                                                                                                                                                                                     

1. Direct Human Rights
2. Right to a Clean Environment



  92زمستان ، 41دهم، شمارهوهش حقوق عمومی، سال پانزپژ ي هفصلنام  152

. این دو یکسان نیستند. اشتباه نگیریم2را با حقوق مردم 1باید توجه داشت که حقوق جمعی«
که حقوق مردم، حقوقی جمعی هستند، اما چنان. 3تواند فردي باشد یا جمعیحقوق بشر می

  ).Bedjaoui, 1991: 1053(»همین حقوق ممکن است در اعمالشان کامالً فردي باشند
» دونلی«. توان نتیجه گرفت که تمامی حقوق بشر داراي بعدي جمعی هستنددر نهایت، می

  :گویددر این خصوص می
با نگاهی . نیاز به اقدام جمعی دارندتمامی حقوق بشر براي تحقق کاملشان نسبت به همه،« 

پردازان قرارداد اجتماعی، که براي اولین بار حقوق بشر مدرن را گونه که نظریهبه گذشته، همان
قق کامل حقوق طبیعی انسان تلقی اي براي تحمطرح ساختند و جامعه و دولت را عمدتًا وسیله

 ,Donnelly, 1985: 521; Marie(»توان گفت که این نتیجه بسیار روشن استکردند، میمی

و نسل دوم ) حقوق سیاسی و مدنی ( در نتیجه، این ادعا که حقوق بشر نسل اول). 199 :1986
ل سوم صرفاً حقوق فردي هستند، اما حقوق بشر نس) حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی(

  .ماهیت جمعی دارند، گمراه کننده است
  

حقوق مردم-3
ي اند، تبیین واژهشناخته شده» حقوق مردم«جایی که نسل سوم حقوق بشر به عنوان از آن

» مردم«ي با این حال، گویی منشأ استفاده از واژه. از اهمیت ویژه برخوردار است» مردم«
رسیدن به تعریفی مشترك براي این واژه به نتیجه نرسیده ها براي مشخص نیست، چراکه تالش

  .است
به هر حال، نبود تعریف . اندنویسندگان بسیاري به دشواري تعریف این واژه اذعان داشته

- نخست این. قابل توجیه باشندهاتواند دالیل بسیاري داشته باشد که شاید برخی از آنمشترك می
ي تعریفی دقیق طور کلی، ارائهي حقوق بشر، بلکه بهه تنها در زمینهن» مردم«ي تعریفی از که، ارائه

تنها » مردم«ي به عالوه، واژه. ي علوم اجتماعی نیز بسیار سخت استهایی در زمینهاز چنین واژه
در نهایت، تعاریف مختلفی که از .ي حقوق بشر تعریف دقیقی ندارداي نیست که در زمینهواژه

. شود ممکن است براي حقوق دیگر تعریف مناسبی نباشدحق خاص انجام میمردم بر اساس یک 
تواند معنی متفاوتی در حقوق مختلف مردم داشته می» مردم«ي به عبارت دیگر، واژه
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اي براي هر کدام از حقوق مردم ارائه در نتیجه باید تعاریف جداگانه). Crawford,1988: 170(باشد
داران نسل سوم حقوق بشر باید آن را حل کنند تا عالوه بر رفاي است که طاین مسئله. داد

، »دولت«ي مردم با واژگان دیگر مانند ي خلط معنی واژهجلوگیري از انتقاد، از خطر بالقوه
آثار مخرب خَلط معانی اصطالحات مذکور در ذیل مورد بحث قرار خواهد . جلوگیري کنند

مثًال حق تعیین سرنوشت خود، نیز تعریف قانع (به هر روي، حتی براي یک حق خاص؛. گرفت
يهایی براي ارائهچه امروزه وجود دارد صرفًا تالشارائه نشده است و آن» مردم«اي ازکننده

  .و تعریف مشترکی وجود ندارد  -ها خواهیم پرداختکه در ذیل به آن–اند تعریف بوده
  
  »مردم«تعریف-4

ها متعلق به قابل انتساب به فرد هستند و  به عبارت دیگر، آنحقوق بشر نسل اول و دوم حقوقی 
تواند موجب سوءتعبیر تعریف فرد انسانی چنان روشن و آشکار است که نمی. هر فرد انسانی هستند

ي دولت را فراهم آورد و تعریف واحدي از فرد انسانی براي یا اشتباه شود یا موجبات سوء استفاده
گونه که قبالً گفتیم، تعریفی از مردم که مورد توافق اکثریت اما، همان. اردتمامی حقوق بشر وجود د

  .باشد وجود ندارد و وجود تعریفی واحد براي تمام حقوق مردم ممکن نیست
مطرح شده است 1عمده در خصوص حق تعیین سرنوشت خودبه طور» مردم«تعریف 

)Kiwanuka, 1988: 86 .( مردم در نسل سوم، با وجوداختالفات دلیل این است که از میان حقوق
المللی به ي مفاد حق تعیین سرنوشت، تنها همین حق است که تقریبًا به صورت بینشدید درباره

المللی حقوق مدنی ومیثاق بینهرچند ). Umozurike, 1983: 905(2رسمیت شناخته شده است
ي مردم بر تعیین هر دو حق همه 1966اجتماعی و فرهنگی- المللی حقوق اقتصاديسیاسی، میثاق بین

  .کنندکدام واژه مردم را تعریف و تبیین نمیدارند، اما هیچسرنوشت را اعالن می
توان به معنی گروهی از افراد انسانی است، اما هر گروهی از افراد انسانی را نمی» مردم«

تلقی » مردم«ر حقوق بشر که از نظهر گروهی از مردم براي این» داینستین«از نظر . دانست» مردم«
  :شود، باید دو عنصر داشته باشد؛ عنصر عینی و ذهنی

. مردم بودن باید مشروط به دو عنصر جداگانه باشد، یکی عینی و دیگري ذهنی«
عنصر عینی این است که باید یک گروه قومی یا نژادي داراي تاریخ مشترك وجود 

یک ارتباط قومی یا نژادي از نظر عنصر ذهنی این است که وجود . .... داشته باشد
                                                                                                                                                                                                                     

1. Right to Self-determination
  ).Donnelly, 2003: 148(داند که اعمال آن به صورت جمعی استونلی حق تعیین سرنوشت را حقی فردي مید.2
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الزم است که عادات و رسوم قومی یا یک . کندتاریخی به تنهایی کفایت نمی
  ).Dinstein, 1976:104(»حالت ذهنی در زمان حاضر وجود داشته باشد

ي تعریفی از مردم براي حق تعیین سرنوشت ارائه داده است که داراي دو جنبه» مکینستون«
گروهی که میزان انسجام و تمایز آن : کندگونه تعریف می او مردم را این. عینی و ذهنی است

به قدر کافی قوي است تا سزاوار ) بر اساس عناصر تبار، زبان، مذهب، فرهنگ تاریخ و غیره(
ي چنین تعاریفی که در بردارنده). Makinson, 1988: 75(تخصیص حق تعیین سرنوشت باشد

  : اند و در ذیل تعریفی ارائه گردیده استرد توجه قرار گرفتهعناصر عینی و ذهنی هستند مو
الملل، از جمله حق تعیین سرنوشت، داراي مردم از نظر حقوق مردم در حقوق بین«

  :هاي زیر استویژگی
) 1: هاي مشترك را دارندگروهی از افراد انسانی که تمام یا برخی از این ویژگی*

وحدت ) 4تجانس فرهنگی ) 3ت قوي یا نژادي، هوی)2عقاید و سنت تاریخی مشترك، 
  زندگی اقتصادي مشترك) 7ي سرزمینی رابطه) 6وابستگی مذهبی یا ایدئولوژیک ) 5زبان 

مثالً مردم (گروه باید تعداد مشخصی داشته باشد که نیاز نیست خیلی زیاد باشد *
راد در درون ، اما این تعداد باید بیشتر از یک انجمن متشکل از اف)یک دولت کوچک

  .یک دولت باشد
میل و اش به عنوان گروه،گروه به عنوان یک کل واحد باید نسبت به شناسایی*

  .بودنش آگاهی داشته باشد» مردم«اراده داشته یا از 
هاي مشترك یا هاي دیگري جهت ابراز مشخصهها یا ابزاراحتماًال گروه باید نهاد*
  ).SNS-89/CONF.602/7(»داشته باشد] گروه به عنوان[اش براي شناسایی آن اراده

ترین تعریف موجود است، هر چند سواالتی قابل طرح است از جمله تعریف فوق کامل
که آیا چنین تعریفی در هر موقعیتی و نسبت به تمامی حقوق مردم قابل اعمال است یا خیر؟ این

  .)در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت(
معانی مختلفی از  هامنشور آفریقایی حقوق بشر و ملتدارد که درن میي دیگري بیانویسنده

کند تعریف واحدي از مردم براي تمامی او نیز سعی می. قابل برداشت است» مردم«ي واژه
وي چهار معناي مردم را مورد مطالعه قرار ). Kiwanuka, 1988: 80-101(حقوق مردم ارائه دهد

ي جغرافیایی واحد به دنبال ر درون یک کشور یا محدوهتمامی افرادي که د) 1: دهدمی
هاي مشترك هاي مردمی با مشخصهتمام گروه) 2استقالل سیاسی یا حاکمیت اکثریت هستند، 
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ي یا در یک محدوده) 1مذکور در بند (ي جغرافیایی واحد که در درون یک محدوده
دولت و مردم به عنوان ) 3ت، جغرافیایی که به استقالل یا حاکمیت اکثریت دست یافته اس

دارد که به عالوه، او اظهار می. تمامی افراد در درون یک دولت)4مترادف یکدیگر و  
ي مردم بیش از یکی از چهار معناي مذکور را دارد، هایی در منشور وجود دارد که واژهنمونه

:Kiwanuka, 1988(مثالً در حق توسعه، حق بر صلح و حق بر محیط زیست پاك به ). 100-101
رسد رویکرد این نویسنده بیشتر حل این مشکل است و تعریف واحدي از مردم ارائه نظر می

  .نداده است
ي تعریف و حل این مشکل در خصوص هایی که در جهت ارائهبنابراین، با وجودتالش

نبود  با توجه به. صورت پذیرفته است، این مفهوم کماکان مبهم باقی مانده است» حقوق مردم«
توان گفت تعریف مشترك و عدم توافق در خصوص تعاریف موجود براي تمامی حقوق، می

یعنی (ي تعریف براي هر یک از حقوق مردم به صورت جداگانه استکه بهترین راه حل، ارائه
بدین منظور، الزم است که هر یک از حقوق را جداگانه ). دیدگاهی مشابه رویکرد کیوانوکا

هرچند ممکن . ر داد و مشخص نمود که مردم در هر کدام چه معنایی داردمورد بررسی قرا
شود است این ایراد وارد شود که این امر منجر به ایجاد تعاریف گوناگون از مفهومی واحد می

در پاسخ باید گفت که، . دهد که شامل هر گروهی بشودو مفهوم مردم را به قدري گسترش می
دیگر . ساز استگونه که قبالً ذکر شد، مشکل امی حقوق ، همانتعریف واحد براي تميارائه

و این امر به درستی از سوي این که، برخی از حقوق نسل سوم، صرفًا متعلق به مردم نیستند
توان به برخی از حقوق را می. داران نسل سوم حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار گرفته استطرف

به عبارت دیگر، هر . که لزوماً به معناي مردم نیستند، متعلق دانست ها،ها یا دیگر نهادافراد، گروه
گروهی از افراد انسانی،که مدعی حقی از حقوق نسل سوم هستند، الزم نیست که حتما به عنوان 

  .تلقی شوند» مردم«
  

ضرورت حقوق همبستگی و طرفین آن)پ
وق بشر با خود به ارمغان چه نسل سوم حقاند که آنتأکید داشته» حقوق مردم«طرفداران 

هر چند، . آورده است، حمایت از حقوق بشر در سطح جمعی، عالوه بر سطح فردي است
ها، به عنوان یکی از تابعان اند توضیح دهند که گروهها نتوانستهگونه که قبالً گفتیم، آنهمان

ها وه، آنبه عال. توانند از حقوق نسل سوم برخوردار شوندفعال این حقوق، چگونه می
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توان گفت که لذا می. اند مزیت حمایت از حقوق بشررا در سطح جمعی روشن سازندنتوانسته
توان حقوق نسل سوم را در قالب حقوق فردي تدوین و حمایت اگر بتوان اثبات نمود که می

نمود، حقوق مردم، که بر خالف حقوق فردي تا کنون به صورت روشن تعریف نشده است و 
بدین منظور، به بررسی . ش عمومی قرار نگرفته است، کامالً غیر ضروري خواهد بودمورد پذیر

  .پردازیماین ادعا در مصادیق حقوق بشر نسل سوم می
اجتماعی و فرهنگی نسل دوم؛ انسان به  - حقوق مدنی و سیاسی نسل اول و حقوق اقتصادي

. ي این حقوق فرد انسانی استبه عبارت دیگر، دارنده. صرف انسان بودن از آن برخوردار است
هر : چونی است که عباراتی همالملل بینگواه این امر نیز طرز بیان تمام اسناد قانونی ملی و 

بر اساس . ها هستندموظفان این حقوق دولت. اندشخص، هر انسان، و هیچ کس را به کار گرفته
ي ی و فرهنگی در وهله، حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعالملل بینحقوق 

ها ملزم به رعایت، حمایت و اعمال این حقوق هستندهاست و آني دولتنخست بر عهده
)Shue, 1996:51-60.(  

اما، در خصوص نسل سوم حقوق بشر دارندگان حقوق و موظفان رعایت این حقوق، به 
ها باشند، حتی دولتها ممکن است افراد، مردم، یا آن. راحتی قابل تعیین و شناسایی نیستند

ها را به عنوان دارندگان حقوق بشر و دولت» مردم«هرچند مخالفان نسل سوم حقوق بشر،
آمیز در میان در نتیجه تعیین تابعان نسل سوم حقوق بشر تبدیل به موضوعی مناقشه. اندنپذیرفته

  .موافقان و مخالفان این نسل گردیده است
رت، دارندگان حقوق و موظفان این حقوق، در حق ي ضرودر این قسمت به بررسی مسئله

  .توسعه به عنوان یکی از حقوق همبستگی یا نسل سوم، خواهیم پرداخت
  

ضرورت حقوق همبستگی-1
ها مطرح شده است، این حق بیشتر به با وجودحق توسعه به عنوان حق افراد، مردم و دولت

ردي این حق به شدت مغفول مانده ي فعنوان حق دولت مورد توجه قرا گرفته است و جنبه
که، این حق امروزه در حال فرسایش از و باید پرسید که این حق غیر از درج نتیجه این. است

  اند؟ تعهدات نظري در اسناد ملل متحد و دیگر متون چه کمکی به حمایت از حقوق بشر داشته
گونه نتیجه ین حق ایني اتوان از روند توسعهدر خصوص حق بر محیط زیست سالم نیز می

هر چند این . توان در قالب یک حق فردي مورد حمایت قرار دادگرفت که این حق را نیز می
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به عنوان حقوق مردم آمده است، اما اغلب در  هامنشور آفریقایی حقوق بشر و ملتحق در 
  ).Boyle & Anderson, 1996: 12(حقوق داخلی بر مبناي حق فردي تدوین و حمایت شده است

المللی تمایل بر این است که این حق بین ي معتقد از که در عرصه» مریسلس«عالوه بر این،  
  ).Merrills, 1996: 32(به صورت یک حق فردي مورد حمایت قرار گیرد

چنین، حتی حق تعیین سرنوشت نیز، که در میان حقوق مردم کمترین مناقشه در هم
شود، قی فردي، که به صورت جمعی اعمال میخصوص آن وجود داشته است، به عنوان ح

  ).Donnelly, 2003: 147, 148(محسوب شده است
هاي بیشتري را براي حمایت از حقوق بشر در خالصه، براي این ادعا، که حقوق مردم مزیت

آورد، دالیلی وجود ندارد، لذا اگر نتیجه مقایسه با حقوق فردي نسل اول و دوم فراهم می
تر به بینانهتوان حقوق مردم را در قالب حقوق فردي تدوین و حمایت نمود، واقعبگیریم که می

.ایم و از نظر عملی نیز چنین روشی بهتر خواهد بودموضوع نگریسته
  

  1دارندگان حقوق-2
-این امر خود می. ها باشندنفعان نسل سوم حقوق بشر ممکن است افراد، مردم و دولتذي

داران و مخالفان نسل ي دیگري براي ایجاد تقابل میان طرفم و مسئلهتواند موجب ایجاد ابها
تعدد دارندگان حقوق تنها مسئله نیست، با این حال، برخی از نویسندگان . سوم حقوق بشر باشد

اند، آن حقوق ها تأکید داشتههاي جمعی آنهاي فردي این حقوق و برخی دیگر به جنبهبر جنبه
-به عالوه، ممکن است ذي. اند، یا حقوق دولت مورد مطالعه قرار دادهرا به عنوان حقوق مردم

که این امر نیز خود (نفعان یا دارندگان هر کدام از حقوق نسل سوم از دیگري متفاوت باشد
در این قسمت بر اساس حق توسعه به عنوان یکی از حقوق نسل ). موجب ابهامی دیگر است

  .ن حقوق در نسل سوم حقوق بشر خواهیم پرداختسوم یا حقوق مردم به بررسی دارندگا
  :حق توسعه را به عنوان حقی که؛2ي حق بر توسعه اعالمیه 1ي ماده 1بند 

مردمان حق  ينتیجه و براساس آن هر انسان و همهتوان آن را از انسان گرفت و درنمی«
ها کمک کنند به آن شرکت کنند، ...اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، يدارند در توسعه

ي تابعان حق توسعه همین اعالمیه درباره 2ي ماده. کندتوصیف می .»ها برخوردار شوندو از آن
  :دهدبیشتر توضیح می

                                                                                                                                                                                                                     

1. Right Holders (Active Subjects)
2. UN Declaration on the Right to Development
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فعال  يموضوع مرکزي و اصلی توسعه است و باید شریک و سود برندهشخص انسان-اول
.حق توسعه باشد

و دسته جمعی، با درنظر گرفتن نیاز به احترام کامل  انفرادي يها، به گونهتمامی انسان-دوم
چنین وظایف آنان نسبت به جامعه، که تنها آن هاي بنیادي و حقوق بشر آنان، همبراي آزادي

و بنابراین  دارند،مسئولیت  تواند رضایت آزادانه و کامل انسان را تضمین کند، براي توسعهمی
.ترویج و از آن حمایت کنند ،اسب را براي توسعهباید نظمی سیاسی،اجتماعی و اقتصادي من

که هدف  تدوین کنندملی مناسب يهاي توسعهسیاستوظیفه دارندکشورها حق و- سوم
دار بهبود مداوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد، برمبناي مشارکت آزادانه، فعال و معنی،آن

).A/RES/41/128(ن باشدمزایاي ناشی از آ يآنان در توسعه و در توزیع عادالنه
هاي درحال توسعه و سوسیالیست ي رویکرد اکثریت کشورمتن این اعالمیه نشان دهنده

 :Brownlie, 1989(ها هستندنفعان این حق افراد، مردم، و دولتها ذياست، چه در این کشور

16; Kiwanuka, 1988: 262 .(ي حق هچه در اعالمیاند که تمامی آنهرچند برخی مدعی شده
، اما این حق بیشتر به عنوان )Crawford,1988: 173(استتوسعه وجود دارد، حقوق بشر فردي

ي فردي نیز حقوق مردم یا دولت مورد توجه قرار گرفته است، هرچند شاید در اعمالش جنبه
  ).Bedjaoui, 1991: 1053(داشته باشد

متفاوت از  هاقوق بشر و ملتمنشور آفریقایی حتدوین حق توسعه و طرز بیان در ينحوه
» مردم«این منشور حق توسعه به عنوان حق  22ي در بند اول ماده. ي سازمان ملل استاعالمیه

ي فرد و حقوق بشر علت این امر نیز وجود تفاوت در طرز تفکر درباره. 1توصیف شده است
شود، بلکه به عنوان در آفریقا فرد به صورت مجزا و جدا از دیگران در نظر گرفته نمی. است

  ).Okere, 1984: 148(گرددعضوي از یک گروه، که داراي روح همبستگی است، تلقی می
هاي متفاوتی در این گذشته از وجود اختالف میان اسناد موجود، نویسندگان نیز دیدگاه

هرچند،. نفع حق توسعه استکنند که دولت ذيبرخی نویسندگان تأکید می. خصوص دارند
تواند یک حق فردي دارند که حق توسعه نمیداند، اما بیان میتوسعه را حقی فردي میوي حق 

 :Bedjaoui, 1987: 89, 90; Brownlie, 1989(که قبل از آن حق مردم یا دولت باشدباشد مگر این

16.(  
                                                                                                                                                                                                                     

1.“All peoples Shall have the Right to their Economic, Social and Cultural Development with Due 
Regard to their Freedom and Identity in the Equal Enjoyment of the Common Heritage of the Mankind”
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رویکردي دوگانه نسبت به تابعان حق توسعه دارد و آن را هم فردي و هم جمعی » اسپیل«
حق  -اول:دهدتعریف دو حق توسعه را پیشنهاد می» زیگهات«). Espiell, 1981: 198(داندمی

» دونلی«بر خالف زیگهات، ). Sieghart, 1985: 166(حق دولت بر توسعه  - دومفرد بر توسعه و
کند که حق توسعه به عنوان حق مردم، فقط در صورتی قابل تحقق است که عضویت تأکید می

ناپذیر و فطري از شخصیت انسان در نظر گرفته شود و اگر بخشی جداییدر اجتماع به عنوان 
بگوییم که افراد به عنوان بخشی از ملت یا مردم داراي حقوق بشر هستند، چنین چیزي کامالً 

 :Donnelly, 1985(متفاوت از حقوق فردي است و به هیچ وجه قابل تقلیل به حقوق فردي نیست

حقوقی که قابل تقلیل و تبدیل به حقوق فردي باشند حقوق بشر از نظر وي، تنها ). 495 ,494
از نظر وي، میان حقوق فردي و حقوق ).Donnelly, 1985: 497, 498(شوندمحسوب می

 ,Donnelly(اي وجود دارددهند، لزومًا رابطههایی که یک کل واحد را تشکیل میگروه

تمایل به « :گوید کهوي میتوجه است،جالب » دونلی«به این ادعاي » بجاوي«پاسخ ).1993:136
هایی که در راستاي شود تالشمحدود کردن حق توسعه به فرد یک دام است و باعث می

 ,Bedjaoui(»پذیرد، با مشکل مواجه شوندپذیرش حق توسعه به عنوان حقوق بشر انجام می

1987: 90, 91.(  
گویند که ورود می» بجاوي«به هر روي، مخالفان نسل سوم حقوق بشر در پاسخ به ادعاي

هایی را که براي حمایت از حقوق بشر ي حقوق بشر خودش تالشحقوق مردم به عرصه
دکترین سنّتی . سازدهاي اول و دوم شده است، با مشکل مواجه میفردي موجود در نسل

ي گر تحول تدریجی نظریهحقوق بشر، مخالف ظهور حقوق بشر جدید نیست، چه خود نشان
این دکترین براي حقوق جدید، همانند حقوق قبلی، وجود تابعان فعال و . وق بشر استحق

داند، در حالی که در نسل سوم را ضروري می) یعنی دارندگان حقوق و موظفان(منفعل 
ها نیز جزو حقوق بشر،تابعان به روشنی مشخص نیستند و عالوه بر افراد، مردم و حتی دولت

گونه که قبالً اشاره شد، در خصوص حق به عالوه، همان. شوند میتابعان این حقوق محسوب 
اند یا برخی فقط بر یکی از تابعان تأکید کرده» بجاوي«توسعه، برخی از نویسندگان مانند 

توان در نتیجه می). حق دولت بر توسعه و حق فرد بر توسعه(انددیگر این حق را دو نوع دانسته
مبهم است و در خصوص آن ) در اینجا حق توسعه(م نفعان حقوق نسل سو گفت که ذي

  .توافق وجود ندارد
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  1موظفان-3
ي حقوق بشر، این حقوق به عنوان هر حق بشري حامل یک وظیفه است و در طی توسعه

یا  2تعهدات ممکن است مختلف باشند، مانند تعهدات مثبت. اندآور شناخته شدهالزامتعهدات
ي دولت هستند، اما در ق فردي همیشه این تعهدات بر عهدههر چند در خصوص حقو. 3منفی

، )از جمله مردم(ها این حقوق موظفان مختلفی دارد؛ افراد، گروه» حقوق مردم«خصوص 
  . المللیي بینها و حتی جامعهدولت

ي ي حق توسعه، مسئولیت توسعه را بر عهدهاعالمیه 2ي گونه که قبالً بیان شد، مادههمان
ي عضو این اعالمیه وظیفه دارند تا در این راستا به هادولت. گذاردها میها و دولتگروه افراد،

المللی را با رویکرد تحقق کامل ي بینهاي توسعهصورت جمعی یا فردي قدم بردارند و سیاست
بار دارد که چنین بیان میاین اعالمیه هم). ي مذکوراعالمیه 4ي ماده(حق توسعه تدوین نمایند 

. المللی استبینيها به عنوان اعضاي جامعهي دولتمسئولیت تحقق جهانی حق توسعه بر عهده
به . اندالمللی نیز جرو موظفان این حق در نظر گرفته شدهبه عالوه، دیگر بازیگران عرصه بین

 هاي فراملّیهاي تخصصی آن و حتی شرکتعبارت دیگر، نهادهایی مانند سازمان ملل و نهاد
  ).Chowdhury & de Waart, 1992: 16, 17(اندجزو موظفان این حقوق در نظر گرفته شده

. ها نسبت به توسعه مبهم هستي آني حق توسعه از افراد در خصوص وظیفهانتظار اعالمیه
ي اخالقی ي افراد در خصوص حق توسعه یک وظیفهیکی از نویسندگان معتقد است که وظیفه

اي دارد، اما این تعهد مورد حمایت اش وظیفهي جامعهر فردي نسبت توسعهاز نظر وي، ه. است
حقوق قرار نگرفته است و به همین دلیل چنین چیزي بیشتر شبیه به یک درخواست است تا یک 

ها، از جمله مردم، نیز بر گروهگوید تحمیل چنین تعهديبه عالوه، وي می. تعهد و وظیفه
هر گروهی وظیفه دارد تا در مسیر پیشرفت، خود را توسعه «: استي اخالقی صرفًا یک وظیفه

ها نسبت به توان گفت که مسئولیت افراد و گروهدر نتیجه، می). Umozurike, 1983: 60(»دهد
  .کندها ایجاد نمیتوسعه هیچ تعهد واقعی براي آن

ها نباید به هر آني تعهدي سلبی دارند؛ حق توسعه) موظفان(، تابعان منفعل »اسپیل«از نظر 
طریقی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، مانع روند عادي توسعه شوند، چراکه، این کار نقض حق 

در واقع، او . ها، تعهدي سلبی استي قانونی آناز نظر وي، وظیفه. شودتوسعه محسوب می
                                                                                                                                                                                                                     

1. Duty Bearers /Duty Holders(Passive Subjects) 
2. Positive/Affirmative Obligations:تعهد مثبت یا ایجابی
3. Negative Obligations: لبیتعهد منفی یا س
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جوامع و ي دیگر افراد، معتقد است که موظفان این حقوق صرفًا تعهد دارند تا حقوق توسعه
؛ یعنی هر فرد متعهد به رعایت حقوق بشر )Espiell, 1981: 199(ها را رعایت نماینددولت

در نتیجه، این تعهد سلبی، تعهد . دیگران است و حقوق هر فرد محدود به حقوق دیگران است
  .جدیدي نیست که در حق توسعه ایجاد شده باشد، بلکه بین تمامی حقوق بشر مشترك است

متضمن تعهدي مثبت براي افراد،  1ي همبستگیتوان گفت که نظریهگر، میاز سوي دی
مندي از حق توسعه ها در جهت تعاون و همکاري براي بهرههاي اجتماعی و دولتگروه
ي نیز، مانند دیگر طرفداران و نسل سوم حقوق بشر، همبستگی را مشخصه» استفان مارك«.است

عتقد است که حتی براي تحقق حقوق نسل اول و دوم نیز داند و ماصلی و کلیدي این حقوق می
به عالوه،  این تعهد مثبت نیز همانند ). Marks, 1981: 435-445(حداقلی از همبستگی ضروري است 

شود و در صورت عدم پایبندي به آن آثار قانونی  اي اخالقی محسوب میتعهد قبلی صرفًا وظیفه
اي از همبستگی حاصل از د به عنوان عضوي از جامعه را نمونهتوان تعهدات معمولی افرانمی. ندارد

هر شخصی باید به حقوق دیگران احترام بگذارد، از قانون پیروي . حقوق نسل سوم به حساب آورد
وجود چنین وظایفی، که مورد . کند، مالیات بپردازد و سایر وظایف قانونی خود را انجام دهد

رسد اما به نظر می. ي همبستگی میان اعضاي یک جامعه استدهحمایت قانون نیز هستند، نشان دهن
  .کنندها تحمیل نمینسل سوم حقوق بشر، همبستگی بیشتري را نسبت به قبل بر افراد و گروه

در سطح ملی، هر . ها عالوه بر تعهد سلبی، تعهدي ایجابی نیز دارند، دولت»اسپیل«از نظر 
ها حمایت کند و آن را ارتقا ي آنتا از توسعه دولتی نسبت به شهروندانش وظیفه دارد

دردیباشورهاک«دارد که حق توسعه مقرر میبه عالوه، اعالمیه). Espiell, 1981: 199(ببخشد
هم). 8ماده  1بند (»آورندعملبهتوسعهحقتحققيبراراالزماقداماتي همه،یملسطح

المللی نیز همکاري داشته باشندسطح بینها موظفند تا در چنین گفته شده است که دولت
)Brownlie, 1989: 9; Rich, 1982: 287 (هاي توسعه ي همبستگی این است که کشورو الزمه

ي وظیفه). Alston& Steiner, 1996: 1177(هاي فقیر یاري رسانندي کشوریافته در توسعه
ي حق توسعه درج شده اعالمیه4و  3مواد  1المللی در بند ها به همکاري در سطح بیندولت
هاي در حال توسعه ي سریع کشوري مذکور بر اهمیت توسعهاعالمیه 4ي ماده 2بند . 2است

                                                                                                                                                                                                                     

1. Notion of Solidarity

المللی مناسب براي لیت اصلی و اولیه را براي ایجاد شرایط ملی و بینئوکشورها مس: 1، بند  3ي ماده.2
  .تحقق حق توسعه دارند
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مین وسایل و تسهیالت مناسب این أت برايالمللیبینمؤثرهمکاري«افزاید که تأکید دارد و می
  .»تها ضروري اسفراگیر آن يکشورها به منظور تقویت توسعه

هاي در ي خاصی را به منظور کمک به کشوریافته توسعه هاياده، کشور یا کشوراین م 
هاي در حال حال توسعه در نظر نگرفته است، لذا این اعالمیه در خصوص کمک به کشور

اند تا از سایر اسناد قانونی دلیلی مبنی بر تعهد برخی از مفسران سعی کرده. توسعه ساکت است
ها پیدا ي آنهاي در حال توسعه براي کمک به توسعهنسبت به کشورهاي توسعه یافته کشور

ي ماده 2و  1و بند  2ي ماده 1دارند که بند ابراز می» کویین«و » آلستون«به عنوان مثال، . کنند
اي تفسیر کرد که توان به گونهالمللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را میمیثاق بین 111

 ,Alston, & Quinn, 1987: 186(هاي بیشتر توسعه یافته باشدبراي کشور موجد چنین تعهدي

3ي اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره -ي حقوق اقتصاديبه عالوه، کمیته). 187
المللی براي توسعه و تحقق حقوق همکاري بین«بیان داشته است که ) 2ي ماده 1تفسیر بند (

ي  این امر به ویژه وظیفه. هاستي دولتعهدي براي همهتاجتماعی و فرهنگی - اقتصادي
  ).E/1991/23(»ها را دارندهایی است که موقعیت کمک به دیگر دولتدولت

المللی المللی بیشتر بر اهمیت همکاري بینتوان گفت که در اسناد قانونی بینخالصه؛ می
نیز ) 56و  55مواد (ملل متحد  این امر در منشور. تأکید شده است تا تعهد به کمک براي توسعه

                                                                                                                                                                                                                     

المللی به امید تسهیل تحقق کامل هاي توسعه بینکشورها وظیفه دارند براي تدوین سیاست:1، بند 4ي ماده
  .دهند انجام	ماتی، به صورت فردي و دسته جمعیحق توسعه اقدا

و  همکاري خود و از طریق و اهتمام سعی گردد به متعهد می میثاق این هر کشور طرف: 1، بند 2ي ماده .1
منظور  موجود خود به از حداکثر منابع ـ با استفاده و فنی اقتصادي هايدر طرح ویژه به المللی بین تعاون

 با اقدامات بخصوص مقتضی وسایل يبا کلیه میثاق در این شده شناخته حقوق کامل اعمال تدریجی مینتأ
  .نمایند اقدام گذاريقانون
خود  براي کافی زندگی سطح داشتن را به هر کس حق میثاق این طرف کشورهاي) 1: 2و  1، بند 11ي ماده

 رسمیت به زندگی شرایط بهبود مداوم چنینهم کافی و مسکن ـ پوشاك خوراكشامل اش و خانواده
اتخاذ خواهند کرد و از  تدابیر مقتضی حق این تحقق منظور تأمین به میثاق این طرف کشورهاي.شناسند می
.دارند) قبول(آزاد را اذعان رضایت براساس المللی بین همکاري اساسی اهمیت لحاظ این
باشد منفردًا و از  فارغ از گرسنگی کهاین به هر کس اساسی حق به با اذعان میثاق این طرف کشورهاي) 2	

:اتخاذ خواهند کرد قرار ذیل به مشخصی هاي برنامه از جمله تدابیر الزم المللی بین همکاري طریق
با  و علمی فنی از معلومات کامل خوار و بار با استفاده و توزیع ظتولید و حف هايـ بهبود روش الف	

 مؤثر و استفاده يحداکثر توسعه که بنحوي زراعی نظام یا اصالح و با توسعه تغذیه آموزش اصول ياشاعه
.نمایند را تأمین طبیعی از منابع

) مبتال به(مسائل به با توجه حوائج بر حسب خوار و بار جهان )منابع(ذخایر  يمنصفانه توزیع ـ تأمین ب	
  ).غذا(خواربار يو واردکننده صادرکننده کشورهاي



163حقوق جمعی  یا مردمی : بررسی ماهیت حقوق همبستگی  

هاي نامهچنین در یکی از قطعهم. اجتماعی و فرهنگی است -حقوق اقتصادييهمانند اعالمیه
هاي درحال هاي توسعه یافته را براي کمک به کشورمجمع عمومی سازمان ملل که کشور

اند، متضمن خوها فرا میي منابع طبیعی، به هنگام درخواست آنتوسعه در خصوص توسعه
ي همکاري با این حال، باید پذیرفت که واژه). A/RES/2158 (XXI)(چنین تعهد قانونی نیست

دارد که این اسناد یکی از مفسران بیان می. مستلزم هر گونه کمک فنی، اقتصادي و غیره، است
هاي توسعه را ایجاد کند که بتوان به منظور اعمال فشار بر کشورالمللی ممکن است توقعاتیبین

 ,Kiwanuka(ها استفاده کردهاي در حال توسعه از آني کشوریافته در جهت کمک به توسعه

وجود یک تعهد به چیزي بیش از شاید چنین چیزي درست به نظر برسد، اما به). 272 :1988
ها ي دولتالملل شواهدي مبنی بر رویهگوید که در حقوق بینمی» ریچ« .یک توقع نیاز داریم

وي معتقد است شناسایی . هاي در حال توسعه وجود داردي کشوربراي کمک به توسعه
الملل عرفی و پاسخ مداوم، گسترده و منسجم به هاي در حال توسعه بر اساس حقوق بینکشور

ها مورد اجابت قرار ضرورتی ندارد که تمامی درخواست. ها دلیلی بر این امر استمشکالت آن
 :Rich, 1982(مؤثر واقع شده باشند ها لزومًاآنيانجام گرفته در خصوص همهگیرد یا اقدامات 

302-314.(  
هاي ي کشورالمللی بر عهدهرسد براي این سوال که آیا تعهدي بینبنابراین، به نظر می

توان کشورهاي در حال توسعه وجود دارد یا خیر، نمیيتوسعه یافته براي کمک به توسعه
.مورد توافق همگان یافتپاسخی مشترك و 

  
  نتیجه

ي خود است و در این مسیر توسعه، باید عالوه بر ي توسعهحقوق بشر در مراحل اولیه
در این مقاله قصد داشتیم تا در خالل  . ي حقوق موجود،حقوق جدید نیز ایجاد نمودتوسعه

ي بشر نتیجهروشن سازیم که آیا نسل سوم حقوق بررسی و نقد مفهوم نسل سوم حقوق بشر،
  ي حقوق بشر است؟توسعه

داران لذا، اگر طرف. شونددر حقوق بشر سنّتی فقط حقوق فردي جزو حقوق بشر تلقی می
توانستند این حقوق را همانند حقوق فردي به نحوي روشن و بدون نسل سوم حقوق بشر می

که عالوه بر مه اینتر از هداد و مهمابهام تدوین نمایند، تحولی عظیم در حقوق بشر رخ می
  .مند گردندتوانستند از این حقوق بهرهها نیز میافراد، مردم و دولت
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تواند مفید هایشان میهاي مختلف بر اساس ویژگیهر چند تقسیم بندي حقوق بشر به دسته
براي مثال، تمامی . تواند همیشه درست باشدبندي نمیباشد، اما باید توجه داشت که این تقسیم

مدنی و سیاسی به ضرورت  جزو حقوق منفی یا سلبی نیستند و  هر حق مدنی و سیاسی  حقوق
اجتماعی و فرهنگی ضرورتاً حقوق مثبت  - لزوماً جزو حقوق نسل اول نیست یا هر حق اقتصادي

  .نیستند
ي حاضر سعی بر آن بود تا نشان دهیم که مفاهیم اساسی نسل سوم حقوق بشر، یا در مقاله

مانند مردم و تابعان نسل (اند یا به خوبی تعریف و تبیین نشده) مانند همبستگی(جدید نیستند
در نهایت به این سوال رسیدیم که آیا وجود نسل سوم حقوق بشر و حقوق ). سوم حقوق بشر

راه مردم براي حمایت بهتر و مؤثرتر از حقوق بشر ضروري است؟  اگر بگوییم خیر، چندان بی
توان به صورت حق فردي مورد خی از این حقوق، از جمله حق توسعه را میایم، زیرا برنرفته

  .اندچه برخی از نویسندگان بر این نکته تأکید داشتهحمایت قرار داد، چنان
ي تکاملشان و در به هر حال باید توجه داشت که حقوق نسل سوم هنوز در مراحل اولیه

  .تبیین و حمایت شوند گیري هستند تا در آینده به شکل بهتريحال شکل
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