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چکیده
هاي المللی دولتقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم محتواي تعهدات بینمیثاق حقوق ا

هاي فاقد المللی به دولتخواهد تا با همکاري و مساعدت بیناز آنها می2عضو در ماده 
ترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق مساعدت امکانات الزم براي تحقق عالی

المللی گویاي ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از بینتعهد به ارائه کمک و مساعدت. دهند
کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی . باشدمیثاق می

هاي عضو میثاق نه تنها متعهد به اجراي مفاد میثاق دارد دولتتعهدات ناشی از میثاق اعالم می
هایی که بر ه متعهدند مقررات میثاق را نسبت به سرزمیندر قلمرو سرزمینی خود هستند، بلک

هاي دولت. آنها داراي کنترل مؤثر هستند و یا تحت صالحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند
عضو میثاق باید با بکارگیري امکانات مالی و فنی موجود خود حداکثر تالششان را به عمل 

و فرهنگی در سایر کشورها کمک و مساعدت آورند تا به تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی 
نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه 

ولی اگر در صورت . حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نیست
، از ایفاي این تعهدات قصور نماید، فراهم بودن شرایط و برخورداري از امکانات مالی کافی
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مقدمه.1
بحث پیرامون اجراي فراسرزمینی میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و تعهدات 

عضو میثاق نسبت به افراد و متأثر از آن، به منزله بحث درباره تعهداتی است که هر دولت
تعهدات «چنین تعهداتی را در اصطالح . هاي خارج از قلمرو سرزمینی خود بر عهده داردگروه

در رابطه با قلمرو 1969کنوانسیون حقوق معاهدات وین 29در ماده . گویندمی1»فراسرزمینی
اردي که از معاهده یا از به استثناي مو«المللی آمده که مکانی تعهدات ناشی از معاهدات بین

طرق دیگر، قصد دیگري استنباط شود، یک معاهده براي هر دولت عضو در تمامی قلمرو آن 
المللی حقوق بشري را به دامنه اجرایی معاهدات بین2اصل صالحیت سرزمینی. »الزامی است
امات ناشی در این ماده به صراحت اعالم نشده که الز. سازدهر دولت محدود می3سرزمین ملی

توان لذا می. المللی فقط محدود به قلمرو سرزمینی هر دولت عضو استاز یک معاهده بین
المللی به معناي انکار قابلیت اجراي گفت که شناسائی اجراي سرزمینی معاهدات بین

.المللی نیستفراسرزمینی تعهدات ناشی از یک معاهده بین
شود اما برخالف میثاق حقوق المللی اشاره میینهر چند در میثاق به همکاري و مساعدت ب

المللی لیکن دیوان بین4.نشده است» صالحیت«یا » سرزمین«ي صریحی به مدنی و سیاسی، اشاره
دادگستري در قضیه معروف دیوار حائل برقابلیت اجرائی فراسرزمینی میثاق دوم اذعان کرده و 

اي درباره ي، اجتماعی و فرهنگی متضمن مقررهالمللی حقوق اقتصادبیان داشته که میثاق بین
.محدوده اجرایی آن نیست

بوده و در کند که داراي قلمرو اجراي سرزمینیهایی را تضمین میهر چند میثاق حق
هایی که دولت شوند، اما نسبت به سرزمینهاي تحت حاکمیت دولت عضو اعمال میسرزمین

از ). هاي اشغالیمثل سرزمین(باشد نیز قابلیت اجرائی دارند میدار عضو موقتاً اداره آنها را عهده
میثاق اقدامات انتقالی را براي 14ماده «دارد که المللی دادگستري اعالم میرو دیوان بیناین

کند که دولت عضو میثاق نتوانسته است آموزش ابتدایی اجباري و رایگان بینی میمواردي پیش
). ICJ, 2004: para.112(» هاي تحت صالحیتش تضمین کندسرزمینرا در سرزمین ملی یا در

در اختالف کنگو و اوگاندا ضمن تأیید موضع قبلی خویش اعالم 2006دیوان همچنین در سال 
المللی حقوق بشري حتی درباره اقدامات انجام شده توسط یک دولت در اسناد بین«کرد که 

,ICJ(» شودهاي اشغالی نیز اجرا میدر سرزمیناجراي صالحیت فراسرزمینی خویش به ویژه 

1. Extraterritorial Obligations.
2. Ratione Loci.
3. Metropolitan Territory.

هاي عضو میثاق متعهدند حقوق شناسایی شده دولت«دارد که المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میمیثاق بین2ماده 1بند . 4
.»سرزمین و تحت صالحیت خود رعایت و تضمین کننددر این میثاق را نسبت به کلیه افراد حاضر در
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2006: para.217.(
دهد که قلمرو اجرایی تعهدات حقوقِ بشري نشان می» تحت صالحیت«کاربرد اصطالح 

شود که تحت کنترل مؤثر ها منحصر به سرزمین آنها نیست و شامل هرگونه سرزمینی میدولت
روپایی حقوق بشر نیز مؤید آن است که معاهدات ي قضایی دیوانِ ارویه. آن دولت قرار دارد

دهد که در چارچوب سرزمینی و ها را نسبت به افرادي تسرّي میحقوق بشري تعهدات دولت
تواند به واسطه در این حالت مسئولیت بین المللی دولت می. تحت صالحیت آنها قرار دارند

ر خارج از قلمرو سرزمینی آن به هاي کارگزاران آن دولت که آثاري را دها و ترك فعلفعل
).ECtHR, 1995: para 52(وجود می آورند، مطرح شود 

المللی ، در یک گردهمایی که توسط دانشگاه ماستریخت و کمیسیون بین2011سپتامبر 28در 
اصول ماستریخت در «الملل و حقوق بشر حقوقدانان برگزار شد، گروهی از متخصصان حقوق بین

را تدوین » ها در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیاسرزمینی دولتمورد تعهدات فر
این اصول راهنما گویاي توسعه و تحوالت موجود در عرصه حقوق اقتصادي، اجتماعی و . کردند

. ها در این زمینه استفرهنگی بشر و تبیین ماهیت فراسرزمینی تعهدات حقوق بشري دولت
ها در هرجا و ید دوباره بر آزادي و برابري حیثیت ذاتی انسانکنندگان این اصول با تأکتدوین

شمول و هاي بشري بدون تبعیض و با تأیید اینکه حقوق بشر، جهانبرخورداري از حقوق و آزادي
ها متعهد به رعایت، همه دولت«کنند که اند، اعالم میغیرقابل تفکیک، وابسته به هم و با هم مرتبط

شر از جمله حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی هم در حمایت و اجراي حقوق ب
در ).Maastricht Principles, 2011: Guideline 3(» سرزمین خود و هم به صورت فراسرزمینی است

: شوددر راستاي اهداف این اصول، تعهدات فراسرزمینی شامل می«این اصول اشاره شده است که 
هاي یک دولت در داخل یا خارج از سرزمین آن که ها و ترك فعلتعهدات مرتبط با فعل) الف

» ...گذارند؛ مندي از حقوق بشر در خارج از سرزمین آن دولت بر جاي میآثاري را بر بهره
)Maastricht Principles: 2011, Guideline 8 .( کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز خاطر

این . هاي عضوآثاري را به بار آورداست در ماوراي مرزهاي دولتکند که میثاق ممکن نشان می
بحث این است که . رهیافت به تدریج در تفاسیر عمومی و مالحظات نهایی کمیته، توسعه یافته است

اگر اقدامات سلبی و ایجابی یک کشور باعث نقض حقوق بشر در خارج از قلمرو شود، آیا این 
کند یا خیر؟ طبق اصول ماستریخت چنین اقداماتی ماهیت ی میدولت از عمل به تعهداتش کوتاه

.توانند آثاري را در فراسوي مرزهاي ملی کشورها پدید آورندفراسرزمینی دارند و می
در این مقاله قصد داریم که به تحلیل محتوا و مبانی حقوقی تعهدات حقوق بشري 
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فرهنگی، قلمرو فراسرزمینی میثاق فراسرزمینی، رویکردهاي کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و
المللی ناشی از عدم متابعت از تعهدات فراسرزمینی ناشی و ابعاد آن و در آخر آثار حقوقی بین

.از میثاق بپردازیم

المللمبانی حقوقی صالحیت فراسرزمینی در حقوق بشر بین.2
هادولت.استهخوردگرهتیحاکممفهومباربازیدازالمللنیبدرحقوقتیصالحمفهوم

موسعیصورته خود را بتی، حاکمیشخویتیتوسعه قلمرو صالحقیاز طرکوشندمیهمواره 
ت،یصالحاعمالبوده که قتیحقنیگواه ازینیالمللنیبییقضاهیرو.بگذارنداجرابه

ناظر کسویالملل ازنیحقوق بدولت درتیصالح1.استدولت تینوع اعمال حاکمنیبارزتر
در نظام یاقداماتاتخاذمتضمن گر،یدياست و از سوییو اجراییقضا،ینیاقدامات تقنبر 

القاعده یعل.اوردیبوجودبهیمليهامرزيرا در ماورايتواند آثاریاست که میداخل
يتسریمليمرزهايبه ماوراهرگاهواوستینیسرزمهر دولت محدود به قلمروتیصالح

يمعنابهینیفراسرزمتیصالحاصل.گیردمیکشورها قرار ریساتیکمدر تعارض با حاابد،ی
تواندیمکهياگونهبهاستآنینیسرزمقلمرويماورادرکشورکییداخلنیقوانياجرا

) Malcolm N. Shaw, 2008: 688(بزنددامنهادولتگریدیملتیصالحباراییهاتعارض
المللنیبدرحقوقنیقوانبودنینیسرزمکیکالساصلازعدولینوعبهاصلنیاياجرا
2.است

،گیردنمیقرار حیصریالملل مورد شناسائنیدرحقوق بینیفراسرزمتیچند اصل صالحهر
یجهانتیصالحاصل؛استمفهوم نیایضمنرشیپذيایگوکهدارندوجوديمواردکنیل

جو،يماورايفضاوآزاديایدرهمچونآزاديفضاهاوجود،یالمللنیباتیجنابیتعقدر
الملل عام نیقواعد آمره حقوق بمفهومظهوروبشردوستانهوبشرحقوقبهشمولجهاناحترام
.ستمدعانیاشاهد

مانند ینیادیبا اصول بنبشرحقوقهمچون ییهادر عرصهینیفراسرزمتیصالحرشیپذ
زینهادولتیالمللنیبهیرواشد؛بمی و منع مداخله در تعارض یارضتیتمامت،یاصل حاکم

یکی از بارزترین اشکال اعمال قدرت حاکمه را اعمال شرقیگرینلندالمللی در قضیه دیوان دائمی دادگستري بین. 1
.)11: 1390یاسرضیایی، : (صالحیت دانسته است؛ به نقل از

در قوانین این کشورها . کنندصل صالحیت فراسرزمینی حمایت میکشورهایی مانند آمریکا، کانادا، آلمان و فرانسه از ا. 2
کمیسیون اروپائی نیز . اصل صالحیت فراسرزمینی بطور عمده در قوانین راجع به حقوق رقابت مورد توجه قرار گرفته است

را به ) Essential Effects(یمعاهده رم به صراحت دکترین آثار اساس81مندرج در ماده » اصول حقوق رقابت«بر اساس 
هاي ضدرقابتی در خارج از اتحادیه اروپایی که بازارهاي جامعه عنوان ابزاري براي اعمال صالحیت فراسرزمینی علیه رویه

).Messen, 1992: 8-10: (به. ك. براي مطالعه بیشتر، ن. دهند پذیرفته استاروپا را تحت تأثیر قرار می
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،موضوعهالمللنیبحقوقبهمراجعهبااما؛ ستیننهیزمنیدر ایعرفقاعدهيریگشکلدیمؤ
بهتحاصربهمتحدمللمنشوردر.آورددسته بادعانیاتیتقودررا يتوان شواهدیم

نیادیبناصلبهاشارهبا1ماده3بندیاشاره نشده ولینیفراسرزميبشرحقوقتعهداتوجود
يحصول همکار]متحدمللهدف [«که داردیممقرراز حقوق بشرشمولجهانتیحما

وبشردوستانهاییفرهنگ،یاجتماع،ياقتصادتیخصوصبایالمللنیبمسائلحلدر یالمللنیب
»...استثیحهراز ضیهمه بدون تبعيبرانیادیبنيهايوآزادبشرحقوقبهاحترامشبردیپ

بشرحقوقبهشمولاحترام جهاندیباسازمانمنشور،56و55موادطبقنیبراعالوه
جداگانهومشتركاقدامقیطرازدیبامهمنیاودهدارتقاءراهمهيبرانیادیبنيهايوآزاد

.ردیگانجامسازمانبايهمکاردر
تعهداتمنشور متضمن 55ماده معتقد است که بند جبرونو سیمادر این ارتباط پروفسور 

ها بنابراین، دولت؛ ی است که ناظر بر اتخاذ اقدام براي پیشبرد رعایت حقوق بشر استنیادیبن
به اعتقاد . متعهدند که به طور فردي و جمعی در راستاي پیشبرد احترام به حقوق بشر اقدام کنند

اند، لذا چالش جهانی همراه بودهاز آنجا که تعهدات ملی حقوق بشري با پذیرش تقریبی«ایشان 
شمول حقوق بشر در ، با اصل پذیرش جهان)فراسرزمینی(المللی برانگیز خواندن تعهدات بین

در 1»اقدامات مشترك و جداگانه«استفاده از عبارت .)Simma, 1994: 794(» تعارض است
دهد که ، نشان میمنشور55در کنار مفاد بند ج ماده 56همکاري با سازمان ملل در ماده 

همچنین . هاي عضو داراي تعهدات حقوق بشري در ماوراي مرزهاي ملی خود هستنددولت
از یکسو بر ماهیت فراسرزمینی 55در بند ج ماده » داخلی«به جاي » شمولجهان«استفاده از لفظ 

این تعهدات داللت دارد و از سوي دیگر به طور ضمنی گویاي جایگاه اصل منع تبعیض در
ها نه تنها باید احترام به حقوق بشر شهروندان خود را ارتقا منشور ملل متحد است، زیرا دولت

.دهند، بلکه باید به طور جهانی این حقوق را رعایت کنند
3شمارهیعمومریتفسدرزینیفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقتهیکممنشور،برعالوه

شرح داده لیتفصبه رایفرهنگویاجتماع،ياقتصادقحقوثاقیمعضويهادولتتعهداتتیماه
قیطرازويفرداقداماتاتخاذباره در2ماده1بنددرهادولتتعهدبهمشخصطوره بتهیکم.است

پرداختهثاقیمدرمندرجحقوقتحققيبراياقتصادویفنابعاددریالمللنیبمساعدتويهمکار
رهگذرازکهدانستهیمنابعبرمشعرراپاراگرافنیادر»دموجومنابع«عبارتتهیکم.است

يبرایالمللنیبيهمکارمنشور،56و55موادبهتیعناباوشوندیمحاصلیالمللنیبمساعدت
تعهدنیا.کندیمقلمدادهادولتهمهيبرايتعهدرایفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقتحقق

1. Joint and Separate Action.



95زمستان، 53، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه178

.برخوردارندهادولتریسابهمساعدتيبراالزمامکاناتازکهتاسییهادولتمتوجهژهیوبه
دارداشارههرکشوردر،موجودمنابعبههم"موجودمنابعحداکثرتا"عبارت«کند یماعالمتهیکم

اریاختدریالمللنیبمساعدتويهمکارقیطرازویالمللنیبجامعهيسوازکهیمنابعبههمو
.)(CESCR, 1990: para.13»استدولت

الملل و مفاد منشور و اصول مسلم حقوق بین56و 55خواهد تأکید کند که طبق مواد کمیته می
المللی براي تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعی تعهدي براي همه خود میثاق، همکاري بین

ه کامل مجمع عمومی و ضرروت توج) 1986(کمیته با اشاره به اعالمیه حق توسعه . هاستدولت
کمیته تأکید . گذاردهاي عضو به اصول شناخته شده درآن، بر اهمیت این اعالمیه صحه میدولت

هاي المللی فعاالنه از سوي کلیه دولتکند که در فقدان یک برنامه همکاري و مساعدت بینمی
ت عضوي که قادر به انجام آن هستند، تحقق کامل حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به صور

).CESCR, 1990: para.14(یک آرمانِ محقق نشده، در بیشتر کشورها باقی خواهد ماند 
الملل المللی به عنوان یک تعهد ناشی از حقوق بینکمیته در این تفسیر بر تعهد به همکاري بین

توان شود، ولی میتفکیک قائل نمی» همکاري«و » مساعدت«هرچند کمیته بین . کندعام تأکید می
تر و به معناي روابطی است که منافع و امتیازات متقابل براي که همکاري اصطالحی موسعگفت
هاي همکاري کننده به دنبال دارد، اما ارائه مساعدت اقدامی یکجانبه است که مستلزم تالش از دولت

).Coomans, 2011: 10(سوي یک دولت و به نفع دولت دیگرست 
قوق افراد معلول متضمن مقرراتی است که به همکاري در کنار این اسناد، کنوانسیون ح

در ارتباط با حقوق اقتصادي، اجتماعی «مقرر شده که 4ماده 2در بند . المللی اشاره کرده استبین
و فرهنگی، هر دولت عضو متعهد است تا با حداکثر منابع خود و در مکانی که نیاز باشد، در 

و بدون توجه به حصول تدریجی و کامل این حقوقالمللی و با عطف چارچوب همکاري بین
شود، الملل به سرعت اجرا میلطمه به تعهدات مندرج در این کنوانسیون که طبق حقوق بین

.»اقداماتی کنند
المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، این ماده فقط میثاق بین2ماده 1برخالف بند 

از آنجا که امروزه . »المللیهمکاري و مساعدت بین«د، نه کناشاره می» المللیهمکاري بین«به 
به عنوان بخشی از همکاري ) و بشردوستانههاي فنی، پولیدر حوزه(المللی مساعدت بین

شود، این اختالف بعید است که گویاي فضاي محدودتري براي تعهدات المللی قلمداد میبین
,Joseph and Mcbeth(فراسرزمینی به حساب آید  2010: 81.(

ها المللی و توسعه آن جهت حمایت از تالش دولتکنوانسیون بر اهمیت همکاري بین32ماده 
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هاي توسعه کنوانسیون تدوین برنامه. کندبراي تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون مزبور تأکید می
راي المللی که جامع و کامل بوده و براي افراد معلول در دسترس است و اقداماتی ببین

هاي فنی و انتقال تکنولوژي را هاي علمی و فراهم ساختن مساعدتسازي، تسهیل همکاريظرفیت
هاي اي به تعهدات هر یک از دولتدر این ماده اشاره شده که مقررات هیچ خدشه. داندالزم می

اهمیت قسمت پایانی این ماده از. عضو براي اجراي الزامات ناشی از این کنوانسیون وارد نمی کند
هایی که در مورد تعهدات فراسرزمینی وجود دارد، اشاره خاصی دارد، زیرا به برخی از نگرانی

خود را از بار ) هاي فقیرتربه ویژه دولت(ها کند، از جمله اینکه با پذیرش این تعهدات، دولتمی
حقوق مندرج توانند مدعی شوند که براي اجرايدانند چون آنها میاي معاف میتعهدات معاهده

در این ماده تأکید اصلی بر روي تعهد . انددر معاهدات حقوق بشري نیازمند دریافت منابع خارجی
.اولیه دولت سرزمینی براي متابعت از تعهدات خویش و اجراي عناصر آن است

المللیرویه مراجع قضائی بین.3
المللی نیز ه قضائی بینبحث تعهدات فراسرزمینی در برخی موارد از سوي مراجع قضائی و شب

المللی حمایت کننده از حقوق بشر تعهداتی را بر اند که معاهدات بینبررسی شده و تأیید کرده
دیوان بین المللی دادگستري . هاي فراسرزمینی هستندکنند که داراي جنبههاي عضو بار میدولت

که یک نظام آپارتاید در نوبیاعالم کردکه آفریقاي ج» نامیبیا«در نظریه مشورتی خود در قضیه 
لذا این . المللی خود به موجب منشور را نقض کرده استکشور همسایه خود دارد، تعهدات بین

حقیقت که آفریقاي جنوبی در خارج از سرزمین خود این اقدامات را انجام داده، نافی مسئولیت 
.گذارددات خود را زیر پا میاین دولت نبوده و دیوان به این نتیجه رسیدکه آفریقاي جنوبی تعه

دیوان همچنین در نظریه مشورتی خود در قضیه دیوار حائل نیز ارتباط تعهدات ناشی از 
درباره میثاق حقوق مدنی و . معاهدات حقوق بشري که اسرائیل عضوآنهاست، بررسی کرده است

حیتش در خارج از سیاسی دیوان اعالم کرد که میثاق نسبت به اقداماتی که اسرائیل دراجراي صال
همچنین در مورد میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و . اش انجام داده، اجرایی استقلمرو سرزمینی

سال تحت صالحیت سرزمینی اسرائیل 37هاي اشغالی براي بیش از سرزمین«فرهنگی اظهار کرد که 
رائیل نسبت به مقررات گر، اسدر اجراي اختیارات خود به عنوان اشغال. گر بودندبه عنوان اشغال

کمیته ). ICJ, 2004: paras.111-112(» شودمیثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متعهد می
توان مسئولیت نمی«حقوق بشر نیز در دعوائی که علیه دولت اروگوئه مطرح شده بود اعالم کرد که 

اجازه دهد درسرزمین هاي عضو میثاق را به صورتی تفسیر کرد که به دولت2مقرر در ماده 
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ها را در سرزمین خودشان توانند همان نقضهاي دیگر میثاق را نقض کنند، حال آنکه نمیدولت
).Human Rights Committee, 1981: para. 12 (3((» مرتکب شوند

هاي عضو در خارج از سرزمین دیوان اروپائی حقوق بشر نیز معتقد است که اقدامات دولت
هاي بنیادین برخالف تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و آزاديآنها ممکن است 

علیه ترکیه، دولت ترکیه استدالل کرد که این دعوا پذیرفتنی است چرا لوئیزیدودر قضیه . باشد
اما دیوان به صراحت اعالم کرد که ؛شوداي خارج از قلمرو ترکیه مربوط میکه به منطقه

. تواند به فراتر از قلمرو سرزمینی آن تسري یابدقبال اقداماتش میمسئولیت یک دولت در 
هاي عضو ممکن است نسبت به اقدامات کارگزاران خود که خواه دولت«دیوان بیان کرد که 

آورند، شان به بار میدر داخل یا در خارج از سرزمین است و آثاري را در بیرون از سرزمین
,Loizidou Case(» مسئولیت دارند 1995: para.62.(

ابعاد قلمرو فراسرزمینی میثاق حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی.4
اصلازنکهیارغمبهیفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقثاقیمعضويهادولتتعهدات

یاجرائآستانهازتعهداتنیاکنیلکنند،یمتیتبعالمللنیبحقوقدربودنینیسرزمیکل
ینیسرزمقلمرودرواقعافرادبهنسبتتنهانهتعهداتنیاواقعدر.رارندبرخوزینینیفراسرزم
ییاجرازیندارندقراردولتتیصالحتحتيهانیسرزمدرکهيافرادبهنسبتبلکهدولت،

.داردداللتآنینیفراسرزمياجراتیقابلبرثاقیمدریالمللنیبيهمکاربهاستناد.است
سطحدرحقوقنیاياجراوتیحمات،یرعابهتعهدمستلزمیلمللانیبمساعدتويهمکار

یاقداماتیداخلنظامدرخودتیحاکمقدرتبهاستنادبادینباهادولترونیااز.استیالمللنیب
متأثرکشورهاریسادررایفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقازيمندبهرهکهاتخاذ کنندرا

راحقوقنیاازيمندبهرهکشورهاریسابرجانبهکیيهامیتحروضعبانکهیاجملهاز،سازند
کییجابیااییسلباقداماترونیااز.بکشندچالشبههدفکشوردرمیرمستقیغایمیمستق

.کندجادیایمليمرزهايماورادررايآثارتواندیمدولت
در.استیالمللنیبمساعدتويهمکاربهتعهدثاق،یمینیفراسرزمبعدنیمهمتربنابراین 

درعضويهادولتکاستیجبرانيبرایلیتکمراهکارکیمثابهبهیالمللنیبيهمکارثاق،یم
منابعافتیدرامکانهايهمکارنیاچارچوبدر.تدبیر شده استثاقیمازیناشتعهداتانجام

ثاق،یمهمکاري دربعدنیرمهمت. داردوجودازمندینيکشورهايبرایفنویماليهاکمکو
یافتگیتوسعهلحاظازکهاستعضويهادولتانیمياقتصادویفنیالمللنیبيهمکارمقوله
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ثاقیم2مادهریتفسدراختالف.استتعهدنیانبودنایبودنیالزام،مهم.ستندینبرابرهمبا
وجود نظراختالفدتعهنیایآمرانگخصلتخصوصدرعضويهادولتنیبکهشدهباعث
.شودگرفته هادولتيسوازیمتفاوتمواضعوداشته

تیکلبرکهاستثاقیمازیناشینیفراسرزمتعهداتیجابیابعد،یالمللنیبيهمکاربهتعهد
عضويهادولتیعنیاست،لهیوسبهتعهداتنوعازتیماهبه لحاظ تعهدنیا.ناظر استثاقیم
يهايهمکارگسترشویفنویماليهاکمکياعطاقیطرازبکوشندتادشونمیمتعهدثاقیم
ریسادریفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقتحققبهافتهیرسازمانیغایافتهیسازمانیالمللنیب

يتسرییهاتیوضعبهثاقیمینیفراسرزمقلمروگر،یدیطرفاز. کنندمساعدتعضويکشورها
جملهاز.استخوردهگرهدولتکیکارگزارانونهادهایاجرائایینیتقناقداماتباکهابدییم
آثارتواندیمکهکرداشارهخاصيکشورهیعلآناعمالویمیتحرنیقوانوضعبهتوانیم

،هدفکشورشهروندانیشتیمعویبهداشت،یاجتماع،ياقتصادتیوضعبریفاحشبالقوه
انیزيآثارآنهایمیتحرنیقوانکهکنندنیتضمراجهینتنیادیابهادولتمواردنیادر.بگذارد

.نگذارد،هدفکشوریانسانتیجمعیرفاهویشتیمع،یبهداشتتیوضعبربار
عنوانبهدارد،کنترلگریددولتنیسرزمبریعملوموقتطوربهي کهکشورهمچنین 

بهنسبترايبشرحقوقیالمللنیبنیموازباشدیمملزمدوفاکتوصورته بحاکمهدولت
نیايبرامثالنیبارزتر.کننداعمالخودتیصالحتحتيهانیسرزمدرساکنتیجمع
بررایاشغاليهانیسرزمادارهموقتبطوراشغالگرقدرت.استینظاماشغالحالتت،یوضع
شمردهمحترمرایاشغالیاراضنیساکنیانسانحقوقاشغالدورهطولدرستیبایموداردعهده

اجتناب،کندتهدید میرايبشريهاحقتیتمامازيمندبهرهوتحققکهیاقداماتانجامازو
:میپردازیممواردنیایبررسبهادامهدر.ورزد

هاتحریم. 4- 1
جانبه یا چندجانبه علیه یک دولت یا نهادها و اشخاص تحت تحریمها خواه به صورت یک

ف اعمال فشار اقتصادي، سیاسی، تجاري، نظامی و مالی بر کشور هدف وضع می کنترل آن و با هد
.شوند

تواند باعث نقض حقوق بنیادین بشري شهروندان کشور هدف شود ها میاعمال این تحریم1
از جمله حق حیات، حیثیت ذاتی انسان، برخورداري از استاندارد مناسب زندگی، دسترسی به 

ي از محیط زیست پاك، دسترسی به غذاي مقوي و کافی، حق بر سالمت مندداروهاي اساسی، بهره
ها جانبه هم که دولتهاي اقتصادي یکهمچنین تحریم). 115- 161: 1390زمانی و مظاهري،... (و 
.)232-239: 1380شایگان، : (به. ك. اي مطالعه بیشتر، نبر. 1
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کننده پیوند کنند، با اجراي فراسرزمینی صالحیت ملی دولت تحریمهاي دیگر اجرا میعلیه دولت
به بررسی ارتباط میان 8اعث شده تا کمیته در تفسیر عمومی شماره همین مسئله ب. اندخورده
در همین ارتباط . هاي اقتصادي و احترام به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بپردازدتحریم

توان مفاد میثاق را تنها به این دلیل که تصمیمی بر اساس مالحظات نمی«کمیته معتقد است که 
ها را تجویز کرده است، اجرا نشدنی المللی گرفته شده و اعمال تحریممربوط به صلح و امنیت بین

کند که آن دسته از مقررات منشور که با کمیته اضافه می). CESCR, 1998: para.7(» تلقی کرد
هاي تحریمی شوراي امنیت اجرا نسبت به برنامه- 56و 55، 1به ویژه مواد - حقوق بشر مرتبط است 

).CESCR, 1998: para.1(می شود 
یفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوقعناصرنیتريادیبندیبایمیتحريهااستیسياجرادر

تیجمعبشرحقوق،هامیتحربرنامهیطراحزماندر. شودتیرعاونیتضمهدفکشورِتیجمع
تامورد توجه قرار گیرنددیباشوند،متأثرهامیتحرياجراجهینتدراستممکنکههدفکشور

ویاجتماع،ياقتصادحقوقه ویژهبوبشرحقوقازکشورنیاتیجمعيمندبهرهبریمنفيآثار
نگرشرییتغباعثيبشرحقوقمالحظاتامروزه .)Coomans, 2011: 11(نگذارنديجابریفرهنگ

کهودشیماستفادههدفمندوهوشمنديهامیتحرازآنهايجابهوشدهجامعيهامیتحراعمالدر
يعادتیجمعریگدامن،جامعيهامیتحراعمالاثردرزیانباري است کهآثارازکاستنآنهامنطق

نظرموردیاصلهدفباجامعيهامیتحرنیبتناسبعدمگر،یدیانیببه.شودیمهدفکشور
.استشدهرییتغنیاباعث- استحکومتبرفشاراعمالهمانکه- آنطراحان

تواند به منزله عذري موجه براي توجیه کوتاهی آن دولت از م علیه یک دولت نمیوجود تحری
جاوید، (المللی ناظر بر تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تلقی شود اجراي تعهدات بین

هرگونه قصور یا انفعال دولت هدف در اجراي تعهدات منبعث از میثاق به دلیل وجود ). 1393:7
شود، چرا که المللی دولت مزبور میساز مسئولیت بیننقض این تعهدات و زمینهها موجبتحریم
هاي عضو میثاق موظفند تحت هر شرایطی بکوشند تا استانداردهاي حداقلی مدنظر میثاق را دولت

هایی که هدف تحریم کند که دولتکمیته با اشراف کامل بر این حقیقت اذعان می. محقق سازند
همچنان نسبت به تحقق بخشی از استانداردهاي میثاق متعهد هستند و الزامات ناشی از گیرند،قرار می

يهامیتحربارابطهدر). CESCR, 1998: para.10(آید ها به حال تعلیق در نمیمیثاق با وجود تحریم
تعهداتحداقلياجراازقصوريبرايعذرشوند،یماجراهفتفصلموجببهکهتیامنيشورا

نتیاميشورایمیتحريهاقطعنامهازیناشتعهداترایز،محسوب نمی شوندثاقیمازیناشنیادیبن
ثیحازثاقیممقرراتوآنهانیبواستگریديقراردادتعهداتبرمقدممنشور103مادهطبق
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تیجمعیشتیمعتیوضعبريبارانیزآثارهامیتحرنیاياجرااگرکنیل.نیستتعارضییاجرا
راهکارکیعنوانبهدیباهادولت،باشندالمللنیبحقوقناقضآشکاراوکندلیتحمهدفشورک

نیانکهیابردالّداشته باشدوجوديقویقرائننکهیابرمشروطکننديخوددارآنهاياجراازیینها
هدفشورک). De Wet, 2001: 280(است یرقانونیغبودن،المللنیبحقوقناقضجهتبهاقدامات

یمیتحرمیرژبهمستندیناتواننیاوکندعملخودتعهداتبهنتواندهامیتحرنیاواسطهبهاگر
رایالمللنیبتعهداتازتیتبععدمواستنادماژورفورسعنوانبههامیتحروجودبهتواندیمباشد،

.سازدهیتوج
اعمالگریددولتهیعلانبهجکبطور یدولتکیکهاستییهامیتحرسربریاصلچالش

مداخلهمنعودولتتیحاکماصلهمچونینیادیبناصولبایملنیقوانینیفراسرزمياجرا.کندیم
واسطهبهاگرها،میتحرنیاوضعيمبناازفارغ.داردقرارتعارضدرکشورهایداخلاموردر

نقضهدفکشوردرساکنتیجمعیاجتماعياقتصادحقوقیمیتحرنیقوانی،نیفراسرزمياجرا
هدفکشوردريبشرحقوقيهانقضمسئولخودینیفراسرزماقداماتواسطهبهدولتنیاشود،

مندرجحقوقتحققبهمساعدتجهتیالمللنیبيهمکاربهتعهدعکسنقطهقاًیدقنیاوشودمی
تحققيبرایالمللنیبيهمکاروکمکبهمتعهدکسویازهادولت.استکشورهاریسادرثاقیمدر

دارندیسلبتعهدگریدیطرفازوشوندمیکشورهاریسادریفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوق
ویاجتماع،ياقتصادحقوقيروبربارن ایزبالقوهآثارکهیاقداماتاتخاذازيخودداربریمبن

.دارندگریدکشورتیجمعیفرهنگ

اشغال نظامی.2-4
شغال نظامی وضعیتی است که دولت عضو میثاق بخشی از سرزمین دولت عضو منظور از ا

گر قانوناً متعهد حال مسئله این است که آیا دولت اشغال. آورددیگر را تحت اشغال خود در می
شود یا هاي اشغالی میبه رعایت حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن در سرزمین

الملل بشردوستانه و به ویژه مقررات کنوانسیون چهارم رات حقوق بینخیر؟ تردیدي نیست که مقر
ژنو درباره حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ در وضعیت اشغال نظامی قابلیت اجرایی 

سؤال این بود که . این مسئله در زمان ارزیابی گزارش دولت اسرائیل در کمیته بررسی شد. دارند
هاي اشغالی فلسطینی به رعایت الزامات ناشی از میثاق در رابطه با سرزمینآیا اسرائیل قانونی متعهد

مندي فلسطینیان است یا خیر؟ اسرائیل در گزارش اول خود از ارائه اطالعاتی درباره وضعیت بهره
ساکن در اراضی اشغالی از حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خودداري کرد و تنها در مورد 

کمیته معتقد بود که تعهدات . ان اسرائیلی ساکن این اراضی گزارشی ارائه کردمندي شهروندبهره
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. شودها و جمعیت انسانی تحت کنترل مؤثر آنها اعمال میهاي عضو نسبت به کلیه سرزمیندولت
هاي خود به این نتیجه رسید که اقدامات گرفته شده توسط اسرائیل در محاصره کمیته در بررسی

لی به نقض گسترده حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فلسطینیان منجر هاي اشغاسرزمین
).CESCR,Concluding Observations, 1998: para.17-22(شود می

کند که میثاق نسبت به خود به صراحت اظهار می2001دولت اسرائیل در گزارش الحاقی سال 
دولت اسرائیل بین حقوق . شودمناطقی که تحت صالحیت و حاکمیت این کشور نیست، اجرا نمی

هاي اشغالی شد و معتقد بود که در مورد سرزمینالملل بشر و بشردوستانه تفکیک قائل میبین
و در ) Dennis, 2005: 128(المللِ بشردوستانه، قابل اعمال است فلسطینی فقط مقررات حقوق بین

ق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، به ها، از جمله در زمینه اجراي حقوامور غیرنظامی تمام مسئولیت
لذا دولت اسرائیل نباید در قبال تضمین حقوق مندرج در میثاق در . شودشوراي فلسطینی واگذار می

میان حقوق بشر و بشردوستانه را کیتفککمیته در مالحظات نهائی خود،. این مناطق مسئول باشد
نه حقوق بنیادین اقتصادي، اجتماعی و نپذیرفته و اعالم کردکه حتی در طول یک مخاصمه مسلحا

:CESCR, Concluding Observations, 2001)گر رعایت شوند فرهنگی باید توسط دولت اشغال

para.12.(
هاي تحت هاي عضو میثاق نسبت به کلیه سرزمیندارد که تعهدات دولتکمیته تأکید می

ت که مواردي از قبیل عبور امن در عمل اسرائیل متعهد اس. شودکنترل مؤثر آنها اعمال می
کارکنان و پرسنل بهداشتی و پزشکی فلسطینی و بیماران نیازمند خدمات درمانی، ارسال بدون 
مانع مواد غذایی و دارویی به مناطق تحت محاصره، تردد آزادانه فلسطینیان به محل کار خود، 

ن و معلمان به مدرسه و از دسترسی آزاد به منابع آبی و زمینی و رفت و آمد امن دانش آموزا
همچنین کمیته بر تعهد دولت ). Dennis, 2005: 130(مدرسه را در مناطق اشغالی تضمین کند 

اسرائیل جهت اتخاذ اقدامات فوري به منظور تضمین دسترسی منصفانه کلیه جمعیت ساکن در 
.کندمناطق اشغالی به منابع آب شیرین و سالم و بهداشتی تأکید می

المللی دادگستري در نظریه مشورتی خود، در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در یندیوان ب
الملل بشردوستانه و حقوق بشر و اراضی اشغالی فلسطینی، ابتدا مسئله ارتباط میان حقوق بین

دیوان . قابلیت اجرائی اسناد حقوق بشري در خارج از قلمرو مرزهاي ملی را به آن توجه کرد
ئیل در رابطه با عدم قابلیت اجرایی میثاقین در اراضی اشغالی و قلمرو زمانی مواضع دولت اسرا

قانونی بودن تهدید یا استفاده «الملل را رد و با اشاره به نظریه مشورتی این دو حوزه حقوق بین
هاي میثاق حقوق مدنی حمایت«کند که بیان می» اي در مخاصمات مسلحانههاي هستهاز سالح
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میثاق که به موجب این 4شود، مگر به تبع اجراي ماده زمان جنگ متوقف نمیو سیاسی، در 
تواند موقت، به حال تعلیق ماده در زمان وضعیت اضطرارِ عمومی، برخی از مفاد میثاق می

تواند به حال تعلیق درآید زیرا حق بر ممنوعیت سلب احترام به حق حیات نمی. درآید
اما معیار تشخیص اینکه چه چیز ؛شودان مخاصمات نیز اجرا میي حیات افراد، در زمخودسرانه

شود، باید به موجب قانون خاص قابل اعمال، یعنی به عنوان سلب خودسرانه حیات محسوب می
).ICJ, 1996: para.25(» حقوقی که در مخاصمات مسلحانه تعیین شود

اگرچه «یاسی اظهار کرد که دیوان، پس از بررسیِ جامعِ قلمرو زمانی میثاق حقوق مدنی و س
تواند خارج از ها در اصل سرزمینی است، اما در مواردي این صالحیت میصالحیت دولت

هاي عضو میثاق در این با لحاظ هدف و موضوع میثاق، به طبع دولت. سرزمین دولت اجرا شود
حقوق مدنی و سیاسی میثاق ). ICJ, 2004: para.109(» اندموارد نسبت به رعایت مفاد میثاق ملتزم

در مورد اقدامات انجام شده توسط دولت در اجراي صالحیتش در خارج از سرزمین خویش 
).Bedi, 2007: 344(شوداعمال می

میثاق حقوقی : دیوان همچنین در بررسی میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اعالم کرد
هایی که لیکن میثاق هم نسبت به سرزمیناند، کند که اساس آن سرزمینیرا بدون شک تضمین می

هایی که این دولت بر آنها دولت عضو بر آنها داراي حاکمیت است و هم نسبت به سرزمین
هاي سرزمین«دیوان اظهار داشت که . شودکند، اعمال میصالحیت سرزمینی خود را اجرا می

اسرائیل در اجراي اختیارات . دسال است که تحت صالحیت اسرائیل قرار دارن37اشغالی بیش از 
).ICJ, 2004: para.112(» خود به عنوان قدرت اشغالگر، نسبت به رعایت مفاد میثاق متعهد است

آنچه که درباره اجراي فراسرزمینی میثاق در وضعیت اشغال نظامی اهمیت دارد، وجود کنترل 
لیکن کمیته توضیح . ستهاي اشغالی و جمعیت ساکن در آن امؤثر دولت اشغالگر بر سرزمین

ها بر به چه معناست و اسرائیل چه تعهداتی در این سرزمین» اجراي کنترل مؤثر«دهد که معیار نمی
آید این است که تعهدات هاي کمیته و دیوان به دست میاي که از این استداللیافته. عهده دارد

هاي عضو در رابطه با رعایت و اجراي استانداردهاي میثاق حتی در زمان مخاصمات دولت
حال اگر در طول یک . کنندشود و همچنان قابلیت اجرائی خود را حفظ میمسلحانه تعلیق نمی

مخاصمه مسلحانه یکی از طرفین مخاصمه که عضو میثاق است، بر قسمتی از سرزمین طرف دیگر 
کند، در طول اشغال، متعهد به رعایت و اجراي حقوق اقتصادي اشغال میتسلط یافته و آن را 

هاي بایست حداقلبنابراین دولت مزبور می؛هاي اشغالی استاجتماعی و فرهنگی در سرزمین
هاي اشغالی تأمین و تضمین کند معیشتی و بهداشتی جمعیت تحت کنترل مؤثر خود را در سرزمین
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تواند از اجراي این تعهدات قسمت جزو سرزمینش نیست، نمیو به صرف این ادعا که این 
هر «ها اشاره شده که در اصول ماستریخت در رابطه با محدوده صالحیت دولت. خودداري کند

هایی دولت متعهد به رعایت، حمایت و اجراي حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در وضعیت
الملل کند، خواه چنین کنترلی مطابق با حقوق بینیاست که اقتدار یا کنترل مؤثر خود را اعمال م

اشاره 18در بند ). Maastricht Principles, 2011: Guideline 9(a)(» یا برخالف آن اعمال شود
شده که دولت اشغالگر که کنترل مؤثر خود را بر سرزمینی خارج از قلمرو ملی خود اعمال 

گی جمعیت آن سرزمین را رعایت، حمایت و اجرا کند، باید حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنمی
.کند

آور است؟المللی؛ آیا تعهدي الزامتعهد به همکاري و مساعدت بین.4- 3
المللی نیز از اهمیت درکنار بعد حمایتی این تعهدات، ابعاد اجرائی همکاري و مساعدت بین

فی نیست، بلکه مسئله این المللی فی نفسه اختالدرباره تعهد به همکاري بین. برخوردار است
ها به لحاظ حقوقی تا چه میزان نسبت به مساعدت براي تحقق حقوق مزبور در است که دولت

الزام آور این اختالف نظر به عمده متأثر از ابهام در مورد ماهیت. شوندسایر کشورها ملتزم می
.المللی استبودن تعهد به همکاري و مساعدت بین

فته همواره وجود هرگونه تعهد قانونی براي انتقال منابع به کشورهاي درحال کشورهاي توسعه یا
در مواردي که این کشورها مساعدت مالی و اقتصادي به کشورهاي درحال . اندتوسعه را انکار کرده

به اعتقاد ). Joseph and Mcbeth, 2010: 6(اند، بیشتر به صورت یک جانبه بوده است توسعه ارائه داده
گر اسبق شوراي حقوق بشر سازمان ملل در موضوع حق برسالمت، اگر ، گزارشپل هانتآقاي

المللی را تأیید و حمایت کند، تعهد قانونی نبود که مسئولیت حقوق بشري، همکاري و مساعدت بین
هاي داوطلبانه و اختیاري المللی مبتنی بر کمکدر آن صورت اساس همکاري و مساعدت بین

,Hunt(شود می 2008: para.133 .(هاي عضو که به لحاظ اقتصادي کمیته معتقد است که دولت
هاي عضو در حال توسعه، جهت تحقق این حقوق شوند که به دولتاند، متعهد میتوسعه یافته

هاي عضوي است که از کند که این تعهد متوجه تمام دولتکمیته تأکید می. مساعدت کنند
المللی ه کشورهاي درحال توسعه، درباره این آستانه حداقلی بینامکانات الزم براي مساعدت ب

المللی را یک تعهد در حقیقت کمیته تعهد به همکاري بین). CESCR, 2001: para.17(برخوردارند 
به عنوان نمونه، کمیته در ارتباط با اجراي . کندآور و قانونی براي همه کشورها تفسیر میالزام

مندي از حق سالمت را کند که کشورهاي عضو باید بهرهمیثاق اعالم می12الزامات ناشی از ماده
در سایر کشورها محترم شمرده و در صورتی که بتوانند از طرق سیاسی و حقوقی منطبق با منشور 



187...، اجتماعیها در زمینه حقوق اقتصاديالمللی دولتقابلیت اجراي فراسرزمینی تعهدات بین

بازیگران غیردولتی تحت صالحیت خود که (الملل قابل اجرا، بر طرفین ثالث ملل متحد و حقوق بین
اعمال نفوذ کرده و آنها را تحت نظارت قانونی خود درآورند، ) کنندفعالیت میدر خارج از کشور

. باید با اتخاذ اقدامات قانونی مقتضی آنها را از نقض این حق در کشورهاي محل فعالیت بازدارند
خواهدکه با توجه به میزان منابع موجود و تحت اختیار خود، دسترسی هاي عضو میکمیته از دولت

هاي اولیه درمانیِ ضروري را در سایر کشورها تسهیل کنند نات و خدمات بهداشتی و مراقبتبه امکا
).CESCR, 2000: para.39(هاي ضروري را ارائه دهند و در جایی که ممکن است کمک

هاي عضو، به تحقیق درباره درصد تولید ناخالص هاي دولتکمیته در جریان بررسی گزارش
2اي خارجیالمللی و مساعدت توسعهوسعه یافته به همکاري بینکه کشورهاي عضو ت1ملی

که 2002المللی تأمین مالی براي توسعه در سال درکنفرانس بین. دهند، پرداخته استاختصاص می
ي شرکت کننده، پذیرفتند که به همت سازمان ملل در مونتري تشکیل شد، کشورهاي توسعه یافته

هاي خارجی براي توسعه یافتگی الص داخلی خود را به کمکدرصد از تولید ناخ7/0ساالنه 
، تنها پنج کشور به این هدف 2000پیش از آن و تا سال . کشورهاي درحال توسعه اختصاص دهند

جالب این جاست که سهم اغلب 3.رسیده بودند"سهم هفت درصدي از تولید ناخالص داخلی"
بوده و به طور 7/0تر از هدف بسیار پایین» هشتگروه«کشورهاي توسعه یافته و به ویژه کشورهاي 

به عنوان مثال کمیته در مالحظات نهائی خود پیرامون گزارش 4.درصد بود22/0میانگین در حدود 
5درصد از درآمد ناخالص ملی32/0تنها 2009تا 2008هاي کشور استرالیا بیان کرد که در سال

در سال ). CESCR, 2009: para.12(ختصاص داده است هاي خارجی براي توسعه، ارا به کمکخود
درصد از درآمد ناخالص ملی رسیدند یا ازآن فراتر رفتند، 7/0تنها کشورهایی که به معیار 2007

هاي علیرغم این رویه، کمیته به دولت. شامل دانمارك، لوکزامبورگ، هلند، نروژ و سوئد بودند
اي خود را از محل تولید هاي خارجی توسعهکمککند که درصدیافته توصیه میعضو توسعه

درصدي توصیه شده توسط سازمان ملل نزدیکتر 7/0ناخالص ملی افزایش دهند تا به سطح هدف 
1. Gross National Product (GNP).
2. Overseas Development Assistance (ODA).

7/0و لوکزامبورگ با 8/0، نروژ با 81/0، سوئد با 82/0درصد، هلند با 06/1این پنج کشور عبارت بودند از دانمارك با . 3
.درصد

See: Organization of Economic Cooperation and Development, OECD Press Release, 20
April 2001.

33/0(، فرانسه )درصد34/0(، سوئیس )درصد36/0(بلژیک : توان به این موارد اشاره کرداز جمله این کشورها می. 4
26/0(، نیوزیلند و پرتغال )درصد27/0(ن و استرالیا ، ژاپن، آلما)درصد3/0(، ایرلند )درصد31/0(، فنالند و بریتانیا )درصد
و ایاالت متحده ) درصد13/0(، ایتالیا )درصد19/0(، یونان )درصد24/0(، اسپانیا )درصد25/0(، کانادا و اتریش )درصد

؛)درصد1/0(آمریکا 
See: OECD Press Release, 20 April 2001; UN Wire, ‘World Bank Head Blasts Rich
Nations For Record on Aid’, 5 May 2004.
5. Gross National Income (GNI).
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CESCR, Concluding Observations: Belgium, 2000: para.16) .(شوند 

ناخالصِددرآمازیبخشتاکندیمهیتوصثروتمنديکشورهابهمللسازمانقتیحقدر
نیاکهنجاستیامشکلامادهند؛اختصاصتوسعهيبرایخارجيهاکمکبهراخودیمل

حقوقثاقیمکسویاز.دانندینمهاکمکنیاارائهبهملزمراخودی،حقوقلحاظبههادولت
تعهدامااست،الزام آور کهچندهريبشرحقوقمعاهدهکیعنوانبهیاجتماعياقتصاد
حقوقدرگر،یديسواز.نیامده استیقانونالزامکیعنوانبهآندومماده1بنددرمندرج

ارائهیقانونيمبنا،افتهیتوسعهيکشورهاالزاميبرابتواندکهنیستياقاعدهزینیعرفالمللنیب
يکشورهادریاجتماعوياقتصادحقوقتحققيبرای،المللنیبيهمکاروکمکدهد تا

يکاروسازعنوانبهثاقیمدرکهیالمللنیبيهمکاربهتعهد.کندفراهمرابضاعتیب
هیتوصکیبهشتریب،شودمیمطرحهادولتياقتصادویفنيهاتیظرفارتقاءجهتی،لیتکم

امکاناتازيبرخورداروجودباعضودولتاگرکهستینمشخص. یقانونيتعهدتاماندیم
یمکفمنابعفاقدعضويهادولتبهکمکياعطاويهمکاروتعهدنیاانجامبهنسبتالزم،

دریالمللنیبيهمکاربهتعهدبحث. شودمیاومتوجهیتیمسئولچهدهد،نشانیتوجهیب
ثاقیمدرکهيکردیرو.استشدهگرفتارییگراواقعوییگراآرمانکشاکشدرشتریبثاقیم

باکهبودهیآرماناست،استواریالمللنیبروابطدررکتمشاويهمکارمنطقبروشدهاتخاذ
يکشورهااستقبالزانیمزینمدعانیازندهشاهد.دارداریبسفاصلهیالمللنیبجامعهاتیواقع

بهیملناخالصدیتولازيدرصد7/0سهماختصاصيبرامللسازمانهیتوصازافتهیتوسعه
انگشتانازاند،کردهاجابتراهیتوصنیاکهییرهاکشوتعداد.استیخارجیماليهاکمک

گروهدرثاقیمعضويکشورهااغلبکهاستیحالدرنیاورودینمفراترهمدستکی
تحققویافتگیتوسعهروندیطيبراودارندقرارافتهیکمترتوسعهوتوسعهحالدريکشورها

توسعهازحاصليهاکمکافتیدرازمندینثاق،یمدرشدهینیبشیپياستانداردهانیباالتر
.اندیالمللنیبمساعدتويهمکار

به.استییاجراضمانتفقدانی،المللنیبيهمکاربهتعهدباره درگریدیاصلمشکل
شهروندانیسالمتوکنددایپوعیشرداریواگویعفونيماریب،کشورکیدراگرمثالعنوان

ياقتصادویتخصصویفنيهاتیقابلازکشورنیاخودواندازدیبمخاطرهبهراکشورآن
کند،کمکدرخواستکشورهاریساازونباشدبرخورداريماریبکنترلومقابلهيبرایکاف

یمنفپاسخکشورنیادرخواستبهیکافامکاناتوجودباکهراییهادولتتوانیمایآ
اگر؟ دانستمسئولکشورآنروندانشهسالمتبرحقواتیححقنقضجهتبهدهند،یم
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تیمسئولشکبدوناست،برخوردارآمرهخصلتازیالمللنیبيهمکاربهتعهدکهمیریبپذ
خصلتبهتهیکمریتفاسدرنهوثاقیمدرنهنکهیابهتوجهباکنیل. شودمیتوجیههادولتنیا

نیادرزینهادولتهیرودریطرفازواستنشدهاشارهیالمللنیبيهمکاربهتعهدبودنآمره
یالمللنیبيهمکاريبرامطلقوآمرهتعهدازتوانینملذادارد،وجودنظراختالفمورد
يهمکارانجامازامتناعجهتبهرایخارجيهادولتمیبخواهاگرمواردنیادر.گفتسخن

ثاق،یمدومماده1بنددرمندرجتعهدبرخالفازمندینکشوربهمساعدتوکمکارائهو
ه بموردهردردیبام،یبدانیمتقاضکشورشهروندانیاجتماعوياقتصادحقوقنقضمسئول

بودهیتخصصویفنامکاناتومنابعفقدانازیناشحقوقنیانقضکهشودثابتطورخاص
ويهمکاريمجراازثاقیم2مادهرویپتاکوشدمیخودتوانحددریملدولتو
توانمندعضويهادولتاماکندفراهمراالزمامکاناتومنابعیالمللنیبيهاساعدتم

واندکردهيخودداردولتنیابهمساعدتارائهويهمکارازثاقیمدرخودتعهداتبرخالف
با.شودمیعییتضکشورنیاشهروندانیاجتماعياقتصادحقوقآنهایکوتاهوقصورجهینتدر

لذااست،اختالفمحلیالمللنیبيهمکاربهتعهدبودنیالزامتیماهچونحال،نیا
.گفتسخنتیمسئولنیاازنانیاطمباتوانینم

ها از تعهدات فراسرزمینیارزیابی میزان متابعت دولت.4-4
توان رعایت تعهدات سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با چه معیاري می

ها را احرازکرد؟ در اصول ماستریخت در رابطه با احراز سرزمینی توسط دولتحقوق بشري فرا
عدم رعایت تعهدات حقوق بشري فراسرزمینی در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

افتد طبق این اصول، نقض حقوق اقتصادي اجتماعی زمانی اتفاق می. رهنمودهایی آمده است
کند که عامدانه اي را دنبال میهاي خود، سیاست یا رویهلها یا ترك فعکه یک دولت با فعل

کند یا از محقق ساختن استانداردهاي مدنظر میثاق کوتاهی تعهدات ناشی از میثاق را نقض می
ها در این اصول تصریح شده که نقض). Maastricht Principles, 2011: Guideline 11(می ورزد 

,Maastricht Principles(صالحیت آن اتفاق می افتند به دولتی منتسب است که در چارچوب 

2011: Guideline 16 .( در اینجا نه تنها شامل دولت سرزمینی است، بلکه شامل » دولت«لفظ
هاي فراملی فعال در خارج به هاي دولت ملی را نسبت به شرکتدولتی نیز است که صالحیت

ر وضعیت اشغال نظامی، دولتی که بر سرزمین بنابراین د؛ )Coomans, 2011: 33(اجرا می گذارد 
. هاي حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مسئول استاشغالی کنترل مؤثر دارد، در قبال نقض

به واقع اگر به . آیندها به منزله نقض تعهد به حمایت فراسرزمینی به شمار میاین قبیل نقض
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که ) هاي فراملیمانند شرکت(ن ثالث هایی از جمله حمایت یک دولت از اقدامات طرفینمونه
در تعارض با حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی قرار دارند، یا کوتاهی دولت از نظارت و 

که در اصول ها جهت ممانعت آنها از نقض حقوق مزبورهاي افراد و گروهکنترل بر فعالیت
نیم، نقض این تعهدات ست، توجه کاند و داراي ابعاد فراسرزمینیبینی شدهماستریخت پیش

شدن تعهدات این کوتاهی از یکسو به نقض. گیردتر به خود میفراسرزمینی جنبه عینی
شود و از سوي دیگر، زمینه طرح ها براي حمایت از حقوق مزبور منتج میفراسرزمینی دولت

به توانند نسبتها نمیدر حقیقت دولت. کندالمللی دولت خاطی را فراهم میمسئولیت بین
شمول از حقوق تفاوت باشند، بلکه حمایت جهانوضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بی

سازد تا ها را ملزم میالشمول بودن تعهدات ناشی از آن دولتبنیادین بشري و ماهیت عام
اقدامات الزم را جهت رعایت و اجرا و تضمین اجراي حقوق بشر در سرزمین خود و نیز در 

و کنترل مؤثر خویش اتخاذ کنند و از سویی با رعایت اصول و موازین مناطق تحت صالحیت
ها، اصل منع توسل الملل همچون اصل منع مداخله در امور داخلی سایر دولتبنیادین حقوق بین

به زور و اصل حاکمیت و برابري کشورها از اجرا و تحقق حقوق بشر در سایر کشورها حمایت 
.نمایند

اي را با سایر هاي تجاري دوجانبه یا چندجانبهنامهردي که موافقتها باید در موادولت
ها و مؤسسات تجاري فراملی منعقد و از رهگذر المللی و یا شرکتهاي بینها، سازماندولت

هاي مقتضی را به عمل آورده و تعهدات شوند، باید مراقبتدار میآنها تعهداتی را عهده
وق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار دهند تا از المللی خود در رابطه با حقبین

هاي نامههرگونه تعارض میان این تعهدات با سایر تعهدات پذیرفته شده به موجب موافقت
کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی . تجاري دوجانبه و چندجانبه دیگر جلوگیري شود

المللی ها تعهدات بیننامهنعقاد این قبیل موافقتهاي عضو دارد که در ااین انتظار را از دولت
هایی که ممکن است با اجراي این نامهناشی از میثاق را لحاظ کرده و از پذیرش موافقت

ي کند خوددارمندي از حقوق مزبور را مختل سازند،تعهدات در تعارض بوده و تحقق و بهره
)CESCR, 2002: para.44 .(خواهد نوعی تقدم و تأخر بین این دو دسته رسد کمیته میبه نظر می

اعتباري اي وجود ندارد که بر بیبا وجود این هیچ قرینه. از تعهدات برقرار سازد
به واقع میثاق حاوي هیچ نوع . هایی داللت کند که با مفاد میثاق در تعارض هستندنامهموافقت

هاي دوجانبه و نامهر موافقتاي نیست که دائر بر تقدم تعهدات ناشی از آن بر سایمقرره
اند که در جهت تحقق تدریجی ها با پذیرش میثاق متعهد شدهدولت. چندجانبه دیگر باشد
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ها و حقوق مندرج در آن با تمام امکانات و منابع خود بکوشند و در این راه از همکاري
رو انعقاد از این. ویندالمللی نیز بهره جهاي بینها و سازمانالمللی سایر دولتهاي بینمساعدت

هایی که متضمن تعهداتی مغایر با تعهدات ناشی از میثاق است، به منزله نادیده نامهموافقت
در اصول ماستریخت نیز به صراحت اشاره شده است . انگاشتن تعهدات میثاق و نقض آنها است

ق اقتصادي، المللی در حوزه حقوها نسبت به رعایت تعهدات حقوقی بینکه کوتاهی دولت
المللی و سایر بازیگران هاي بینها، سازمانهاي خود با دولتنامهاجتماعی و فرهنگی در موافقت
).Maastricht Principles, 2011, Guideline 15(j)(به منزله نقض این حقوق است 

زه ها از تعهدات فراسرزمینی در حوجنبه دیگري که در رابطه با ارزیابی میزان متابعت دولت
دولت1حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قابل بحث است، مسئله تفکیک میان ناتوانی

این . به ایفاء این تعهدات است2خارجی از اجابت تعهدات فراسرزمینی اش وعدم تمایل
توان از رود، اما میهاي عضو میثاق به کار میتفکیک در مورد اجراي تعهدات داخلی دولت

. یک را نسبت به اجراي تعهدات فراسرزمینی ناشی از میثاق نیز تعمیم دادرهگذر قیاس این تفک
توان ناتوانی وعدم تمایل به اجراي تعهدات فراسرزمینی را مورد سؤال این است که چگونه می

رسد معیار عام و کلی وجود ندارد که نسبت به هر ارزیابی و تشخیص قرار داد؟ به نظر می
د و با استناد به آن بتوان عدم تمایل یا ناتوانی یک دولت را در وضعیت خاص قابل اعمال باش

با وجود این، از روي برخی قرائن و . متابعت از تعهدات فراسرزمینی ناشی از میثاق احراز کرد
به . توان ناتوانی یا عدم تمایل یک دولت در اجراي این تعهدات را تشخیص دادشواهد می
ر را در نظر گرفت که فاقد امکانات و منابع مالی الزم براي توان کشوري فقیمی: عنوان مثال

حال . اجراي تعهدات ناشی از میثاق و تحقق استانداردهاي مورد نظر آن در سرزمین خود است
توان از این دولت انتظار داشت که در چارچوب اجراي تعهدات فراسرزمینی، به چگونه می

در این شرایط، . سایر کشورها کمک کندتحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در 
هایی انتظار انجام توان از چنین دولتنمی. ناتوانی این دولت از انجام این تعهدات آشکار است

لذا مسئولیتی هم از باب عدم رعایت تعهدات . تعهداتی را داشت که از عهده آنها خارج است
.فراسرزمینی ناشی از میثاق متوجه آنها نیست

بطه با احراز عدم تمایل یک دولت نسبت به اجابت تعهدات فراسرزمینی در حوزه اما در را
در مطالب . ها اشاره کردتوان به موضوع تحریمحقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می

ها نباید با اتخاذ اقدامات در نظام داخلی خود همچون طراحی الذکر گفته شدکه دولتفوق
یه سایر کشورها تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را هاي تحریم اقتصادي علبرنامه

1. Inability.
2. Unwillingness.
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ها قابل تصور الملل این تعهد کلی براي دولتدر حقوق بین. درآن کشورها با مانع مواجه سازند
اي عمل کنند که باعث نقض حقوق بشر در سایر است که نباید در داخل کشور خود به گونه

یب قانون تحریم در حقوق داخلی خود اما وقتی یک دولت با تصو؛ کشورها شوند
هایی را بر واردات مواد غذائی و داروئی، تجهیزات پزشکی و ها یا ممنوعیتمحدودیت

کند، در حقیقت دسترسی اقتصادي و درمانی، امور مالی، پولی و بانکی یک کشور اعمال می
ی را به مخاطره فیزیکی به مواد غذائی ضروري و داروهاي حیاتی و امکانات درمانی و پزشک

کننده تفاوتی دولت تحریمبدون شک این اوضاع و احوال مبین عدم تمایل یا بی. اندازدمی
این عدم متابعت . نسبت به وضعیت حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی درکشور هدف است

از تعهدات فراسرزمینی درحوزه حقوق مزبور با هیچ عذري قابل توجیه نیست و نقض میثاق به 
.واسطه این اقدامات تحریمی در این وضعیت امري واضح و بدیهی است

یک دولت براي متابعت از تعهدات » عدم تمایل«و » ناتوانی«تفکیک بین دو حالت 
المللی مهمی در بر وقی بینفراسرزمینی در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آثار حق

اگر دولت از اجراي این تعهدات ناتوان باشد، مسئولیتی از بابت عدم اجرا متوجه او نخواهد . دارد
شود که اجراي به مثابه حالت اضطراري محسوب میناتوانی دولت در این وضعیتبود، زیرا 

از این رو، در شرایطی که دولت به دلیل . سازدالمللی دولت ذیربط را غیرممکن میتعهدات بین
مسئولیتی هم المللی خود است، در نتیجهمالی ناتوان از اجابت تعهدات بینفقدان یا کمبود منابع 

در حقیقت، این دولت باید ثابت کند که حداکثر تالش خود را براي . باشددولت نمیمتوجه این 
اجراي تعهدات فراسرزمینی به عمل آورده است، ولی به دلیل ضعف منابع، توان کافی براي 

.اجراي این تعهدات را نداشته است
لت و کوتاهی او هاي عامدانه دوها و ترك فعلدم اجراي این تعهدات به دلیل فعلدرمقابل، ع

رزمینی در برآورده ساختن تعهدات مزبور، به معناي عدم تمایل دولت براي اجراي تعهدات فراس
به بیانی بهتر، اگر دولت با وجود برخورداري از امکانات و منابع . آیدناشی از میثاق به حساب می

ر میثاق بوده و کاکافی از اجراي تعهدات خود سرباز زند، این خودداري او به منزله نقض آش
.المللی این دولت خواهد شدباعث مسئولیت بین

هرچند به لحاظ نظري این یافته کامالً صحیح و بدون ایراد است، ولی مشکل اصلی بر سر 
به عبارت دیگر، . هاي ساختاري و نبود سازوکاري مؤثر جهت اجراي این مسئولیت استضعف

هاي کافی براي کمک به ها و قابلیتظرفیتهیچ تضمینی وجود ندارد کشورهایی که از 
.ها را ارائه دهندکشورهاي ضعیف برخوردار هستند، حتماً این کمک
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گیرينتیجه.5
یالمللنیبيهمکارتعهد به متضمنیفرهنگویاعاجتم،يحقوق اقتصادثاقیمدومماده 1بند

کسویاز. داردداللتینیفراسرزمتعهداتوجودبريهمکارنیا. استیالمللنیبکمکارائهو 
ويفرامرزآثاربهنسبتیداخلسطحدرخوديهايریگمیتصمواقداماتدرموظفندهادولت

ازيمندبهرهبريریتأثاقداماتنیاتاآورندعملهبراالزميهامراقبتوداشتهتوجهآنهایمنف
هرگاهگر،یديسوازونداشته باشندگریديکشورهادریفرهنگویاجتماع،ياقتصادحقوق
باشد و در چارچوب یمالامکاناتومنابعازمندینثاقیمدرمقررنیموازياجرايبرايکشور
ازکهییاعضا،کندکمکدرخواستعضويهادولتریساازدومماده1بنددرمندرجتعهد 
اینشوددادهدرخواستنیابهمثبتپاسخاگراما؛ هستندکمکبهمتعهدبرخوردارندیکافتوان

نیمهمتراست؟بیترتچهبهآنهاتیمسئولکنند،يخوددارکمکارائهازثروتمنديکشورها
يسازوکارهاضعفسازد،مواجهمشکلباراینیفراسرزمتعهدنیاياجراتواندیمکهيامسئله
واقع مشکل اصلی این است که محتواي در.استتعهدنیانقضمواردبهنسبتتیمسئوللیتحم

آور از سوي کشورها مورد شناسائی قرار نگرفته این تعهد به صورت یک تعهد قوام یافته و الزام
لمللی مندرج در بند یک ماده دو میثاق اآنچه که از مفهوم تعهد به همکاري و مساعدت بین. است

یافته و ثروتمند است که شود، نوعی توصیه و ارشاد نسبت به کشورهاي توسعهبه ذهن متبادر می
مندي از حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در سایر کشورها نسبت به وضعیت تحقق و بهره

.تفاوت نباشندبی
یا تلقی آن به "آورتعهد قانونی الزام"ه مثابه یک چالش اصلی در این بین، تلقی این تعهد ب

هاي مالی خارجی و کشورهاي بین کشورهاي نیازمند دریافت کمک. است"توصیه"عنوان یک 
کشورهاي نیازمند . کمک دهنده درباره ماهیت الزامی بودن این تعهد اختالف نظر وجود دارد

آور است و کشورهاي قانونی الزامهاي مالی خارجی معتقدند که این تعهد یک تعهد کمک
ها در هر حالت جنبه ثروتمند فارغ از وجود هرگونه تعهد قانونی، معتقد هستند که ارائه این کمک

این کشورها همسو با تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق اقتصادي، . اختیاري و داوطلبانه دارد
به وجود چنین تعهدي اذعان کنند، لیکن اجتماعی و فرهنگی، به سایر کشورها کمک می

عدم پذیرش . کنند، چرا که پذیرش این تعهد الزامات قانونی براي این کشورها در پی داردنمی
هاي تواند آثاري را به همراه داشته باشد؛ نخست اینکه آن دسته از کمکصریح این تعهدات می

یک جانبه از سوي خارجی براي توسعه که نه بر اساس یک تعهد فراسرزمینی، بلکه بطور 
اي مبتنی بر حق و تکلیف میان طرفین ایجاد شوند، رابطهکشورهاي کمک دهنده اعطاء می
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هاي دوم، کمک. دهنده استوار استکنند و این رابطه بر مبناي حسن نیت طرف کمکنمی
توسط خارجی براي توسعه که داوطلبانه هستند، قابل اعتماد نیستند، چرا که میزان منابع مالی که 

به این . هاي خارجی براي توسعه اختصاص دارد، ثابت نیستکشورهاي توسعه یافته به کمک
هاي توسعه و ارتقاء بهداشت عمومی در کشورهاي کم درآمد مبتنی بر این فرضیه ترتیب برنامه

.هاي خارجی باشدها نباید متکی به کمکاست که تأمین منابع مالی الزم براي جبران هزینه
به عنوان مثال . تواند حاکمیت کل کشورها را متأثر سازدتن تعهدات فراسرزمینی میپذیرف

توانند خودشان رأساً در مورد در صورت پذیرش این تعهدات، کشورهاي ثروتمند دیگر نمی
اینکه چه میزان کمک و براي کدام کشورها باید ارائه دهند، تصمیم بگیرند، بلکه همواره باید 

.لمللی در این زمینه تبعیت کنندااز موازین بین
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