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چکیده
سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقـان و  از یکها در حقوق بشر ي نسلنظریه

اي از آن با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقـوق همبسـتگی اسـتقبال منطقـه    . مخالفانی داشته است
اما در چند سال اخیر تالش ملل متحد معطوف قرائت جدیدي . بیش از سطح جهانی آن بوده است

المللی تالش دارند طرحی نو در حق همبستگی بیناز حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص 
یابد این است کـه  باره مجال طرح میپرسشی که دراین. معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند

هاي اخیر ملل متحد تحـولی در حقـوق همبسـتگی خواهـد بـود؟ آیـا گزارشـگران قـادر         آیا تالش
عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسـایی  هخواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را ب

و بازتعریف کنند؟
ها مناسبات میان حق بر همبستگی مقاله حاضر تالش دارد با مروري بر آخرین اسناد و گزارش

رسـد  بـه نظـر مـی   . المللی با حقـوق همبسـتگی و حقـوق نسـل سـوم را تحلیـل و بررسـی نمایـد        بین
حـق مردمـان و افـراد بـه     «نسل سوم را از رهگذر گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق 

.کنندجستجو می» المللیهمبستگی بین

حقوق همبسـتگی، حقـوق جمعـی،    حقوق بشر، حقوق نسل سوم،: يواژگان کلید
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مقدمه. 1
حقــوق بشــر در فراینــد تــاریخی پرفرازونشــیب خــود، تحــوالت شــگرفی را تجربــه نمــوده و 

عنـوان یکـی از ابعـاد    توجـه بـه حقـوق جمعـی بـه     . هی را به نظاره نشسـته اسـت  اي چندوجتوسعه
ي نوظهـور حقـوق   نمونـه . رودکانونی گفتمان حقوق بشـر ازجملـه ایـن تحـوالت بـه شـمار مـی       

هـا بـر تـالش هماهنـگ تمـامی      جمعی، حقـوق همبسـتگی اسـت کـه بیـانگر حـق تمـامی انسـان        
حق مزبور که از مـاهیتی جمعـی و   . بشري استهاي مشترك جامعه کنشگران در پیکار با چالش

شـدن آن هرچنـد   رسمیت شـناخته هاي بشري تا بهگروهی برخوردار است، در فرایند تکوین حق
. رسـد راه درازي در پـیش داشـته باشـد    آور، به نظر نمـی چندان الزامدر یک چارچوب کلی و نه

ود کـه حکمرانـی انحصـاري بـر     هاي مسـتقلی بـ  جهان پس از معاهده وستفالیا شاهد ظهور دولت
موجـودیتی  . پنداشـتند هاي قلمرو سرزمین خویش را در زمره حقوق انحصاري خویش مـی انسان

هــا مــرزي تـرین حقــوق انســان کــرد، در نقــض بــدیهیکـه هرگــاه منــافع خــاص آن ایجـاب مــی  
1948و صـدور اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر در سـال       ) 1945(تأسیس ملـل متحـد   . شناختنمی
میثاق حقوق مـدنی و سیاسـی و میثـاق حقـوق     . الملل بشر ایجاد نمودري شگرف در نظام بینتأثی

ترین اسنادي بود که بر پایه این اعالمیه به تصویب رسـید و  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از مهم
. اندیشه حق مداري را بر پایه لیبرالیسم و فردگرایی تقویت کرد

رشـتاب اسـتعمارزدایی بـود کـه از دسـتاوردهاي آن تولـد       میالدي شـاهد فراینـد پ  1970دهه 
هـاي  هـایی عمیقـی را در حـوزه   شـدن دگرگـونی  از سـویی پدیـده جهـانی   . هاي جدید بوددولت

جمع عوامـل  . طلبید که در مقیاس ملی پاسخگو نبودمتفاوت خلق نمود و نیازهاي جدیدي را می
بـا  1979کـارل واسـاك در   . شـته اسـت  هایی نو در بستر حقوق بشر گمذکور منجر به ظهور حق

هـا را ذیـل عنـوان حقـوق     هـایی را برشـمرد و آن  گانـه حقـوق بشـر حـق    هاي سهطرح نظریه نسل
هایی که چندان با مبانی فردانگارانه و لیبرالیستی حقوق سنتی همخـوانی  همبستگی جاي داد، حق

هـاي بشـري   می حـق غایت تمامی مصادیق حقوق همبستگی برخورداري همگـان از تمـا  . نداشت
هـاي متفـاوت وجـود    است، لکن در مفهوم و دامنه شمول این حقوق همواره انتقادات و دیـدگاه 

هـایی کـه اخیـراً موردتوجـه قـرار گرفتـه حـق مردمـان و افـراد بـر همبسـتگی            ازجمله حـق . دارد
حق مزبور بیانگر حق تمامی آدمیـان بـر تـالش هماهنـگ تمـامی کنشـگران در       . المللی استبین

. تأکیـد دارد » مسـئولیت مشـترك  «هـاي مشـترك بشـري اسـت و بـر مفهـوم       مبارزه علیـه چـالش  
امــروزه . هـا بینجامـد  هـا در قبـال انسـان   شـدن تعهـدات دولـت   توانـد بـه جمعـی   مفهـومی کـه مـی   

هاي مالی و اقتصادي، محیطی، بحرانهایی از قبیل تغییرات آب و هوایی، مشکالت زیستبحران
عنـوان یـک   المللی افزوده اسـت و آن را بـه  بر اهمیت همبستگی بین... فقر و کمبود مواد غذایی، 
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اما این پرسش را نیز با خود آورده است کـه چـه نسـبتی میـان     . حق بشري نیز مطرح ساخته است
رود؟ المللی و حقوق همبستگی وجود دارد که نزدیک چهار دهه از آن سخن مـی همبستگی بین
المللـی  مناسبات متقابل میان حقـوق همبسـتگی و حـق همبسـتگی بـین     منظور یافتنمقاله حاضر به

المللـی را  نخست مفهوم و مبانی هر یک از همبستگی، حقـوق همبسـتگی و حـق همبسـتگی بـین     
هاي موجود بر سر راه شناسایی و اجـراي  ترین موانع و چالشبررسی خواهد کرد و در ادامه مهم

. این حقوق تحلیل و تبیین خواهد شد

المللی  از حقوق همبستگی تا حق همبستگی بین.2
تأملی در مفهوم و مبانی همبستگی.1-2

شود کـه نخسـتین بـار در قـرن نـوزدهم      عنوان اصلی جوان و نوپا یاد میاز اصل همبستگی به
» لئـون دوگـی  «واکاوي شده اسـت و پـس از او   » امیل دورکیم«شناختی آن، از سوي ابعاد جامعه

بود کـه  » ژرژ سل«ولی این . گذاران حقوق عمومی فرانسه این رهیافت را توسعه دادازجمله بنیان
.الملـل کـرده اسـت   تـدریج وارد قلمـرو مباحـث حقـوق بـین     این مفهوم را از حقـوق عمـومی بـه   

)Wolfrum, 2010: 1-2 (شناسی محوریت مفهوم همبستگی بر وابستگی اعضـاي  از دیدگاه جامعه
الملـل، ایـن مفهـوم بـه روابـط      و در جامعـه بـین  (Wolfrum, 2012: 49)یک جامعه اسـتوار اسـت   

درواقـع اصـطالح همبسـتگی    . ها و اعضاي این جامعـه اشـاره دارد  متقابل و همبستگی میان دولت
شناسی در مقابـل مفهـوم   رود و از دیدگاه جامعهزمان مفهومی توصیفی و نورماتیو به شمار میهم

اي از اي از روابط مشترك است کـه در آن مجموعـه  بین شبکهفردگرایی قد علم نموده است و م
ردپاي اصطالح یادشـده را در سـایر علـوم از قبیـل     . مالحظه استتعهدات اخالقی و سیاسی قابل

,Bayerzt, 1999:18-39).تـوان یافـت   علوم سیاسـی و حقـوق نیـز مـی     در عرصـه حقـوق نیـز    (81
ها نیست بلکـه  ها و دولتبل موجود میان افراد، گروهطور عام مراد از همبستگی، وابستگی متقابه

سـخن از ایجـاد و تقویــت پیونـدها، انسـجام و همــاهنگی میـان منـافع، مقاصــد و اقـدامات اســت        
).1390:23انصاري، (

نخسـت  . الملل و حقوق بشر همبستگی دو حوزه متفـاوت را در برگرفتـه اسـت   در حقوق بین
1970و در دهـه  شـود مییاد » نسل سوم حقوق بشر«و یا » یحقوق همبستگ«عنوان آنچه از آن به

براي ایـن حقـوق   . المللی شدمرور وارد اسناد بینبندي شد و بهعنوان یک نظریه علمی صورتبه
اند که از آن جمله است؛ حق بر محیط زیسـت سـالم، حـق بـر صـلح،      مصادیق متفاوتی برشمرده

ق بـر میـراث مشـترك بشـریت، حـق بـر مبـادالت و        هاي بشردوسـتانه، حـ  حق بر دریافت کمک
UNESCO Symposium,1980: 23) ( حقـوق بشـر و   «اما در دهه آغازین قرن حاضر مناسبات میان
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ربـط ملـل متحـد قـرار گرفـت اسـت و ایـن        در کـانون توجـه نهادهـاي ذي   » المللیهمبستگی بین
المللـی چـه مناسـباتی    پرسش را به میان آورد که میـان حقـوق همبسـتگی و حـق همبسـتگی بـین      

منظور توسـعه و حمایـت از حقـوق    به2002کمیسیون حقوق بشر در سال . توان برقرار ساختمی
اي ضمن شناسایی حقوق نسل سوم یا حقوق همبسـتگی اعـالم داشـت ایـن     بشر با صدور قطعنامه

شـتري  المللی پاسخ دهد بـه عطـف توجـه بی   هاي فزاینده همکاري بینحقوق براي آنکه به چالش
:Commission on Human Rights, 2002(نیــاز دارد آقــاي 2005و بــدین منظــور در ســال ) 5

عنوان نخستین گزارشگر در موضوع حقوق بشر و همبسـتگی  از اندونزي به» رودي محمد رزقی«
وي در . بــه فعالیــت خــود ادامــه داد2011المللــی بــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــد کــه تــا  بــین

بر حقوق نسل سوم تأکید کرد و در گزارش 2006جمله گزارش اول فوریه هاي خود ازگزارش
اي را معرفـی کـرد کـه آن را بـراي     المللـی پرسشـنامه  ضمن بررسـی ابعـاد همبسـتگی بـین    2010
اي از هـاي عضـو ملـل متحـد، نهادهـا و ادارات ملـل متحـد و مؤسسـات تخصصـی و پـاره          دولت

گانـه او  هـاي هشـت  ها خواست تا به پرسـش رد و از آنالمللی غیردولتی ارسال کهاي بینسازمان
وي پرسش سوم را به حقوق همبستگی و نسل سوم اختصاص داد و ضمن برشـمردن  . پاسخ دهند

حق بر توسعه اجتماعی و اقتصادي، حق بر مشارکت و منتفع بـودن از میـراث مشـترك بشـریت،     
هـاي بشردوسـتانه در   کمـک حق بر صلح، حق بر سالمت و محیط زیست پایدار ، حـق دریافـت  

شده حقوق همبستگی دو پرسش فرعـی  عنوان مصادیق شناختهبالیاي طبیعی و حق بر مبادالت به
بدین گونه مطرح کرد؛ آیا حقوق همبستگی و نسل سوم در زمره حقوق بشر موجود قرار گرفتـه  

ق همبستگی است؟ آیا غیر از مصادیق ذکرشده حقوق دیگري وجود دارد که باید در زمره حقو
)HRC, 2010: 20( نسل سوم منظور شود؟ 

همین دو پرسش کافی است نشان دهد مناسبات میان حقوق همبستگی نسـل سـوم و همبسـتگی    
رود تـا مفهـوم دیگـري بـا نـام حـق       المللی اکنون در کانون توجه ملل متحـد قـرار گرفتـه و مـی    بین

اي بـا  در مقالـه » فیلیـپ آلسـتون  «. شـود همبستگی در کنار حقوق نسل سوم وارد ادبیات حقوق بشر 
کـه بـه سـال    » الملـل بشـر تاریـک   نسل سوم حقوق همبستگی توسعه تدریجی یا حقوق بـین «عنوان 
گویـد ازجملـه پـیش    هـاي آغـازین سـخن از حقـوق نسـل سـوم، نوشـت، مـی        میالدي، سال1982
پـذیر و  طـاف هاي طرح حقوق همبستگی آن است که حقوق نسـل و دوم بـه میـزان کـافی انع    فرض

خوبی گویاسـت کـه   عنوان مقاله به. پویا نبوده و قادر به پاسخگویی به نیازهاي موجود بشري نیستند
از نظر این نویسنده حقوق همبستگی در زمان تدوین مقاله یعنی اوایل دهه نود گذشـته در وضـعیت   

جه گرفتـه اسـت کـه ایـن     بینابینی ایستاده است و ممکن است در آینده توسعه یابد اما همان زمان نتی
آنچــه ایــن ) Alston,1982: 307-322. (حقــوق بــیش از آنکــه روشــن باشــد مــبهم و تاریــک اســت 
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شده حقوق بشر، گفته است توسط بسیاري تکرار شده است و حقوق نسـل سـوم را   نویسنده شناخته
سـخت راه  اند که براي رسیدن به حقوق روشـن و  عنوان حقوقی مبهم توصیف کردهها بهمهر و موم

. درازي در پیش دارد
هـاي متفـاوتی   در اینکه حقوق همبستگی تابعی از حق همبسـتگی اسـت یـا بـالعکس دیـدگاه     

المللـی کـه اکنـون در برنامـه شـوراي      یک نظر آن است که حـق بـر همبسـتگی بـین    . وجود دارد
:1390انصـاري، (حقوق بشر قرار دارد یکی از مصادیق حقوق همبسـتگی اسـت و نـه معـادل آن    

نظر گزارشگر اول ملل متحد در این موضوع نیز مؤید این برداشت است که نبایـد بـین حـق    ) 23
المللی و حقوق همبستگی خلط کرد زیرا حق همبستگی یکـی از مصـادیق حقـوق    همبستگی بین

امـا شـگفت اسـت بـا وجـود      ) Commission on Human Rights, 2006: 26(.همبسـتگی اسـت  
هـاي محمـد رزقـی در    بشر بر اهمیت حقوق نسل سوم و با همه تـالش یاداوري کمیسیون حقوق 

ساله خود براي توسعه این حقوق ولی در مأموریت گزارشـگر بعـدي خـانم    زمان مأموریت شش
از کشور فیلیپین توجه ادبیات حقوق نسل سوم کمرنگ شده است و بـر حقـوق   » ویرجینیا دندان«

دهـد مفهـوم و ابعـاد حقـوق     این نشان مـی . شودکید میالمللی تأافراد و مردمان در همبستگی بین
همبستگی همچنان در دستور کار کمیساریاي حقوق بشر و نزد گزارشـگران موضـوعی در حـال    

المللی اسـت یـا   توان گفت آیا حقوق همبستگی تابع همبستگی بینجابجا شدن است و هنوز نمی
عکس؟به

هـاي  اول تعـدادي از کشـورها و سـازمان   شـده از سـوي گزارشـگر   نامـه تهیـه  البته بـه پرسـش  
المللـی توصـیف کردنـد و    المللـی را یـک اصـل بـین    برخی همبستگی بین. المللی پاسخ دادندبین

اند اما حقی که فاصله میان تئوري تـا عمـل در   الملل دانستهبرخی دیگر آن را یک در حقوق بین
لی حقی برتـر اسـت کـه در پرتـو آن     الملهمبستگی بین) HRC, 2010: 6-7( .آن بسیار زیاد است

تواند صلح، توسعه پایـدار و  المللی از طریق این حق میجامعه بین. شونددیگر حقوق حمایت می
هاي بشردوسـتانه بـه هنگـام    هاي کنونی در چهار حوزه کمکچالش. مبارزه با فقر را تعقیب کند

ل متحد درگرو همبسـتگی ممکـن   بالیاي طبیعی، کاستن از فقر، حق بر توسعه و اهداف هزاره مل
سازي حقـوق همبسـتگی، از آن جملـه حـق همبسـتگی،      واقعی(HRC, 2010:14-34). خواهد بود

. درگرو پیوند با رفتارهاي افراد، جامعه مدنی، بخش خصوصی و دیگر تأثیرگذاران جامعه اسـت 
زارشـگر اول  بـه بـاور گ  . شـود این مفهومی است که همواره در بنیان حقوق همبستگی تکرار مـی 

هاي خاموش در چارچوب مفهـومی و هنجـاري حقـوق همبسـتگی بهـره      محمد رزقی از ظرفیت
چه مفهوم همبستگی، عدالت، انصاف از دیرباز در ادیان و مذاهبی ماننـد  . الزم گرفته نشده است

و اخـوت ) الجار ثـم الـدار  (احترام به همسایه . اسالم، مسیحیت، یهود و هندو وجود داشته و دارد
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بیـت  اگر به شـاه (HRC, 2010: 40).دینی ریشه در ادیان دارد و این همان مفهوم همبستگی است
عنـوان مبنـاي حقـوق نسـل سـوم و همبسـتگی       حقوق بشـر یعنـی کرامـت انسـانی بنگـریم بـاز بـه       

هــا و برقــراري روابــط دوســتانه در ذات برابــري حاکمیــت. المللــی نیــز در آن حاضــر اســتبــین
صـلح و امنیـت، توسـعه و حقـوق بشـر سـه شـعار        . للی بشـر محـور نهفتـه اسـت    المهمبستگی بین

همیشگی ملل متحد بوده است و بیشترین تضمین صلح را باید در توسعه و حقـوق بشـر جسـتجو    
. کرد

المللی در مبانی همبستگی خـالی  وگوي میان دو تن از حقوقدانان معروف بینیادآوري گفت
همبسـتگی  «بـا عنـوان   » ماکس پالنـک «منعقده از سوي موسسه در نشست علمی . از فایده  نیست

ابعاد همبستگی در قلمروهاي متعدد موردبحث و مناقشـه قـرار   » المللاصلی بنیادین در حقوق بین
ایـده نسـل سـوم را طـرح کـرده اسـت       » کـارل واسـاك  «از زمـانی کـه   » دنستاین«به باور . گرفت

اي از سته است و تحت هیچ قاعده عرفی و یا معاهـده شنتاکنون این ایده در حقوق اثباتی به ثمر ن
به تعبیري دیگر در مرحله حقوق نرم و حقـوق مطلـوب جـاي    . ها پذیرفته نشده استسوي دولت

هایی کـه در بـیش   به نظر وي با همه تالش. دارد و به مرحله سخت و حقوق موجود نرسیده است
الملـل بشـر نشـده اسـت زیـرا      رو حقوق بیناز سه دهه انجام گرفته است ولی این حقوق وارد قلم

توان گفت ایـن مفهـوم همچـون خشـتی در     است و هنوز نمی1همبستگی یک مفهوم ورا حقوقی
در مخالفت با وي ابـراز داشـت   » عبدالجبار کوروما«اما قاضی . ساختمان حقوق جاي گرفته باشد

همبسـتگی را در عنـاوین   بلـی  . که همبستگی در ذات حقوق نهفته است و از آن جداناپذیر است
مثـال اگـر کنوانسـیون ژنوسـاید و مسـئولیت بـراي       عنوانتوان یافت اما بهشده نمیحقوقی شناخته

تنها بر مفهوم مشـترك انسـانیت بلکـه    حمایت را در کنار یکدیگر قرار دهید به باور من این دو نه
مثـال، چـه   عنـوان انگهـی، بـه  و. بر اصل همبستگی استوارند گرچه نامی از همبستگی به میان نیایـد 

نفعی براي مکزیک متصور است که به حمایت از قربانیان ژنوساید در روانـدا و بوسـنی پرداختـه    
عنـوان انسـانیت مشـترك    است؟ همبستگی با همین عبارت در حقوق نیست اما در ذات حقوق به

(Wolfrum, 2010: 86-87).ما ریشه دارد

هـا و  همگرایـی منـافع، اهـداف و اقـدامات دولـت     »المللیهمبستگی بین«سان در مفهوم بدین
المللـی و نیـل بـه اهـداف     منظور حفظ نظم و بقـاي جامعـه بـین   المللی بهسایر بازیگران جامعه بین

در فراینـد وابسـتگی متقابـل جهـانی و ظهـور پدیـده       ) HRC, 2010: 57(.مشـترك، نهفتـه اسـت   
هـا  اي بـر سـایر دولـت   یک دولـت تـأثیر عمـده   شدن هر بحرانی در درون مرزهاي داخلی جهانی

رو جهان معاصر نیازمنـد اقـدامات جمعـی    ازاین. سازدگذارد و آنان را نیز با چالش مواجه میمی
1 . Meta-juridical.
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. ها اسـت الملل در مبارزه با این بحر آنالمللی و دیگر تابعان حقوق بینهاي بینها، سازماندولت
ها براي گسـترش سـطح رفـاه    سئولیت تمامی دولتالمللی مؤید مدر این چارچوب همبستگی بین

ــان اســت  ــت در جه ــین ) Simma,1994: 238( .و امنی ــابراین همبســتگی ب ــک  بن ــه در ی ــی ن الملل
یافته و حقوقی جهت پیکار بـا مشـکالت   عنوان یک مفهوم سازمانمدار، بلکه بهچارچوب اخالق

الملـل  ابراین همبستگی در حقوق بینبن. رودالمللی امري کلیدي به شمار میروزافزون جامعه بین
اي مـانع دسـتیابی بـه    ها باید از انجام اقداماتی که به نحو برجستهبه این معنا است که تمامی دولت

هـا از اعمـال   گـردد، خـودداري کننـد و تمـامی آن    الملل میاهداف مشترك و اساسی جامعه بین
نـافع آن خدشـه وارد سـازد، پرهیـز     الملـل و م قدرت خود در مسیري که بـه تمامیـت جامعـه بـین    

)Mac Donald, 1993: 293(.نمایند
موجـب آن هـر فـرد انسـانی و     المللی حقی اسـت بشـري کـه بـه    سان، حق همبستگی بینبدین

المللـی عادالنـه و   تمامی مردمان از این حق برخوردارند که از منافع زیسـت در یـک جامعـه بـین    
اي کــه در آن در بسـتر همکــاري و  گردنـد، جامعـه  نظـم سیاسـی اقتصــادي، منصـفانه برخــوردار   

.هـاي بنیـادین بـراي همگـان محقـق گـردد      هاي بشـري و آزادي المللی تمامی حقهمبستگی بین

)HRC, 2011: 2 (نمـودن تعهـدات   المللـی به دیگر سخن حق همبستگی کوششی است جهت بین
طـور سـنتی تعهـد بـه احتـرام،      هکه در حقوق بشـر بـ  درحالی. الملل بشرها به نفع حقوق بیندولت

هاي بشري متوجه هر دولت صرفاً نسبت به اتباع و شهروندان همان دولـت  حمایت و تضمین حق
هـا متعهدنـد پـیش از    مثال در حوزه حق بر غذا تمامی دولـت عنوانبه). 1390:37انصاري، (است 

رسی به غـذا بـراي   ها موجب نقض حق دستاعمال هرگونه سیاستی مطمئن گردند که این سیاست
بنابراین تعهـدات محـدود بـه مرزهـاي ملـی      . ها در وراي مرزهاي ملی نخواهد گشتدیگر انسان

هاي بشردوستانه نیز پررنگ این رویکرد مسئولیت گروهی در کمک) HRC, 2008: 8(. شودنمی
یعـی   هـاي بشردوسـتانه را در بالیـاي طب   کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کمک. است

هـا  صرفاً یک وظیفه اخالقی ندانسته بلکه آن را تعهدي حقوقی و مسئولیت فردي و جمعی دولت
ICESCR Committee, 2000:4)(.المللی شمرده استهاي بینو سازمان -1999:38

بـودن تعهـدات   شـمولی و جمعـی  بنابراین حق همبسـتگی از سـویی تأکیـدي اسـت بـر جهـان      
و از سـویی دیگـر تالشـی اسـت آشـکار جهـت گسـترش دامنـه         ها درحـوزه حقـوق بشـر    دولت

. المللي حقوق بینتعهدات حقوق بشري به دیگر کنشگران عرصه

المللی حق همبستگی و همکاري بین.2-2
المللـی گونـاگون   المللـی جهـت حـل مسـائل بـین     ماده اول منشور از دستیابی به همکاري بین
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در ایـن راسـتا فصـل    . هداف ملل متحد اعالم کـرده اسـت  سخن به میان آورده و آن را در زمره ا
مفهـوم  . المللی اختصاص یافتهاي اقتصادي و اجتماعی بینطور خاص به همکارينهم منشور به

عنـوان  ها به شکلی جدي، اما کمی پس از مفهوم همکاري بـه همبستگی و ورود آن به قلمرو حق
د چنـین فاصـله زمـانی ایـن دو مفهـوم      بـاوجو . مـیالدي ظـاهر گشـت   1970یک دکترین در دهه 

المللـی بـر بنیـان    اصـوالً همکـاري بـین   . داراي نقاط مشترك و پیوندهاي نزدیکـی بـا یکدیگرنـد   
). 1392:344وکیل ، (رشد و نمو یافته است » مسئولیت مشترك«مفهوم 

شــاید عنصــر بنیــادین حــق بــر همبســتگی را بتــوان مفهــوم مســئولیت مشــترك دانســت لکــن 
مسـئولیت  . هـا نخواهـد بـود   هـا و سـازمان  مشترك لزوماً مؤید مسئولیت یکسـان دولـت  مسئولیت 

گاه بر پایه ضوابط و معیارهایی همچـون نیازهـا، منـابع موجـود، شـرایط      : مشترك دو چهره دارد
هـا تحمیـل   خاص هر دولت و امکان تحقق این مسئولیت تعهدات خاصی بـر هـر یـک از دولـت    

ها و افراد اقـدامات معینـی   ها، سازمانراستا با سایر دولتگردند همها متعهد میگردد و دولتمی
,Wolfrum).را بــه انجــام رســاند و اهــداف مشخصــی را دنبــال نماینــد  ایــن وجــه از (54 :2012

توان در اسناد متفاوتی یافت گاه مسئولیت مشترك آن دسته از اقـدامات  مسئولیت مشترك را می
شـکل رایـج ایـن وجـه از     . یافتـه صـورت پـذیرد   هـاي توسـعه  تحمایتی است که باید توسط دول

توسـعه  هـاي درحـال  مسئولیت در بعد اقتصادي و فنی، انتقال تکنولـوژي و منـابع مـالی بـه دولـت     
1.اي از این مورد استملل متحد درباره محیط زیست بشري نمونه1972اعالمیه . است

طور خـاص در دو  هاي جهانی بها چالشبودن تعهدات ناشی از حق همبستگی در مقابله بجمعی
اگـر  «. ي مبارزه با فقر و مقابله با بالیاي طبیعـی بـیش از هـر زمینـه دیگـري توجـه شـده اسـت        زمینه

گـرفتن  گیر شروع بـه شـکل  همبستگی جوامع داخلی در قرن نوزدهم در اثر آشکار شدن فقري همه
زمـان تأکیـدي بـر    تند آن را مهار کنند، هـم توانستنهایی نمیهاي فردي بهکرد؛ یعنی فقري که اراده

دهی جامعه بود، آیا این امر به معناي آن نیست که وارد همـان فراینـد در مقیـاس    معیوببودن سازمان
فقــر دلیــل اصــلی بــروز بســیاري از  ). 1382:489ژانــرو، مونیــک، - شــیمیلیه(» ایــم؟جهــانی شــده

هــاي هــا و کنفــرانساز اعالمیــهمشــکالت در جهــان اســت، ســخن مشــترك و تکــراري بســیاري 
منزلـه  فقـر بـه  . الملـل بـه شـکل جـدي بـه آن نپرداختـه اسـت       ي بـین المللی که البته هرگز جامعهبین

الملـل متعهـد بـه    ي بـین محرومیت از حقوق بشر است و تمامی بازیگران دولتی و غیردولتـی جامعـه  
اصـوالً نیـل بـه    ) E/C.12/2001/10,10 May 2001: 5(باشـند  نمـودن فقـر مـی   کـن تالش براي ریشـه 

اعالمیـه هـزاره   ) HRC, 2013: 5(.المللی غیرممکن استکنی فقر بدون همبستگی بینتوسعه و ریشه
1.Stockholm Declaration,16 June,1972, by the United Nations Conference on the Human
Environment.
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اي در تـالش بـراي   هاي جهـانی و منطقـه  و بسیاري دیگر از اعالمیه2001ملل متحد، اعالمیه دوحه 
تأکیـد اسـناد   ) HRC: 2009(.دارنـد المللـی تأکیـد   کنی فقر بر مسـئولیت مشـترك جامعـه بـین    ریشه

گـردد کـه فقـر تـأثیر     المللی بر مسئله فقـر، خاصـه در دو دهـه اخیـر، از ایـن واقعیـت ناشـی مـی        بین
بنــابراین . انکــاري بــر میــزان برخــورداري همگــان از حقــوق بنیــادین بشــر خواهــد داشــت غیرقابــل

بـه بـا معضـل گرسـنگی و فقـر      جانالمللی و اتخاذ رویکردي جمعی جهت مبارزه همههمبستگی بین
. آیدناپذیر به شمار میامري حیاتی و اجتناب

مسئولیت اولیه . دیگر حوزه موردتوجه همکاري در قلمرو حق همبستگی بالیاي طبیعی است
همـه مسـئولیت سـایر    بـا ایـن  . گونه حوادث در قلمرو هر دولتی با همان دولـت اسـت  مقابله با این

همبسـتگی در بالیـاي طبیعـی اقـداماتی     . همبستگی نیز حیاتی اسـت ها در قالب همکاري و دولت
دیده کمک به پیشگیري، آمادگی، کاهش خسارات، بازیابی و بازسازي کشورهاي آسیب: مانند

به هـدف  1»همبستگی پیشگیرانه«رو هم ازاین. )(A/RES/59/212,3 March 2005گیردرا در برمی
هـاي مـالی و بالیـاي طبیعـی     هایی از قبیل بحرانی چالشحداقل رساندن اثرات منفپیشگیري و به

» حقوق افـراد و مردمـان  «نویس طرح پیش3و ماده ) (HRC/21/44/Add.1, 6بینی شده است پیش
این نوع همبستگی پیشگیرانه را در نیل به همبستگی میان نسلی و فرا نسلی اساسی دانسـته و آن را  

المللـی  المللی و مساعدت در اجراي تعهـدات بـین  ري بینها در همکااي حیاتی براي دولتمؤلفه
.ها شمرده استآن

هـا نیـز   اند، پس مسـئولیت حمایـت و تحقـق آن   شمولهاي بشري جهانبر این اساس اگر حق
ها و سایر بازیگران جهان را در قالب تعهدات جمعـی و فـرا   نوردد و دولتمرزهاي ملی را در می

کنندگان اسـناد حقـوق بشـري    رسد تدوینبه نظر می. سازدعهد میسرزمینی در مقیاسی جهانی مت
انـد و بیـان تعهـد بـه همکـاري در      سو همواره به این مفهوم نظر داشتهمیالدي به این1940از دهه 

ي ایـن مفهـوم در   ها به این امر حیـاتی و گنجانـدن زیرکانـه   بردن آناسناد حقوق بشري مؤید پی
)Joseph, 2010: 96(.المللی استقالب همکاري بین

هـا  در حقوق بشر اسـت و هـدف آن  » برادري«اصوالً حق همبستگی و همکاري ترجمان مفهوم 
) HRC/9/10, 5(.نیز نیل به اهداف جمعی جامعه بشـري اسـت فـارغ از تعلقـات جـانبی آنـان اسـت       

نی المللـی دو فرصـت بـراي تأکیـد بـر تعهـدات فـرا سـرزمی        درواقع حق همبستگی و همکـاري بـین  
بر پایـه مفهـوم مسـئولیت مشـترك     . ها استآن» مسئولیت مشترك«ها در مقوله حقوق بشر و دولت

هـاي بشـري بـراي همگـان از طریـق      المللی متعهـد بـه تحقـق تمـامی حـق     تمامی اعضاي جامعه بین
ي در اعالمیـه ژوهانسـبورگ در خصـوص توسـعه    . انـد المللـی المللی و همکاري بـین همبستگی بین

1 . Preventive Solidarity.
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از 1).اصـل پـنجم اعالمیـه ژوهانسـبورگ در خصـوص توسـعه      ( ین رویکـردي وجـود دارد   پایدار ا
المللی طـرق نیـل بـه اهـداف توسـعه هـزاره بـه شـمار         سویی دیگر حق بر همبستگی و همکاري بین

هـاي مشـترك انسـان    ي هزاره ملل متحد بیش از هر سـند دیگـري بـا بیـان دغدغـه     اعالمیه. روندمی
ي واحد نگریسته اسـت و از ایـن طریـق راه را جهـت     عنوان یک مجموعهبهي جدید به جهانهزاره

.ها هموار نموده استگسترش تعهدات فرا سرزمینی دولت
المللـی ایـن برداشـت را تقویـت کـرده اسـت کـه        تکرار رو به تزاید این مفاهیم در اسناد بـین 

اقـدامی اعـم از فـردي یـا     هـر «حتی برخی بـر آننـد   . آورندمفاهیم یادشده تعهدي حقوقی و الزام
مطـابق ایـن   . رودي آمره به شـمار مـی  جمعی که موجب نقض این تعهد گردد، نقض یک قاعده

گیرند، زیرا پیونـد عمیقـی   دیدگاه همکاري و همبستگی در زمره تعهدات عالی و مافوق قرار می
ات، تعهـداتی  بنـابراین ایـن تعهـد   . المللـی و حقـوق بنیـادین بشـر وجـود دارد     میان همبستگی بین

المللـی  رود بلکه تعهداتی در قبال تمامی بشریت و تمامی اعضاي جامعه بـین طرفینی به شمار نمی
)HRC/12/27, 9(.»گرددمحسوب می

المللی حق همبستگی در اسناد بین.3-2
المللی اشاره شده است اما ایـن اسـناد بـدون پـرداختن     گرچه به همبستگی در اسناد متعدد بین

مـاده نخسـت اعالمیـه    . کننـد و بیان اجزاي آن، صرفاً مفهومی کلی از این حق را بیان مـی صریح 
اند و در حقوق و کرامـت انسـانی   جهانی حقوق بشر با بیان اینکه تمامی ابناي بشر آزاد متولدشده

ي برادري رفتار نمایند، سه مفهـوم بنیـادین حقـوق بشـر یعنـی      یکسانند و باید با یکدیگر با روحیه
المللـی  نیز بر لزوم همکـاري بـین  22ماده . زادي، برابري و برادري را موردتوجه قرار داده استآ

اعالمیـه تهـران،   . جهت دستیابی به حقـوق اقتصـادي ، اجتمـاعی و فرهنگـی تأکیـد نمـوده اسـت       
هـا و  مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران در مقدمه خویش از وابسـتگی متقابـل انسـان   

اعالمیه وین و برنامـه  . بستگی بشري سخن گفته و آن را امري مشهود تلقی نموده استنیاز به هم
در مـوارد متعـدد بـه مفهـوم همکـاري      1993عمل، مصوب کنفـرانس جهـانی حقـوق بشـر ویـن      

هاي جدیـد  مقدمه این اعالمیه خواستار برداشتن گام. المللی اشاره داردالمللی و همبستگی بینبین
این اعالمیـه و  . المللی و همبستگی استوق بشر از طریق گسترش همکاري بیندر دستیابی به حق

هـاي گونـاگونی از قبیـل حقـوق کـودك و وضـعیت پناهنـدگان        برنامه عمل صـراحتاً در حـوزه  
بینـی  هـا پـیش  المللی را جهت ترویج معاهدات مربوطه و نیز اجـراي آن همکاري و همبستگی بین

اسـناد مصـوب مجمـع    ). اعالمیه دیـن و برنامـه عمـل آن   23و21بخش اول بندهاي (نموده است
1. Principle 5 of the Johannesburg Declaration on Sustainable Development of the Word.
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اصوالً مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد از هـر     1عمومی نیز در این خصوص شایان توجه است
اعالمیـه  ) Wolfrum, 2012: 50(.فرصتی جهت تأکیـد بـر اهمیـت ایـن مفهـوم بهـره جسـته اسـت        

ــزاره ــوب  ه ــد مص ــل متح ــپتامبر 8ي مل ــوا 2000س ــیالدي در م ــاداوري  م ــمن ی ــف ض رد مختل
ها و ملل متحد بـر مسـئولیت جمعـی تمـامی بـازیگران مـؤثر       هاي جداگانه افراد، دولتمسئولیت

المللی در پاسداشت کرامت انسانی و تحقق برابري و عدالت در سطح جهـان تأکیـد   ي بینجامعه
مالحظـه  ند بنیـادین قابـل  المللی در این ساي از ایده همبستگی بینهاي برجستهبنابراین نشانه. دارد

المللی منظـور  عنوان یکی از منابع حقوقی حق همبستگی بینتوان آن را بهاي که میگونهاست، به
برانگیـز  ي همبستگی در سـند یادشـده چنـدان نیـز تعجـب     البته تکرار ایده) HRC, 2007: 6(.کرد

الملل است که جـز  امعه بینهاي جمعی جنیست؛ زیرا اعالمیه هزاره از سویی دربرگیرنده دغدغه
المللی رفع نخواهد شـد و از سـویی دیگـر توسـط     از طریق تالش مشترك و هماهنگ جامعه بین

توسعه قرار دارد و اسناد مصـوب  هاي درحالنهادي به تصویب رسیده است که تحت نفوذ دولت
. هاستهاي این دولتها و دغدغهآن بهتر از هر سند دیگري بیانگر خواسته

الوصف منشور ملل متحد همچنان سند بنیادین و مبناي حق همبستگی است چه در مقدمـه  مع
ــواد ــین 56و 55، 1منشــور و م ــه نحــوي همکــاري ب ــه اســت ب ــرار  گرفت ــی موردتوجــه ق .الملل

)HRC/21/44/Add.1,8 (توان از منشور آفریقایی حقوق بشـر و مردمـان   اي میاز میان اسناد منطقه
خـودبرخی از مصـادیق نسـل سـوم حقـوق بشـر و حقـوق        24تـا  20در مـواد  یاد کرد کـه  1981

حـق بهداشـت و   )20مـاده (حق موجودیـت و تعیـین سرنوشـت   . همبستگی را شناسایی کرده است
حق همگان بر توسعه اقتصادي اجتماعی فرهنگـی  ) 21ماده(برخورداري از منابع طبیعی براي همه

حـق همـه مردمـان بـر برخـورداري از      ) 22مـاده  (و برخورداري برابر از میراث مشترك بشـریت  
) 24ماده(بخش براي توسعهو حق همه مردمان در داشتن محیطی رضایت) 23ماده(صلح و امنیت

.انـد دولت آفریقـایی آن را تصـویب کـرده   54کشور از 53اي آمده است که در این سند منطقه

)African Charter on Human and Peoples' Rights, پروتکـل الحـاقی   11مچنـین مـاده   ه) 1981
بـراي هـر   1988به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر درباره حقوق اقتصـادي اجتمـاعی فرهنگـی    

) Wellman, 2000: 647( .فردي حق زندگی در محیط سالم را شناسایی کرده است

هاي فراروي حق بر همبستگی و آخرین تحوالتچالش.3
المللی و حقوق همبسـتگی  لی در خصوص همبستگی بیندر قسمت نخست مفاهیم و مبانی ک

1 . UNGA Res.64/157 of 8 March 2010, para.4 and UNGA Res.63/189 of 18 March
2009 and UNGA Res.61/160 of 21 February 2007.
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تـرین موانـع و   اینـک نوبـت آن اسـت تـا برخـی از مهـم      . نسل سـوم مـورد بررسـی قـرار گرفـت     
.هاي پیش روي این دو مفهوم تبیین شودچالش

ابهام در مفهوم و قلمرو حق همبستگی و حقوق همبستگی.1-3
المللی در اسناد گونـاگونی موردتوجـه قـرار    ینهمچنان که پیشتر به آن پرداختیم همبستگی ب

اي گونـه هاي متعددي روبرو اسـت، بـه  وجود چنین حقی در عالم نظر با چالشگرفته است، بااین
بـراي بسـیاري از   . ي آن نیـز محـل مناقشـه اسـت    تنهـا آثـار ایـن حـق بلکـه مفهـوم و دامنـه       که نه

البتـه حتـی   . رودک اصل به شمار مـی نویسندگان همبستگی بیش از آنکه یک حق بشري باشد، ی
نگرنـد، همچنـین در   عنـوان یـک اصـل مـی    در میان آن دسته از نویسندگانی که به همبسـتگی بـه  

اي گونـه خـورد، بـه  نظرهاي جدي به چشـم مـی  خصوص معناي اصل مذکور و نتایج آن اختالف
گـردد و  ناشـی مـی  آور از آندانند که در مواردي آثـار حقـوقی الـزام   که برخی آن را اصلی می

درواقـع از نقطـه   . کنندآور ناشی از اصل مذکور را انکار میبرخی دیگر وجود آثار حقوقی الزام
باشند، همبستگی بیش از آنکـه یـک حـق بشـري     نظر نویسندگانی که قائل به اصل همبستگی می
وقی نیـز  الملل سایه افکنـده اسـت و بـه لحـاظ حقـ     باشد اصلی است که بر تمام اجزاي حقوق بین

این مفهوم از همبسـتگی بـه مفهـوم همکـاري و تعـاون      Wolfrum, 2012: 46-49)(.آور استالزام
.شوددر میان دول نزدیک می

از این منظر حقوق بشـر نسـل سـوم و    . نگرنداي دیگر به همبستگی به دیده  یک حق میعده
که البته ایـن ادعـا نـه    . ودالمللی خواهد بحقوق همبستگی یکی از مصادیق  حق بر همبستگی بین

خوبی تبیین نشده اسـت و همچنـان  بـه لحـاظ     از سوي گزارشگران ملل متحد و نه نویسندگان به
که گزارشگر اول شوراي حقوق بشر محمد رزقی،درحالی.مفهومی و مصداقی دچار ابهام است

حـق بــر  چنانکـه پیشـتر گفتـیم، بــر آن بـود کـه حقــوق همبسـتگی نسـل سـوم یکــی از مصـادیق          
همبستگی در مفهوم عام آن است اما دلیلـی بـراي اثبـات ادعـاي خـود ارائـه نکـرد و گزارشـگر         

از . یابـد المللـی نمـی  کنونی نیز گویا هیچ ارتباطی میان حقوق نسل سوم و حق بر همبسـتگی بـین  
پاسخ باقی مانده است که چرا حقـوق نسـل سـوم در کـانون توجـه      اینجا است که این پرسش بی

هـاي خـود از   که نزد گزارشگر دوم جایی ندارد و در گزارشر اول قرار گرفت درحالیگزارشگ
. کندنسل سوم حقوق بشر و عنوان حقوق همبستگی یاد نمی

البته بسیارند آنان که معتقدند نسل سوم حقوق بشر مفهومی پیچیده دارد و به لحـاظ مفهـومی   
حقـوق نسـل سـوم بـیش از آنکـه      ) 428، 1392راسـخ ، . (و مصداقی نیز چندان توسعه نیافته است

هایی را موردتوجه قرار دهد و بـه بیـان عناصـر و وظـایف دولـت در ایـن خصـوص        مشخصاً حق
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شـاید آنچـه   ). 1386:143تاموشـات ،  (بپردازد ، صرفاً اهدافی کلی را موردتوجه قرار داده است 
بـه نظـر او   : توجـه باشـد  در نقد حقوق همبستگی آورده است بـیش از همـه قابـل   » مایکل فریمن«

:هفت ایراد به شرح ذیل بر حقوق نسل سوم وارد است
کـه در  شـوند درحـالی  هـا جانشـین یکـدیگر مـی    نامناسب است زیرا نسل» هانسل«تعبیر - 1
؛هاي معروف حقوق بشر چنین اتفاقی روي نداده استنسل

وبـرو اسـت کـه    برانگیز در تاریخ حقوق بشـر ر فرض پرسشبا این پیش» هانسل«مفهوم - 2
؛گویا دو نسل قبل در اعالمیه حقوق بشر شناسایی شده است

؛هاروشن نیست آیا صاحبان این حقوق افرادند یا مردمان و یا ترکیبی از این- 3
؛مشخص نیست چه میزان دارندگان این حقوق داراي حق هستند- 4
؛اي تکلیف در این حقوق روشن نیستطرفه- 5
هـاي اقتـدارگرا کـه    خواهـد بـود در برابـر حکومـت    این حقوق ادعا دارد کـه پوششـی   - 6

؛حقوق بشر مستقر و مسلم را نقض نکنند
آنچه در حقوق نسل سـوم معتبـر اسـت محتـوي آن پیشـتر در حقـوق مسـتقر قبلـی         - 7

. مثال حق توسـعه در ردیـف حقـوق اقتصـادي و اجتمـاعی قـرار دارد      عنوانبه. وجود داشت
Kabasakal, 2006: 37)(

ه همه نقدهاي فوق نیستیم بلکه روي سـخن نشـان دادن ابعـاد پیـدا و پنهـان      ما درصدد پاسخ ب
گانه فوق از دریچه غلبـه حقـوق   تردیدي نیست نقدهاي هفت. مخالفت با حقوق همبستگی است

طلبـی  واردان راحـت فردي و لیبرالیسم غربی است ازنظر این دسته حقوق نسل سـوم حقـوق تـازه   
حقوق نسل سوم با ادعاي حقوقی مانند حـق  . و بنیادین دانستها را اساسیتوان آناست که نمی

بر توسعه اقتصادي، حق برخوردار بودن از جوامعی باثبات و متحد، حق برخوردار بـودن از آب،  
در نظر دارد حقوق سـنتی نسـل اول را توسـعه دهـد بلکـه از      تنهاهوا و غذاي سالم و غیر آلوده نه

سوي دیگر جوامع صنعتی را که در آلـوده کـردن محـیط زیسـت سـهم دارنـد بـه چـالش نقـض          
همچنین با برقراري پیوند میان توسعه اقتصـادي و حقـوق بشـر در نظـر دارد     . کشدحقوق بشر می
)Ife, 2008: 44-45( .باشدبسا توسعه اقتصادي خود ناقض حقوق بشر نشان دهد چه

ها با نسل سوم حقوق بشر در مبانی نظري فردگرایانه نسـل اول و دوم ریشـه   بیشترین مخالفت
هـا چیـزي جـز    درواقـع نظریـه نسـل   . دارد که در فرهنـگ غـرب تعریـف و تئـوریزه شـده اسـت      

قـوقی در  هـاي ح ها و نظامالمللی و حضور دیگر فرهنگبازخوانی و گزارش تحوالت جامعه بین
چه فرض بر آن است که در حقوق همبسـتگی بـر آن   . المللی به هم تنیده کنونی نیستجامعه بین

از دیدگاه مبـانی  . خوبی دیده نشده شناسایی و تأکید گردددسته از حقوق که در دو نسل پیش به
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حـق تعیـین   . هـا پیداسـت  جدال میان حقـوق فـردي و حقـوق جمعـی و گروهـی در نظریـه نسـل       
عنوان حقـوق مسـلم شناسـایی شـده اسـت و مـاده اول میثـاقین بـر آن         در هر دو نسل بهسرنوشت

آیا این حق یـک حـق   . توان تطبیق دادبسیاري از ایرادات فوق را بر این حق می. کنندتصریح می
فردي است یا جمعی و گروهی و یا ماهیتی مرکب دارد؟ ترکیـب مردمـان در ایـن حـق چگونـه      

هـاي حـق و تکلیـف چـه     گـذارد؟ طـرف  ي آنان این حق را به اجرا مـی است؟ و چه کسی از سو
هـایی ماننـد حـق تعیـین     هـا نباشـد امـا حـق    کسانی هستند؟ شاید پاسخ درستی بـراي ایـن پرسـش   

هـا و ماننـد آن حقـی گروهـی و     سرنوشت مردمان، حق بر زبان، حقوق کارگران، حقـوق اقلیـت  
هاي عی و فردي هر دو برخوردار است و طرفحقوق نسل سوم نیز از این ویژگی جم. اندجمعی

المللـی و دیگـر تأثیرگـذاران    هـاي بـین  ها و سازمانها، مردمان و دولتحق و تکلیف  افراد، ملت
. هستند

کنـد بلکـه طرحـی نـو در اسـتوار      تنها دو نسل پـیش از خـود را نفـی نمـی    حقوق همبستگی نه
وسـعه یکـی از مصـادیق مـورد اتفـاق      ساختن آن دو در برخی قلمروهاي مشخص است که حق ت

شدن بیش از سه دهه از گفتگوها پیرامون نسل سـوم و بـه   رو و با وجود سپريهم ازاین. آن است
دور از جدال بر توافق میان حقوق فردي و حقوق جمعـی و گروهـی، شـوراي حقـوق بشـر ملـل       

بـه شناسـایی حقـوق    » لیالملحقوق مردمان و افراد به همبستگی بین«نویس اعالمیه متحد در پیش
تـا شـاید از ایـن طریـق حـق همبسـتگی       ) HRC/26/34(پـردازد  هـا در کنـار هـم مـی    افراد و گروه

المللی را حقی فرا نسلی معرفی کند و به ابهامـات موجـود پایـان دهـد و یـا صـرف از نظـر از        بین
حقـق انجـام   المللی و حقوق همبسـتگی پیونـدي بـه نفـع ت    مناقشات آکادمیک میان همبستگی بین

. ها برقرار سازدتعهدات حقوق بشري دولت
المللـی همگرایـی منـافع،    نویس یادشده، مقصـود از همبسـتگی بـین   مطابق ماده اول این پیش

منظور حفظ نظم و تضـمین  المللی بهها، کشورها و سازمان بیناهداف و اقدامات بین و میان ملت
المللـی و اقـدام   مشترکی کـه مسـتلزم همکـاري بـین    المللی و دستیابی به اهدافحیات جامعه بین

المللـی اسـت کـه در عمـل بـه تقویـت صـلح و        جمعی در آن دسته از وظایف نظام هنجاري بـین 
نـویس  آنچـه در ایـن مـاده و دیگـر مـواد پـیش      . المللی، توسعه و حقـوق بشـر بینجامـد   امنیت بین

ت کـه در حقیقـت همـان روح    اسـ 1»هـا بـین و میـان کشـورها و ملـت    «شود همکاري مشاهده می
المللـی حقـوق   نویس مقصـود از حـق همبسـتگی بـین    مطابق ماده پنجم این پیش. همبستگی است

ها برخوردار از آزادي بر اساس برابري و عدم تبعـیض  بنیادین بشري است که در آن افراد و ملت
ردمان، از قبیل افـراد  مطابق ماده ششم دارندگان حق همبستگی ازجمله عبارتند از؛ افراد، م. باشند

1 . Between and among Peoples and State.
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شـده  هـاي مسـتقل و یـا شناسـایی    ها در تشـکل هاي جامعه مدنی و سازماناقلیت و بومیان و گروه
/HRC).هاتوسط دولت 26/ البتـه نبایـد گمـان بـرد حقـوق همبسـتگی منحصـر در مطالبـات         (34

زیـرا در  توسعه است بلکه این حقوق در کشورهاي صنعتی نیز قابل ادعا اسـت کشورهاي درحال
افزارهـا و تهدیـدات ناشـی    هاي صنعتی، جنگهاي انسانی از آلودگیاین دسته از کشورها گروه

)Kabasakal Ara, 39(.اي ایمن نیستندهاي هستهاز سالح
هـاي تکلیـف،   بنابراین با انتقادات وارده بر حقوق همبستگی مبنی بر نامشـخص بـودن طـرف   

هـا،  المللـی از قبیـل دولـت   حقـوق فـردي از جامعـه بـین    هـا بـه مطالبـات   برخی بـا فروکاسـتن آن  
کننـد و یـا ایـن    ها این حقـوق را ادعـا مـی   المللی و اشخاص حقوقی مانند شرکتهاي بینسازمان

شـده و در اسـنادي ماننـد مـاده یـک اعالمیـه       دسته از حقوق با ادعاي فرد و جمـع هـر دو مطـرح   
مطـابق مـاده   . د و مردمـان انعکـاس یافتـه اسـت    نویس اعالمیه حقوق افراحقوق توسعه و نیز پیش

یک اعالمیه حق بر توسعه، این حق بشري غیرقابل سلبی است که هر فرد انسانی و همـه مردمـان   
. از حق مشارکت در آن برخوردارند

المللـی  سـازي و درج  آن در اسـناد بـین   توان انکار کرد حقوق بشـر از نقطـه نظـر مفهـوم    نمی
هـاي غربـی در امـور    غربی اسـت و ابـزاري اسـت کـه از طریـق آن قـدرت      برایندهایی از اندیشه
تـوان آن را طرحـی از امپریالیسـم فرهنگـی غـرب      کنند و یا میها مداخله میداخلی دیگر دولت

توسـعه را طـی دو دهـه اخیـر     دانست که زبان موافق تعدادي از رهبران سیاسی کشورهاي درحال
هـاي  سـهم ایـن همراهـی را در تئـوري نسـل     ) Kabasakal, 2006: 34(.با خود همراه کرده اسـت 

نسل اول را حقـوق مـدنی سیاسـی و نسـل دوم را حقـوق      . توان رصد کردخوبی میحقوق بشر به
حـق بـر توسـعه و صـلح، حـق بـر       : اقتصادي اجتماعی و فرهنگی و نسل سـوم را حقـوقی از قبیـل   

اند و حقوقِ بخش عظیمـی  نامیدههاي بشردوستانه، محیط زیست سالم و بهداشتی دریافت کمک
پذیر جهـان ماننـد کودکـان، زنـان، ناتوانان،کـارگران مهـاجر و پناهنـدگان در        از جمعیت آسیب

نسل بندي حقوق محصول رویدادهاي تـاریخی  . گذاري به حقوق نسل چهارم قرار داردنوبت نام
قـوق جمعـی بـه قـرن     حقوق مدنی به قرن هجده، حقوق سیاسی به قرن نوزده و ح. در اروپا است

درواقع قرون هجده و نوزده زمان حضور نهادهاي مـذهبی در  . بیستم و رویدادهاي آن تعلق دارد
با قـرار گـرفتن   . جامعه و توسعه مفهوم شهروندي یا حقوق سیاسی از منظر مذهب پروتستان است

بـود کـه   هاي رفاه در اروپـا و جوامـع صـنعتی   حقوق اجتماعی و اقتصادي در کانون توجه دولت
اما حقوق نسل سوم مرهون تالش کارل واسـاك و الهـام گـرفتن از    . حقوق نسل دوم تقویت شد

بـه برداشـت او نسـل اول بـر     1بـود » آزادي، برابـري و بـرادري  «سه شـعار انقـالب فرانسـه، یعنـی     

1. Liberty, Equality, Fraternity.
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نسل دوم بر  برابـري تأکیـد   . هاي آزادي مبتنی است و تالش دارد دولت را پاسخگو بداندارزش
.طلبد و شالوده حقوق نسل سوم بر برادري یا همبسـتگی اسـت  د و وظایف مثبت دولت را میدار

 )(Kabasakal, 2006: 35برده است ماننـد  عنوان حقوق نسل سوم نامهایی که وي بهبرخی از حق
اي متعـددي  المللی و منطقهحق بر صلح و حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین

ها پذیرفته شده است کـه  ها و قطعنامهالمللی و اعالمیههاي بینهاي سازمانرچوب اساسنامهدر چا
. ها از عهده مقاله حاضر بیرون استالبته ورود در جزئیات این حق

هـاي  همه در خصوص حق همبستگی که موضوع تـالش شـوراي حقـوق بشـر در سـال     با این
زیـرا ایـن مفهـوم    ) HRC/23/45. 7(یدگی وجـود دارد  اخیر قرار گرفته است، همچنان ابهام و پیچ

تــوان منظــور ســختی مــیشــود کــه بــهغالبــاً در اســنادي بــا ماهیــت سیاســی بــه کــار گرفتــه مــی 
:Bayertz, 1999)طـور دقیـق دریافـت    کنندگان این اسناد را از کاربرد مفهوم همبستگی بـه تنظیم

المللـی اقتصـادي بـر    نظم بـین . ده استها نیز مبهم توصیف شحقوق همبستگی در نظر دولت(29
هـا، نهادهـاي   هـا و مسـئولیت  اساس مشارکت برابر در فرایند تصمیم سازي، توزیع عادالنه هزینـه 

اي در ترکیـب سـازمان ملـل    المللی دموکراتیک و عادالنه، انتقال تکنولـوژي، برابـري منطقـه   بین
و پایدار ازجملـه عنـاوینی هسـتند    متحد، حق بر صلح ، حق بر امنیت غذایی ، محیط زیست سالم

)HRC/15/32, 5(.نمایدها مبهم میکه در نظر دولت
شود و مقوله تابعـان و ذینفعـان   البته این ابهام صرفاً به محتواي حقوق همبستگی  محدود نمی

اصوالً موضوع تابعان و ذینفعان مصادیق گوناگون حقـوق  . حقوق همبستگی را نیز دربرمی گیرد
ــه همبســتگی  ــه محــل مجادل ــون آن    ب ــت و پیرام ــدیل گشــته اس ــان تب ــان و مخالف ــان موافق ي می

نظرهـا حتـی در  در خصـوص نخسـتین     ایـن اخـتالف  . خـورد نظرهایی جدي به چشم میاختالف
چـی،  صـلح (مالحظـه اسـت  وضـوح قابـل  مصادیق حقوق همبستگی از قبیل حق بر توسعه نیز بـه 

المللی کـه از  نظرهایی در مفهوم همبستگی بیناختالفطبیعتاً چنین). 150-163: 1393درگاهی،
لذا شکاف عمیقی در مفهوم و گستره ایـن حـق   . پیشینه کمتري برخوردار است بیشتر خواهد بود

هـاي اساسـی پـیش روي ایـن     الملل وجود دارد و یکـی از چـالش  ها و حقوقدانان  بینمیان دولت
ــان د    ــین بی ــواي آن و همچن ــتره و محت ــین گس ــق تعی ــق ذيح ــعقی ــت  نف ــدان آن اس ــا و متعه .ه

)HRC/21/44/Add.1,5 (کنی فقـر،  هاي بشردوستانه در بالیاي طبیعی، ریشهمواردي مانند؛ کمک
نیازمنــد یــک چــارچوب حقــوقی و تــدوین معاهــدات .... کمــک بــه تحقــق توســعه اقتصــادي و 

تـوان  سـختی مـی  ود بهشالمللی سخن گفته میکه از حق همبستگی بینالمللی است زیرا آنگاهبین
ایـن حـق   . ها را احصا نمودالملل در قبال این حقي بینها و سایر کنشگران جامعهتکالیف دولت

دارد که متعهدان این حق چه وظایفی را بر عهده دارنـد و چگونـه بایـد بـه ایـن      مشخصاً بیان نمی
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اسـت کـه تصـور    چنان مبهم و نامشخصبر این اساس محتواي همبستگی آن. وظایف عمل کنند
(Wolfrum, 2012: 48).اعمال براي آن بسیار بعید استیک هنجار قانونی قابل

آور معماي عدم وجود اسناد الزام.2-3
المللی در قالب یـک مفهـوم کلـی مـورد     المللی در تعدادي از اسناد بینحق بر همبستگی بین
/HRC).شناسایی قرار گرفته است 21/ 44/ Add.1, 8) نباید ازنظر دور داشـت کـه حـق مزبـور     اما

در قلمرو حقوق بشـر،  . آور به خود نگرفته استالمللی شکلی الزامدر قالب اسناد و معاهدات بین
نسل سوم حقوق بشر و حق بر همبستگی در قرن بیسـتم در قالـب یـک مفهـوم کلـی رخ نمـود و       

ادي، اجتمـاعی و فرهنگـی   ي کمتري نسبت به حقوق مدنی ، سیاسی و حقوق اقتصـ داراي پیشینه
در حقیقـت آزادي و برابـري دو آرمـان انقـالب کبیـر فرانسـه در قالـب کنوانسـیون هـاي          . است

ي سـوم ایـن انقـالب و    انـد ، امـا بـرادري پایـه    آور مبـدل گشـته  المللی به قواعد حقوقی الـزام بین
وکیل و عسکري ، (آور مدون نگشته است سان قواعد حقوقی الزامتکالیف مربوط به آن هنوز به

1383:18 .(
المللـی ورود نمـوده اسـت لکـن     حال هرچنـد حـق بـر همبسـتگی آهسـته در اسـناد بـین       بااین

اي از حقـوق همبسـتگی و مصـادیق    درواقع بخـش عمـده  . آور دانستتوان این اسناد را الزامنمی
راي ماهیتی نـرم  توان در اسنادي جستجو نمود که داگوناگون آن از قبیل حق بر همبستگی را می

المللـی در  تـدریج در فراینـد تکـوین قـوانین بـین     رود کـه بـه  لذا حقوق همبسـتگی مـی  . باشندمی
امـري کـه بـا توجـه بـه سـاختار افقـی        ) HRC/12/27, 6(آور جـاي گیـرد   هاي سخت و الزامقالب

خت رسـد، چراکـه در ایـن سـاختار فراینـد سـا      المللی بسیار سخت و مشکل به نظر مـی جامعه بین
هـا اسـتوار اسـت و بـراین اسـاس ایجـاد       المللی بر مبنایی اراده و رضایت دولتقواعد حقوقی بین

آفـرین بـوده اسـت    هـا همـواره موضـوعی مشـکل    هـا توسـط خـود دولـت    تعهداتی بـراي دولـت  
(Tomuschat, 1993: هـاي  بسـتان خاصه در این خصوص که در غالب تعهدات آن بـده (195-233

دات وجود نـدارد و دایـره شـمول آن نیـز صـرفاً بـه مرزهـاي داخلـی محـدود          رایج درسایر معاه
.ماندنمی

نسـل سـوم حقـوق    « درواقـع  . آیددرنتیجه حق همبستگی در مقیاس وسیعی حقوق نرم به شمار می
توسعه مصـادیق گونـاگون آن نیـز یکسـان نبـوده      . بشر اکنون در مراحل آغازین توسعه خود قرار دارد

الوصـف در  مـع . ي این حقوق در قلمرو حق بر توسعه و حق بر صلح بـوده اسـت  سعهبیشترین تو. است
مالحظـه اسـت و تـا ورود آن بـه حقـوق      این دو حوزه نیز روند توسعه بیشتر در قالب حقوق نـرم قابـل  

) Drzewicki, 1984: 43(.»آور راهی دراز در پیش استسخت و در قالب اسناد الزام



94زمستان، 49، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه124

مردمان در منظومه حقوق بشر گرچـه محـال نیسـت ولـی ممکـن      درج حقوق» ولمن«به باور 
الملـل ایـن حقـوق را    ها هستند که در عـالم حقـوق بـین   فایده به نظر آید، زیرا این دولتاست بی

دول قدرتمنـد برخـوردار از موقعیـت ممتـاز در شـوراي امنیـت و       . گذارندسازند و به اجرا میمی
هـاي  ها در دیوانانکاري هستند و  حضور دولتاي غیرقابلهالمللی واقعیتهاي بیندیگر سازمان

هـا  این ابرقـدرت . ها بدون همکاري میان کشورها مقدور نیستالمللی و اجراي تصمیمات آنبین
. کننـد هـا مداخلـه مـی   کنند و احیاناً بـراي اجـراي آن  هستند که تعهدات را بر دیگران تحمیل می

هـاي  نماید چه فرصتق جمعی و همبستگی بیهوده میاینجاست که حق تعیین سرنوشت در حقو
توانند خود سرنوشـت خـویش   زیادي وجود داشته و دارد که مردم با مراجعه به آراي عمومی می

کشــی و المللــی در مــوارد نــادري بــراي جلــوگیري از نســلکارنامــه جامعــه بــین. را تعیــین کننــد
تـوان  ها، مداخله کرده است و مـی تسازي قومی، و درواقع در پاسداشت حق موجودیت ملپاك

ولـی آیـا واقعـاً جامعـه     . الملـل اسـت  ها، ارزشـی مغفـول در حقـوق بـین    گفت شناسایی حق ملت
هـا در قالـب حقـوق    المللی همچنان همین مسیر را طی خواهد کرد و از شناسایی حقوق ملـت بین
و » کـارل واسـاك  «ش الملل بشر موجود طفره خواهـد رفـت؟ هنـوز بایـد در انتظـار بـود تـال       بین

بینانـه اسـت امـا بـراي تحقـق حقـوق       طرفداران او در شناسایی حقوق بشر نسل سـوم بسـیار واقـع   
الملل نیاز است و البتـه  هاي اول و دوم فرد محور همچنان به همبستگی بیشتري در حقوق بیننسل

کمـک خواهـد   المللی ظهور حقوق جمعی به پیشبرد حقوق بشردر جامعه به هم تنیده کنونی بین
) :657Wellman, 2000-656( .کرد

هاي جدیـد در سـازمان   ي استعمارزدایی و عضویت دولتاز سویی دیگر پس از ظهور پدیده
وجـود  «. هـاي جهـان سـوم قـرار گرفتـه اسـت      ملل متحد اکثریت مجمع عمومی در اختیار دولت

متحد اجـازه تصـویب قواعـد    المللی از قبیل مجمع عمومی مللهاي بیناکثریت نسبی در سازمان
ناچـار بـه ایـن قواعـد رأي موافـق یـا ممتنـع        هاي قدرتمند کـه بـه  بسیاري را داده است ولی دولت

» کننـد هـا خـودداري مـی   دهند به هر نحوي که باشـد از ایجـاد شـرایط الزم بـراي اجـراي آن     می
محمـل حقـوقی   تفکیک میان حقوق سخت و حقوق نـرم  ). 1382:95مونیک ، ژانرو،،شیمیلیه(

.گونه تعهدات استاي جهت گریز از اینبسیار زیرکانه
شده آن است که اصوالً مفهـوم همبسـتگی   انتقاد دیگري که در این خصوص موردتوجه واقع

عنوان یک حق بشري مستلزم انتقال این مفهـوم  هاي اخالقی مبتنی است و شناخت آن بهبر ارزش
هـا باوجودآنکـه   درواقع دولـت ) HRC/21/44/Add.1,5(.اخالقی به یک چارچوب حقوقی است
هـا مـدافع گنجانـدن حقـوق و     انـد امـا تعـداد کمـی از آن    ارزش و جایگاه این حق را تأیید کرده

المللـی تحـت عنـوان حـق بـر همبسـتگی       تعهدات ناشی از این حق در قالب یک کنوانسیون بـین 
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الملـل  ر زمره مفاهیم اخالقی روابط بیناین گروه معتقدند همبستگی د) HRC/15/32, 6(.اندبوده
هـاي اخالقـی در زبـان حقـوق بشـر بـدون تعیـین        گیرد و تالش براي بیان اصول و ارزشقرار می

شدن مفهـوم حقـوق بشـر خواهـد شـد؛ بلکـه       ي سستتنها مایهها، نهمحتواي قانونی و حقوقی آن
روي ازایـن . قـرار خواهـد داد  الشـعاع  هاي اخالقـی ایـن اصـول را نیـز تحـت     افزون بر آن، ارزش

الملل با توجـه بـه آنکـه در هـیچ     عنوان بخش هنجاري در حقوق بینشناخت حق بر همبستگی به
) (HRC/15/32, 6-7.قبول نخواهد بودسندي بدان تصریح نشده است ، قابل

انـد و بـدین ترتیـب بـه     المللـی شـده  هاي نسل سوم وارد اسناد بـین خالصه آنکه برخی از حق
، 1981انــد، ازجملــه در منشــور آفریقــایی حقــوق بشــر و حقــوق مردمــان  شــدهمیت شــناختهرســ

البتـه  . آور نـدارد المللی قالبی الزامطور خاص حق همبستگی بینوجود حقوق همبستگی و بهبااین
ي دانست زیرا به عقیـده تر از حقوق بشر سنتی میکارل واساك تدوین حقوق همبستگی را سهل

تگی برخالف حقوق بشر سنتی که داراي رنگ و بـوي سیاسـی شـدید بودنـد و     وي حقوق همبس
هـاي دو اردوگـاه غـرب و شـرق ، بیـانگر نیازهـاي اساسـی زنـدگی         هر یک انعکاسی از خواسته

اجتماعی بشر در کل اسـت و از هرگونـه رنـگ و بـوي سیاسـی تهـی و حقـایق مـذکور موجـب          
.د تـدوین ایـن حقـوق خواهـد گشـت     هـاي سیاسـی و ایـدئولوژیک در فراینـ    کاهش کشمکش

)Drzewicki,1984: 28(

فقدان سازوکارهاي حمایتی .3-3
ي حقوق بشر محصول تقابل فرد و نهاد دولت است و در برخورد و رویارویی ایـن دو  اندیشه

ــه اســت   ــت). 1384:385موحــد، (رشــد و گســترش یافت هــا ضــامن و حــامی  باوجودآنکــه دول
ا تجربـه تـاریخی ایـن حقیقـت را آشـکار سـاخته اسـت کـه همـین          گریزناپذیر حقوق بشـرند امـ  

تواننـد از اختیـارات ناشـی از حاکمیـت جهـت نقـض تعهـدات حقـوق بشـري خـود           ها میدولت
و نیز مرتکب جنایاتی علیه بشریت گردنـد کـه ارتکـاب    ) 1386:191تاموشات ، (استفاده نمایند 

ي هاي مشهور زمانـه ژنرال. للی متصور نباشدالمي بینها توسط هیچ کنشگر دیگري در جامعهآن
گنـاه را  سازي هزاران انسان بـی ما، پینوشه و میلوشویچ در پوشش نهاد دولت اسباب قتل و ناپدید

دار ي حمایـت از حقـوق بشـر را عهـده    ي اولیـه هـا وظیفـه  بنابراین هرچنـد دولـت  . فراهم آوردند
اي آن اسـت کـه ایـن نهـاد هرگـز چنـین دغدغـه       روشـنی بیـانگر   ي تاریخی بهباشند اما تجربهمی

بنـابراین  . اي براي حمایت از حقـوق بشـر نبـوده اسـت    نداشته و نیز هرگز نگهبان و حامی شایسته
المللی از حقوق بشر و تهیه سازوکارهایی جهت حمایت از این حقوق در سـطح  هاي بینحمایت

بینـی نهادهـا و   هاي بشر نیازمنـد پـیش  وانگهی اجراي بسیاري از حق. نمایدالمللی ضروري میبین
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اي و در خصـوص دو نسـل اول و دوم نهادهـاي معاهـده    . سازوکارهایی اجرایی و نظـارتی اسـت  
بینـی شـده اسـت و نـه     اي پیشاما نسبت به نسل سوم نه معاهده. سیستم مبتنی بر منشور فعال است

هاي نظارت و پاسـخگویی  یوهالبته واضح است ش. نهادهایی براي نظارت و حمایت از این حقوق
گونه تعهدات، بـا مشـکالت و موانـع    در قلمرو حقوق بشر با توجه به ماهیت خاص و متفاوت این

هـاي بشـري را بـه    که بـه دالیـل گونـاگون حـق    ها حتی آنگاهدولت. گوناگونی همراه بوده است
غبـت چنـدانی بـه    نماینـد، ر گونـه معاهـدات مـی   شناسند و مبادرت به پیوستن بـه ایـن  رسمیت می

دهنـد و غالبـاً در   هاي نظارتی منبعث از معاهدات حقوق بشري از خود نشـان نمـی  پذیرش سیستم
هـاي پـیش روي حـق همبسـتگی     لذا یکی از چـالش . تابندهایی را بر نمیاین حوزه چنین نظارت

هاي نیسمالمللی و حقوق همبستگی، عالوه بر تعیین و تعریف محتواي قانونی آن ، فقدان مکابین
) HRC/21/44/Add.1, 5(.حمایت و نظارت است

درست است کـه ایـن حقـوق هنـوز شـکل نگرفتـه و انتظـار ایجـاد سـازوکارهاي حمـایتی و           
هـاي اول و دوم  نظارتی پیش از تثبیت آن انتظاري نابجا به نظر می اید اما از یاد نبریم حقوق نسل

تـدریج شـکل گرفتنـد و تقویـت شـدند و      نـد و بـه  هاي مؤثر بودنیز در زمان تدوین فاقد مکانیسم
توان منکر حقوقی بودن محتوي این دو نسل شـد  اي روبرو هستند اما نمیهنوز هم با موانع عدیده

هـاي آن  چه تعهدات حقوق بشري تعهد در برابر همگان اسـت و در ایـن میـان فرقـی میـان نسـل      
و یـا ضـمانت اجـراي آن ضـعیف و     عالوه برخـی از انـواع حقـوق فاقـد ضـمانت اجـرا       به. نیست

شکننده است اما کسی منکر حقوقی بودن محتوي آن نیست از آن جمله است حقوق عمـومی و  
در حقـوق بشـر قاعـده پـروري مقـدم بـر نظـارت و        . الملـل بشـر  الملل و نیز حقوق بینحقوق بین

نع اجرایـی تنهـا   موا. اي بوده استالمللی و منطقهها در چارچوب سازوکارهاي بینحمایت از آن
وبـیش عـام   گیـري نیسـت بلکـه کـم    المللی در حـال شـکل  متوجه نسل سوم یا حق همبستگی بین

المللی در قبـال  تبع آن پاسخگویی به مراجع بینها همچنان از پذیرفتن صالحیت و بهدولت. است
به شـهروندان  حقوق بشر سنتی که غالباً ماهیتی فردگرایانه دارند و صرفاً از تعهد هر دولت نسبت 

تـوان انتظـار   حـال چگونـه مـی   . گویند، گریز دارنـد همان دولت در درون مرزهاي ملی سخن می
المللـی و حقـوق همبسـتگی کـه مـاهیتی فـرا سـرزمینی دارد و        داشت در خصوص همبستگی بین

تمـامی بشـریت اسـت،    المللی نسـبت بـه  ي بینها و سایر بازیگران جامعهبیانگر تعهد تمامی دولت
. بند نظارت کردها را مطالبه کرد و بر اجراي این تعهدات نیمایت آنحم

تــر از بینــی سـازوکارهاي اجرایــی موضــوعی مهــم رســد پــیشدر ایـن خصــوص بــه نظــر مـی  
ازآنجاکه حقوق همبستگی در پی بسط و گسترش تعهـدات دولـت و   . سازوکارهاي قضایی باشد

بینـی  ، اعمال این حق مسـتلزم پـیش  )37-1390:38انصاري، (الملل است افراد در قبال جامعه بین
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اي از اهداف حق بر همبسـتگی  به عبارتی دیگر بخش عمده. نهادها و سازوکارهایی فراملی است
,HRC/23/45(.هـاي اقتصـادي و فنـی اسـت    مستلزم همکـاري و همبسـتگی در زمینـه    P.7 (  تعبیـه

هـا  لملل بر منافع گروه خاصـی از دولـت  انهادهاي مالی و فنی که در آن خیر و منفعت جامعه بین
هـاي مـؤثر   ایجـاد شـیوه  . نمایـد اولویت یابد، جهت نیل به اهداف همبستگی بسـیار ضـروري مـی   

حق بـر همبسـتگی مـانعی بسـیار جـدي بـه       همکاري میان شمال و جنوب جهت تحقق بخشیدن به
هـاي  بـر دولـت  سـویه  سو تحمیـل تعهـدات یـک   از یک). 22-1386:23منسراي، (رود شمار می

یافتـه  هـاي توسـعه  تردیـد دولـت  توسعه، امـري اسـت کـه بـی    هاي درحالیافته به نفع دولتتوسعه
هــاي پیشــرفته در اختیــار آســانی برنخواهنــد تافــت و از ســویی دیگــر بســیاري از تکنولــوژي بــه

وانگهـی  ) Wolfrum, 2012: 55(.الملـل نیسـتند  هاي خصوصی است که تـابع حقـوق بـین   شرکت
هـاي فراملـی تحـت عنـوان حـق بـر       یافتـه و شـرکت  هـاي توسـعه  ل چنین تعهداتی بر دولتتحمی

الملل همچـون حـق   همبستگی در تعارض جدي با برخی از نهادهاي مستقر و قدرتمند حقوق بین
یافته غالبـاً بـا ایـن حـق بـه مخالفـت بـر        هاي توسعهرو دولتازاین. گیردقرار می... ثبت اختراع و 

یافتـه همـراه   هـاي توسـعه  هاي شوراي حقوق بشر نیز کمتر با موافقت دولـت قطعنامهاند وخواسته
(Wolfrum, 2012: 50).بوده است

هـاي سیاسـی را   آفرینـی قـدرت  تواند نقـش هاي اجرایی و نظارتی هرچند نمیوجود مکانیسم
هتـر حقـوق   توانـد گـامی در رعایـت ب   تردید با پر نمودن بخشی از این خأل، میحذف کند اما بی

. همه موانع بر سر راه حق همبستگی و حقوق همبستگی نیستبشر باشد اما این

تیجهن. 4
ایـن  » حقـوق همبسـتگی  «و » نسـل سـوم حقـوق بشـر    «شدن بیش از سه دهه از ظهـور  با سپري

تـاکنون بـر   1979آنچه در طول نزدیک به چهار دهـه از  . حقوق موافقان و مخالفانی داشته است
ذشته است، برخی از مصادیق آن مانند حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم بـیش  این حقوق گ

حقـوق نسـل سـوم نـافی     . المللی حقوق بشر تصریح شده اسـت از دیگر مصادیق آن در اسناد بین
هاي پیش از خود نیست بلکه در جستجوي آن است که تحقق حقوق متعلـق بـه بشـر    حقوق نسل

بلکـه همـه تأثیرگـذاران را بـراي تحقـق حقـوق بشـر بایـد         هـا ممکـن نیسـت   تنها از طریق دولت
. فراخواند

محیطـی،  هـاي زیسـت  فقر و گرسنگی، تخریب محیط زیست، گسـترش روزافـزون آلـودگی   
بالیا و مخـاطرات طبیعـی و انسـانی، جنـگ و منازعـات مسـلحانه مسـتقیم و غیرمسـتقیم همـواره          

ها  خـارج  ها از توان فقط دولتبارزه با آنکند و محیات بشر را تهدید و حقوق آنان را نقض می
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المللـی و  حـق بـر همبسـتگی بـین    . المللی در ابعـاد جهـانی آن اسـت   بوده و نیازمند همبستگی بین
جانبـه تمـامی کنشـگران    ها بـر تـالش هماهنـگ و همـه    حقوق همبستگی بیانگر حق تمامی انسان

. صر استالملل در مبارزه علیه مشکالت مشترك انسان معاعرصه بین
حقوق همبستگی با عنوان حقوق بشر نسل سوم چند دهـه در کـانون توجـه نویسـندگان قـرار      

اما در دهه گذشته ملل متحد به هدف طرحـی نـو در ایـن قلمـرو ایـن حقـوق از  عنـاوین        . داشت
گویـا شـوراي   . برده اسـت در کنار حقوق همبستگی نام» المللیهمبستگی بین«و » حق همبستگی«

اي بـر چنـدین دهـه  تـالش بدمـد و برخـی از ابعـاد حقـوق         در نظر داشت جـان تـازه  حقوق بشر 
که گزارشگر نخست این شـورا در جسـتجوي یـافتن مناسـبات     درحالی. همبستگی را روشن کند

میان حق همبستگی و حقوق همبستگی نسل سوم بـود امـا گزارشـگر بعـدي ایـن مسـیر را دنبـال        
پرداخـت  » المللـی حق افراد و مردمان در همبستگی بین»عنوان ننمود و به معرفی مفهومی دیگر با 

المللی میـان نسـلی   به نظر وي همبستگی بین. نویس اعالمیه با همین عنوان پرداختو به تهیه پیش
رسد گزارشگر کنونی حقوق موسوم به نسل سوم را بـه حاشـیه بـرده    به نظر می. و فرا نسلی است

بایـد منظـر زمـان بـود تـا ابعـاد اعالمیـه        . بینـد المللی مستتر مـی است و یا در مفهوم همبستگی بین
المللـی  هرروي مناسبات میان حقوق همبسـتگی و همبسـتگی بـین   به. نویس بیشتر روشن شودپیش

که در کار گزارشگر نخست بدین گونـه بـود کـه حقـوق نسـل سـوم یکـی از مصـادیق حـق بـر           
بااینکـه روزنـه امیـدي در    . نونی مفقود استهمبستگی است اما این مناسبات در کار گزارشگر ک

توسعه حقوق نسل سوم از طریق نهادهاي ملل متحد در کار گزارشگر نخست پیدا شد ولـی زود  
. خاموش شد

توان انکار کرد که حقوق همبسـتگی درصـدد اسـت بـا بنیـان فردگرایـی       این حقیقت را نمی
روهاي اقتصاد و اخالق تعـدیل و تصـحیح   افراطی درافتد و بلکه پی آمدهاي ناگوار آن را در قلم

هـا  گرایان نیز قرنتوان همه بنیان حقوق بشر دانست چه جمعتنهایی نمیزیرا فردگرایی را به. کند
. هاي غیرقابل جبرانی بر بشر تحمیل کرده استاست در تالشند تا نشان دهند فردگرایی چه زیان

دســات و نیــز اســتثمار و ســلطه اقتصــادي و اکنــون نیــز جــدال میــان آزادي بیــان و تــوهین مقهــم
اکنون و در عصـر شـنیده   . حدومرز خصوصی رهاوردهاي فردگرایی بشري استهاي بیمالکیت

توسـعه و نیـز   شدن حقوق، فرصتی اسـت تـا اندیشـمندان کشـورهاي درحـال     شدن آهنگ جهانی
وده و توسـعه  نظران و حقوقدانان کشورهاي اسالمی ابعاد حقوق همبستگی را تقویـت نمـ  صاحب

.  دهند
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