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ط و گستردگی جوامع و نیاز متقابل کشورها امروزه با توجه به پیچیدگی رواب هدف: و زمینه 

-ناپذیر برخوردار میالمللی از ضرورتی احترازبه یکدیگر، اتحاد و همبستگی مابین جوامع بین

-حقوق همبستگی شکل گرفت. که زمینهباشد. بر همین اساس حقوق جدیدی تحت عنوان 

در شکوفایی نسل سوم المللی را فراهم نمود که های بینساز اتحاد و همبستگی در عرصه

هدف ما در این مقاله بررسی نقش حقوق همبستگی و  نماید.حقوق بشر نقش حیاتی ایفا می
 باشد.اثرات آن بر شکوفایی نسل سوم حقوق بشر می

گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره ها:روش و مواد

 گردیده است.برداری تهیه و تدوین فیش

با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت مشخص شد که این حقوق نوظهوری  ها:یافته

اند، از قبیل؛ حق بر محیط زیست سالم، حق بر که حول حقوق همبستگی شکل گرفته

توسعه، حق بر صلح، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر میراث مشترک بشریت و حق بر 
یتی که در زندگی افراد و تأثیری که بر زندگی آیندگان دارد باید ارتباطات، با توجه به اهم

همواره از سوی کشورها تحت حمایت قرار گیرد از این رو تعهد کشورها در این امر 

 کند.موضوعیت پیدا می

داری تهیه و از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت مالحظات اخالقی:

 ست.تدوین گردیده ا

المللی با تدوین رسیم که کشورها در سطح بیندر نهایت به این نتیجه می گیری:نتیجه

اند و در المللی و پیوستن به آن در جهت معرفی و شناسایی این امر تأثیرگذار بودهاسناد بین
گذاری و اجرای آن در جهت حمایت از این امر گام برداشتند لیکن سطح داخلی با قانون

رها سهم شگرفی در تحقق نسل سوم حقوق بشر داشتند اما برخی دیگر در حال برخی کشو

دهد درجه نشان می باشند، از جمله کشور ایران، کهسازی آن میهنجارسازی و نهادینه
 موفقیت کشورها در تحقق این امر یکسان نبوده است.
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 مقدمه. 1

با وجود ارزش واالی نسل اول و دوم حقوق بشر و فراهم 

ای آزادی، انتخابات، برابری و همچنین رفاه هآوردن زمینه

رغم لزوم وجود، آن توان، علیاقتصادی و آسایش اجتماعی نمی

را کافی و وافی به مقصود دانست زیرا بخش اعظمی از نیازهای 

توان آن را سردمدار ها که حتی میاساسی و حتی اولیه انسان

که  باشدنیاز بشریت تلقی نمود حقوق جمعی و همگانی می

الملل دارد و ی بینریشه در همکاری افراد و کشورها در عرصه

همچنین تأمین این پیشنیازها همکاری و مساعدت تابعان این 

امر را در جهت رفع تعارضات منافع مشترک ناشی از 

طلبد تا بتوان روابط فردی را در کنار روابط همبستگی را می

ند ناگسستنی به المللی به عنوان پیواجتماعی و روابط بین

ی ظهور برساند. بر همین اساس نسل سوم حقوق بشر منصه

ی وجود گذاشت و از تحت عنوان حقوق همبستگی پا به عرصه

آنجایی که تحقق آن سود همگان و نقض آن زیان همگان را 

توان به در پی خواهد داشت و تنها با همکاری چندجانبه می

ی نامیدند. مصادیق این مهم دست یافت آن را حقوق همبستگ

حقوق مزبور عبارتند از: حق بر محیط زیست سالم، حق بر 

توسعه، حق بر صلح، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر میراث 

 از آنجایی که مشترک بشریت و حق بر ارتباطات. بنابراین،

ای  و ارتقاء این حقوق و شناسایی نقاط شناسایی ابعاد رویه

منزله پاسخی است که جامعه ضعف این حوزه از حقوق بشر به 

الملل در برخورد با اوضاع و احوال متحول و متغیر به آن بین

بندی اسناد به دو کند با دستهنیازمند است محقق تالش می

اسناد نرم( و تمرکز بر  - االجرادسته )اسناد سخت و الزم

حقوق نسل سوم )به این دلیل که نسل نوینی است و به دنبال 

جمعی است و کمتر منفعت شخصی دولت تضمین منفعت 

خاصی را در پی دارد( بحث را دنبال کند و نسل سوم را با نگاه 

راستا اسناد بسیار  در این) با توجه به اسناد موجود ایرویه

دهد،  محدود هستند( مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار

رخورد با این اسناد تدوینی عملکرد کشور ایران در بهمچنین 

گیرد تا بتوان میزان همکاری این مورد بررسی قرار می دموجو

المللی سنجید. و از سوی دیگر با معیار کشور را در نظام بین

جمله ایران میزان همکاری در  قرار دادن برخی از کشورها و از

های گذاری و سیاستسطح داخلی را با تمرکز بر روی قانون

دنبال آن بتوانیم با  اجرایی، مورد سنجش قرار داده است تا به

در سطح داخلی ارتقای بیشتر نسل سوم  بیشترهمکاری 

 پیش رو داشته باشیم. حقوق بشر را

ه های اخیر نسل نوینی از حقوق بشر مورد توجدر واقع در دهه

ه قرار گرفت که بیشتر تأکید بر منافع جمعی دارد و هموار

 ترباال برابری افراد و مشارکت همه ارکان جامعه و در سطحی

آمیز را عنصر همکاری جامعه جهانی و همزیستی مسالمت

داند. این نسل از اساسی در تکمیل رسالت حقوق بشر می

حقوق »حقوق بشر به عنوان نسل سوم معرفی شد و نام 

مند به آن اختصاص یافت. از این رو این نظام ارزش« همبستگی

 در طی فرآیند تاریخی به صورت سه نسل مجزا موجودیت

 :باشدیافت که به قرار ذیل می

 و سیاسی )نسل اول( حقوق مدنی -

 )نسل دوم( اعی و فرهنگیحقوق اقتصادی، اجتم -

 همبستگی )نسل سوم(حقوق  -

المللی شدن، اجتماعی و روند رو به گسترش انسانی شدن، بین

های الملل و حقوق بشر و نیز کاستیاخالقی شدن حقوق بین

هور نسل سوم حقوق بشر گردید. در نسل اول و دوم موجب ظ

ای از حقوق جدید توان نسل سوم حقوق بشر را آمیزهواقع می

های اول و دوم دانست که به عنوان با حقوق رایج در نسل

اند. با نگرشی بر ماده حقوق بشری در قرن بیستم مطرح شده

هر کسی حق دارد » دارد:اعالمیه حقوق بشر که اعالم می 28

المللی، می را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بینبرقراری نظ

هایی را که در این اعالمیه ذکر گردیده است حقوق و آزادی

توان لزوم ایجاد این می« تأمین کند، و آنها را اعالم  نماید.

بنابراین حقوق همبستگی به معرفی  نسل را بهتر درک کرد.

اری افراد پردازد که عالوه بر همکانواعی از حقوق جمعی می

د و دارای ـطلبها را میبیش از پیش همکاری دولت

باشند هایی در راستای تحقق این امر میولیتـمسئ

المللی، تعهدات جمعی هایی از جمله؛ تعهدات بینولیتـمسئ

توان ای(، تعهدات داخلی، و از سوی دیگر نمی)مشارکت منطقه

ک سری ها را یکسان دانست و باید یمیزان تعهدات دولت

های مثبت را روا بدانیم و در میزان تعهدات و تکالیف تبعیض
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یافته را مکلف به ترویج تمایز قائل باشیم و کشورهای توسعه

همکاری و مساعدت هر چه بیشتر در جهت ارتقاء کشورهای 

در حال توسعه بدانیم، کما اینکه بدون همکاری و مساعدت 

 باشد.پذیر نمیآنان این مهم امکان

 

 . مالحظات اخالقی2

ایم ودهای پایبند باصول اخالقی و حرفه در نگارش این مقاله به

 وت ول صداقـه اصـو از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی ب

 داری این مقاله تهیه و تدوین گردیده است.امانت

 

 ها. مواد و روش3

 دی وگیری از روش اسنااین مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره

 . دربرداری تهیه و تدوین گردیده استفاده از ابزار فیشاست

از  عنوان مرجع مطالعه شده استه واقع زمانی که کتابی را ب

ام های الزم فیش تهیه گردیده است و به این روشن اقدقسمت

 ایم.به نگارش و تدوین مقاله نموده

 

 اه. یافته4

که  با مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفت مشخص شد

ول حقوق همبستگی شکل ـی که حاین حقوق نوظهور

 سعه،اند، از قبیل؛ حق بر محیط زیست سالم، حق بر تورفتهـگ

حق بر صلح، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر میراث مشترک 

گی بشریت و حق بر ارتباطات، با توجه به اهمیتی که در زند

سوی  از افراد و تأثیری که بر زندگی آیندگان دارد باید همواره

 کشورها تحت حمایت قرار گیرد از این رو تعهد کشورها در

 کند.این امر موضوعیت پیدا می

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

ای ( در مقاله1393) گاهی، رامینچی، محمد علی و درصلح (1

تحت عنوان: بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا 

های علمای حقوق شتال» :اند کهمردمی به این نتیجه رسیده

ی ریهـر اساس نظـبندی حقوق بشر ببشر، موجب دسته

نسل اول  ها عبارتند از:شد. این نسل« های حقوق بشرنسل»

حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق 

مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با 

وجه به این با تشود. عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد می

دانند. در آن را حقوق متعلق به جمع می ایموضوع، عده

 تواند صاحب حقوق شود.ای معتقدند که جمع نمیمقابل؛ عده

با انتقاداتی که از نسل سوم حقوق بشر شده است برخی آن را 

های ای از اخالقیات یا ارزشدانند بلکه مجموعهحقوق نمی

قوق بشر را  به دلیل دانند و برخی نسل سوم حجهانی می

دانند. با این حال های اول و دوم، ضروری مینارسایی نسل

 «.ماهیّت نسل سوم حقوق بشر هنوز زیر سوال است

حقوق  ای تحت عنوان: مبانی( در مقاله1390، باقر )انصاری( 2

حقوق همبستگی » همبستگی به این نتیجه رسیده است که:

ت درصدد ایجاد یا تقویشود که هایی گفته میبه مجموع حق

بندی این المللی هستند. از صورتهمبستگی در جامعه بین

های نظری میالدی تاکنون، مناقشه 1970حقوق در دهه 

وق زیادی درباره این حقوق، جریان داشته است. برخی این حق

المللی ه بینـرا متضمن تغییرات گسترده و عمیق در جامع

 وو تقویت نظام حقوق بشر دانند که به اصالح و تکمیل می

ر ـالملل منجاخالقی و اجتماعی و انسانی شدن حقوق بین

 «.شودمی

 

 نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه .5-2

ای که ذکر گردید با توجه به اینکه در با عنایت به پیشینه

حال  تحقیقات انجام گرفته صرفاً به کلیات پرداخته شده است.

توجه به مسائل مزبور و ضروری تلقی کردن در این تحقیق با 

امر گام  آن عالوه بر اهمیت سازمان ملل متحد در پیشبرد این

به فرآیند عملی موجود در این امر  را فراتر از پیش گذاشته

یعنی شناسایی هنجارهای نسل سوم توسط کشورها و تقسیم 

و با پرداخته  االجراو غیرالزم االجراالزم المللی بهاسناد بین

الملل به ی بینمقایسه این دو دسته اسناد و رویکرد جامعه

تواند علل عدم کارآمدی سازمان نتایجی دست یافته که می

هایی را در جهت رفع این ایرادات حلملل متحد باشد و راه

ی کشور ایران در برخورد با این رویهنماید. همچنین ارائه می

گیرد تا بتوان میزان ار میاسناد تدوینی موجود مورد بررسی قر

از سوی  المللی سنجید.همکاری این کشور را در نظام بین
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دیگر با توجه به این امر که شناسایی هنجارهای نسل سوم 

دهنده تواند نشانالمللی به تنهایی نمیتحت عنوان اسناد بین

اشته و همکاری کشورها در این روند باشد، گام را به جلوتر گذ

اجرا( در  گذاری واز قبیل قانوندامات داخلی )به بررسی اق

پردازیم که و موکدًا کشور ایران میبرخی از کشورهای شاخص 

 شود.هش محسوب میونوآوری این پژ

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

ی سوم حقوق بشر به دلیل نارسایی نسل اول و دوم ضرور نسل

قع ر واتوان اینگونه بیان نمود که این نسل دباشد و میمی

ه ـکننده نسبت بعالوه بر نوپا و جدید بودن، نقش تعدیل

ردی های گذشته دارد زیرا زندگی افراد تنها به زندگی فنسل

 ائاتشود با توجه به اینکه نسل سوم متناسب با اقتضختم نمی

وق تواند به تکامل فرآیند حقزیست جمعی است از این رو می

امروزه با توجه به  بشر کمک شایانی نماید از سوی دیگر

پیچیدگی روابط، زندگی فردی و اجتماعی افراد متأثر از 

 ی،باشد و حقوقی همچون آزادی، برابرالملل میی بینعرصه

به  وجهتوان بدون ت... را نمیرفاه ، امنیت و آسایش اجتماعی و

ر کنا المللی به منصه ظهور رساند و روابط فردی درمسائل بین

منزل مقصود خواهد رسید بر این اساس  روابط جمعی به سر

 تری از حقوق بشر را با توجه به نسل سومدورنمای مناسب

حقوق بشر خواهیم داشت. همچنین لزوم بررسی مسیر توسعه 

فرسایش و سیر  تدریجی نسل سوم حقوق بشر و جلوگیری از

الملل با توجه به محدود و قابل نزولی آن در سطح بین

یش پنماید که این امر بیش از ایجاب میدسترسی بودن اسناد 

 عاتمورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد. از سویی صدمات و تب

 وها گیر برخی از کشورها شده است و نگرانیمنفی که دامن

این  ا بررالمللی که در این راستا وجود دارد ما عدم اعتماد بین

اط نق یابی و اصالحدارد که به تقویت نقاط مثبت و ریشهمی

 هـری کـی دیگهـمسأل منفی و علل عدم کامیابی بپردازیم.

ن ر ایحل دواند نیاز مبرم به کنکاش و بررسی و ارائه راهتمی

دم زمینه را نمایان سازد عدم مجازات ناقضین حقوق بشر و ع

 باشد.  طرف میوجود یک نهاد داوری مستقل و بی

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

ین ارو بودیم ما در این تحقیق با آن روبه هایی کهمحدودیت

بود که جهت نگارش مقاله به منابع دسته اول دسترسی 

تبی کید نداشتیم و به ناچار برای نگارش این مقاله اقدام به خر

 ، وهـها مطالعخانهـآنها را در کتاب توانستیمنمودیم که می

 برداری نماییم.فیش

 

 ستگی با حقوق همبنظرات اندیشمندان در رابطه . 5-5

مفهوم حقوق همبستگی که مستلزم مساعدت و یاری و 

لی باشد مفهومی نوپا در فرآیند تکمیجانبه میهمکاری همه

ت وجودی آن همواره حقیقتی حقوق بشر است، اما ضرور

ه و اشتبینی دناپذیر بوده است که از دیرباز قابلیت پیشاحتراز

وط در باب نظریات مربمورد توجه و عنایت برخی اندیشمندان 

ه کبه تعاون و همکاری و مساعدت و برادری قرار گرفته است 

 در ذیل بدان خواهیم پرداخت.  

سی کارسطو در بیان اهمیت این امر مهم بیان داشته است که: 

ن که به ذات خویش متکی است و نیازی به همزیستی با دیگرا

 .(1) ندارد باید خدا باشد

 بر پریکلس رهبر مشهور دموکراسی یونان باستان دموکراسی را

ادری بر : آزادی گفتار، برابری افراد در مقابل قانون وایهسه پ

وع، داند. به گمان او برادری، عشق به همنبین شهروندان می

رند ز دااست که ناتوانند و به کمک نیا ادینیکی و تعاون به افر

بری شود در این طرز تلقی، برادری از براچنانکه مالحظه می

ن رود و به دموکراسی جنبه اجتماعی و تعاوصوری فراتر می

 .(2) بخشدمی

دارد: بشر سیسرون با تکیه بر منافع عالیه مشترکه بیان می

م برای عدالت و تقوی به وجود آمده و طبیعت و فطرت او حک

کند که در روابط متقابل به یکدیگر کمک و دوستی ورزند می

(3). 

ای از الملل بر اساس جامعهگروسیوس با تعاریف سیاست بین

رک، ستیز ـها معتقد بود که قواعد و نهادهای مشتدولت

کند ویز میـ. وی تجسازدا یکدیگر محدود میها را بدولت

ها در تعامالتی که با هم دارند ملزم به رعایت ی دولتهمه

دهند، ای هستند که خود تشکیل میقواعد و نهادهای جامعه
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امری که به پذیرش شرایط و الزامات و همزیستی و همکاری 

 .(4) های مستقل داللت داردای مرکب از دولتدر جامعه

ها و ند که ضرورتدوگال، السول و چان بر این گمان مک

 نیازهای معطوف به حقوق بشر ناظر بر مشارکت و سهم وسیع

ست هایی است که حقوق بشر به آنها وابسته ای ارزشدر همه

ن مشارکت مؤثر در همه فرآیندهای ارزشی اجتماع. ایو نیز 

ا ری آنها های اجتماعی وابسته و مرتبط به هم که همهارزش

 قرار داد، مشتمل بر« کرامت انسانی»توان تحت عنوان می

، الذکرند: عزت، قدرت، روشنگری، رفاه و سعادتموارد ذیل

 .(4) سالمت، مهارت، محبت، صداقت و شرافت

ده توماس هابز در شناسایی و برشمردن قانون مهم طبیعی نوز

به  او قانون را برشمرد که برخی از آنها نشانگر تمایل و باور

باشد و به قرار ذیل است: وجوب سمت حقوق همبستگی می

نظر کردن از حق فرد به خاطر حفظ صلح، وب صرفصلح، وج

 وجوب ،هد و پیمان، وجوب تساهل و مداراوجوب احترام به ع

رعایت مساوات با دیگران در مشترکات عامه، وجوب تضمین 

 .(5) گران صلحامنیت میانجی

ی همبستگی اجتماعی امیل گیری از نظریهلئون دوگی، با بهره

افراد نه تنها » گوید:شناس مشهور فرانسوی میدورکیم جامعه

خواهند در جامعه زندگی کنند، بلکه میدر جامعه زندگی می

اند که ها و نیازهای متفاوتزیرا: اوالً، دارای وجدان« کنند

ی از استعدادهای پراکنده ی خدمات ناشتأمین آنها با مبادله

 همبستگی ناشی از تقسیم کار() پذیر استبین افراد امکان

ن باب بیان ـدان هلندی در ایـهوگو گروسیوس حقوق .(6)

دارد: انسان عقالً موجودی مستعد برای زندگی اجتماعی می

های برای ورود در ی محرکو سرشت انسان قوه است. نظرات

باشد. نیاز ی منظم و با قاعده متشکل از همنوعانش میجامعه

نسان های مادی ابه زندگی اجتماعی، نه تنها به خاطر ضرورت

است، بلکه به خاطر ارضاء غریزه و احساس همبستگی نهفته 

سیسرون از اصل برابری  .(6) باشدود انسانی میـدر موج

ی بشری هـگی و جهانی بودن جامعـه اصل یگانـها بانسان

تی است ـوب، دولـی مطلهـسان مدیننـد. بدیـرسمی

المنافع، که هدفش خیر و صالح عموم افراد اتباع مشترک

گروهی که در یک سرزمین زندگی « اتباع»است. منظور از 

ی است که دارای هدف نیست. بلکه اجتماعات متعدد کنند،می

 اندو حقوق مشترکند و به این سبب با هم متحد و متفق شده

(7). 

ظر توان بر این نبر اساس نظریات مطرح شده در این باب می

 قائل بود که حقوق همبستگی ریشه در اصول بنیادینی دارد

. که همواره حقوق اندیشمندان را به خود معطوف داشته است

 ی اول عنایت اندیشمندان تمایل بهبه دیگر سخن در وهله

 عدالت، مانند برابری،صول بنیادینی همچون حقوق طبیعی )ا

انصاف، حق حیات( و همچنین اصل برادری، لزوم مساعدت و 

ت همکاری و تعاون و احترام به خیر جمعی و مشترک بوده اس

 دهد و در نهایتکه بشر را به سمت مودت و دوستی سوق می

فارابی در  سازد.ما را به سمت حقوق همبستگی رهنمون می

 ید:گوافراد می ی فاضله در باب همکاری و تعاونکتاب مدینه

ر نظومهر یک از افراد مردم بالفطره در بقا و دوام خود، به »

 ها و حوائج شخصی و برای پرورش استعداد ورفع نیازمندی

عدد ر متترین کماالت انسانی، خود را نیازمند امووصول به عالی

بیند که امکان دسترسی به آن به تنهایی برای هیچکس می

ید، رس اه انسانی به کمال مطلوب نتواندوجود ندارد. لذا، هیچگ

 د:دارهمچنین بیان می« مگر به کمک و همکاری افراد اجتماع

دد قوام و دوام جامعه جز بر مبنای تعاون جمعی تضمین نگر»

و اجتماع جز از طریق تعاون جمعی، به کمال خود نتواند 

ی فاضله آن است که غرض و مقصود اصلی از رسید و مدینه

 .(8) ون و همکاری در امور زندگی باشدر آن تعااجتماع د

بنابراین برخی از نظرات مطرح شده توسط اندیشمندان 

محدود به روابط اجتماعی داخلی بوده و تأکید بر لزوم 

ه ـها برم انسانـماعی و نیاز مبـط اجتـهمکاری در رواب

ه ی داخلی بوده است که با توجه بپذیری در جامعهاجتماع

 محدودیت روابط کوچک جوامع در آن دوران این مسئله امری

دگی نماید حال آنکه امروزه با توجه به پیچیبیعی جلوه میط

ه بروابط و گستردگی جوامع و نیاز متقابل روزافزون جوامع 

ک توانیم منحصر به جوامع کوچیکدیگر ما این اصول را نمی

ک نماید کل جهان را یداخلی بدانیم بلکه ضرورت ایجاب می

ا هر چه ملت تلقی نموده و مرعی نمودن این اصول مهم ر

 ی جهانی تسری دهیم.بیشتر به جامعه
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 بشر در پرتو حقوقمصادیق نسل سوم حقوق . 5-6

 همبستگی

ی حقوق بشر، های جالب جدید در خانوادهبا پیدایش حوزه

ها نمایانگر شد که ضرورت مطرح کردن نسل جدیدی از حق

ی بشریت در عین تازگی ریشه در حقوق طبیعی و اولیه

که احساسی از وجود همبستگی جمعی را در هایی داشت. حق

م وسیعی از همکاری ـآورد و حجمیان تابعان به وجود می

 ثبیتالمللی را برای تکمیل و ارتقاء و همچنین عرضه و تبین

طلبد و بر همین اساس آن را حقوق همبستگی خویش می

نامند. مسائلی مانند حق بر محیط زیست سالم، حق بر می

حق بر  لح، حق بر میراث مشترک بشریت،توسعه، حق بر ص

تعیین سرنوشت و حق بر ارتباطات نیازمند کوشش مشترک 

 ی وجهانیان است تا بتوان با اعمال و تثبیت آنها حقوق فرد

جمعی را چه در جوامع را چه در جوامع داخلی و چه در 

در  مود.المللی از حمایت و پشتوانه کافی برخوردار نجوامع بین

یق ا ابتدا به شناخت و تعریف هر یک از این مصادهمین راست

 خواهیم پرداخت.

 

 ت سالمحق محیط زیس .5-6-1

های بشر برای ترین حقحق محیط زیست سالم یکی از بدیهی

باشد به طوری که ی زندگانی میی حیات در چرخهادامه

ی زندگی بشر را دچار صدمه و تخریب این حق حیاتی ادامه

تواند از که حیاتش نتواند ادامه یابد نمیخلل کرده و فردی 

های دیگر خود بهره ببرد. با گسترش جوامع و صنعتی حق

شدن آن و با فشار ناشی از جمعیت انسانی و اقدامات تخریبی 

ها متوجه وضعیت وخیمی در زمینه محیط و مخرب آن، کشور

کند از زیست شدند که آثار و نتایج زیانباری را به آن وارد می

رف دیگر دریافتند که تخریب محیط زیست تنها موجب ط

شود بلکه مناطق مجاور آسیب رساندن به یک عده خاص نمی

دهد به عنوان مثال با و گاهی کل جهان را تحت تأثیر قرار می

ای کره زمین گرم های گلخانهها و تولید گازافزایش کارخانه

ها نوسشوند و سطح آب اقیاهای قطبی آب میشود و یخمی

های ساحلی به رشود جزایر و شهیابد که موجب میافزایش می

ی این عوامل باعث شد تا حق بر محیط . همهزیر آب فرو بروند

زیست سالم به عنوان یک حق همگانی مورد توجه بشر و 

ها قرار بگیرد و مصداقی از نسل سوم حقوق بشر تلقی کشور

حمل و نقل،  یکمیته 1956شود. بر این اساس، در سال 

های قابل کشتیرانی درون توجه خود را به مسئله آلودگی آبراه

های انرژی و زغال ای، متمرکز نمود. پس از آن کمیتهقاره

های تولید برق سنگ، درگیر موضوع آلودگی هوا در اثر نیروگاه

، کمیسیون 1بود که اکوسوک 1968شدند. تنها در سال 

خود عالقه و توجه  اقتصادی اروپا، در این خصوص از

مستقیمی نشان داد و تشکیل یک کنفرانس جهانی راجع به 

حفاظت از محیط زیست را به مجمع عمومی ملل متحد 

 .(9) پیشنهاد نمود

توان دریافت که حقوق محیط زیست با حقوق با کمی تأمل می

طوری که  نسل اول و دوم حقوق بشر پیوندی عمیق دارد، به

نقض حق بر محیط زیست سالم، موجب نقض حق حیات و 

شود ... نیز میردن، نفس کشیدن، سالمتی، تغذیه وزندگی ک

همچنین حقوق اجتماعی را از قبیل تأمین بهداشت همگانی، 

یاز به تعامل جمعی، دستیابی به توسعه و پیشرفت و... با ن

نماید. کمااینکه اجرایی شدن ای روبرو میههای عدیدچالش

بسیاری از مصادیق حقوق بشر مستلزم سرزندگی و پابرجا 

باشد. و در عین حال رعایت آنها بودن محیط زیست سالم می

نتهی به تحقق و استیفای کامل حق بر محیط زیست سالم م

ی اعمال حقوق مذکور گردد، حتی در برخی موارد، گسترهمی

. (10) شودبه مراعات حق بر محیط زیست منوط و محدود می

نماید تا این مقوله به صورت بنابراین خیر همگانی ایجاب می

االجرا به رسمیت المللی الزمجدی و در قالب اسناد بین

شناخته شود تا بتوان از دستبرد و تخریب آن جلوگیری بعمل 

های کنونی و آورد و حق برخورداری از این مقوله را برای نسل

های آتی به عنوان امانت همگانی حفظ نمود. در نهایت نسل

ی دیرباز اهمیت و ضرورت آن این مفهوم که از گذشته

محیط  یی واژهشد منجر به ظهور و توسعهاحساس می

گرایی گردید اما متأسفانه تعریفی دقیق و واضح از زیست

نیم با توصیف توامحیط زیست سالم ارائه نشده است اما ما می

                                                           
1 ECOSOC 
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محیط زیست سالم پی  مفهوم آلودگی محیط زیست به تعریف

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست  9طبق ماده ببریم. 

منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از: پخش یا آمیختن 

مواد خارجی با آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که 

ا به طوری که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن ر

آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا زیان

بنابراین محیط زیست  .(11) تغییر دهد آثار یا ابنیه باشد،

های مزبور به باشد که از آلودگی، محیطی پاک و سالم میسالم

دور بوده، به طوری که حق زندگی در آن همراه با استاندارد و 

کیفیت مطلوب و برخورداری از بهداشت برای افراد فراهم 

 باشد.

 1864حفظ حیات وحش عمومی برای نخستین بار در سال 

ی که کنگره، دره از شد، یعنی زمانیدر ایاالت متحده آغ

ار اگذویوسمیت را به منظور اهداف توضیحی به ایالت کالیفرنیا 

ر ، نخستین پارک ملی جهان به نام یلوستون د1872کرد. در 

 ی آمریکاییی بزرگ در وایومینگ تأسیس شد. اندیشهمنطقه

 های مربوط بههای ملی نشانگر گسترش اندیشهابداع پارک

 .(12) از طبیعت به سبب زیبایی و ارزش ذاتی آنها بودتجلیل 

ر با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق هر چه بیشت

 گرایی و از طرفی پیدایش اثرات ویرانگر توسطمحیط زیست

به  گرایی مدرن پارفته محیط زیستها، رفتهاقدامات انسان

گرایی مدرن نیز حرکتی ی وجود نهاد. محیط زیستعرصه

ی محیطی بزرگزیستواپسگرایانه بود علیه مدرنیسم و حوادث 

 د.دا که در بسیاری از مناطق جهان، به ویژه ایاالت متحده رخ

یط رفته حقوق محتوان بر این ایستار صحه گذاشت که رفتهمی

های آنان ها و سیاستگذاری داخلی دولتزیست در قانون

 توجهی پیدا کرد، لیکن این کافی و وافی به جایگاه قابل

ر الملل باساس تابعان حقوق بین. بر همین باشدمقصود نمی

ت این باور نائل گردیدند که نهادینه کردن حقوق محیط زیس

د رآینفالملل از ضرورت عاجل برخوردار است، زیرا در نظام بین

 دهد که ازسازی به یک موضوع جهانی امکان میالمللیبین

و بتواند از ضمانت اجرای  ی محلی خود خارج شودمحدوده

 .المللی برخوردار گردده عمومی بینافکار گسترد

ررات ـها و مقل در سیاستـد تکامـشاه 1970ی هـده

محیطی بود سازی موضوعات زیستالمللیمحیطی بینزیست

افت. المللی بازتاب یمحیطی بینکه در انعقاد معاهدات زیست

محیطی نیرومندی چون صلح سبز و های زیستتشکیل گروه

تکاملی را تسهیل کرده است.  دوستان زمین نیز چنین

ی محیط زیست نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره

در استکهلم برگزار شد. عنوان این  1972انسان در ژوئن 

ی محیط کنفرانس سازمان ملل درباره»آیی جهانی گردهم

ار ای آن را برگزیافتهبود و کشورهای توسعه« زیست انسان

 بر رهایی دریافت کرده بودند مبنیکردند که رهبرانشان هشدا

محیط زیست وارد ی عظیمی به اینکه صنعتی شدن صدمه

 1970آوریل  22در « نخستین روز زمین»کرده است. وقوع 

یه ماساز بود که بر دروندر ایاالت متحده، رویدادی دوران

های کنفرانس استکهلم تأثیر زیادی گذاشت. برپایی مؤسسه

 ی محیط زیست سازمانبرنامه»یجاد محیطی داخلی و ازیست

مجمع ». آیی جهانی بوداز نتایج مستقیم این گردهم« ملل

در تالش برای پیوند دادن توسعه « عمومی سازمان ملل

کمیسیون جهانی محیط »اقتصادی با حمایت از محیط زیست 

تأسیس کرد. پس از چهار  1983را در سال « زیست و توسعه

ده آین» ساز خود را با عنوانورانسال این کمیسیون گزارش د

د همچنین در قالب تدوین اسنا. (12) منتشر کرد «مشترک ما

 اقدامات متعددی در راستای حمایت از محیط زیست و توسعه

ی صورت گرفته که نظم جدید متناسب با مقتضیات جامعه

 الملل را با خود به ارمغان آورد.بین

 

 حق توسعه .5-6-2

ه کشورها در ـدارد کـدر این موضوع تردیدی وجود ن

های متعددی از اند و نابرابریبرابر قرار نگرفته هایوقعیتـم

ای، نابرابری اقتصادی، نابرابری ای و ناحیهجمله نابرابری منطقه

از حیث وجود منابع و امکانات طبیعی در نقاط مختلف جهان 

پذیر بودن برخی از محسوس است که این مسئله آسیب

اندگی مکشورها را به همراه خواهد داشت که در نهایت عقب

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها آغاز خواهد شد. از طرفی 

امروزه، جهانی شدن اقتصاد با الگویی خاص برای تولید و 
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شود که برای ثروتمند کردن یک عده توزیع ثروت شناخته می

ها در تاریخ آید. تفاوت درآمد ملتکار می و نه سایرین به

ر گذشته افزایش معاصر با سرعتی بیش از هر زمان دیگر د

های میان تواند نابرابریها مییافته است.که این تفاوت

همین اساس نیاز به  بر. کشورهای فقیر و غنی را تشدید کند

اقدامی جدی در جهت رفع فقر جهانی و همچنین حل مسائلی 

شود و پیش احساس می که مانع فرآیند توسعه شده بیش از

ه از آن جهت که تالش در جهت اجرایی ساختن حق توسع

فرهنگی، مدنی،  ،ستقیم بر زندگی اقتصادی، اجتماعیتأثیر م

سیاسی و پیشبرد حقوق بشر دارد، شرط الزم و ضروری برای 

شود بحث در این باب در دهه اجرای سایر حقوق محسوب می

که در پی  )جهان سوم( شصت با کشورهای در حال توسعه

المللی شد. آنها ادعا طلبی بودند وارد مناسبات بیناستقالل

کردند حق توسعه جدای از حقوق مدنی، سیاسی، می

باید به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در عوض، می

عنوان حق کشورهای در حال توسعه که در پی ایجاد یک نظم 

ی کسانی المللی فهمیده شود. بجاوی در زمرهنوین اقتصاد بین

-که حق توسعه حق دولتکند است که از این نظر حمایت می

زیرا در گذشته اسنادی تصویب گردید که حقوق . (13)هاست 

ا، پوشاک، مسکن، جمله حق برخورداری از غذ بنیادین بشر از

... را تحت پوشش و حمایت خود قرار دادند آموزش، بهداشت و

های گذشته گنجانده شده است، لیکن کشورهای که در نسل

هایی از قبیل؛ عدم انسجام در حال توسعه با توجه به ضعف

های درونی، کشورهای در حال توسعه، اختالفات و رقابت میان

های نهادی و ناهماهنگی میان اهداف این کشورها وجود ضعف

داشت خواستار حقی اختصاصی و انحصاری در این راستا 

هستند تا بتوانند نظم و حمایت راسخی را به کرسی بنشانند، 

س در پایان اجال 77در جهت حل این معضالت بود که گروه 

ترین بزرگ 77در ژنو تشکیل شد. گروه  1964آنکتاد در 

ائتالف در سازمان ملل متحد، مجمعی از کشورهای در حال 

توسعه است که به دلیل نارضایتی از جایگاه خود و نظم 

اقتصادی حاکم بر جهان تالش دارند با اتخاذ مواضع و 

های هماهنگ در جهت سرعت بخشیدن به روند سیاست

شورهای خود اقدام کنند. این گروه ضمن ارائه توسعه در ک

ی هایی برای اصالحات اقتصادی در عرصهپیشنهادات و طرح

المللی، سازمان ملل متحد را مکان مناسبی برای ارائه بین

پیشنهادات خود و طرح مفاهیم جدید مورد تأکید کشورهای 

وین اقتصاد ـدر حال توسعه قرار داده است. پیگیری نظم ن

رح و پیگیری لمللی، تالش برای شناسایی حق توسعه، طابین

... از جمله مهمترین اقدامات این گروه در اهداف توسعه هزاره و

جهت بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه و ارتقای سطح 

 .(14) توسعه در آنهاست

حق برخورداری از یک  المللی پذیرفت کهی بیناکنون جامعه

المللی برای المللی مناسب و تضمینات همکاری بیننظم بین

اجتماعی مورد نیاز است. -اثربخشی به حقوق اقتصادی

نیرومندترین بیان هنجاری این درخواست برای یک محیط 

المللی که در آن حقوق بشر برای همگان قابل تحقق باشد بین

یه حق توسعه که در به صورت حق توسعه مطرح شد. اعالم

توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، فرد  1986

ی حق دهد. اعالمیهرا در مرکز فرآیندهای توسعه قرار می

توسعه مطالبات کشورهای در حال توسعه را که از عدم توسعه 

دهد. جایی برند در مرکز اقتصاد سیاسی جهانی قرار میرنج می

یجاد یک محیط ساختاری های آن مبنی بر اکه خواست

گیرد. ابزار مساعد برای تحقق حقوق بشر مورد اعتنا قرار می

حقوقی که از طریق آن ممکن است چنین تغییری رخ دهد 

توان المللی است. در تعریف مفهوم حق توسعه میهمکاری بین

فرآیند توسعه را ریشه در تحقق اصول انصاف و عدالت 

و از آنجا که حق توسعه به معنای حق . (13)اجتماعی دانست 

مردم است تا آزادانه توسعه خودشان را انتخاب کنند. در 

اعالمیه مربوط به حق توسعه اینگونه آمده است: با در نظر 

ارتباط با به گرفتن اصول و اهداف منشور سازمان ملل در 

ل مشکالت ـورد حـوجود آوردن یک همکاری جهانی در م

المللی ناشی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بین

بشریت و به منظور تشویق و ترویج احترام برای حقوق بشر و 

های اساسی برای همه، بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، آزادی

که توسعه پروسه پویش رنگ، زبان یا مذهب و با توجه به این

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعی است که در نظر 

دارد بهبود و توسعه کل جمعیت را بر اساس فعالیت آنها به 
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وجود آورد تا یک همکاری کامل و آزاد در توسعه و تقسیم 

داریم حق توسعه یکی عادالنه منافع ناشی از آن شود اعالم می

انتقال است که بر اساس آن هر  از حقوق بشری غیر قابل

ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و شخصی حق دارد تا در توسعه

اقتصادی خود مشارکت و همکاری داشته باشد و از این حقوق 

توان به با اذعان بر مطالب پیشین می .(15) مند شودنیز بهره

این حقیقت نائل گردید که برای اعمال حق توسعه به نفع 

ها و هایی از سوی سایر دولتکشورهای فقیر الزم است حمایت

المللی صورت گیرد. و مطرح نمودن این حق های بینسازمان

ان خاطر از همکاری کشورهای بدون پشتیبانی و اطمین

نماید و تنها با همکاری هر ری بیهوده جلوه مییافته امتوسعه

های توان حق توسعه را گامچه بیشتر این عوامل می

عدالتی اقتصادی هدفمندی در جهت رفع فقر جهانی و بی

دانست و امید به یافتن راهبردهای رشد اقتصادی در جهت 

 تحقق عدالت جهانی داشت. 

 

 حق صلح .5-6-3

ی خشونت امری مقدس و الزمهبرقراری آرامش و صلح و عدم 

باشد که از کرامت و شأن انسانی و حقیقتی غیر قابل انکار می

ترین دیرباز تا کنون همواره آرزوی دیرینه بشر بوده و از ابتدائی

ی ای جامعههای پایهاصول نظام حقوقی و همچنین از ارزش

جهانی است که عدم رعایت این امر مهم به معنای زیرپا 

رامت ذاتی بشر و به تبع آن سایر مصادیق حقوق گذاشتن ک

باشد از سویی این حقیقت بر همگان محرز می. باشدبشر می

که حق بر صلح یکی از مصادیق حقوق طبیعی و اولیه و محرز 

ی توان الزمهباشد که با مراجعه به هر عقلی میبشر می

 وجودی آن را دریافت لیکن نباید از این واقعیت غافل بود که

بسیاری از مصادیق حقوق طبیعی در کنار حقوق وضعی تکامل 

توان به در اینجا میی ظهور خواهد رسید. یافته و به منصه

صلح و تأکید بر حقوق جمعی  تئوری هابز در مورد حق بر

دارد: لزوم دسترسی در میان همگان اشاره داشت که بیان می

کند اما ییکی از قوانین طبیعت است که انسان آن را کشف م

دسترسی به صلح و سازش از طریق پیمان میسر است و این 

یابد و به اصل یا قانون دیگر طبیعت است که بشر آن را در می

خاطر رسیدن به صلح از حقوقی که برای خود قایل است 

بر این اساس ضرورت تکامل این فرآیند  .(16)نظر کند صرف

هایی در این راستا نماید تا تالشی برای تدوین گزارهایجاب می

افزون جنگ سوی دیگر با توجه به افزایش روز از صورت گیرد.

های خارجی و معضالت ناشی از این های داخلی و جنگو نزاع

اختالفات بشریت به ستوه آمد و ضرورت ایجاب نمود تا 

حق صلح و آرامش و حیات بشر قائل بود و مرعی  اهی برجایگ

الملل به طور جدی نمودن آن توسط تابعان حقوق بین

 ی سازمان ملل متحد قرار داد.ی برنامهسرلوحه

ی عطفی در احیاء توان نقطهپایان جنگ جهانی دوم را می

مفهوم حق بر صلح دانست. این تجدید حیات تا حدودی 

ترس از نازیسم و نظامی موضوعه بوده است ی بیزاری و نتیجه

شد و برای نخستین بار در که برای فرد ارزشی قائل نمی

منشور ملل متحد نمود یافت، منشور در موارد متعددی به 

های اساسی، حق صلح، برابری و عدم حقوق بشر و آزادی

تبعیض و... اشاره دارد. منشور ملل متحد به دنبال آن است که 

المللی متصل به ی خیرهای مشترک بیندر محدوده ها رادولت

ارزش متعالی بشریت که جملگی آنها طبعاً بدان پایبندند و 

ی یکدیگر کنند. نتیجتًا در قبال آن تکالیفی دارند، همبسته

بنابراین منشور با به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر 

وقف برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و مت

ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح از 

المللی محافظت کرده و در تفاهم، وضعیت صلح و امنیت بین

گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و 

های ی فعالیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعهجمعیت

بنابراین  .(17)کند ملل متحد را در راه حفظ صلح تشویق می

تالش سازمان ملل متحد در این راستا منجر به تدوین اعالمیه 

حق بر صلح گردید. این اعالمیه که شامل یک مقدمه و چهار 

دارد که هدف اصلی سازمان باشد، در مقدمه بیان میماده می

باشد. همچنین المللی میملل متحد حفظ صلح و امنیت بین

کن کردن در جهت ریشه های تمامی ملتبر اراده و آرمان

جنگ از فضای زندگی بشر تأکید اساسی دارد. آنچه در این 

میان تأمل برانگیز است آناست که متأسفانه تعریف واحد و 

دقیقی از مفهوم حق بر صلح ارائه نشده است و فقدان اجماع 
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ای شدن این مفهوم و به المللی در این عرصه باعث سلیقهبین

ای در این امر شده است. به دلیل تبع آن مشکالت عدیده

های فرهنگی، دین، تاریخ، جایگاه مختلفی که صلح در حوزه

حقوق، علوم سیاسی دارد مفاهیم متعددی از آن بسته به هر 

ها ارائه شده است. از نظر مفهومی این واژه یک از این جایگاه

وضعیت تجاوز، خشونت یا  به طور سنتی و از ابتدا برای نبود

صلح منفی( به کار رفته و هنوز هم این جنبه آن ) مخاصمه

کند لیکن صلح به دلیل گستره تر جلوه میبرای عموم غالب

های اخیر امنیت انسانی و حقوق وسیعی که در پرتو نگرش

بشر یافته، از آن فراتر رفته و ایجاد و حفظ روابط بهنجار میان 

یا اقتصادی انسانی و بین دولتی یعنی در حوزه رفاه، اجتماعی 

توان تعریف حق بر این اساس می .(18)را نیز در برگرفته است 

بر صلح را در قالب دو دسته؛ صلح منفی و صلح مثبت بیان 

نمود. صلح منفی که به معنای پیشگیری از جنگ و وقوع 

باشد و های کمتر از جنگ میهای مسلحانه و خشونتدرگیری

صلح مثبت که به معنای برقراری عدالت، توسعه و کرامت 

که یک  ه است. با این وجود تا زمانیانسانی در نظر گرفته شد

تعریف ثابت از مفهوم حق بر صلح و مشخص نمودن ویژگی و 

مصادیق آن به صورت ثابت و الیتغیر نباشد راه برای کشورهای 

باشد تا آن مفهوم را به نفع خود و در جهت سودجو باز می

المللی را ی بیناحقاق اهداف خود تفسیر نموده و نظم جامعه

اندازد و در نهایت سست شدن مسئولیت و پایبندی  به خطر

های ها را در پی خواهد داشت. به همین دلیل باید جنبهدولت

مختلف حق بر صلح مشخص شود و ارکان آن از یکدیگر باز 

شناخته شود، همچنین دامنه شمول آن و حد و مرز آن تعیین 

د؟ باششده باشد. به عنوان مثال؛ عدم جنگ به چه معنایی می

باشد یا فقدان آیا جنگ تنها به معنای کشتار و ویرانی می

گیرد و ناظر بر میای غیرجنگی را هم در برهمنازعه و خشونت

شود؟ دینی( هم می تمدنی، افزاری )فرهنگی،نرم هایجنبه

ی بین المللی و رابطههمچنین تفکیک صلح داخلی با صلح بین

ی پساجنگ ها مرحلهاین دو به چه صورت است؟ و آیا صلح تن

شود یا عالوه بر پساجنگ، صلح پیشاجنگ و را شامل می

جستجوی سازش و منع وقوع جنگ و خشونت را هم شامل 

و اینکه شرایط داخلی یک کشور مانند شرایط  شود؟می

کننده تواند تهدیدرفاهی، اقتصادی، امنیتی در چه صورت می

ابراین الزم است المللی باشد و جای نگرانی دارد؟ بنصلح بین

ها به صورت دقیق شناسایی و تفکیک شود تا بتوان تمام جنبه

تعریف جامع و کامل همراه با مرزی دقیق و مشخص ارائه 

الملل با مشورت از نمود که همت حقوقدانان جامعه بین

طلبد. در پرتو آنچه در نظران مرتبط با این مفهوم را میصاحب

بیان نمود درست است که توان سطور پیشین بیان شد می

پویایی مفاهیم حقوق بشر حکایت از هماهنگی با روح واحد 

جویان قرار گیرد تا دارد اما نباید اهرمی در دست سودجهانی 

به بهانه همسویی با جهان امروز آن را به نفع خود تفسیر 

حرکت خود را به سمت جنگ، نموده و با دالیل عوام فریبانه 

کننده امنیت رهنمون سازد. ات سلبنزاع و اقدامتخاصم، 

بنابراین باید تعریف دقیق از این مفهوم با در نظر گرفتن 

های مختلف آن همراه با چارچوب مشخص و معیارهای جنبه

ها تعیین شده ارائه شود و همچنین تعهدات و تکالیف دولت

معین شود و در مواقع ضروری که نیاز مبرم به تفسیر این 

تفسیر مضیق از مشروعیت برخوردار باشد تا  مفهوم باشد تنها

 تر از این امر حمایت نمود. بتوان به طور جدی

 

 حق تعیین سرنوشت .5-6-4

شاید بتوان گفت، حق تعیین سرنوشت بخشی از همان حق 

سعادت در وضع فردی است که با فراهم شدن شرایط جمعی 

 با کمی. (17)شود ی مدنی، بدین نام خوانده میدر جامعه

توان دریافت حق تعیین سرنوشت مردم ریشه در تأمل می

حقوق طبیعی دارد و سر منشأ بسیاری از حقوق دیگر تلقی 

ای دار وشود، با توجه به اینکه هر انسانی آزاد آفریده شده می

وه باشد و از سوی دیگر همچنین کامالً طبیعی جلاختیار می

د و جمعی خود باش نماید که هر فرد نگران سرنوشت فردیمی

ل و این مسأله جزء بدیهیات آفرینش هر انسان است و هر عق

 سلیمی زیر یوغ ستمگران و استثمارگران بودن را مذموم و

ن نیادیبتوان این حق داند بنابراین میمتضاد کرامت انسانی می

 بشر را از خانواده حقوق طبیعی دانست. 

تعیین سرنوشت که برخی از محققان معتقدند، حق  تا جائی

اساس سایر حقوق مندرج در منشور از جمله حقوق طبیعی 
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گوید: منشور می 2ی ماده 1مذکور در آن است. زیرا بند 

ها شود که برابری میان ملتروابط دوستانه، زمانی حاصل می»

متأسفانه این حق مانند  .(19)« شودبه رسمیت شناخته می

ای رغم ابتدائی و ریشهبسیاری از حقوق طبیعی دیگر با علی

بنیادی مورد توجه و شناسایی بودن آن پس از سایر حقوق غیر

توان یکی از علل مورد توجه قرار گرفتن و قرار گرفت و می

طلبی و به تبع ضرورت شناسایی این حق را ناشی از استقالل

 آن ظهور کشورهای جدید دانست.   

ک یی تاریخی بستر ظهور این اصل را فراهم نمود، دو واقعه

انسه و دیگری انقالب کبیر فر 1776قیام مردم آمریکا در سال 

ها ساز ظهور اصل ملیتاقعه، زمینهکه هر دو و 1789در سال 

مرزهای یک کشور باید »در قرن هجدهم بود. طبق این اصل 

اگر در یک کشور چندین ملت « منطبق با یک ملت باشد

 کس،تجمع کرده باشند، این انطباق عملی نخواهد گردید. به ع

اگر یک ملت به چندین قسمت تقسیم و جذب کشورهای 

دارد در یک کشور به وحدت مختلف شده باشد آن ملت حق 

برسد. این نظر بستر مناسب برای وحدت ایتالیا در سال 

ا ر... و1912، آلبانی در سال 1908ر سال ، بلغارستان د1878

 فراهم آورد. در زمان جامعه ملل هنوز حقی تحت عنوان حق

تعیین سرنوشت شکل نگرفته بود و تا تشکیل سازمان ملل 

که  اما از آنجایی .(20) د داشتمتحد تنها بار سیاسی با خو

توان حق تعیین سرنوشت، یک اصل مسلم حقوقی است و نمی

 شوراهمیت روزافزون آن را انکار نمود، ضرورت طرح آن در من

 ملل متحد بیش از پیش احساس شد.  

 بنابراین این اصل در منشور ملل متحد به شکل روشن مطرح

وابط توسعه ر»منشور، که در آن از  1ده که در ما شد تا جائی

 وابر ها، بر اساس احترام به اصول حقوق بردوستانه میان ملت

ها.... یاد شده است. تأمین حق اصل تعیین سرنوشت ملت

مده ها، جزء اهداف سازمان ملل به شمار آتعیین سرنوشت ملت

 .(5)است 

تعریف این اصل حقوقی توصیفات زیادی به عمل آمده  در

ترین مصداق که شاید بتوان گفت که پرتعریف است تا جائی

نسل سوم حقوق بشر اختصاص به حق تعیین سرنوشت مردم 

حق تعیین سرنوشت  د که در ذیل بدان خواهیم پرداخت.دار

وسل به آن درصدد ـبا ت های ملیای است که گروهوسیله

دست آورند و در قالب یک  آیند تا هویت ملی خود را بهبرمی

ی دولت دارای حق حاکمیت مستقل، به این هویت جنبه

همچنین در برخی تعاریف، . (21)رسمی و حقوقی بدهند 

های تعیین سرنوشت به معنای آرمان و آرزوی برخی گروه

قومی و ملی برای تشکیل دولت مستقل خویش تعریف شده 

در جائی دیگر حق تعیین سرنوشت بدین صورت . (22)است 

ق ـق تعیین سرنوشت عبارتست از حـبیان شده است: ح

های منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود و نیز روهـگ

های دیگر، این انتخاب ممکن است عبارت رابطه آنان با گروه

 باشد از: 

 یک ی دیگر درای ملهاستقالل با عنوان دولت، اتحاد با گروه

اری و یا ادغام در دولت متحد مختدولت فدرال، یا خود

ین المعارف بریتانیکا از تعیعریف دائرة. ت(23)فدرال غیر

حق تعیین سرنوشت »باشد که سرنوشت بدین صورت می

اًل ی آن گروهی از مردم، که معموندی است که به وسیلهفرآی

 باشند به تشکیلای معین از هوشیاری ملی میدارای درجه

 .(24)« پردازندکشور خود و انتخاب حکومت خود می

 باشد؛حق تعیین سرنوشت دارای دو بعد داخلی و خارجی می

باشد که حق تعیین سرنوشت از بعد داخلی بدین معنا می

مردم یک سرزمین حق دارند خود سرنوشت سیاسی، مدنی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تعیین نمایند و با انتخاب 

 ی عملهـروحه جامـداف مطـن اهـه ایـود بـنمایندگان خ

نماید تر جلوه میای که پررنگپوشانند. در اینجا مسألهمی

مند از ای را بهرهتوان جامعهحکومت دموکراسی است یعنی می

ای و این حق ارزشمند دانست که دموکراسی از اصول پایه

ی آن جامعه باشد البته این بدان معنا نیست که دهندهتشکیل

اقد برخورداری از صد ف در های غیردموکراتیک را صدحکومت

این اصل بدانیم. زیرا حق بر مشارکت سیاسی در اعالمیه 

جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی حقوق بشر به 

ی مشارکت سیاسی مردم اشاره نکرده است و آنچه مسلم نحوه

است صرف مشارکت دادن مردم گوناگون در سیاست به هر 

نده در کنطریق ممکن است. به عالوه کشورهای شرکت

الملل ای در خصوص جدایی و حقوق بینکنفرانس منطقه
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با اعطای قدرت « گیریاصل حق بر تصمیم»توافق کردند که 

ترین واحد تأثیرگذار که قادر به حل سازی به کوچکتصمیم

یک مشکل اجتماعی است نیز محقق شود و موجب ترویج 

 .(20)خودمختاری و اعمال حق تعیین سرنوشت خواهد شد 

ی خارجی مرتبط است با حق تعیین سرنوشت از جنبه

ی مردم در انتخابات و تصمیماتی که در مشارکت گسترده

ن ـگیرد. برخی از ایکشور صورت می -ی دولتمحدوده

ی سیاسی داشته، مانند زمانی ها و انتخابات جنبهگیریتصمیم

اسی خود در ی وضعیت سیکه تمام مردم حق تعیین آزادانه

باشند المللی را بر مبنای اصل حقوق برابر دارا میی بینجامعه

(13). 

پروفسور ساسکی تعریف اصل تعیین سرنوشت را در ابعاد 

 داند:مختلف مبتنی بر نکات زیر می

نقیاد دولت دیگری قرار ادولت نباید تحت مردم یک  -1»

 گیرند.

ی تحت انقیاد و سلطه دولت دیگری بودند، چنانچه مردم -2

ل ستقاله احق دارند تمایل وارده خود را آزادانه ابراز دارند و ب

 دست یابند.

تواند به عنوان حق ق مردم برای تعیین سرنوشت میح -3

 د.کنند بیان شویانتخاب دولتی که تحت اقتدار آن زندگی م

المللی حقوق میثاق بین 25صل تعیین سرنوشت با ماده ا -4

مدنی و سیاسی که حق مشارکت مردم را در حکومت و 

ط ناسایی کرده در ارتباها شتعییین محتوا و مضمون سیاست

 .(25)« نزدیک است

ای با توجه به توضیحاتی که در این باب ارائه شده است مسأله

ی خارجی باشد بحث مداخلهبرانگیز میکه در اینجا چالش

های تعیین سرنوشت باید مداخله جنبهاست، اینکه آیا در تمام 

خارجیان ساقط باشد یا خیر؟ اولین چیزی که در اینجا به 

باشد و در شود وضعیت سیاسی یک ملت میذهن متبادر می

این مقوله شکی نیست که حق تعیین سرنوشت استقالل و 

گیری را بدون مداخله خارجیان در عرصه سیاست حق تصمیم

شرایط خاصی که از سوی شورای  خواستار است، تنها تحت

توان در جهت حمایت از حقوق امنیت مجاز دانسته شود می

بشر و جلوگیری از کشتارهای خودسرانه و مداخله به عمل 

های دیگر اجتماعی، ی سیاست جنبهآورد، که این عرصه

دهند و این امور را فرهنگی، مدنی را تحت لوای خود قرار می

ای که در دارد. اما مسألهمصون نگه میهم از دخالت بیگانگان 

ی اقتصادی حق بر تعیین برانگیز است جنبهاینجا بحث

ی زندگی باشد و از آنجایی که انسان برای ادامهسرنوشت می

ی باشد و در عرصهناچار به تعامل و مراوده با افراد گوناگون می

ها ناگزیر از تر یک ملت برای بقایش در برخی عرصهوسیع

باشد، تا جایی که تباط و تعامل با اجتماعات دیگر میار

ی بارزی است که نشانگر جبر های اقتصادی نمونهتحریم

باشد و اختیاری از این جهت از اقتصادی توسط بیگانگان می

سوی مردم یک ملت از باب تصمیم و تعیین سرنوشت نیست. 

ک ی اختیارات یاصل تعیین سرنوشت با توجه به اینکه دامنه

باشد ملت مدام در حال تغییر است در حال تحول و تکامل می

توانیم محدوده این اصل را منحصر به معیارهای گذشته ما نمی

 .بدانیم

با توجه به اینکه در دنیای جهانی شده امروز، توسعه پایدار، 

حمایت کردن محیط زیست، مدیریت سرزمین و منابع 

یافته جامعه بر زادوبوم، زیرزمینی، آب و معادن، کنترل سازمان

شکل معاصر تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است. حقوق 

ها محق به اعمال الملل هنوز قایل به این نیست که اقلیتبین

این حقوق هستند، اما در عمل آشکار است که جستجوی 

های اجرا و اعمال این حقوق، عنصر قوی خالقانه برای روش

جایگاه این . (25) باشدمیبرای صلح در دنیای جهانی شده 

تگی کمی مصداق )حق تعیین سرنوشت( در حقوق همبس

باشد زیرا در بقیه مصادیق این نسل همکاری برانگیز میتأمل

های دیگر در جهت مساعدت و یاری در انجام اموری دولت

باشد، اما در اینجا بیشتر همکاری مردمان حمایت از بشر می

دامات ـطلبد یعنی اقی داخلی میهـیک ملت را در عرص

ز سوی جمعی برای تحقق حقوق فردی و جمعی ادسته

مردمان تحت یک حکومت در چارچوب یک دولت کشور و 

شود اقدامات عدمی از ی خارجی طلب میهمکاری که از جنبه

باشد. یعنی کشورهای دیگر در جهت سوی کشورهای دیگر می

همکاری و مساعدت و احقاق این حق ارزشمند باید از مداخله 

ه مسئولیت گری پرهیز نماید. البته باید اذعان داشت کو سلطه
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آورند در حمایت از سوی کشورها با نظارتی که به عمل می

های خاطی که این حق حیاتی جهت شناسایی برخی از دولت

تواند اقدامی ایجابی در این نماید میرا از مردمانش محروم می

 عرصه به حساب آید. 

 

 شریت   حق میراث مشترک ب. 5-6-5

یک »دهه قبل  رک بشریت در حدود چهارطرح میراث مشت

 نبوده بلکه تکرار تأکید یک اصل« ابتکار سیاسی، اخالقی

اخالقی جهانی بوده که از طبیعت حقوق مشتق شد. میراث 

مشترک بشریت در حقیقت احیای احساس قرون وسطایی از 

بشریت است که در دوران شکوفایی حقوق ملل، در طی قرن 

 رشت میراثنوزدهم و اوایل قرن بیستم، فراموش شده بود. س

های یهودی، مسیحی، مشترک بشریت، اساساً ریشه در ارزش

ا رید اسالمی و بودایی دارد. دین اسالم نیز همان اصول و عقا

ما اجهان ندارد  دهد، انسان هیچ سلطه و نفوذی برآموزش می

، یا امین و مباشر بر روی زمین« خلیفه» در عوض به عنوان

زیست و استفاده از مسئولیت حمایت و حفاظت از محیط 

ا ارونمنابع طبیعی را برای تحقق اهداف انسانی و بدون اتالف 

 .(26)بر عهده دارد 

توان از آن به عنوان امانت میراث مشترک بشریت که می

طق عمومی یاد نمود، در یک مفهوم نوعی مراقبت از حیات منا

 تر مراقبت از مناطقبدون حاکمیت یا به عبارتی عامیانه

 بالمالک است. 

زمین است که البته میراث مشترک بشریت در واقع زیست کره

ی موجودات زنده روی لق ندارد، بلکه متعلق به همهبه بشر تع

داری از آن ـول نگهـوع بشر، امین و مسئـزمین است. اما ن

باشد. البته ذکر این مطلب ضروری است این تنها یک می

باشد و باید مفهوم و یک بعد از حق میراث مشترک بشریت می

ک بدانیم آیا در مناطق دارای حاکمیت هم مفهوم میراث مشتر

باشد یا خیر؟ در اینجا الزم به ذکر است بشریت واجد معنا می

که اصل عدم تخصیص ملی شاید در مورد برخی مناطق 

صحیح باشد، ولی در مورد برخی دیگر از مناطق به ویژه 

اند و همچنین منابع و مناطقی که در قلمرو ملی واقع شده

استفاده »مصادیق جدیدتر میراث مشترک بشریت، مفهوم 

تری است. و این مفهوم بیانگر جایگزین مناسب« انحصارییرغ

به موجب آن اجازه داده نشود که منافع ملی، »باشد که این می

اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی کشورها بر منافع جهانی بشر 

در این بعد جدید از حاکمیت، میراث مشترک « برتری یابد

ز میراث مشترک بشریت به این معناست که هیچ دولتی نباید ا

معینی استفاده کند مگر اینکه در استفاده و حفاظت از آنها 

سود مشترک بشر لحاظ شود. این امر مستلزم آن است که 

ها، سرزمین خود را تحت نظارت و قیمومت بشر قرار دولت

 .(26)دهند 

در ارائه تعریف از مفهوم میراث مشترک بشریت نظریات 

اصل میراث »است، بعضی معتقدند:  مختلفی ارائه گردیده

مشترک بشریت بدین معناست که در ورای فرد، گروه 

ی بشریت تماعی یا دولت باید منافع مالی برتر مجموعهاج

حفظ گردد و از نعمات جهان و کلیه محسنات زندگی، در 

مند چارچوب روح همبستگی که فراتر از مرزهاست بهره

 .(27)« گردند

 وبا توجه به اینکه حیات جهانی در گرو مشارکت و مساعدت 

رد یافته مواز سوی کشورهای توسعه باشدها میهمکاری دولت

ت ست و در نهایمکث و در نهایت مورد استقبال قرار گرفته ا

ی حقوق همبستگی منجر به گنجاندن این حق در طبقه

ل عماگردید تا بتوان با مساعدت و یاری جهانیان و بدور از ا

ها در جهت منافع خودشان از این امانت حاکمیت دولت

 عمل آورد. عمومی مراقبت و محافظت به

 

 حق ارتباطات .5-6-6

ناپذیر حقیقتی احتراز راری ارتباط با آننوع و برقنیاز به هم

است که امروزه با توجه به تغییر سبک زندگی اهمیتی 

دیدن مرزها از قابلیت جهانی شدن  نور دوچندان یافته و با در

ی ی ارتباطات از گسترهبرخوردار شده است. در گذشته واژه

محدودی برخوردار بود و منحصر به تعامالت اجتماعی داخلی 

در اختیار داشتن امتیاز حقوق  شد و افراد بادانسته می

دانستند به مطبوعات و رسانه خود را واجد این حقوق می

همین دلیل است که منشأ تاریخی حقوق ارتباطات متعلق به 

ای است که حقوق مطبوعات و رسانه به رسمیت شناخته دوره
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رفته با گسترش روابط جمعی و همچنین اند. اما رفتهشده

نوین ارتباطی و اطالعاتی، مطبوعات و های پیشرفت تکنولوژی

رسانه روشی سنتی تلقی شد و ارتباطات وارد دنیای جدیدی 

به نام اینترنت، ماهواره و فضای مجازی گردید. حقوق 

ست که مفاهیم متعددی را در خود جای داده ایارتباطات واژه

بیان، حق دسترسی همگان به است. مفاهیمی همچون آزادی

ظ حریم خصوصی، حقوق ارتباطات داخلی، اطالعات، حق حف

ی ی واژهی این حقوق زاده... همهالمللی وحقوق ارتباطات بین

توان قائل بر این نظر بود باشند. بنابراین میحق ارتباطات می

داخلی یک  یی اول در عرصهکه حق بر ارتباطات در وهله

آوردن شرایط خاصه خود  سازی و فراهمدولت نیاز به بستر

باشد، کمااینکه عدم شفافیت در این راستا و عدم می

استانداردی دقیق برای اعمال این حق و همچنین فاش کردن 

باشد برخی اطالعات به معنای صریح نقض حقوق بشر می

(26). 

 گفته شده در این قسمت و همانطور با توجه به مطالب پیش

ی که از نام این نسل از حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگ

را پیداست، این دسته از حقوق ماهیت جمعی را از دو بعد دا

 باشد: می

طلبد و المللی را میی بینساعدت و همکاری جامعهم -1

بدون همکاری و مشارکت جمعی کشورها این امر مهم تحقق 

 یابد.نمی

تمامی مصادیق این حقوق یک مجموعه را تشکیل داده و  -2

اند، کما اینکه با تخریب محیط زیست از زنجیروار به هم متصل

ن ناحیه و در پذیر بودن آسویی با تضعیف آن منطقه و ضربه

معرض تهدید قرار گرفتن حق بر صلح و حق بر توسعه مواجه 

خواهیم بود. و از سوی دیگر با پایمال کردن حق بر صلح و 

ی نابودی ی جنگ محیط زیست سالم را به ورطهبروز فاجعه

خواهیم کشاند. همچنین با تسامح در عینیت بخشیدن به 

فهومی انتزاعی مفهوم حق بر تعیین سرنوشت، حق بر صلح م

نماید. همچنین حق بر میراث مشترک بشریت جلوه می

مستلزم همکاری در حفظ محیط زیست سالم و حمایت از آن 

باشد. و در نهایت با میدان ندادن به حق بر ارتباطات می

ی توان فرآیند ارتباط و تعامل جمعی که الزمهجمعی نمی

ی ظهور منصه باشد را بهتوسعه و تکامل زندگانی بشریت می

 .(25)رساند 

 

 در اسناد سخت همبستگیحقوق . 5-7

های واقعی جامعه بشری محسوب تگی یکی از نیازمندیهمبس

اعد الملل، تدوین مجموعه قوشود و وظیفه اصلی حقوق بینمی

؛ و مقرراتی است که بتواند همبستگی انسانی را تأمین کند

د و ده بدین معنا که تعادل بین افراد انسانی را هدف خود قرار

 لی انسانیالملبر اساس مرکزیت انسان، حقوق همبستگی بین

را تدوین و منطق برابری را جایگزین منطق قدرت کند تا 

ها بتوانند در شرایط مساوی بدین وسیله، تمام انسان

های ضروری و متناسب با شئون انسانی خود را نیازمندی

 افزون این دسته ازوجود اهمیت روز با. (15)مرتفع کنند 

خالف نسل اول و دوم که از حمایت میثاقین و  حقوق و بر

ل مستق آور آن برخوردار هستند، ما با فقدان سندی الزامجنبه

ن آور تحت عنوان حقوق همبستگی روبرو هستیم. بر ایالزام

آوری که تحت عنوان اساس تمرکز را به روی اسناد الزام

ن یا معاهده یا پروتکل به حمایت از مصادیق ایکنوانسیون 

 اند.نسل از حقوق بشر پرداخته

ای، حقوق های حقوقی منطقهبر این اساس در بین نظام

 بر اتحادیه اروپا از موقعیت ممتازی برخوردار است و عالوه

 اینکه همبستگی درخوری مابین کشورهای آن برقرار است که

ر باشد، دای سازمان ملل میبیشتر از همبستگی در میان اعض

وسعه در سطح ـالمللی و رشد حق تر همبستگی بینـمسی

قیم های مستگذاریالملل هم کوشا بوده است و با سرمایهبین

 های بسزایی را در راستایدر کشورهای در حال توسعه کمک

 .(28) وسعه در کشورهای مزبور داشته استتحقق ت

معاهده تأسیس قانون »نویس عالوه بر معاهدات مذکور پیش

توسط کنوانسیون راجع به آینده اروپا که « اساسی اروپا

ی شورای اتحادیه شکل گرفت مسائل مهمی را راجع بواسطه

به اهداف اتحادیه ذکر نموده است فصل دوم این معاهده که 

باشد ی اجرای آن میهای اتحادیه و نحوهمربوط به سیاست

پیوند نزدیکی با مصادیق نسل سوم حقوق بشر دارد و شامل 

مسائل همچون؛ بازار مشترک داخلی، سیاست مشترک 
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صادی و پولی، همبستگی اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، اقت

باشد های ارتباطی و تحقیق و توسعه میمحیط زیست، شبکه

که خود یادآور حقوقی از قبیل: حق توسعه، حق بر محیط 

توان این رو می باشد. از اینزیست سالم و حق بر ارتباطات می

و  اقدام اتحادیه را گامی در جهت تحقق مصادیق نسل سوم

حقوق همبستگی دانست. همچنین شورای اروپایی در تحقق 

مصادیق نسل سوم حقوق بشر نقش حائز اهمیتی داشته است، 

های اروپایی شورای اروپایی اولین سازمان سیاسی میان دولت

است که با هدف مساعدت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی 

ول ها و اصکشورهای عضو و به منظور حفظ و ترویج ایده

مرتبط با میراث مشترک آنها تأسیس شده است، شورای اروپا 

ضمین ـحاد و همبستگی بیشتر، آزادی را تـجاد اتـرای ایـب

کند، در نتیجه احترام به حقوق بشر شرط عضویت در شورا می

های وسیله سیستمی برای بدست آوردن ضمانت شده و بدین

کما اینکه  .(27) قوق بشر در اروپا سازمان داده شدجمعی ح

ای حمایت از نویس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برپیش

های اساسی در نظر گرفته شد، توسط این حقوق بشر و آزادی

المللی نهاد تدوین گشته است که خود نشان از همکاری بین

دارد. از سوی دیگر در میان نهادهای اتحادیه اروپا، کمیسیون 

جویی موقعیت ممتازی را داراست. گری و مصالحهبرای میانجی

وان یک عضو ـه عنـیسیون به کمـل اینست کـیکی از دالی

شود لذا به نظارت آن با سوءظن و تردید طرف یاد میبی

شود شود، به همین دلیل ادعا میکمتری نگریسته می

کمیسیون در بهترین موقعیت ارزیابی برای قضاوت افکار 

 عمومی و کشورهای عضو درباره یک طرح یا پیشنهاد قرار دهد

از این رو با توجه به نقش گسترده اتحادیه مزبور و . (29)

توان آن را ایاالت متحده همبستگی مابین کشورهای عضو می

 اروپا نام نهاد.

 

 گیرینتیجه .6

سازی که در حقوق همبستگی با توجه به اهمیت سرنوشت

زندگی افراد و آیندگان دارد متأسفانه مورد حمایت چندانی 

قرار نگرفته است و با وجود تأسیس سازمان ملل متحد و 

اهداف واالی آن در تحقق حقوق بشر ما همچنان شاهد نزاع و 

 جنگ، رکود اقتصادی، تخریب بستر حیات و.... هستیم که

منجر شده شکوفایی نسل سوم حقوق بشر همواره مورد تردید 

قرار گیرد و سازمان ملل متحد را به نوعی ناکارآمد جلوه دهد. 

عدم توجه و حمایت از نسل سوم حقوق بشر در درجه اول 

المللی ناشی از عدم رسمیت و شناسایی آن در عرصه بین

ق بشر به دانیم نسل اول و دوم حقوهمانطور که می باشد.می

میثاق حقوق مدنی و »ترتیب چتر حمایتی را در قالب 

از آن خود « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»و « سیاسی

کرده است و با اینکار خود را از رسمیت الزم برخوردار نموده 

ای تحت فاقد شناسنامه این در حالیست که نسل سوم است

ی دوم جهباشد. در درمی« میثاق حقوق همبستگی»عنوان 

تمایل و توجه کشورها به سوی اسناد نرم و در قالب اعالمیه و 

عدم حمایت شایسته مصادیق نسل سوم حقوق بشر در قالب 

تمایل به اسناد نرم  باشد.االجرا از سوی کشورها میاسناد الزم

و توجه به آن تنها از لحاظ اخالقی و سیاسی درخور توجه 

مسئولیت فرض کرد دارای  است و سندی که نتوان بر آن بار

در راستای  د.ـباشرصه نمیـن عـم بسزایی در ایـسه

المللی و قوانین داخلی و تحقق در سازی قواعد بینهماهنگ

اجرای آن در راستای مصادیق نسل سوم حقوق بشر، 

« حق توسعه»رد باالیی خصوصاً در کشورهای غربی از استاندا

ابل ی قاروپا دارای کارنامه که اتحادیهبرخوردار هستند، تا جائی

از سویی گسترش جامعه  باشد.قبولی در این راستا می

اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا و انعقاد معاهدات متعدد و از 

سوی دیگر نقش فعال کمیسیون اقتصادی اروپا در تهیه و ارائه 

های استاندارد، خود امری مؤثر بر تحقق برخی از قرارداد

باشد و همچنین موقعیت سوم حقوق بشر میمصادیق نسل 

المللی و رشد حق توسعه و ممتاز در مسیر همبستگی بین

های در حال توسعه، حاکی از های بسزای آن در کشورکمک

همکاری آن در این عرصه است.کشور فرانسه نیز به مراتب 

« سازی حق بر محیط زیستفرآیند اساسی»نقش مؤثری در 

بنیادین آن در رویه شورای قانون اساسی، داشته است و تأثیر 

های قضایی محسوس است. های اداری و دادگاهدادگاه

همچنین حق بر تعیین سرنوشت و تأکید بر حاکمیت مردم، 

توان مورد توجه از سوی این کشور بوده است تا جائی که نمی
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از تأثیر بسزای تدوین اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 

ایاالت  جهان شمولی آن به سادگی گذشت. و خاصیت 1789

متحده آمریکا در زمینه تسهیل حق بر ارتباطات اقتصادی و 

ی مسائل مربوط به سازی قانون ملی کشور، دربارههماهنگ

تجارت الکترونیک، پیشرفت چشمگیری داشته است. ایاالت 

متحده آمریکا در عرصه داخلی از استاندارد مطلوب از لحاظ 

المللی و صادی برخوردار است لیکن در تعهدات بینموقعیت اقت

 باشد. ی دارای وضعیت مطلوبی نمیالمللهای بیناستاندارد

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان .8

ه ئول و بقیه مولفین، بعنوان نویسنده مسه نویسنده دوم ب

 اند.عنوان همکار در تدوین مقاله ایفای نقش نموده

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Today, the complexity of relations and expansion 

of societies and the reciprocal needs of countries have made unity and 

solidarity among the international community an undeniable fact. Thus, 

novel rights under the title of solidarity rights are being formed, which lay 

the ground for unity and solidarity in the international arena that affects 

the development of the third generation of human rights. Our goal in this 

article is to investigate the qualities of solidarity rights and their impacts 

on the development of the third generation of human rights. 
 

Materials and Methods: This article is descriptive-analytical research 

that uses documentary and library sources and note-taking methods. 
 

Results: Studies have shown that the emerging solidarity rights, 

including the right to a healthy environment, right to development, right to 

peace, right to self-determination, right to the common heritage of 

mankind, and right to communication, should be upheld by different 

nations due to the impacts they have on the lives of people and the 

future generation; these rights, as stated, reveal the commitment of the 

countries, also. 
 

Ethical considerations: Principles of honesty and trust are met from the 

beginning to the end of the article. 
 

Conclusion: It is concluded that countries have, at the international 

levels, helped introduce these rights by codifying international documents 

and joined international treaties, and legislated and enforced the rights in 

the domestic arena to support them; however, some countries have 

considerably contributed to the development of the third generation of the 

human rights, while some others, including Iran, are standardizing and 

establishing these rights which indicate the success of these nations. 
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