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  مقدمه 

ظهوو يكصد وولك جدوو كرلصوولك يك   وو ك

تح ديكبهكت صنكط يككليك ملهادملليكبهبين

شمايكآملهككهكبعلكازكرنگكرهانيكبهكجق عك

پي ستهكاس .ك يكجاقع،كتوازييكاصونكاصونك

لهكبيشت كبهكدحاظكت سعهكنيافتگيكاصنكپلص

 جدتهايكرلصلكب  هكتاكتعل كتابعانكحق قك

ادملل.ك يكجاقع،كتاكآنكزمووانكرامعو كبين

«كمتموولن»ادمللوويكم كوو كازك جدتهووايكبين

صعنوويك جدتهووايكايجپوواصيكصوواكمنشووع كازك

ايجپوواكبوو  ككووهك ايايكصووسكسوو  كت سووعهك

ت انسوتنلكازكصوسكب  نل.كاصنك جدتهواكمي

عوويك يكحاكميوو كب اوو ي ايكب ابوو يكجاق

باشنل،كزص اكبهك بوايتيك ايايكاقت وا يك

شانكمتاواج ك همگنكب  نل،كيسوت هكجكقليت

بوو  كجدوويكم  مووانكآنهوواكبووهكصووسكشوودلك

ط يكمحسو  كازكصوسكفلسوا كزصستنلكجكبهمي



و  چهةةاردهممجلةةح حقةةو ي ا ةةةمار  كك

كپانزدهم 

206 

آندهكك  نل.كمابقيكرهان،كبييشلكپي جيكمي

استقالديك اشتهكباشونل،ك يكحاشويهكجكبوهك

 م ك جدتهايكحواك ك  يتهايكمختلفك يكقيم

بووگيوكجكك  ووسكبووهكحيووا كاوو ص كا امووهك

 ا نل.كبعلكازكرنگك جمكرهوانيكرامعو كمي

 هول.كادملليكهمگنيكا  كياكازك س كميبين

هاصيكقو ايك  يككنايك جدتهايكقلصميك جدت

«ك يكحوا كت سوعه»يي نلككهكازكآنكپو كمي

توو كشوو نل.كاصوونكا وو اليكحقيقيناميوولهكمي

اسو ككوهكظواه ا كت كازكا  اليكسابقكجمتين

مبتنيكب ك ل كآمايكجكايقوامكنبو  كجكازك

صسكايزشيابيك يكمو ي ك يرو كتمولنكملولك

شول.كامواكبواكظهو يكاصونكرهانكناشويكمي

كشوو يهاككشووفكنوواب اب يكت سووعهك يكاصوونك

 جدتهاككهكتاكآنكم قعك يكحجابكاسوتعمايك

قيقويكبو ايكمخايكمانلهكب  كا  ك امليكح

كادمللكي  صل.كن سازيكحق قكبين

ناب اب يكبگييت صنكمشغل كيجابطككاصن

ادمللكشلككهكبواكت روهكبوهكآنكطبعوا كبين

 يكت انس كتغيي اتيكاساسيكپلصلكآجي .كمي

جاقع،ككش يهايكرهانكس مكازكاصندهكمساصلك

 ملةكآنهاكم  يكشلهكب  كبهكجرلكآملنلكجك

 يكره كرل كت رهكرهانيانكبهكاصنكمسواصلك

كتالشكبسيايكك  نل.كحقكطلبيكاصنك سوتهكاز
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كش يهايكرهانكم ر كيش كتاكرهانيوانكبوهك

بب نل،كصديكازكمهمت صنكحقاصقكاقت ا يكپي

حقو قككساا كق ا لكانتگا ي [ يكنتيجه]جك

ادمللككهكح  كمح يكا لكنظ يكب ابو يكبين

بناكنها هكشلهكب  كجكجاقعيوا كاقت وا يك

صوگ .كادبتوه،كك  ك يهو كب آنكياكنايكمي

يوو ك انسوو كازكحاكمتادملوولكنميحقوو قكبين

ب اب ،ككهكبولجنكآنكاسوتقال ك جدتهواكازك

يف ،ك  فكنظ ككنل.كباكاصنكحوا ،كميانكمي

ازكاصنكپ كبعليك صگ كبلانكافگج ككوهكازك

ناب اب يك يك»نم  كجكآنكه كره كض جييكمي

كب  .ك«كت سعه

حق قكب قو اييك ول ككازكآنجاككهكهلف

ماصلككهكاصنك ل ك ايايكصوسكناس ،كالزمكمي

ادملولكبوهكحق قكبينبعلكاقت ا يكباشلكجك

اصنكقلم جكرلصلك ناص كبنماصل،كجك قيقوا ك

اصنككش يهايكرهانكس مكهسوتنلككوهكحقو قك

ادمللكياكبووهكسو يكت روهكبيشوت كبوهكبين

انل،كاي ك هكاصنكت رهكاقت ا كهلاص كك  ه

شو  .كرنو بكنميوككمحلج كبهكيجابطكشما 

ام جزهكاقت ا كحادتيكرهانيكپيلاكك  هكجك

مسووتلگمكتوولابي يك وو نكاقت ووا كرهووانيك

بهكحقو قكبين ادملولكنيوازكف ايي كاسو ك

ك اي .ك
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كشوو يهايكرهووانكسوو مكحقوو قككصقينووا ك

كادملووولكاقت وووا يكياكبوووهكجرووو  بين

انلكجديكبعولككنو نيكاصونكحقو قكنياجي ه

ايككهكازككش يهايكناشيكازكآنهاس .كرامعه

شولهكغنيكجككش يهايكبسيايكفقيو كتشوديلك

يهايكس .ككشو ايكا  ناككب ايك ل كارامعه

ث جتمنوولكاصوونكمسوو لهكياك يككنموو  هكجك

قووليتهايكاسووتعماييكسووابقكپيشووق اجالنيك

هستنلككهككمدهايكاقت ا يكجكفنويكياكبوهك

انل؛ك يكهموينكحوا ك  ي ك مليكآغازكك  ه

ايكسازمانكمللكمتحلكجك نلكسازمانكمن قوه

هايككمدهوايك نلرانبوهكياكاجدينكمدانيس 

كانل.كبهكح ك ك يآجي ه

تولاييكشونااتهكشولهكاصنكتالشوهايكاب

اموو جزكبخشوويكازكيجنوولك ووا يكيجابووطك

 هل.كمعهذا،كبگج يكادمللكياكتشديلكميبين

حلج كاصنكتالشهاككهكبواكسوخاج ككشو يهايك

شخصكميككمسككننولة ي  صول،كيجشونكشول.كم

ك گ نهكحد م كصسك جد كتحو ككنتو  ك ايو 

ا كمجل ،ككهكاو  كنيوگكنماصنوليانكماديو

لكباشول كت انلكسوخاجتمن هنليانكاس ،كمي

جانگهي،كسخاجتمنليكمعناصيكب ايكصسك جد ك

نلاي .ككمدهايك اجطلبانهكبسويايكمحولج ك

آنكحوولكت انوولكازكاسوو .كاصوونككمدهوواكنمي
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تجاجزككنلكمگ كبواكمن قويك صگو ،كصعنويك

ادمللككهكباكپ صاصيكناشويكمن قكحق قكبين

كازكهمبستگيكانسجامكصافتهكاس .ك

ك

 1الملل نوع دوستيحقوق بينة  1

 هلككوهكق قكارتما يكنشانكميتايصخكح

تح  كاصنكيشتهكازكپژجهشهايكحق قيكقولم ك

 نلانيكنلاي .كبعلكازكپاصانكرنگكرهوانيك

 جمكاصنكحق قك يككش يهايك نعتيكازكط صقك

تأمينكارتما يكهم كاف ا ك م مي كصافو .ك

بناب اصن،ك هكرايكشگاتيكاس كايو ك صو يك

پاييلكتاكحق قكارتما يك يكرامعو ككمتو ك

ادملليكم  يكي  صل ك يكافت كبينانسجامكص

ش اص يككهكحق قكبينكادمللكبهكاصونكجا يك

كشانلهكشولكتنهواكبواكبوهكاوولم كيو فتنك

ت انسو كابگايهاصيككهك يكااتيايك اش كمي

كجاي ك ملكي   .ك

سازمانكمللكمتحل،كبوهك ديولكمحو جمك

يصگيك اد كبو ايكب  نكازكتشديال كب نامه

ايكهناموهكااذكت مي ،كبواكت و ص كت  ويه

ةكهككهكار اصشانكنيگكبسوتگيكبوهكايا سا 

يي صهاكياكمشخصكك  هكه ك جد ك اشته،كره 

اس .ك يكنتيجه،كتداديفكادگاموويكفقوطكازك

                                                           

1. Charité. 
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معاهلةكم  بكناشيكشولهككوهكآنكهو كفقوطك

نسب كبهك جدتهايكمتعهلكنافذكب  هكاسو .ك

ادملولكارتموا يك يكاصنكم حله،كحق قكبين

ك يگيكرگكصسكحق قكااتياييكنيس .ك

ك

 حقوق اختياري  ةفال

اي  هكن عك جستيكبواكاربوايكحقو قيك

منافا ك اي كجديكنافيكنظو كنيسو كجكبوهك

همينكره كسازمانكمللكمتحلكك شويلهكاسو ك

ما كحقو قيك يلككو  نكادگا تاكبولج كتحم

 اي  بيكب ايكتوالشك جدتهواكمشوخصككنول.ك

ك1970مو ي كك2626بلصنكت تي ،ك يكق عنام ك

اصونك كت سوعه،كحولجكم ب طكبهك جمينك ه 

 جستيكمشخصكشولهككوهك بواي كاسو كازكن ع

تخ يصكصسك ي لكت ديولكنااوادصكملويكبوهك

 ي ولكآنكرهو ككموسك مو ميكك7/0كمس،ككهك

دحاظكي  صلهكاس .ككميكبعلكمشخصكشولككوهك

 ي لكاصنككمسكباصلكبهككش يهاصيككهكك15/0

انلكتخ يصك ا هكازكهمهككمت كت سعهكصافته

كش  .كاصنكق عنامهك يگيكروگكصووسكياهنموا

نيس .كه ك ن انيككهكبدايكيفتهكباشلكسنلك

نامهكاس ككهكم ي كاستاا هكتنهاكصسكت  يف

بوهكت و ص كيسويلهكك2اي ك هكباككنسانس  

                                                           

2. Consensus. 
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آجيكنيس .كمجمعكجديكازكدحاظكحق قيكادگام

 م ميك يكاصنكا و  كفقوطكبوهكاصونكامو ك

ايكا   كاصونكط يك جيهكنلككهكبهاكتااكمي

 حيكياكنامهكياكصا آجييكنماصلكجكسوت  يه

انلككهكه كصسكازك جدتهاكبهكآنك س كصافته

ت انلكبوهكا المك اي .كصسكي  هماييكه كمي

مناسب ك   يكساديانهكره كمشوايك كايا يك

 يكب نام كمللكمتحولكبو ايكت سوعهكنيوگك

بوواكنيووگكك3«آندتووا »تشووديلكيوو   .ك

هاصيك يكاصوونكا وو  كاقوولامكنامهت  وويه

يككنل.كاصنكنها كاز جدتهاكصاكسازمانهامي

تاك ملدو  كبين ادملليك    كنم  هكاسو ك

فعليكياكا اليككننولكصواكسونلكرلصوليكياك

كب روو  كآجينوول.كب اسووا ك نووينكت  وويه

ت افقنامو كك4«يوا »هاصيكمتعاهولصنكنامه

 م ميكياكتغيي ك ا نلكجك يكنتيجوهكبخو ك

 هايمك يكا   كتجاي كباككش يهايك يحوا ك

ت سعهكياك يآنكينجانيلنل.كهمچنوين،كصوسك

نام كآندتا كبوهككشو يهايك يكحوا كت  يه

ت سعهكپيشنها ككننل.كاصنكنم  ايهاك نليك

كبعلكمالكك ملكي  صل.ك

                                                           

3. UNCTADكصاك CNUCEDكنا ان كمللكمتحلكبو ايكتجواي كجكك(

كت سعه(.ك

ك)م افقتنام ك م ميكتع فهكجكتجاي (.ككGATTك.4
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ش  ككهك ياصنكيجنل،كاو اهكمشاهلهكمي

 جرانبهكباشلكاو اهك نلرانبوه،ك جدتهواك

فقطكبهك  ي كايا يكصاكبهكابتدايكا  كصاك

بووهكتشوو صقكسووازمانكملوولكمتحوولكمتعهوولك

كش نل.كمي

 لةكادگامويك يك ياصنكقلم ج،كهيچكقا

ادمللكجرو  كنلاشو .كجضوعي ك يكحق قكبين

حق قكايجپاصيككهكناشيكازكبخشوويكك  وسكجك

ادمللويكاسو كبينكبهكجصژهكهمگنكازكرامع 

كنل،ك  اككهكاصنكحق قكصسككهككامال كف قكمي

سيسوووت كپوووي كب  اشوووتهايكادگامووويكجك

 كايي،ك وهك ياو  كهايكمنسج كمولمدانيس 

يهايكرهوانكايجپاكجك هكبهكناعككش كرامع 

س مكط فكق اي ا ،كياكاصجا كنم  هكاسو .ك

 يكاصنجوواكحقوو قكايجپوواصيكهمچوو نكحقوو قك

كنولككووهك يكسو  كايكتجليكمي االيكرامعه

ايكاصجا كشلهكاس .ك قيقا ك لمكجر  كمن قه

ادملليكاس ككوهكايك يكس  كبين نينكرامعه

ادملولكارتموا يكش  كتاكحق قكبينبا ثكمي

جابستهكي   ككهككبهكايا ةكاست ايك جدتها

ك شووولكآنكياكسوووازمانكملووولكمتحووولكمي

سازمانلهيككنل،كجديكاصونكحقو قكبوهكهو ك

كتقلص كمحلج كا اهلكمانل.ك

ك
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 ميزان نوع دوستي  ةب

 جستيكناميولهكآنچهككهك يكاصنجاكن ع

ش  كفقطككمسكماديكنيس كبلدوهكبوهكهو كمي

ي   ككهكبولجنكربو انكتالشكايا يكاطالقكمي

 ايايكش اصطكمسا لك جد ككف ييكازكط فكصس

بهكناعكصوسك جدو ك يحوا كت سوعهكانجوامك

يي  .كاي  هكسازمانكملولكمتحولكك شو كمي

ياك كك  هكاس كتاكميگانككمدهوايكموو ي نظ

باكيق كنشانك هلكجككش يهاكياكتش صقككنلك

تاكبهكسقفكتعيينكشلهكب سنل،كمعهذاكباصلك

بهكاصنكمس لهكاذ انكنمو  ككوهككشو يهايك

 كتعيوينككو  هككمسككننلهكازكحليككهكاو 

يذاينلكجكسادهاس ككوهكب  نلكپاف ات كنمي

انول.كبهكهيچ رهكازكاصنكيجصهكتخ يكند  ه

 الصلكزصا يكب ايكاصنك ملد  كجر  ك اي .ك

ت انك يكصوسكتع صوفككلويكاصنك الصلكياكمي

آجي :ككش يهايكث جتمنلكحقكتعيينككمدهواك

 اينل،كجكاصونكنوهكياكب ايكا  كمحا ظكمي

ميكمح جمووانكبلدووهكم ووابقكنيازهووايك موو 

آجي يكاس ككهكازكظ فيو كاو  كب مبنايكب 

ب ايك ا نكاصنككمدهاكجكنيگككايب  كآنهاك

ككننل.كمي

 يكيقابوو كسووخ كاقت ووا يككووهكميووانك

كش يهايك نعتيكجر  ك اي ،كهويچكحدو متيك
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پذص  كتاك يكقبوا كيقبواييككوهك اي كنمي

كش يكاو  كياك يكشو اصطكنامسووا لكقو ايك

ب ايكتعهلكبهككمسكك هل.كبناب اصن،كي اص 

ميگانككمسكاس كجكب زجكبات رهكبهككمت صنك

صسكيك  كاقت ا يككافيكاس كتاكاصنككمدهاك

كاه كصابلكجككاه ككمدها،كبهكدحاظكمسو يك

ب  ن ،كاصنكا و كياك اي كتواكبوهكسواص ك

كش يهايكآنكي جهكنيگكسو اص ككنول.كيواهك

ممدنكاس ككوهكفقولانككموسكصوسكيو جهكازك

ي(كباكصسكيو جهككش يهاك)مثلككش يهايكغ ب

پس(كربو انك  صگ ك)مثلككشو يهايك وو كاج

ت انلكي   .كجديكيك  ك يكزمين ككمدهاكمي

همچنانكافگاص ككصابل.كميگانكسوخاج كصوسك

ت انلك يكه كدحظهكتغيي كمي جد كث جتمنلك

ت انلكبات رهكجكاصنكسخاج كهمچنينكميككنل

بهكايزشيابيك جد كمگب يكازكا لككموسكازك

ازكتقاضواككننوليانكصسكط فكجكط زكتلقويك

اصنككمسكازكط فك صگ كمتن عكباشل.كبولصنك

ت تي كبو  هكاسو ككوهك صولياهكاقت وا يك

اصاال كمتحلةكام صداكازكا لككموسكهميشوهك

سب كشلهككهكتالشكام صداك ياصنكزمينهكبوهك

اديككهكبو  د كحلاقلكس  كممدنكب سل،ك يح

يكهميشووهك يكي صووفككشوو يهايكاسوودانلصناج

انل.ك يه حا ،كتهت صنككش يهاكرايك اشسخي
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تخمووينكاصوونككمدهوواكبووهكايا ةكآزا كهوو ك

 جدتيكجايذايكشولهكاسو كجكهوويچكتوومينيك

كب ايكا ام كآنكجر  كنلاي .ك

بووهك لوو كنووامعل مكبوو  نكامدانووا ،ك

 هولكنتاصجكنااميلككننلهكاس كجكامدانكمي

كهكبهكآسوانيكبتو انكضوعيفكبوو  نكحقو قك

م  .كحقو قكبين ادمللكت سوعهكياكا والمكن

ت سوعه،ك والجهكبو كغيو كمو ث ككادمللبين

ب  ن،كبهكاصنكدحاظكنيگكم ي كس زن كجاقعك

اس ككهكبواكجاي كسوااتنكصوسكاسوتانلاي ك

جككادملوولموووا فكسووب كتجگصوو كحقوو قكبين

ق اي ا نككش يهايك يكحا كت سووعهك يكصوسك

ت سوعهك»طبق كحق قي،كالاقلكتاكزمانيككووهك

كجر  كا اهلك اش ،كشلهكاس .ك«كناصافتگي

هاكبهكنظ كمخت  كجك اي  هكاصنكانتقا

نماصنول،كبعوا ك يكتنظيمشوانكنامنسوج كمي

معهووذاكامدووانك يككاصوونكاموو كياكفوو اه ك

سعهكبسوتگيككننلككهكحق قكبينمي ادمللكت 

بهكجر  كجضعي كمشخصك اي ،كجكآنكاستعمايك

ز اصيكجكت سوع كبعولكازكاسوتعمايكاسو .ك

معهووذا،ك يكجيايكاصوونك  وو ،كا وو كبوواقيك

چنووانكجروو  كمانوولنكپلصوولةكنوواب اب يكهم

 اي .كبعالجه،كاصنكاحسا كنيگكجرو  ك اي ك

ط يكنامحوولج كجروو  ككووهكنوواب اب يكبووه
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ا اهل اش كاي  هكب ايك جدتهايكرهانكس مك

بهكت سعهك س كصافته،كب ايك س كنيافتهكجك

ب ايك صگ كبهك ل كصسكبح ان،كصسكرنگكصواك

صسكحا ث كغي مت قب كطبيعيك  ايكفق كشلهك

كباشنل.ك

ت كازكايك يكك ينيدذاكشاصستهكاس كب 

اصنكجضوعي كمشوخصكازكآنكفا ولهكي فو كجك

صنكپلصولهك ياكك[نواب اب ي]جر هك ايو كا

ادملوولكب يسوويكنموو  .ك يكجيايكحقوو قكبين

 يكادمللويكاو  كنيوگكت سعه،كرامعو كبين

مبايزهكباكپلصلةكفق كجكبين اييك يكسو  ك

ادمللوويكاسوو .ك جدتهووا،كيذشووتهكجكبين

اشول،كشانكه  هكباشلكصواكبت انولكبآصنله

جصژييهايكرغ افياييكجكآبكجكهوو اصيكاو  ك

ت اننولككننل.كاصنكجصژييهواكميياكحاظكمي

نامسووا لكباشوونلكجكنامسووا لكهوو كبوواقيك

ازكك5ت تي ،ككشو يهايكسواحلبماننل.كبلصن

ينجكا اهنلكب  ،ككش يهايكك6يست شك ح اها

محاطك يكاشديكبهكهمانكشدلكباقيكا اهنولك

                                                           

ي   ككهكبهكآنك ستهكازكمناطقكآف صقاكاطالقكمي«كساحل»ك.5

صا يكحاشي ك يصايكملصت انوهك)ادجگاصو كجكشوما كتو ن (ك

سكق ايكي فتهكجكصاكميانك وح ايكشوما كجكسو زمينهايكاشو

 ك(. ا كجكس  انكانلك)سنگا ،كمادي،كنيج ،مح  يكشله

6. Désertification. 
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بوو  كجكرگاصوو كازكانووگجايكاوو  كيهوواصيك

كخ اهنلكصاف .كن

ادملليكمحولج كبوهكمشدلكارتما يكبين

كش يهايك يكحوا كت سوعهكنيسو ؛كم زهوايك

نا ذناپذص كميانكي جهايكمختلوفككشو يهاكك

جر  كنلاي ؛ك صگ ككش يهايكت سعهكصافتوهك

ت اننوولكازكهمبسووتگيكبووا صگ انك سوو كنمي

بينيكك  كت انكپي ب  اينل.كبناب اصن،كمي

 ديكمشوابهككهكآياهيكبهكاصنكهمبستگيكتحو

آنچهككوهكامو جزهككشو يهايك ايايكحقو قك

كانلكاصجا ككنل.كارتما يكآنكياكشنااته

ادمللويك يكاصنجواكمعهذا،كرامع كبين

باكصسكمشدلكموووا فكيجبو جكاسوو .كاجدوينك

مشدلكاصنكرامعهكتعيينكاستاا هككننوليانك

شس،كاصونكحقو قكازكحق قكارتما يكاس .كبي

 ،ك يكغاص كنسب كبهكاف ا كقابلكتس يكاسو

ادمللويكاصونك جدتهواكجديك يكرامعو كبين

هستنلككهك يك فكاج كق ايك اينل،كجكآنانك

هستنل.ك جمينكك[ادملليرامع كبين]ملب انك

مشدلكناشيكازكاصونكامو كاسو ككوهكبو ايك

منلكشلنكازكصسكحوقكباصولكبتو انك يكبه ه

مقابلكصسكنها كآنكياكاثبوا ككو  .كاصونك

نها ك يكحا كحاض كجرو  كنولاي ؛كمعهوذاك

هموانكك يهايك يحا كت سعهكاصنكنها كياكش
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 اننوولكجكاصوونكمي«كرامعوو كبووينكادمللووي»

ماه ميكاس ككهكبوهكآيامويك يكحوا كشودلك

 يكك7 جپوو ييژانكوكيوو فتنكاسوو كجكينووه

ادملولك ستهايكاو  ك يآكوا ميكحقو قكبين

ط يكاا يكبهكآنكت رهكنشانك ا هكاسو .كبه

يسولككوهكيووذايكحقو قكنظ كميبه يكجاقع،ك

ادملولك جستيكبوهكحقو قكبين عادمللكنبين

 وولاد كبسووتگيكبووهكاصوونكرامعوو ك يكحووا ك

كيي يك اي .كشدل

ك

 الملل عدالت اجتماعيحقوق بينة 2

 يكرامع ك االي،كيذايكازكن عك جستيك

بهك لاد كمستلگمكتغيي كيجحيوا ،كآيواهيك

صافتنكبهكنيازهوايكهمبسوتگيكجكايزصوابيك

بهت كازكحق قكبش كب  هكاس .كاصونكتحو  ك

يفتوهكاروازهك ا ككوهكيفتهكنگذايبهكقان 

 لاد كياك يكحقو قكم ضو  هكجاي كسواز .ك

دذاك ستگاهك جدتويكبو ايكتوومينكارو ايك

كحق قكارتما يكبسيجكشلهكاس .ك

آنچهككهكبلصنكشدلك يكرامعو ك االويك

قابلكتحققكاس ك يكرامع كفعلويكم كو كازك

 جدتهايك ايايكحقكحاكميو كقابولك ينيو ك

انتقا ك الحي كصافتنكنيس .كجانگهي،كا  ال ك

                                                           

7. René- Jean Dupuy.  



  ...گامي در راه يك حقوق 
 

219 

ازكصسكنظ كحق قيكبوهكنظو كحقوو قيك صگو ك

م  يكنيس .كابتلاكشاصستهكاس ككوهكآنچوهك

ادملليكق ايكت انلك يكقلم جك الحي كبينمي

ت سوعه،ككادملليي  كمشخصكي   .كحق قكبين

 يكقلم جكا  ش،كنخستينكيامك يكاصنكرهو ك

ك شلكتاكابگايهواصيكياكاصنكحق قكمياس .ك

ك ايك هلككهكبهكآنهوا يكااتيايك جدتهاكق

امدانكاصجوا كتعول كاقت وا يك يكرامعو ك

ادملليكياكبهكبهت صنكنح كا اهلك ا .كبين

اصنكحق قك يكبعويكازكابعوا شكشوبيهكبوهك

بنيا كف انسهكاس ككهكادگاماتيكياكبو ايك

آجي كجديكبهكآنهاكامدانكاغنياكب ر  كنمي

 هول.كشوانكياكمينشانك ا نك ينيكهمبستگي

نكاصنكحق قكبهك جدتهواصيككوهكاحساساتشوا

ب ايكهمبستگيكب انگيختهكشلهكاسو كياهويك

كنلكتاكبهكتعهولا كااالقويكياكپيشنها كمي

هايكسازمانكمللكمتحولككهكازكاال كق عنامه

انلكرام ك مولكبو شواننل.كحقو قكپذص فته

ادمللكت سعهكادگامويكنيسو كجكتمواميكبين

ادمللوويكياكمتعهوولك جدتهووايكرامعوو كبين

 طككنل؛كادگاما كناشيكازكآنكفقطكم بونمي

بهك جدتهاصيكاس ككهكبهكط يكايا يكقبو  ك

انل.كصسك جد كت سعهكصافتهكازكتعهلكنم  ه

دحاظكحق قيكملگمكبهكمشايك كبوو كب نامو ك
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مللكمتحلكب ايكت سعهكنيس .ك جدتهاصيككهك

انلكنسوب كبوهكبخو كملحقكنشوله«كيا »بهك

ك8 هايمكم افقتنام ك م ميكمتعهلكنيستنل.

ك

 المللي مباني حقوق اجتماعي بين ةالف

 يكاصنجاك حب كازكحق قكباكهلفكاس ؛ك

هلفيككهكتع صا ك ش ايكاس .كت سعهك يس  ك

اقت ووا  انكازكپاسووخكبووهكاصوونكسوو ا ك يك

مانل،ك يحواديككوهكحق قولانكاو  كياكنمي

 انول.كجانگهوي،ك اد كب ايكپاسخگ صيكنمي

ايكنسبيكاسو ،كت سوع كم لوقكت سعهكپلصله

كجر  كنلاي .كصسك جد كنسب كبهكصوسك جدو 

صوواكنسووب كبووهكصووسكيوو جهكازك جدتهوواك

اسوو :كپ تغووا ك يكرامعوو ك«كزص ت سووعه»

                                                           

ك36موا ةك)ك3بخ ك هايمكم افقتنام ك م مي،كمشتملكبو كك.8

(،كناظ كبهكمقا ليكبهكاصنكش يكاس :كباالب  نك يآملك38تاك

 ا يا ككش يهايككو كت سوعهكجكبهبو  كتثبيو كبازايهوايك

 كبازايها.كمخ   ا كاصنكبخ كب ق اييكمبا ال كرهانيكجك صگ

كنل.كايكنامساجيك اينلكمنعكميياكبينككش يهاصيككهكت سعه

شاملكامتيازا كجككاه كجكحوذفكجكتقولمك و اي كجكك37ما ةك

مادياتهاكجكمحولج صتهايكشواملككاالهوايكجاي هكازكمبول ك

ا   كتغييو ا ك و اي كبوهكهكش يهايك يكحا كت سعهكاس كب

نكمادياتهايكم ضو  هكبوهككاالهوا،كجكبواالا هكتناس كميگا

رمعيك يكره كتثبي ككهكهلفكآنكانجامكصسك ملك ستهك38ما هك

جكبهب  كجضعككش يهايك يكحا كت سعهك يكبازايهايكرهوانيك

اس .كير عكش  كبهكژاككن كجككل كن :كسازمانهايكاقت ا يك

ادمللي،كت رم ك كت كاب اهي كمليسي،ك انشگاهكته ان،كبين

ك،كجكنيگكنگاهككنيلكبه:ك50جكك49 صك،ك1350

FLORY. M.: Droit international du développément, Puf., 1977, pp. 252-256.  
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اقت ا يكايجپاكصسك جد كزص كت سعهكاسو ،ك

 يكحاديككهكنسب كبهككشو يهايكآف صقواصيك

آصل.كصسكصسككش يكت سعهكصافتهكبهكحسابكمي

ت انلكس صعا كتح  كپيلاككنل:كك ةك جد كمي

رن بيك يك   ك نلسوا كازكصوسكيو جهكبوهك

 كيوذايكنمو  .كجانگهوي،كزموانكي جهك صگ

كش يهاك ايايكبعلكصدسانكنيس ؛ككب ايكهم 

زمووانك يكسوواحلكهماننوولكزمووانك يكژاپوونك

يو   ككوهكنيس .كدذاكاصنكنتيجهكحا ولكمي

ت سعهكفقطكمشدلكمبتالكبهككشو يهايكرهوانك

س مكنيس ؛كتمامك جدتهاك يكتمامكمناطقكجك

[ك:ت سوعه] يكه كدحظوهكبوواكمسواصلكيشولك

صنكمعولكدوگجمكتوومينكصوسكانل،كجكام اره

سوواز .كرامعوو كتعووا  ككلوويكياكم وو يكمي

اقت ووا يكايجپوواكبخوو بيكاصوونكمسوو لهكياك

 يصاف كك  هكاس .كاصنكرامعه،كحولكفا ولك

ميانك جد كجكرامع كرهاني،كباكتوالشكرهو ك

كمسكبهكمناطقكنامسا ل،كمساصلكاا كم ب طك

شو  .كاصونك ايكميبهكت سع كا  كياك هوله

آزا كاشووخا ،ككرامعووه،كبوواكتووومينكيوو  ش

بواكاصجوا ككصوسككا اهولس ماصهكجككاالكمي

تووأثي كمتقابوولكاقت ووا يكجكارتمووا ي،ك

شووود فاصيككلووويكياكتوووومينكنماصووول.ك

«كت سعهكناصوافتگي»ت تي ،كازكماه مكبلصن
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رنو بكبوهكناوعكصوسككوكمختصكيجابطكشما 

ماه مكيست  هكجك اي ككهكهمانكيشلكباشولك

كني .كهمگمان،كازكن عك جسوتيك  فكنظ كمي

 اجطلبانهككهكت سطك جدتهايكث جتمنلكبوهك

يي  كناعك جدتهايك يكحا كت سعهكانجامكمي

ش ص كجكبهكط فكا ما كادگاميكسو قك جيكمي

زك ولاد ك يككهك يكنگ شيكرامعكاصابي كمي

ايككووهك ايايكادمللوويسوو  كرامعوو كبين

همبسووتگيكبيشووت كجك يكحووا كانسووجامكصوواك

كباشلكقابلك يككاس .كيي يكميشدل

همبسووتگيك جدتهوواكجكاتبوواعككاموو جزه

يسول،كآنهاكبهكنظ كصسكجاقعيو كآشودايكمي

ت انولكفقوطك يكصوسكجديكاصنكهمبسوتگيكمي

رامع كهمگنكجكمتشدلكتبل يك ينويكصابول.ك

كرامع كمللك يكاصنكا   كصوسكطوو يكاجديو 

ناقصكب  ؛كسازمانكمللكمتحولكصوسكم حلو ك

ن صنك يكياهيكاسو ككوهكبوهكآيامويكپوي ك

ژانككوككوهكينوهكط ييج .كزصو اكهموانمي

ادمللويك يكرامعو كبين»ي صول:ك جپ ييكمي

هايكهماهنووگ،كيجزيووايكموواكنتيجوو كپلصووله

جكحوولكااتالفووا كنيسوو ؛كاا تهووايكمدشوو فك

كلي،كهو كب  د ،كح كو كمتووا شكبوهكطو ي

مح   كقو ايك افعوه،كيقابو ،كا تو ا كجك

م ادب كحقكاسو كجكهو كنتيجو كهمبسوتگي،ك
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«كاحتيارا كمتقابلكجكمسو  ديتهايكمشوت ك

ادملول،كرلولك) يسهايكآكوا ميكحقو قكبين

ك(.ك116

ادملليكهنو زكافوقكحق قكارتما يكبين

مشخ يكنلاي كجديكتاكبهكحا ك نولصنكموتنك

همچ نكا المي كمجمعك م ميك يا   كپيش ف ك

جكت سووعهك يكزمينوو كارتمووا يك)ا الميوو ك

ك1969موو ي كصوواز ه ك سووامب كك2542شوومايةك

مجمعك م ميكسازمانكمللكمتحول(كبوهكاصونك

يشتهكازكپژجهشهايكحق قيكاات ا كصافتوهك

اس كجكيجزيكف اكا اهلكيسيلككوهك يكسو  ك

ادمللويكبواكبوهك هولهكيو فتنكرامع كبين

مشدال كارتما يككهكازك اي  بكملويكاواي ك

ادمللكاقت وا يككامولكميكش نل،كحق قكبين

ي   .كتاكآنكزمانككهك جدتهواكقوا يكبوهك

تهي كآذجقهكاجديهكم  مكا  ،كحولكمشودال ك

زصس ،كا ايهكك  نكق ج كاو ص كج...ككمحيط

نباشنلكطبيعيكاس ككهكبوهكفدو ك يا اسو ك

همبسووتگيكازك جدتهووايك صگوو كبياتنوولكجك

هايكار اصيكاصونكهمبسوتگيكتأسي كمدانيس 

ياكا استايكش نلككهكآنهواكياكازكانجوامك

اقلاما كاا كبايكجكاستاا ةكاحتمواديكازك

كي  انل.كنيازكمين عك جستيكبي



و  چهةةاردهممجلةةح حقةةو ي ا ةةةمار  كك

كپانزدهم 

224 

اوعكجاقعويكجكمخاطو كمسلما ،كف  كمنت

اجس ككهككنهاصي،كحق قكارتما يكاس .كق عا ك

ادمللوويكاسووتاا هكباصوولكازكهمبسووتگيكبين

ش  كاصنككنل.كس اديككهك يكاصنجاكم  يكمي

اس ككهكآصاكباصلكثاب كك  ككوهكاجك ايايك

 نينكحقيكاس كتاكاصندهكبت انلك يكمقابلك

ادمللوويكآنكياكم ادبووهككنوول كرامعوو كبين

حقوو قكارتمووا يككايوو  نينكباشوولكپوو 

ادملليكجاي كقلم جكفنكحقو قيك صگو يكبين

ادمللويكازكا اهلكشلككهكهماناكحماص كبين

حق قكبش كاس .كام جزهكحق قلانانكب رستهك

جكنيگك جدتهاصيككهكتماصلككميكبهكمتعهولك

شلنك يكقبا كتعهولا كنامشوخصك اينولك يك

م ي كس مينكمق د كحق قكبش كبووهك مولكازك

ك9انل.آنكغافلكمانله

ياصنكحا ،كاي ك هكمنتاعكجاقعيكف  ك 

باصسووتيكازكط صووقك جدوو كاسوو ،كجدوويكمي

ادملليكتبل يكصابلكجكم م نا كبينهمبستگيك

                                                           

كانل:كحق قلانانكحق قكبش كياكبهكسهكمق دهكتقسي كك  هك.9

كادف.كمق د كاج كحق قكملنيكجكسياسيكاس .كك

كب.كمق د ك جمكشاملكحق قكاقت ا يكجكارتما يكاس .كك

اسو ككوهكباصسوتيككد كس مكشاملكحق قكهمبستگي .كمق 

اا  كباشل.كاصنكمق دهكشاملكحوقككبيانككننلةكانلصشه

ب ا ي اييكازك ول ،كت سوعه،كمحويطكزصسو كجكميو ا ك

كمشت ككبش ص كاس .ك

ك
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ت سطك جد كاسوتسكهكاجدوينكنم  هوايكصوسك

صابول.كادملليكتحقوقكميحق قكارتما يكبين

هايكحق قك يكابتلاكاصنكحق قكصديكازكشااه

ادمللكبو  ككوهكازكفنو نكمبتنويكبو كبين

كو  .كاجدوينككشو يهاكاسوتاا هكمييضاص ك

نم  هايكآنك يكحق قككايكنهاتهكاسو ككوهك

باككنا ان كب دنكشدلكي ف كك1890فد شكازك

جكتبل يك ينويكآنكبواكمعاهولةكجيسوايكجك

ادمللوويككووايكآغووازكاصجووا كسووازمانكبين

ت صنكي  صل.ك يكاال كهاتا كسا كاصنكقلصمي

نها كتخ  ويكت انسو كجرو  كاوو  كياكبوهك

هايكاو  كياكبواكآييننامهكاثبا كيسانلكج

ك جيانلصشيككاملكار اكنماصل.ك

ادمللويكصسكحق قكجاقعيكارتموا يكبين

ب ايكاصندهككامال كم ث كباشلكباصلكبت انلك

ادملليكياك يككلكبهكه كپي نولكرامع كبين

 هلكنهكاصندهكهماننلكسيسوت كملولكمتحولك

فقطك جدتهايكمتعاهلكياكباكصدلصگ كم تبطك

ادمللويكسوازمانكبينهايكساز .ككن انسي ن

كايك يكزمين كحماص ككايي انكمنبعكمهمويك

 هنووول.كمعهوووذا،كتعووولا كياكتشوووديلكمي

هاكملحوقككش يهاصيككهكبهكاصنككن انسوي ن

انلكبووهكحوولككووافيكنيسوو ؛كي جههووايكشووله

ت اننولكبحوقكتوالشكط يككاملكميكش يهاكبه



و  چهةةاردهممجلةةح حقةةو ي ا ةةةمار  كك

كپانزدهم 

226 

انجامكشلهكياكبهك بوايتيككوامال كنا صولهك

ادمللويكنكبينبگي نل.كباكاصنكحا ،كسازما

كاي،كبواكشوناا كحقو قكبو ايككوايي ان،ك

ت انستهكاس كباكم فقيتيكرگصيك يكزمينو ك

فنكحق قكبشو كيوامكبو  اي .كجدويكبو ايك

پيش ف كبيشت كباصولكهمبسوتگيكياكرهوانيك

ك  كجكبواكاصجووا كتعهولاتيكبوو ايكتموامك

ككش يهاكبهكآنك يني كبخشيل.ك

ك

  لمرو اجرائي  ب ة

ادمللكينبحثكازكصسكشاا كرلصلكحق قكب

مستلگمكتعيينكمحت ايكما يكآنكاس .كاصونك

جظياهكبسيايك ش ايت كازكآنكاسو ككوهك يك

به يسول.كيواهكحقو قكنظ كمياجدينكنگواهك

ادملليكمحلج كبهكحقو قككوايكارتما يكبين

ش  ككهكاصنكام كناشيكازكصسك صلكمحلج كمي

ازكمس لهكاس .كحتيك يكحقو قك االويكهو ك

هكحق قككايكت انلكفقطكبحق قكارتما يكنمي

محلج كيو   ،كه  نولكحقو قككووايك يكحولك

ت صنكيشووت كحقوو قيكمقوواميك ياوو يكقوولصمي

 اي ؛كباكاصنكحا ،ك يك   كحاض كقلم جكجك

يي  كهايكبسياييكياك يكب ميارتما يكيشته

بووهكا وو  ك يكاهوولافكك2542كووهكق عناموو ك

،كآنهواكياك13تواكك10تع صفكشلهك يكم ا ك
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قككنوول.كسووخنكياووتنكازكصووسكحقوو م وو يكمي

جرهكبهكماهو مكادملليكبهكهيچارتما يكبين

جا كصوسكب ابو يكارتموا يك تالشكبو ايكاص

كايك يكس  كرهانيكنيس .كاس  يه

حوولك يكاصجووا كصووسكبوو يكمسوولما كياه

جك اسيك ظي ككهكتومينككننولةكصوسكج ولهك

غذايكيجزانه،كصسكحلاقلكتأمينكارتما يكجك

صسكحق قكتومينكشلهكب ايكه كفوو  كباشول،ك

اصونكنوهكممدونكاسو كجكنوهكنهاتهكنيس .ك

ادمللويكرانشوينكبينا استنيككوهكرامعو ك

ك جدتهاكش  .ك

ت انكاقلاماتيكياكمت و يك يك   ،كمي

ادمللويكشلككهكظاه ا ك يك الحي كرامع كبين

اس كزص اكاصنكاقلاما كبهكتموامك جدتهواك

ت انك يكش  .كاصنكاقلاما كياكميم ب طكمي

كبنليكك  :كح  كجكح شكسهكس ف لكطبقه

اقولاماتيككوهكبوهكدحواظكماهيو ككو1

شانك يكقلمو جكااتيوايا كرامعو كف امليك

ادملليكق ايك اينل.كاصنهاكاقولاماتيكبين

شناسونلكهمچو نكا واليكهستنلككهكمو زكنمي

ادمللوي،كمبوايزهكبواكسااتايكاقت ا كبين

ب ايكصافتنكصسكحلاقلكام ا كمس ي،كرستج ك

اسووتانلاي كبهلاشووتي،كي اصوو كان ووافك يك

ي يكحيله»دمللي،كمبايزهك ليهكايقاب كبين
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جك...ك يكم ي كمبوايزهك ليوهك 10«ارتما ي

ادمللويككوايكشدلكااي كتوالشكسوازمانكبين

بوو ايكتحميوولكاسووتانلاي هايكمشووت كك يك

تأثي كنيسو .كزمين كيفتايكباككايي انكبي

جديكتنهاكرامع كاقت ا يكايجپاس ككهكبوهك

كهكصسكرامع كمتشدلكاس كت انسوتهكدحاظكآن

كوهك يكااتيوايك اي ،كق ا ولككباكجساصلي

متحلادشوودليكياك يكموو اي كضوو جييكبووهك

ك اجز هك جد ك و كا  كتحميلككنل.ك

ت انلكهميشهكق بوانيكه ككش ييكميكو2

صووسكفارعوو كطبيعوويكمثوولكزدگدووه،كفوو يانك

آتشاشان،كسيل،كاشدسوادي،كحملو كملخهوا،ك

هاكباكاصونكرنگكج...كباشل.كب ا ي كيسانه

مليووا كت انوولكامدووانكشوو جعك فجوواصعكمي

كمدهايكن  لجسوتانهكياكفو اه كسواز ،كجك

كنولكاصنكبهت كازكهيچكاس كجديكتومينكنمي

كهكتالشكمن بقكباكنيازهاكباشل.كه قليكه ك

بختويككهكاصنكفارعهكك تاهكباشلكبازكتي ه

آجي ،ك  نككهكاصنكن عككمسكبسيايكس صعكمي

صابوول.كمخا ووما كف اموو شكشوولهكپاصووانكمي

يوگايشككياهگاهكجكاغل كهنگوامكتهيوهكصوس

 يكاصونكا و  كشو نل.ك جبايهكپلصولايكمي

                                                           

 جموينگكصسكا و اليكاسو كجكآنك بواي كازككDumping Socialك.10

تو كازكادمللويكبوهكقيمتويككمف جشككاالك يكبازايهايكبين

ككزايهايك االيكاس .با
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جقاصعكرنو بكسو  ان،كسو مادي،كايصتو ه،ك

كنول.كاتي پيكجكبنگال شكبهكااط كا و يكمي

يوو   كجكنوهكنهكتعلا كق بانيانكمشوخصكمي

ينجكتحملكشلهكت سطكاصونكالاهواك يكطو  ك

ش  ؛كتنهاكصوسكماههاكجكماههايكفهميلهكمي

لكصوسكت انوتالشكمتشدلكجكجاقعا كمشوت ككمي

ككمسكمه كجك يازكمل كياكتومينككنل.ك

ت صنكم ايي كم قتيكجكت ا فيكمشدلكو3

 يكيسووانيكنيسووتنل.كم وواي كازكنظوو ككمس

ادملليك جدتهاصيكجرو  ك اينولكرامع كبين

كهك يكشو اصطكنامسوا لكآبكجكهو اصيكصواك

رغ افياصيكق ايك اينلككه،كبوهكاسوتثنايك

بهكت سلكبيني،كمحد متغيي ا كغي قابلكپي 

 اشوتنكمو  مكنگههككمسكاايريكب ايكزنلهب

اصنككش يهاك يكش اصطكبينو اصيكانل.كا ص 

بهكقلم جيكمويكپي نلنولككوهكبعووا ككم لق

شوو  .كبووهكاصوونكرهووانك هووايمكناميوولهكمي

شوو  ،كاموواكاصوونككمدهوواك جدتهوواككمووسكمي

ب اسووا كا اسوو ككشوو يهاكصوواكسووازمانهايك

كننلهكاسو ك يكحواديككوه،كبوهك ديولككمس

ادملليكباصلكدل،كرامع كبين ايميكب  نكمش

حوولاقلهاصيك يا وو  كاوو ياك،كبهلاشوو كجك

ي نهككهككش يهايكتعلي كجكت بي ،كبهكهمان

ب ايكاقشوايك ث جتمنلكاصونكحولاقلهاكياك
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سووازنل،كبوو ايكمستوووعفكاوو  كفوو اه كمي

ككش يهايكفقي كتومينككننل.ك

ادملليكهنو زك يكبلبختانهكرامع كبين

تهوا،كب  ؛ك جدبس كميك11   كتحقيقكجد مه

منووگجيك يكحاكميوو كاوو  ،كهمووانكيفتووايك

ياك اينوولككووهكك1840ث جتمنوولانكسووا ك

 جستيكشانكت أمكباا  نماييكجكاساسو كن ع

كبي كازكحلكب  .ك

همبستگيكمليك يككش يهايكماكصسكحق قك

ارتما يكمليكياكتحميولكنمو  هكاسو .ك يك

ادمللي،ك يكرهانيككهكباكت رهكبهكس  كبين

س ،كهمگصستيكيست شكايتباطا كمحلج كشلهكا

ميانكفگجنيكبي كازكحولكجكفقو كجكنولاييك

شو  .كاصونك صگو كم لقكغي قابلكتحمولكمي

پذص كنيسو ككوهكالقهوايكمختلوفكياكامدان

ط يككاموولك يككووامكموو وكيهوواككوو  .كبووه

همبستگيك قيقا كآنكايو يكياكبووهكايمغوانك

ا اهلكآجي ككهكبهكشودليك صگو كبوهكنوامك

                                                           

شوونا كپگشووسكجكرامعهك(Villermé)كينووهكجصل مووهكوكدوو ييك.11

(كاس .كشه  كاجكبيشت كازكباب ككتواب ك1863و1782ف انس يك)

 يكزمين كاقت ا كسياسيكجكارتما يكاس ككهكشاملكتحقيقويك

 يا   كجضعي كفيگصديكجكيجانيككايي انكك1840ش  ككهك يكمي

كش كا   وا ك يكمنواطقكديولهايكپنبه،كپش كجكاب صكاياانه

(Lille)كجكيجآنك(Rouen)انجامك ا هكاس .كاصنككتوابك يكت و ص كك

قان نكارتما يك يا   كمحلج كك  نككوايكك  كوانكتوأثي ك

كبسگاصيك اش .ك
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حق قكبش كا المكشلهكجكآنكحقو قكارتموا يك

مليك يككش يهايكماكصسكمبتنيكب كهمبستگيك

حق قكارتما يكمليكياكتحميلكنم  هكاسو .ك

ادمللي،ك يكرهانيككهكباكت رهك يكس  كبين

بهكيسوت شكايتباطوا كمحولج كشولهكاسو ،ك

همگصستيكميانكفگجنيكبي كازكحلكجكفقو كجك

شو  .كاصونككنلاييكم ل كغي قابلكتحمولكمي

نيس ككوهكالقهوايكمختلوفكياككامدانكپذص 

ط يككاموولك يككووامكموو وكيهوواككوو  .كبووه

همبستگيك قيقا كآنكايو يكياكبووهكايمغوانك

ا اهلكآجي ككهكبهكشودليك صگو كبوهكنوامك

حق قكبش كا المكشلهكجكآنكحقو قكارتموا يك

مبتنيكب كهمبستگيكبش  جستانهكاس ككهكازك

اصنكپ كهماننلكصسكحق قكرهانيكم ي كنظو ك

ككق ايكا اهلكي ف .ك

 


