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Abstract
The right to self-determination and the right to development are among the most
important of the third generation of human rights. Economic independence within
the framework of self-determination can play a significant role in guaranteeing the
right to development. Today, the authority of states in identifying the needs and
rights of members of their society for including them in national development
programs – which is the main goal of the right to development- faces serious
challenges. In this context, the involvement of international financial institutions in
arranging development programs, as well as the weakening of states’ sovereignty
over their natural resources due to the activities of multinational corporations, are
notable. Moreover, ensuring the economic independence of states within the
framework of the right to self-determination can guarantee states sovereignty in
regulating and implementing their development program, and in exploiting natural
resources and allocating its benefits; a sovereignty that seems to be able to provide a
suitable platform for the realization of the right to development, in the sense of the
maximum realization of human rights in the development process.
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بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در
تحقق حق بر توسعه
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
کیوان

اقبالی*

چکیده
حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهمترین مصادیق نسل سوو حوووب ب ور بوهشواا
می وند .د این میان بهنظر می سد که استوالل اقتصادی موور د اوا اوح حوق بور تعیوین
سرنوشت خا جی می تواند از نو ی مهم د تضاین حق بر توسعه برخو دا باشد .امروزه اختیا
دولتها د شناسایی نیازها و حووب ب ر اعضای جامعه و گنجاندن آنهوا د برناموههوای توسوع
ملی بهعنوان هدف اصلی حق بر توسعه با االشهایی جدی مواجه شوده اسوت .د ایون زمینوه
باید به دخالت سازمانهای بینالاللی مالی د تنظیم برناموههوای توسوعه و هاینوین تضوعی
حاکایت دولتها بر استخراج منابع طبیعی و بهرهمندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن بهدلیل
گسترش فعالیت شرکتهای اندملیتی اشا ه کورد .د ایون میوانت تونمین اسوتوالل اقتصوادی
دولت ها د اا اوح حق بر تعیین سرنوشت خا جیت عنصری است که میتواند حاکایت ملوی
د تنظیم و اجرای برناموههوای توسوعه و هاینوین د ن وور بهورهبوردا ی از منوابع طبیعوی و
تخصیص منافع آن د استای تضواین نیازهوا و حوووب ب ور مورد جامعوه ا تضواین کنود
حاکایتی که بهنظر می سد می تواند بستر مناسبی برای ت وق حق بر توسع اعضای جامعهت به
معنای ت وق حداکثری حووب ب ر و آزادی ای ان د فرایند توسعه ا فراهم سازد.

کلیدواژگان
استوالل اقتصادیت آزادی د تدوین و اجرای برنامههای توسعهت حاکایت بر منابع طبیعوی حوق
بر تعیین سرنوشت اقتصادیت حق بر توسعه.
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مقدمه
نسل سو حووب ب ر یا حووب هابستگی مبتنی بر اصل براد ی بوده و ت وق آنهوا مبتنوی بور
هاکا ی است (صلحای و د گاهیت  .)146 :1393حق بر تعیین سرنوشت 1و حق بر توسعه 2د
زمرر شاخصترین این حووب بهشاا می وند دو حوی که هدف از مطور شودن آنهوا تضواین
استوالل سیاسی و اقتصادی ک و های د حال توسعه است (موالییت  .)320 :1389نکتو مهوم
آنکه تضاین حق بر توسع مرد هر جامعهای که بهد ستی مویتووان آن ا گردآو نودر حوووب
مدنی و سیاسی از یک سو با حووب اقتصادیت اجتااعی و فرهنگی از سوی دیگور بورای تاوامی
انسانهات آن هم بدون هیچگونه تبعیضی تلوی کرد (سنگوپتات )183 :1383ت تا حد بسویا ی بوه
ت وق استوالل جامع مزبو از هر گونه سلط بیگانه بسوتگی خواهود داشوت .بوهعبوا بهتورت
م وق شدن حق بر توسعه بهمنزل یکی از مهمترین مصادیق حووب ب رت منوط به تنمین امکان
تنظیم برنامههای توسع ملی و اجرای آزادان آنها و هاینوین اعاوال حاکایوت آزاد بور منوابع
طبیعی توسط دولتها بر مبنای نیازها و حووب مرد خود است .د این میانت بهنظور موی سود
که فراهم شدن امکان اعاال حق تعیوین سرنوشوت خوا جی از منظور اقتصوادی آن مویتوانود
بهعنوان یکی از مهم ترین اهکا ها د تضاین اعاال ا ادر آزادانو دولوتهوا بور منوابع طبیعوی
جامع خود و نیز تنظیم و اجرای آزادان برنامههای توسع ملیت بهعنووان بسوترهای الز بورای
ت وق حق بر توسعهت به کا ود .بر این مبنات د ت ویق حاضر سوعی خواهود شود توا اگوونگی
اثرگذا ی بعد اق تصادی حق بر تعیین سرنوشت بر آزادی ا ادر مو د نیواز دولوتهوا د پی وبرد
مسیر توسع حووب ب ر م و مدنظر د حق بر توسعه ا زیابی شود.
نکت مهم آنکهت اگراه د زمین حوق تعیوین سرنوشوت خوا جی از منظور اقتصوادی آن و
هاینین مفهو حق بر توسعه ت ویوا بسیا ی انجا گرفتهت تاکنون و بهویژه د زبان فا سویت
بر سی تخصصی اندکی د زمین اهایت ت وق بعد اقتصادی حق بر تعیین سرنوشوت خوا جی
د یک جامعهت از منظر اثرگذا ی ویژر آن بر تضاین حق بور توسوع شوهروندان جامعو مزبوو
صو پذیرفته است .د زمرر برخی ت ویوا انجا گرفته به زبان انگلیسوی د حووزر حوق بور
تعیین سرنوشت اقتصادی می توان به مواال نویسندگانی هایون ویرمنت کا تی و فوا مر 3و د
حوزر حق بر توسعه به مجاوعه گزا شهای ششگان آ جون سنگوپتا4ت گزا شگر ویژر حوق بور
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توسعه د سالهای  1999-2004اشا ه کرد .د زبان فا سی نیز میتوان د خصوو حوق بور
تعیین سرنوشت اقتصادی به مواال «ت ول حق تعیوین سرنوشوت د اوا اوح ملول مت ود»
نوشت مهناز اخوان خرازیان ()1386ت «حق تعیین سرنوشت اقتصادی با تنکید بر ویو قضوایی
ایران» نوشت نرگس سادا هاشایان ( )1397و د حوزر حوق بور توسوعه بوه سوال دکتوری
آناهیتا سیفی با عنوان «حق بر توسعه د پرتو گفتاان امنیت انسانی با تنکیود بور فعالیوتهوای
برنام توسع ملل مت د د ایران» ()1392ت هاینین موال «حق بر توسعه از ادعای سیاسی تا
مطالب حووقی» از یوس موالیی ( )1389اشا ه کرد.
د این زمینه و د بخشهای اول و دو ت بوهترتیو دو حوق بور توسوعه و حوق بور تعیوین
سرنوشت خا جی از منظر مفهومی بر سی شده تا پس از آن و با شناخت عناصر اصلی مرتبط با
ت وق هریک از این دو حقت د بخش سو اگونگی تنثیرگذا ی استوالل اقتصادی مو د تنکیود
د حق بر تعیین سرنوشت خا جی بر تضاین آزادی یک جامعه د تنظیم و اجرای برناموههوای
توسعه و نیز بر حاکایت آزادان آن بر منابع طبیعی خودت بهعنوان دو عنصر اصلی مو د نیواز د
ت وق توسع حووب ب رم و مو دنظر د حق بر توسعهت ا زیابی شود.

حق بر توسعه و رهیافت حقوق بشری به توسعه
تجربیا ک و های د حال توسعه ن ان میدهد که اگراه افزایش تولید ناخالص ملیت با ثبا سوایر
شرایطت میتواند زندگی مرد ا بهبود بخ د و حتی موج بهبود برخی شاخصهوای فواه هایوون
متوسط طول عار شودت لیکن متغیرهای دیگری نیز بر بهبود شرایط زنودگی تونثیر مویگذا نود و بوا
تنکید بر توسع اقتصادی صرف نایتوان نوش آنها ا نادیده گرفت (سنت .)160 :1386
شد اقتصادی صرفاً به سران تولید ناخالص ملی مربوط شده و بهطو معاول د فراینود آن
مسئل توزیع د آمد ناخالص ملی میان مرد تا حد زیادی نادیده گرفته میشوود .ماکون اسوت
ک و ی افزایش سران تولید ناخالص ملی داشته باشدت ولی ن وور توزیوع ایون موازاد بوهمراتو
ناعادالنهتر و نابرابرتر از ک و ی با د آمد سران کاتر باشود (سونت  .)160 :1386ماکون اسوت
تنها گروههای ثروتاندتر که دسترسی بی تری به سرمای مالی و انسانی دا ندت از مواه توسعه
بهره ببرند و گروههای فویرتر هاینان م رو باقی باانند وضعیتی که نایتووان آن ا توسوعه
د معنای حووب ب ری آن م سوح کرد (سنگوپتات .)192 :1383
د اینجاست که جامع بینالاللی د ده  60میالدیت ضرو توسوع متووازن و منسوجم
اقتصادی و اجتااعیت د استای ا توای حفظ صلح و امنیتت پی رفت اجتاواعیت معواش بهتورت
عایت احترا به حووب ب ر و آزادیهای بنیادین ا احساس میکند و کبوا ا .بوای 1وزیور اموو
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خا ج سنگال از ظهو حق جدید ب ری با نا حق بر توسعه خبور مویدهود .از دیود وی هاو
حووب و آزادیهای اساسی بهطو اجتناحناپذیری به حق حیا ت افزایش استاندا دهای زندگی و
توسعه وابستهاند و بر این مبنا حق توسعه نهتنها خود مصداقی از حووب ب ر تلوی میشودت بلکه
بدون آن اساساً حووب ب ر وجود نخواهد داشت ).(Brems, 2001: 451
حق بر توسعه نخستینبا د قطعنام شاا ر  4کایسیون حووب ب ر موو  2موا س 1979
بهصراحت مو د اشا ه قرا گرفته و از دبیرکل سازمان ملل مت د د خواست میشود تا شرایط الز
برای برخو دا ی ها مردمان از حق مزبو ا بر سی کند (موالییت  )331 :1389تالشهوایی کوه
د نهایت با صدو اعالمی حق بر توسعه بهعنوان اولین سند بینالاللی مرتبط با مفهو موذکو د
 4دسامبر  1986بهبا مین یند .به موج بند  1این اعالمیه «حق بور توسوعهت یوک حوق مسولم
ب ری است که به موج آن هر فرد انسانی و ها مورد از اسوت واب م وا کتت سوهیم شودن و
برخو دا ی از توسع اقتصادیت اجتااعیت فرهنگی و سیاسی برخو دا ندت بهن وی کوه د آن هاو
حووب ب ر و آزادیهای اساسی کامالً ت وق مییابنود» ( .) A/Res/41/128, 1986:Article 1موادر
 10اعالمی حق بر توسعهت آن ا بهمنزل حوی جهانی و سل ن دنی و جزئی جداییناپذیر از سوایر
حووب اساسی ب ر مو د تنیید مجدد قرا داده است (سیفیت .)28 :1392
حق بر توسعهت تاامی حوووب ب ور اعوم از حوووب سیاسویت مودنیت اجتاواعیت اقتصوادی و
فرهنگی ا د برمیگیرد و د صو ت وق حق مزبو ت شاهد تجلی مفهو واقعوی حوووب ب ور
بهن وی که غیرقابل توسیم و وابسته به یکودیگر تلووی شووندت هسوتیم (شوایگانت )14 :1388
موضوعی که افزونبر بندهای  1و  2مادر 1ت و مادر  6اعالمی حق بر توسعه استنباط مویشوود.
فرایند مدنظر از توسعه د مودم اعالمی حق بر توسعه انین توصی شده است« :توسعه یوک
فرایند جامع اقتصادیت اجتااعیت سیاسی و فرهنگی است کوه هودف از آن بهبوود دائاوی فواه
جاعیت انسانی د کل و تاامی افراد استت آن هم براساس م ا کت فعالت آزاد و معنادا ای ان
د توسعه و توزیع عادالنه منافع حاصل از انین توسعهای» .این بهبود فاه کلوی جامعوه اسوت
که به ت وق ها حووب ب ر و آزادیهای اساسی منجر خواهد شد (سونگوپتات  .)192 :1383از
دید آ جون سنگوپتا گزا شگر مستول حق بر توسعه د شو ای حووب ب ر ملل مت دت حوق بور
توسعه حوی است نسبت به هیافتی ویژه از توسعه که به موجو آن مویتووان ت ووق تاوامی
حووب و آزادیهای بنیادین برای شهروندان یک جامعه ا تسهیل کرد و بدینترتیو ظرفیوت و
توانایی ای ان ا بهمنظو بهرهمندی از حووب خود افزایش داد ).(Dembri, 2001: 16
توجه به حووب ب ر د اا اوح ا زیابی فرایند توسعهت نوط اشتراک میوان توسوع انسوانی و
دیدگاه ح ووب ب وری بوه توسوعه و عصوا ر آن یعنوی حوق بور توسوعه تلووی مویشوود .البتوه د
شاخصهای مو دنظر توسع انسانیت مسائلی مانند اگونگی ت ووق حوووب ب ور از طریوق فراینود
توسعه و یا اگونگی برنامه یزی برای دستیابی به این حووب از طریق فرایند مزبو جایگواه خاصوی
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به خود اختصا نداده است مسائلی که از جایگاه م و ی د ویکورد حوووب ب وری بوه توسوعه
برخو دا بوده و موج میشود تا فرایند توسعه د ویکرد مذکو به مکال و ابزا ی بورای ت ووق
حووب ب ر تبدیل شود .د ویکرد حووب ب رم و به توسعهت توسع انسانی باید بهن وی پیگیوری
شود که زمین ت وق و ا توای حووب ب ر ا فراهم آو د ).(Sengupta, 2000:6-7
این ویکرد حووب ب ری به توسعه د حق بر توسعه مو د تنکید بی تری قرا گرفته اسوت.
د حالی که صرف توجه به ت وق انفرادی هریک از مصادیق حووب ب ر هایون حق بور آمووزش
یا سالمت د اا اوح تنظیم و اجرای برنامههای توسعه جلوهای از اتخاذ ویکرد حووب ب وری
به توسعه م سوح می شودت د اا اوح حق بر توسعهت به یک یا انود مصوداب حوووب ب وری
اکتفا نای شودت بلکه ت وق تاامی مصوادیق گونواگون حوووب ب ور د فراینود توسوعهت آن هوم
بهصو تی موازی و پایدا مدنظر قرا خواهد گرفت ).(Sengupta, 2000: 7
تضاین جاعی مصادیق حووب ب ر د فرایند توسع مو دنظر د حق بر توسعه بهحودی اهایوت
دا د که هنگا تدوین و اجرای هر گونه برنام توسعهت افوزونبور عود تونثیر منفوی ت ووق هریوک از
حووب ذکرشده بر ا توای دیگر حووبت باید اگونگی اثرگذا ی مثبت ت وق هریک از مصادیق حوووب
ب ر د تسهیل مسیر دستیابی به مصادیق دیگر هوم مودنظر قورا داده شوود ).(Sengupta, 2001: 9
حق بر توسعه فرایندی از توسع جوامع انسانی است که د آن تاامی اسوتاندا دهای حوووب ب ور د
نظر گرفته شده و هیافت توسع اقتصادی د د ون هیافت حووب ب ری توسعه ادغا میشود .حوق
مزبو پا ا فراتر از اهداف توسع پذیرفتهشده د اا اوح توسع انسانی مینهد و اشوکال مختلفوی از
تاهیدا اجتااعی و اقتصادی ا بهمنظو دستیابی به اهداف توسعهت از طریق تبدیل ایون اهوداف بوه
حووب ب ر افراد و نیز تصریح بر مسئولیت تاامی متعهدین به ت وق حق بر توسعه بورای حرکوت د
مسیر استاندا دهای حووب ب ری تعیین میکند ).(Sengupta, 2013: 71

حق بر تعیین سرنوشت خارجی و استقالل اقتصادی از سلطة بیگانه
تا یخ طر مباحث مرتبط با حق تعیین سرنوشت مرد ا حتی میتوان تا دو ان انعوواد عهدنامو صولح
وستفالی د  1648که با مطر کردن ایدر حاکایت ملیت گامی بنیادین د مسیر تکوین آنیوه بعودها از
آن با عنوان حق بر تعیین سرنوشت یاد شدت م سوح میشودت به عو بازگرداند (.)Griffiths, 2003: 29
با آغاز سدر بیستمت ود و ویلسون 1ئیس جاهو اسبق ایاال مت وده ا مویتووان د زمورر
نخستین کسانی م سوح کورد کوه بوا اعوال اصوول شوانزدهگانو خوود د سوال 1916ت بورای
نخستینبا حق بر تعیین سرنوشت ا به منزل یک اصل حووقی به جامعو بوینالاللوی معرفوی
کرده است ) .(Moris, 1997: 203از دید ویلسونت تعیوین سرنوشوت معوادل منطووی حاکایوت
________________________________________________________________
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مردمی است و بر این اساس مردمی ا که از نظر قومی و ملی م ابهتهای زیوادی دا نودت بایود
حق انتخاح آزادان حکومت حاکم بر خویش بهشاا آو د (نوا یت .)57 :1393
حق بر تعیین سرنوشت د اا اوح نظا ملل مت د تولدی دوبا ه مییابد .د بند  2مادر 1
من و و د زمرر اهداف و مواصد سازمان ملول مت ودت بوه توسوع وابوط دوسوتانه بوین ملول
براساس احترا به اصل حووب برابر و تعیین سرنوشت مرد و استفاده از سایر ابزا های مناسو
برای توویت صلح جهانی اشا ه شده و پس از آنت مجدداً د موادر  55سوند مزبوو نیوز اهایوت
برخو دا ی ملتها از خودمختا ی و حق بر تعیین سرنوشتت بهمنظوو تونمین ثبوا و آسوایش
مو د نیاز برای ایجاد م یط مسالاتآمیز و دوسوتانه بوینالاللوی موو د تنکیود واقوع مویشوود
).(Charter of the United Nations, 1945: Article.1, Para.2 and Article 55
د نخستین دهههای پس از پایان جنو جهوانی دو ت ایون بُعود خوا جی حوق بور تعیوین
سرنوشت بوده که مو د عنایت قرا گرفته و به هاوین سوب نیوز بی وتر قطعناموههوا و اسوناد
بینالاللی تدوینشده د این دو ه نیز تجلویکننودر تعیوین سرنوشوت د مفهوو فوع سولط
استعاا یت اشغالگرانه یا نژادپرستانه از یک مرد هستند (.)Van Der Vyver, 2000: 11-13
از ده  1960انودک انودک آشوکا شود کوه اسوتوالل سیاسوی بودون اسوتوالل اقتصوادی
بیمعناست و بهتد یج بعد اقتصادی حق بر تعیین سرنوشت هم مو د توجه واقع شد .توجوه بوه
مسئل تعیین سرنوشت د بعد اقتصادی آن موج شد تا د سال  1966و هنگا تدوین میثواب
بینالاللی حووب مدنی و سیاسی و میثاب بینالاللی حووب اقتصادیت اجتااعی و فرهنگیت ایون
بعد از حق بر تعیین سرنوشت نیز مغفول نااند و مو د عنایت قرا گیرد .بند  1مادر  1م وترک
بین میثاب حووب مدنی و سیاسوی و میثواب حوووب اقتصوادیت اجتاواعی و فرهنگویت تعریفوی
بهنسبت جامعی از حق بر تعیین سرنوشت ا ائه میکند:
ها مرد از حق بر تعیین سرنوشت برخو دا ند و بر این اساس میتوانند آزادانوه وضوعیت
سیاسیشان ا تعیین کرده و آزادانه توسع اقتصادیت اجتااعی و فرهنگی خویش ا دنبال کنند
).(The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966: Aritcle. 1
مادر مزبو ت به حق بر تعیین سرنوشت جنبهای عاومی و فراگیر میدهد و از مفاد آن انین
برمیآید که حق مذکو نهتنهوا بورای مورد ت وت سولط ژیومهوای اسوتعاا یت اشوغالگر یوا
نژادپرستت بلکه برای سایر مرد هم مو د شناسایی بوده و دولتهای عضو میثواقین متعهود بوه
ایجاد شرایط الز بهمنظو ت وق آناند .بر مبنای این تعری ت حق بر تعیین سرنوشت از جالوه
مصادیق حووب و آزادیهای اساسی ب ری بهشاا می ود و به موج آنت ها مرد صرفنظور
از قومیتت نژادت دین و ...از امکان ادا ر امو خویش د زمینههوای مختلو سیاسویت اجتاواعیت
اقتصادی و فرهنگی برخو دا ند ).(Archibugi, 2003: 189
امروز حق مزبو به انان جایگاهی دست یافته است که دیووان بوینالاللوی دادگسوتری د
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جریان سیدگی به قضی تیاو شرقیت اگراه ا توای جایگاه آن به یوک قاعودر آموره 1ا تنییود
نکردهت با غیرقابل مالمت دانستن ادعای پرتغال مبنی بور شناسوایی حوق بور تعیوین سرنوشوت
بهعنوان یک قاعدر عا ال اول بوینالاللوی )(International Court of Justice, 1995:Para.29
ویژگی مزبو ا برای حق مذکو مو د تنکید قرا داده است )(Raic, 2002: 145
هاانگونه که اشا ه شدت د اا اوح تعری ا ائهشده د میثاقینت بعود اقتصوادی حوق بور
تعیین سرنوشت نیز مو د توجه واقع شده است .نهتنها آزادی یک مرد د انتخاح ن ور پی برد
توسع اقتصادی جامع خود از جاله مصادیق حق بر تعیین سرنوشت شوارده شودهت بلکوه بوه
موج بند  2مادر  1م ترک میثاقین« :کلی ملل میتوانند برای نیل بوه هودفهوای خوود د
منابع و ثرو های طبیعی خود بدون اخالل با الزاما ناشی از هاکوا ی اقتصوادی بوینالاللوی
مبتنی بر منافع م ترک و حووب بینالالل آزادانه هر گونه تصورفی بنااینود و د هویچ موو د
نایتوان ملتی ا از وسایل معاش خود م رو کرد».
به موج مادر م ترک مذکو ت کن بنیادین حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی ایوزی جوز
تضاین دسترسی یک مرد به وسایل تنمین معاش خود نبووده )(Farmer, 2006: 430ت تونمین
معاشی که بهنظر می سد د ت وق آنت دو عنصر از نو ی اساسی برخو دا خواهند بود .1 :مهیا
شدن امکان اعاال حاکایت مرد یوک ک وو نسوبت بوه منوابع طبیعوی جامعو خوویش و .2
استفاده از منافع حاصل از بهرهبردا ی از منابع طبیعی جامعه د جهت منوافع و صوال اعضوای
آن ) .(Farmer, 2006: 430-431نکت شایست توجوه د ایون اوا اوح آن اسوت کوه واقعیوت
بخ یدن به دو عنصر مو دنظرت بدون برخو دا ی از حق خودگردانی 2میسر نخواهد بود اراکوه
هر مردمی بهمنظو اعاال تسلط بر منابع طبیعی جامع خود و نیز بهکا گیری منافع حاصول از
آنت نیازمند برخو دا ی از ساختا سیاسی مستول و حاکم بر جامع خود د اا اوح حکوموت
مبتنی بر ناایندگی خواهند بود ).(Farmer, 2006: 432-433
انین حکومتی با اختیا م ولشده توسط مرد خویشت منابع طبیعی اعضوای جامعوه ا موو د
بهرهبردا ی قرا داده و منافع حاصل از این بهرهبردا ی ا جهوت خیور و فواه ای وان بوهکوا خواهود
گرفت .البته انجا موفویتآمیز انین وظیفهای هاانگونهکه د بند  1مادر  1میثاقین موو د عنایوت
قرا گرفته استت وابستگی زیادی به امکان تدوین و اجرای آزادانو برناموههوای توسوع ملوی فوا از
سلط بیگانه خواهد داشت مسئلهای که حق تعیین سرنوشت اقتصادی ا د پیوند مستویای با حوق
بر توسعه بهعنوان دیگر حق نیازمند به تدوین و اجرای آزادان برنامههای توسع ملی با هدف افوزایش
فاه و آزادی شهروندان قرا میدهد و ت وق حق مذکو ا به ابزا مناسبی بورای مهیوا شودن بسوتر
الز برای دستیابی شهروندان یک جامعه به حق بر توسع خود تبدیل خواهد کرد.
________________________________________________________________
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حق تعیین سرنوشت خارجی ،حق بر توسعه و حاکمیت برر برنامرههرای
ملی توسعه و منابع طبیعی
د موا بر سی اگونگی اثرگذا ی مستویم اعاال بعد اقتصادی حوق بور تعیوین سرنوشوت بور
دستیابی افراد جامعه به حق بر توسعه خویشت بهنظر می سد کوه اسوتوالل اقتصوادی موور د
حق بر تعیین سرنوشت خا جیت د اا اوح مور د مادر  1میثواقین حوووب ب ورت جایگواهی
مهم ا د فهرست عوامل تسهیل کنندر حق بر توسوعه بوه خوود اختصوا داده اسوت .تونمین
خودمختا ی جوامع د تعیین مسیر توسع خود بدون هرگونه نفوذ خا جی د کنوا حاکایوت
کامل آنها بر منابع طبیعی خویش ا می توان تا حد بسیا زیادی تضاینکنندر دو عنصر حیاتی
برای حرکت جامعه به سات توسع حووب ب رم و مدنظر د حوق بور توسوعهت یعنوی تنظویم
برنامههای توسع ملی و نیز استفاده از منوابع طبیعوی جامعوه د مسویر تونمین حوووب ب ور و
نیازهای اعضای جامعه م سوح کرد.

 .1حق بر توسعه و لزوم استقالل دولت در تنظیم برنامههای ملی توسعه
تعهد اصلی د ت وق حق بر توسعه با دولتهاست .د واقعت اگراه حق بر توسعهت هاانند دیگور
حووب نسل سو حووب ب رت حوی است که برآو ده کوردن آن د گورو هابسوتگی و هاکوا ی
بازیگران مختلفی هایون دولتهات سازمانهای بینالاللی و سازمانهای مرد نهاد استت نو وی
اساسی د ت وق آن هاوا ه با دولتهاست .این دولتها هستند که با دا ا بوودن قود تنظویم
برنامه های توسعه د د ون مرزهای یوک ک وو ت از اختیوا شناسوایی و اولویوتبنودی نیازهوا و
م کال جوامع ت ت حکارانی خویش برخو دا ند و میتوانند با هدایت برنامههای توسع ملی
به سات توسع حووب ب رم و ت بستر الز ا برای برخو دا ی افراد جامعه از حق بر توسوعه و
به تبع آن دیگر مصادیق حوووب ب ور فوراهم کننود اقتودا ی کوه اموروزه بوا گسوترش فراینود
جهانیسازی اقتصاد د معرض تهدید جدی قرا گرفته است.

 .1 .1استقالل دولتها در تنظیم برنامههای ملی توسعه و چالشهای بینالمللی پیشروی آن
تنمین منابع مو د نیاز برای ت وق حق بر توسعه با برخی االشها مواجه اسوت اوالشهوایی کوه
مواجهه با آنها نیازمند هاکا ی بینالاللی است و د زمرر مهمترین آنها میتوان نیاز به دسترسوی
به سرمای خا جیت انتوال فناو ی و بخ ودگی بدهیها ا نا برد ).(Sengupta, 1999: 19
گزا شگر ویژر حق بر توسعهت با بر سی این االشها مباد به ا ائ اهکا هوایی بوا عنووان

بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن2157 ...

پیاان توسعه 1یاد کرده است که با منعود شدن آنها میان دولت متواضی و جامعو بوینالاللویت
تداو توسعه د دولتهای د حوال توسوعه و مختول ن ودن جریوان آن بوهسوب مواجهوه بوا
االشهای مذکو تضاین میشود ).(Sengupta, 2004: 19
د اا اوح این پیاانت گزا شگر ویژه سعی کرده تا د مکانیزمی سوهمرحلوهایت بوا ایجواد
هاکا ی میان دولتها و جامع بینالاللی بهمنظو تضاین حق بر غذات حق بر آموزش و حق بر
بهداشت که به زعم وی د میان مصادیق مختل مو دنظر د حق بر توسعهت از نو ی حیواتیتور
د تنمین زندگی آزادانوه اعضوای جامعوه برخو دا نود )(Sengupta, 1999: 21ت مسویر ا بورای
جوامع فویرتر بهمنظو غلبه بر االشهای موجود بر سر اه تضاین حق بور توسوع شوهروندان
خود هاوا تر سازد.
د پیاان پی نهادی گزا شگرت سه مرحله د نظر گرفته شده که د مرحل نخستت وظیفو
تنظیم برنام توسعه به عنوان کن اساسی برای هاکا ی بین الاللی بر عهدر خود دولت د حال
توسعه قرا گرفته است برنامهای که د آن دولت مزبو د اا اوح یک فرایند م و تی داخلی
از طریق جلو م وا کت هاگوانی مردموی و سوازمانهوای مورد نهوادت هاینوین م واو ه بوا
سازمانهای بینالاللی و دولتهای داوطل د کاک به اجرای پیاانت سیاستهوا و اقودا هوای
موتضی ا د مسیر ت وق حوق بور توسوعه (سوه حوق اشوا هشوده) تنظویم و مودون مویکنود
).)Sengupta, 2004: 19
د مرحل بعد با انجا مذاکرا دو یوا اندجانبوهت وظوای و سوهم هریوک از سوازمانهوای
بینالاللی و دولتهای داوطل د حوزههوایی هایوون افوزایش سورمای خوا جیت تسوهیل د
انتوال فناو ی و بخ ودگی بدهی ها و نیز اگونگی تونمین موالی برناموه د ا تبواط بوا غلبوه بور
م کال پیش و م وخص خواهود شود ) .(Sengupta, 2004: 19د مرحلو سوو نیوز از دیود
گزا شگر ایجاد یک سازوکا نظا تی با هاکا ی طرفین بهمنظو نظا بر حسن اجرای تعهدا
موجود د بسته ضرو خواهد داشت ).(Sengupta, 2004: 19
موفویت پیاان پی نهادی گزا شگر ویژهت هاینین دیگر اهکا های بینالاللی طراحیشوده
با هدف غلبه بر االشهای پیش و د حرکت به سات توسعهت به میزان بسویا زیوادی بوه بواز
بودن دست دولتها د اعاال حاکایت ملی بر برنامههای توسع خویش وابستگی دا دت اراکوه
با توجه به سطح متفاو توسع دولتهات هاینین م کال و مالحظا متاایز آنهات ایون تنهوا
دولتهای ملی هستند که با جل م ا کت هاگانی و م او جامع مدنیت قواد بوه شوناخت
دقیق م کال و نیازهای مرد خویش د مسیر توسعه و اولویتبندی این مالحظا بوهمنظوو
گنجانده شدن د برنامههای توسع خود هستند نو وی کوه کارنو شودن آن د بسویا ی از
برنامههای بینالاللی طراحیشده با هدف یا ی سانی به دولوتهوا د مواجهوه بوا اوالشهوای
________________________________________________________________
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توسعهت تنثیر گستردهای د نواموفق مانودن نسوبی ایون برناموههوا داشوته اسوت .بورای ناونوهت
سیاستهای بانک جهانی و صندوب بینالاللی پول 1قابل اشا ه هستند که د قال برناموههوای
موسو به تعدیل ساختا ی 2مباد به ا ائ وا به دولتهوا بوهمنظوو مصورف د برناموههوای
توسع ملی می کنند .این دو مؤسسه د اا اوح این برنامهها و د ازای پرداخت وا ت د بی تر
موا د ک و های د حال توسعه ا ملز بوه اجورای سیاسوتهوای دیکتوهشوده از جانو خوود
میکنند سیاست هایی که اگراه هدف از آنها تضاین شد بلندمد اقتصوادی د نظور گرفتوه
شدهت با م و قرا دادن بازا آزادت دولتهای وا گیرنده ا وادا میکنند توا بوا خصوصویسوازی
اقتصاد و کاستن از موانع تجا ی3ت د جهت ایجاد اقتصاد مبتنوی بور بوازا آزاد 4حرکوت کننود
).(Noorbakhsh & Paloni, 1999: 550
هاین هیافت د خصو بخ ش بدهی های ک و های فویر نیز ل اظ شوده اسوت .بورای
ناونه می توان به ابتکا عال م ترک بین بانک جهانی و صندوب بینالاللوی پوول د خصوو
بخ ش بدهیهای ک و های بدهکا بسیا فویر و نیز عالکورد انجاون غیر سوای موسوو بوه
باشگاه پا یس 5اشا ه کرد 6.د اا اوح ابتکا عال م ترکت دولتهوای بسویا فویور 7نوهتنهوا
می بایست پی اپیش د اا اوح بازر زمانی سهسوالهت شوروط صوندوب بوینالاللوی پوول ا د
سیاستگذا یهای کالن اقتصادی عایت کرده باشندت بلکه باید با ایجواد اهبورد موقوت کواهش
فور 8تنظیم شده د مطابوت با شروط مو دنظر صندوبت اطاینان دست اند کا ان ابتکا عاول ا
د پیروی خود از شرایط ای ان فراهم سازند ).(Villaroman, 2009: 6
تنها پس از کس این اطاینان اولیه خواهد بود که د اا اوح ابتکوا عاولت فهرسوتی از
شروط اولیه به منزل اهناای عال به دولت مزبو ا ائه میشوود شوروطی کوه عاول بوه آنهوات
هاینین پی رفت د مسیر ت وق اهبرد موقت کاهش فورت د یک بازر زموانی 9موو د ا زیوابی
________________________________________________________________
1. International Monetary Fund
)2. Structural Adjustment Programmes (SAPs
3. Trade Barriers
4. Trade Mraket
5. The Paris Club

اهحل

باشگاه مزبو ت کلی است غیر سای مت کل از  19دولت ثروتاند که از سال  1956تاکنون با هدف ا ائ
برای دولتهای ناتوان از پرداخت بدهیهای خود به دولتهای عضو ت کیل شده است.
 .6به موج ابتکا عال اندجانب بخ ش بدهیها ( )Multilateral Debt Relief Initiativeاین امکان بهوجود آمده
تا برای آن دسته از دولت های فویر که د پیروی از ابتکا عال کاهش بدهیهای بانک جهانی و صندوب
بینالاللی پول موفق عال کردهاندت تا میزان کل بدهیهای آنهات بخ ودگی اعطا شود.
 .7از دیدگاه صندوب بینالاللی پولت به دولتیت دولت بسیا فویر اطالب میشود که نسبت بدهیهای آن د قیواس
با د آمد صادا ا آن  150د صد باشد .این نسبت د صو برخو دا ی دولت از د آمد بسیا باال از صواد ا ت
به  250د صد افزایش مییابد.
8. Poverty Reduction Strategy Paper

 .9برای بازر زمانی مزبو مد م خصی تعیین ن ده و برحس شرایط دولتها متفاو است.
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ضوایتبخوش بوودن عالکوردت موجبوا
دستاند کا ان ابتکا عال قورا گیورد توا د صوو
برخو دا ی دولت ا زیابیشوده ا از تخفیو د بازپرداخوت بودهیهوای خوا جی فوراهم سوازد
).(http://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc
د باشگاه پا یس هم اعاال شروط مو دنظر صندوب بینالاللی پوول جایگواه ویوژهای ا بوه
خود اختصا داده است .برای برخو دا ی یک ک وو بودهکا از امتیواز معافیوت د پرداخوت
بدهی توسط باشگاه مذکو و علی غم عد نیاز به اثبا بسیا فویر بوودن دولوت متواضویت هور
گونه بر سی اولی د خواست معافیت از بودهیت م وروط بوه وجوود قورا داد قبلوی بوین دولوت
د خواستکننده با صندوب بینالاللی پول است .نهتنها معیا پذیرش د خواست دولوت بودهکا
د انعواد قرا داد هاکا ی با باشگاهت ا زیابی صو گرفتوه توسوط صوندوب بوینالاللوی پوول از
وضعیت اقتصادی دولت مزبو استت بلکه معافیت نهایی دولت مذکو از پرداخت بودهیهوا نیوز
منوط به احراز ضایت صندوب از عالکرد دولت د مطابوت با شوروط اولیو خوود خواهود بوود
).(Villaroman, 2009: 5
هاانگونهکه مالحظه میشود نهتنها د ابتکا عال دولتهای بدهکا بسیا فویورت بلکوه د
باشگاه پا یس نیز مالک عال بورای تخفیو و معافیوت د بودهی دولوتهوای بودهکا پیوروی
دولتها از شروط تعیینشده توسط صندوب بینالاللی پول است شروطی که برحسو ماهیوت
می توان آنها ا به دو دست ساختا ی ( تغییر د فرایند سیاستگذا یت قانونگذا یت اصوال نظوا
ادا ی و  ) ...و کیفی (اصال کسری بودجه1ت توسع منابع اعتبا ی داخلی و )...توسیم کرد
).(Villaroman, 2009: 6
از دید صندوب بین الاللی پولت شرایط ذکرشده از دو منظر اهایت بسیا دا ندت این شورایط
از یک سو تا زمانیکه دولتهای بدهکا د مطابوت با آنها عال کنندت تضاینکننودر دسترسوی
آنها به منابع اعتبا ی صندوب است و از سوی دیگرت با بهبود بخ یدن به وضعیت اقتصاد کالن2
دولتهای مزبو ت به عنوان تضاینی د جهت توانایی آنها برای پرداخت بدهیهوای خوود و حول
م کل ب ران بدهیها عال خواهند کرد ).(Villaroman, 2009: 7
شرایط مو دنظر صندوب بینالاللی و بانک جهانی با گذشت زموان و اقتضوای سویدگی بوه
وضعیت بدهی ها از صرف مسائل مرتبط بوا نوودینگیت کسوری و نور برابوری ا ز بوه توجوه بوه
اصالحا ساختا ی هم گسترش پیدا کرده است ).(Villaroman, 2009: 7
د زمرر مهمترین این شرایط میتوان به موا د ذیل اشا ه کرد :خصوصیسازی شورکتهوای
دولتیت خصوصی سازی تنسیسا مرتبط با آح سانی و ا تباطا ت کاهش هزینوههوای دولوت د
ا تباط با خدما عاومیت د یافوت هزینوه بابوت ا ائو خودما بهداشوتی و آموزشوی عاوومیت
________________________________________________________________
1. Fiscal Deficit
2. Macroeconomic
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آزادسازی تجا ت آزادسازی سواختا های موالیت اصوال قووانین مالیواتی و  . ...هاوانگونوهکوه
مالحظه میشودت جهتگیری پیششرط های ذکرشوده کوه بوا هودف تضواین شود اقتصوادی
بلندمد برای دولت های فویر و احیای توان آنها د بازپرداخت بدهیهای ان تدوین شده استت
به سات کواکسازی حداکثری دولتهوا گورایش دا د ) .(Lumina, 2013: 295صورفنظور از
تنثیرا احتاالی مثبت عال به برنامههای تعدیل ساختا ی بر شد و توسع دولتهات عاول بوه
این برنامه ها با توجه به دیکته شدن آنها از جانو نهادهوایی بوینالاللویت حاکایوت دولوت بور
برنامههای توسع خود ا با اال ی جدی مواجه میکند (.)Villaroman, 2009: 7
دولتها هاوا ه به منزل مرجع اصلی ت خیص نیازها و اولویتهای جامعه د پی برد مسویر
ص یح توسعه تلوی موی شووند و تضوعی نووش آنهوا د تودوین و اجورای برناموههوای توسوع
طراحی شده د مطابوت بوا بسوتههوای تعودیل سواختا ی دیکتوهشوده توسوط نهادهوای موالی
بینالاللیت میتواند بهعنوان عاملی منفی د مسیر گنجانده شدن خواستههوا و نیازهوای واقعوی
اعضای جامعه و نیز تضاین ت وق حووب ای ان د این برنامهها عال کند وضعیتی که بوهتبوع
آنت امکان هدایت مسیر توسعه د استای تسهیل دسترسوی شوهروندان بوه مصوادیق مختلو
حووب ب ر و فاه و آزادی ناشی از اعاال آنهات بهعنوان غایت و هدف اصلی حق بر توسعه ا نیوز
با م کل مواجه خواهد کرد .شواهد حاکی از آن است کوه تنکیود گسوترده بور شوروطی ماننود
خصوصیسازی مؤسسا ا ائهدهندر خدما عاومی یا کاهش د هزینههای دولتی صورفشوده
د امو ی هایون آموزشت بهداشتت مسکن و  ...و د عوض اخذ هزینه بابت انجا این اموو ت د
اغل موا د به قیات کاهش سطح دسترسی افراد جامعه به حووب ب ور خوویش د حووزههوای
مذکو تاا شده و د نتیجه صرفاً م رومیت تعداد بی تری از افرادت بهخصو اق ا ضعی تور
ا د برخو دا ی از زندگی توأ با آزادی و توانایی انتخاح مسیر موج شوده اسوت ( Lumina,
 .)2013: 295-296برای ناونه د ک و آفریوایی زامبیات پیروی از شرطهای تعیینشوده توسوط
صندوب بینالاللی پول و بهتبع آن کاهش هزینهها د حوزر آموزشت به کابود شودید آموزگوا
منجر شده و د تانزانیا کاهش بودج دولتی د زمین ا ائ خدما عاومی د حوزر آح سوانیت
م دود شدن دسترسی تعداد بی تری از اق ا فویر بوه آح آشوامیدنی سوالم ا د پوی داشوته
است (.)Lumina, 2013: 295-296
این د حالی است که با توجه به وضعیت نامناس ت وق بسیا ی از مصوادیق حوووب ب ور
مو دنظر د اا اوح حق بر توسعه د ک و های فویر د حوال توسوعهت توجوه و ا تووای ایون
حووب باید د صد برنامههای تدوینشده به منظو ت وق حق بر توسعه قرا گیرد اولویتی کوه
هاانگونه که اشا ه شودت بوا عنایوت بوه ف وا سونگین ناشوی از کابوود منوابع موالی و ب وران
بازپرداخت بدهی های خا جی و د نتیجه لزو استاداد از دولتها و سازمانهای تونمینکننودر
اعتبا از یک سو و ت ت تنثیر اهکا های ا ائهشده از سوی دولتها و سوازمانهوای ذکرشوده از
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سوی دیگرت جایگاه اندان مناسبی ا د برنامههای توسعه م و بسیا ی از دولتهای فویور بوه
خود اختصا نداده است ) .(Lumina, 2013: 297د اینجاست که بعد اقتصادی حق بر تعیوین
سرنوشت خا جیت میتواند به مثاب ابزا ی بورای اعوادر حاکایوت دولوتهوا بور تهیوه و اجورای
برنامههای توسع خویش استفاده شود.

 .2 .1بعد اقتصادی حق برر تعیرین سرنوشرت خرارجی برهمنزلرة ابرزاری بررای تنرمین
استقالل دولتها در تنظیم برنامههای ملی توسعه
تضاین حق بر ت عیین سرنوشت از منظر اقتصادی د بسیا ی از دیگر اسناد بینالاللی هم مو د
تنکید قرا گرفته است اعالمی اصول حووب بینالالل د ا تباط با وابط دوستانهت اینانین بور
استوالل اقتصادی مدنظر د حق تعیین سرنوشت خا جی تنکید میکند:
«تاامی مرد از حق اینکه بدون هر گونه دخالت خا جیت وضعیت سیاسوی خوود ا تعیوین
کرده و توسع اقتصادیت اجتااعی و فرهنگی خوویش ا پیگیوری کننودت برخو دا نود.(A » ...
)/RES/2625(XXV), 1970: Annex

به موج نص صریح بند  1مادر  1میثاقین حووب ب ر میثاقین حووب ب رت امکوان کنتورل
اقتصاد و اختیا برنامه یزی برای توسع یک جامعه توسط دولت آنت به دو از هر گونه ف ا یوا
دخالت خا جی ا باید یکی از عناصر ضرو ی د استای اعاال حق بر تعیین سرنوشت خا جی
م سوح کردت اراکه اساساً بدون وجود انین اختیوا ی بورای دولوتهوا کوه بوه نااینودگی از
مردمان آنها اعاال میشودت تعیین سرنوشت د بعد اقتصوادی آن هرگوز م ووق نخواهود شود
).(Villaroman, 2009: 8
با توجه به آنکه شرایط موجوود د اعطوای اعتبوا یوا تخفیو یوا بخ وش د بودهیهوای
دولتهای د حال توسعه از جان دولتهای طلبکا یا سوازمانهوای موالی بوینالاللوی ا بایود
نوعی تضعی حاکایت این گروه از دولتها بر برناموههوای توسوع ملوی خوویش و بوهتبوع آن
ایجادکنندر بستر ان راف احتاالی برنامه هوای مزبوو از قورا گورفتن د مسویر توسوع حوووب
ب رم و و به تبع آن حق بر توسع شهروندان جواموع موذکو بوهشواا آو دت اسوتناد بوه بعود
اقتصادی حق بر تعیین سرنوشت خا جی و تنکید بر لزو حفظ اسوتوالل دولوتهوا د هودایت
مسیر توسعه به ناایندگی از مرد خودت اهکا مؤثری د جلوگیری از من رف شدن برنامههای
توسع ملی از توجه به تنمین نیازها و حووب ب ر شهروندان یوک جامعوه و بوهتبوع آن حوق بور
توسع آنها م سوح میشود.
از آنجا که د ت وق حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی وجود دولت مستول و مردمی که بتوانود
با آزادی ا اده مسیر توسع اقتصادی جامع خوود ا تعیوین و د نهایوت معواش مورد خوویش ا
تنمین کندت از جایگاه اساسی برخو دا استت تنکید بر لزو احترا به حق دولوت مزبوو د تنظویم

 2162فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،4زمستان 1401

برنامههای اقتصادی با هاکا ی سازمانهای مالی بینالاللی یا دولتهای دیگور بوا هودف تضواین
توسع اقتصادی و تنمین وسایل معاش مرد آن دولتت میتواند بوه نوبو خوویش تضواینکننودر
توجه به نیازها و حووب افراد جامع مربوطه د جریان پی برد مسیر توسعه با هاکا ی بینالاللوی
نیز م سوح شود اراکه تنها دولت مردمی برخو دا از آزادی عال واقعی قاد به ت خیص نیازها
و حووب مرد خود و د نتیجه پیگیری تضاین آنها د جریان تدوین و اجرای برنامههوای توسوع
اقتصادی با هاکا ی بینالاللی خواهد بود تضاینی که د نهایت مویتوانود بوا بسترسوازی بورای
توجه به حووب ب ر و نیازهای اعضای جامعه د جریوان پی وبرد فراینود توسوعه از جانو دولوت
عهدهدا ناایندگی آنهات گامی مهم د ت وق حق بر توسع ای ان بهشاا می ود.

 .2استقالل اقتصادی مقرر در حق بر تعیین سرنوشت خارجی ،حق برر توسرعه و
تنمین حاکمیت دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی و ثروتهای ملی
با بر سی مفهو حق بر تعیین سرنوشت مور د مادر  1میثاقین حووب ب ورت ایون نکتوه قابول
د یافت است که غیر از بعد سیاسیت استوالل از هر گونه سلط بیگانه یا هاوان ت ووق حوق بور
تعیین سرنوشت خا جیت متضان بعدی اقتصادی نیز اسوت کوه شوامل آزادی و اسوتوالل یوک
مرد برای بهرهبردا ی از منابع طبیعی سرزمین خودت به نفع خویش و به دو از هر گونه سولط
بیگانه بر این منابع است (خرازیانت .)103 :1386
ت وق این جنبه از حق بر تعیین سرنوشوت خوا جی د صوو تیکوه موجبوا عود تسولط
بیگانگان بر منابع طبیعی جامعه ا فراهم کندت خود گامی بز گ د مسیر ت وق حق بر توسوعه
م سوح خواهد شد اراکه منابع طبیعی هر جامعهای بخ ی از ثرو آن جامعه تلوی میشوود
که باید به شیوههای د ست و د جایگواه اصولی خوود بهورهبوردا ی شوود توا موجبوا شود و
شکوفایی اقتصاد جامعه و د پی آن باال فتن سطح دسترسی شهروندان به حووب ب ر خوویش
و نیز فاه و آزادی حاصل از آن ا فراهم سازد.
نفی هر گونه سلط بیگانه بر منابع طبیعی ملی ناشی از اعاوال حوق بور تعیوین سرنوشوت
خا جیت د بند  2مادر  1اعالمی حق بر توسعه نیز مو د تنکید واقع شده است:
«حق ب ر نسبت به توسعه هاینین بر ت وق کامل حوق مردموان بورای تعیوین سرنوشوت
خویش اشا ه دا دت حوی که براساس مواد مربوطه د هر دو میثاب بینالاللی حووب ب رت شامل
اعاال حق غیرقابل انتوال و جداییناپذیر آنان (مرد ) برای حاکایت کامول بور ثورو و منوابع
طبیعی ای ان است» ).(A/RES/41/128, 1986: Article 1, para.2
د این زمینه د صو تیکه منابع طبیعی جامعهای بهصو کامل و بدون هیچگونه نظوا تی
هایون دو ان استعاا د اختیا دولتهای توسعهیافته و بنگاههای اقتصادی وابسته به ای وان
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قرا گرفته باشدت نای توان امید اندانی به ت وق حق بر توسعه برای مرد آن جامعهت به معنای
م ا کت آزادانه د فرایند توسعه و برخو دا ی از منافع آن د اسوتای تضواین برخوو دا ی از
حووب ب ر داشتت اراکه یکی از منابع اصلی ضرو ی برای توسوعه یعنوی منوابع و ثورو هوای
طبیعی جامعه د اختیا بیگانگان قرا میگیرد و بهتبع آن اگونگی بهرهبردا ی از ایون منوابعت
هاینین ن ور توسیم منافع حاصله نیز د دستان آنها قرا خواهد داشت.
حتی د صو افزایش شد اقتصادی انین جامعهای بهسب استفاده از منابع طبیعی خوودت
بهدلیل تسلط یافتن دولتهای بیگانه و بنگاههای اقتصادی تبع آنها بور فراینود بهورهبوردا یت کوه
موجبا قد یافتن فراوان این بنگاهها د حوزر تصایمگیری د ا تبواط بوا اگوونگی اسوتخراج
منابع و نیز ن ور توزیع ثرو حاصلآمده ا فراهم میآو دت نهتنهوا ناویتووان انتظوا مهیوا شودن
امکان م ا کت آزادان شهروندان د فرایند بهرهبردا ی از منوابع جامعو خوویش ا داشوتت بلکوه
برخو دا ی مناس ای ان از مواه حاصل از استخراج منابع ذکرشده د مسیر بسترسوازی بورای
دسترسی بی تر به مصادیق حووب ب ر و فاه ناشی از آن هم اندان قابل تصو نخواهد بود.
شرایطی که مصداب آن وضعیت بسیا ی از ک و های آفریوایی است که با وجود برخو دا ی
از منابع طبیعی فراوانت استخراج منابع طبیعی آنها صورفاً بوه سوود بی وتر بورای شورکتهوای
اندملیتی تبع دولتهای توسعهیافته و عد بهبوود د وضوعیت حوووب ب ور و فواه مردموان
ک و های مذکو منجر شوده اسوت .بورای مثوالت د ک وو نفوتخیوز نیجریوه تسولط مطلوق
شرکتهای نفتی غربی بر فرایند استخراج منابع نفتیت نهتنها هآو د اندانی د مسویر افوزایش
م ا کت آزادان مرد این ک و د فرایند بهرهبردا ی از منابع نفتوی موذکو و شود اقتصوادی
حاصل از آنت هاینین بهرهمندی مناس مرد مزبو از د آمد اقتصادی حاصله نداشوتهت بلکوه
موجبا گسترش فورت بیعدالتیت نوض حووب ب ر مرد فوب و آلودگی زیسوتم یطوی ا نیوز
فراهم کرده است د حالیکه نیجریه ه تاین ک و صاد کنندر نفت دنیا م سوح مویشوود و
صاد ا نفت حدود  95د صد کل د آمدهای این ک و ا ت کیل میدهود (Oluduro, 2012:
)160ت استخراج نفت برای ساکنان دلتای ود نیجور کوه مرکوز فعالیوتهوای نفتوی د نیجریوه
م سوح میشودت دستاو دی جز آلودگی زیستم یطی شدیدت زمینهای ک او زی نابودشده و
بهدنبال آن سیل مهاجر اجبا ی وستاییان و شیوع فوور و بیکوا ی گسوترده نداشوته اسوت
).(Ajibade & Awomuti, 2009: 114

این د حالی است که به موج قانون نفت مصوح  1969و قانون دسترسی به زمین مصوح 1978ت
بهمنظو ت ویق شرکتهای نفتی بینالاللی به سرمایهگذا یت اختیا مرد م لوی بورای دسترسوی بوه
زمینهای نفتخیز بسیا م دود شده و د موابل دسترسی به این زموینهوا بورای شورکتهوای نفتوی
اندملیتی مانند شل 1بدون م دودیت است ).(Ajibade & Awomuti, 2009: 116-117
________________________________________________________________
1. Royal Dutch Shell
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نتیجه آنکه شرکتهای اندملیتی 1بهمنظو کسو سوود حوداکثریت بودون د نظرگیوری
مالحظا زیستم یطی و اجتااعی-اقتصادی مرد م لوی دلتوای نیجور و د سوای سوکو و
ناتوانی دولت نیجریهت از بهکا گیری فناو یهای مناس برای بهرهبردا ی از منابع نفوت منطووه
خوددا ی کرده و با ایجاد آلودگی بسیا ت آسی های فراوانوی بوه زنودگی اجتاواعی و اقتصوادی
مرد م لی وا د کردهاند .بهدلیل تسلط کامل شرکتهای اندملیتی بر صونعت نفوت نیجریوهت
این شرکتها نهتنها از انتوال فناو ی به اتباع نیجریه و بومیسازی آن خوددا ی میکنندت بلکوه
حتی بخش اعظم نیروی کا خود ا از ک و های متبوع خوویش تونمین مویکننود (Ajibade,
).Awomuti, 2009: 116-117
د مجاوع می توان گفت که حاکایت یافتن شرکتهوای انودملیتی بور مهومتورین منبوع
طبیعی نیجریه یعنی منابع نفتیت د بسیا ی موا د با ایجواد آلوودگی زیسوتم یطویت نوابودی
زمینهای ک او زیت مهاجر اجبا ی وستاییان و شیوع فور و بیکا یت نهتنها موجبا تسوریع
استفاده از این منابع د مسیر توسع حووب ب رم و و ت وق حق بر توسوعه ا فوراهم نکوردهت
بلکه خود به عاملی برای نوض بی تر حووب ب ر ساکنان مناطق نفتخیز نیجریه مانند حوق بور
سالمتت حق بر غذات حق بر اشتغال شایسته و حق بر مسکن مناس تبدیل شده است.

نتیجهگیری
امروزه تسهیل دستیابی شهروندان جوامع به حووب ب ر بوه یکوی از مهومتورین اهوداف و آموال
جامع بینالاللی تبدیل شده است و د این میانت حق بر توسعه ا میتوان بوهعنووان عصوا ه و
ستون فورا ت وق دیگر مصادیق حووب ب ر م سوح کرد .حوی که اگراه د زمرر حووب نر
م سوح شده و اسناد اعال کنندر آنت فاقد قد اجرایوی و الوزا آو نودت قود الوزا آو بورای
پیگیری ت وق آن ا باید د گستردگی شاول حق مزبو و د اسناد د بردا ندر دیگور مصوادیق
حووب ب ر جستوجو کرد اسنادی هایون میثواب حوووب سیاسوی و مودنی و میثواب حوووب
اجتااعیت اقتصادی و فرهنگی که از قد الزا آو برخو دا ند و ت وق حووب تضواینشوده د
آنها د فرایند توسعهت به معنای تضاین ت وق حق بر توسعه است.
از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت خوا جی از جالوه حوووب و آزادیهوای اساسوی ب وری
________________________________________________________________
 .1شرکتهای اندملیتی اگراه د اا اوح حووب بینالالل و بهعنوان تابعان منفعل ایجادکنندر حق یا تکلی
تلوی نایشوندت اما طرف حق و تکلی م سوح میشوند و موظ به عایت مور ا حووب بینالالل هستندت
مور اتی که د زمرر آنها باید به احترا به تعیین سرنوشت بهعنوان یک حق بنیادین ب ری و یک اصل
عا ال اول حووب بین الالل که از جان تاامی اعضای جامع بینالاللی اعم از فعال یا منفعل الز الرعایه
استت اشا ه کرد .برای اطالعا بی تر .ک :ضیائی بیگدلیت 300 :1385
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بهشاا می ود که براساس آنت ها مرد صرفنظر از قومیتت نژادت دیون و  ...مویتواننود اموو
خویش ا د زمینههای مختل سیاسیت اجتااعیت اقتصادی و فرهنگی ادا ه کنند حوی که بوه
معنای آزادی عال یک مرد د تعیین مود ا و کم و کی زندگی خود است و مورد نیوز بوه
انسانها اغل با هویت گروهی مانند ملتت مردمان ت ت استعاا یا نژادپرسوتی داللوت دا د .د
این میان و با بر سی تعامال بین دو حق مذکو بهنظر می سد که حوق بور توسوعه و حوق بور
تعیین سرنوشت خا جی فا از اشتراکا میان نسل سو حووب ب رت پیونودهای عایوویتوری
هم با یکدیگر دا ند .د این اا اوح باید به نوش مهم ت وق بعد خا جی حق تعیین سرنوشوت
بر ت وق حق بر توسعه اشا ه کرد که میتواند با تضاین حاکایت مرد یک جامعه بر تودوین و
اجرای برنامههای توسع ملی خویش و نیز بهرهبردا ی از منابع طبیعی خوودت نووش مهاوی د
ت وق حق بر توسعه ایفا کند.
حق تعیین سرنوشت خا جی با تنمین استوالل اقتصادی مردمان دولوتهوای مسوتولت ایون
مجال ا برای مرد این دولتها فراهم ساخته تا با پیش ک یدن لزو برخو دا ی دولت متبووع
آنها از ا ادر مستول د تدوین و اجرای برنامههای توسعه و نیز تسلط بر منوابع طبیعوی جامعو
خود به دو از هر گونه سلط بیگانهت اه ا برای بهرهبوردا ی آزادانوه از ایون منوابع و ثورو هوا
بهعنوان یکی از مهمتر ین منابع ضرو ی برای آغاز فرایند توسع جامعه و د نتیجه بهرهبوردا ی
از منافع حاصول از آنهوا د مسویر تونمین نیازهوا و حوووب ب ور اعضوای جامعوه د اوا اوح
برنامههای توسع ملی هاوا تر سازند حووب و نیازهایی که تنمین آنها د فرایند توسوعهت هودف
اصلی مدنظر د حق بر توسعه تلوی میشود.
بر این اساس ضرو ی است تا با هدف ایجاد بستر مناس برای تضاین ت وق حق بر توسع
مرد جوامع گوناگونت ضرو احترا به استوالل اقتصادی مور د اوا اوح حوق بور تعیوین
سرنوشت خا جیت هنگا هر گونه مذاکره با سازمانهای مالی بینالاللی و دولتهای اعطاکنندر
اعتبا و هاینین با شرکتهای اندملیتی سرمایهگذا ت که دو دسوت نخسوت د زمورر تابعوان
فعال و دست سو د زمرر تابعان منفعل حووب بینالالل م سوح میشوندت مو د تنکیود واقوع
شود و مو د توافق ناایندگان دولتهای نیازمند منابع مالی خا جی با سوازمانهوا و دولوتهوای
اعطاکنندر این منابع یا شرکتهای اندملیتی سرمایهگذا قرا گیرد حوی که نهتنها بوهمنزلو
یک حق ب ری مور د میثاقین حووب ب ورت اعضوای جامعو بوین الاللوی موظو بوه عایوت
اقتضائا مرتبط با تنمین آناندت بلکه بهعنوان یک قاعدر عا ال اول بینالاللی هم برای تاوامی
اعضای جامع مذکو الز الرعایه تلوی میشود.
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