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و در حال توسعه ايجاد كرده است با وجود. صف بندي هاي مختلف ميان كشورهاي توسعه يافته

هم، اين و  يكي. در درك مفهوم حق توسعه اجماع حاصل نشده استها دولتچنينبين صاحبنظران

و نهادهاي بين المللي مرتبط را از پژوهشگران هفت رويكرد با امر به حق توسعه معرفي كرده

كه از اين. توسعه نيز به طور مستقيم خود را با حق به توسعه درگير نمي كنند رو به نظر مي رسد

و روند پذيرش آن در جريان  شفاف سازي اين. استاين حق هنوز در مرحله شناسايي قرار داشته

 زدن به اين مقاله در صدد است تا با دامن. مفهوم مي تواند روند پذيرش آن را سرعت ببخشد

و در مسير اجراي آن را هموار كند .مباحث نظري به فهم بهتر مفهوم حق به توسعه كمك كرده
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 مفهوم حق به توسعه
به توسعه از گفتمان استقالل طلبي كشورهاي جهـان سـوم در دهـه شـصت مباحث مربوط

و. وارد مناسبات بين المللي شده است  از ديد كشورهاي جهان سوم، عقـب مانـدگي اقتـصادي

و جهان سوم مانع از دسـتيابي كـشورها  ي در حـال اختالف عميق سطح توسعه بين جهان اول

چرا كـه اسـتقالل سياسـي فقـط يكـي از پايـه هـاي اسـتقالل. توسعه به استقالل واقعي است

و پايه ديگر استقالل توسعه اقتصادي   از آنجا كه كشورهاي توسعه يافته بـه.استكشورهاست

هاي استعماري موجب عقب ماندگي اقتصادي كشورهاي جهان سوم شده انـد از خاطر سياست

رهاي توسعه يافته جهان اول بايد براي جبـران ضـررهاي وارده بـه كـشورهاي كشو،اين جهت 

به طـور مـشخص نـسبت بـه انتقـال  و جهان سوم، آنها را در مسير توسعه اقتصادي ياري داده

به كشورهاي در حال توسعه متعهد  و سرمايه گذاري مستقيم، اعطاي تسهيالت مالي دانش فني

قا.بشوند و تجـارت بخشي از اين مباحث در ) آنكتـاد( لب اجالس سازمان ملل بـراي توسـعه

و بخش ديگر در قالب مذاكرات دوره اي گات مطرح شد در. پيگيري قسمتي از ايـن گفتمـان

و نظم نـوين اقتـصادي ظـاهر گرديـد  و تكاليف اقتصادي دولت ها . چهارچوب منشور حقوق

 را بعنـوان دهـه توسـعه چهـار دهـه 2000 تـا 1960مجمع عمومي سازمان ملـل نيـز از سـال

و اعالم و،از طرف ديگر.دكرنامگذاري  كشورهاي توسعه يافته در قالب قراردادهاي دوجانبـه

به كمـك كـشورهاي در حـال توسـعه شـتافتند  مجموعـه ايـن. چندجانبه همانند قرارداد لومه

 هاي اقتصادي با شـرايط مـساعد بـه كـشورهاي جهـان سـوم به شكل گيري همكاريهاتالش

همانند سيستم عمومي ترجيحات در چهارچوب گات انجاميد ولـي بـه هـيچ وجـه منجـر بـه

و جهان سوم نگرديد  و همبستگي بين جهان اول  در حاليكـه توسـعه؛ارتقاء مناسبات اقتصادي

و بر همبستگي اقتصادي بين كشورهاي مورد نظر كشورهاي جهان سوم حامل بار اخالقي بوده

و  مي توسعه يافته صنعتي با گذشت چهار دهه از آغـاز. ورزيدكشورهاي در حال توسعه تأكيد

و شكاف بين كـشورهاي توسـعه،اين گفتمان  بي عدالتي، عقب ماندگي اقتصادي  وجود فقر،

و در حال توسعه، حكايت از شكست كامل سياست .دهدمي هاي توسعهيافته

ج سي از ديددر برداشت اسي، اجتماعي، محيط زيـست توسعه، امنيت، مشاركت در زندگي

و توسعه با  و دمكراسي پيوند خورده استو عدالت گنجانده شده است بـا توجـه. حقوق بشر

به اهميت مسأله توسعه در مجموعه حقوق بشر بر نسل سوم حقـوق بـشر بـر محـور حـق بـه 

به توسـعه. توسعه وارد گفتمان حقوق بشر شده است  موجـب تقويـت بعـد 1986اعالميه حق

. قي اين موضوع شده استحقو
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 مبناي حقوقي، سياسي، اخالقي
 حق به توسعه

و بويژه اعالميـه حـق بـر مبناي هنجاري حق بر توسعه عمدتاً بر قطعنامه هاي سازمان ملل

ها. توسعه استوار است   توسط سـازمان ملـل برگـزار 1990ي جهاني كه در طول دهه كنفرانس

نه تن به توسعه را ده بلكـه امكـان گـذار از كـر ها در بعد اخالقي آن تقويـت گرديد گفتمان حق

به هنجارهاي حقوقي را نيز فراهم  ،1992اعالميـه ريـو دوژاينـرو. ده اسـت آورهنجار اخالقي

و برنامه عمل وين سال و برنامـه عمـل 1994، برنامه عمل قاهره 1993اعالميه  1994، اعالميه

و 1995كپنهاك پالت فرم براي اقدام، ، حق به توسـعه را 1996اجالس اسكان استانبول پكن

به عنوان بخش الينجزاي حقوق بشر مورد تأكيد قرارهب و راه را براي ورود حق به توسعه داده

.دكرمجموعه حقوق بين الملل موضوعه باز 

 برگـزار گرديـد1990 در سـال)Jomtien(اعالميه جهاني آمـوزش كـه در جـومتين تايلنـد

به توسعه مستقل را مورد تـأكيد قرار ضرورت آموزش بر اعالميـه تـصريح مـي. داد اي رسيدن

مي تواند در ارتقاء سطح امنيت، سـعادت، تعـادل زيـست محيطـي در جهـان،  كه آموزش كند

و همكاري بين المللي سهم و فرهنگي، تأمل .به سزا ايفاء كنديپيشرفت اجتماعي، اقتصادي
را شركت كن)Bejing(در اعالميه پكن به اعالميه حق به توسـعه ندگان تعهد خود در الحاق

به حقوق بين الملل را مـورد)27پاراگراف(براي ارتقاء توسعه پايدار در خدمت فرد  و احترام
به شـماره).33پاراگراف(تأكيد قرار دادند  حـق25/60در قطعنامه تأسيسي شوراي حقوق بشر

به عنوان بخشي الينجزاي حقوق بشر و عـالوه بـر آن توسعه مـورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت
و دسـت آوردهـاي هـا تـالش ين نشست خود با ارج گذاشتن بـه نخستشوراي حقوق بشر در 

و تأكيد بـر اهميـت قطعنامـه حـق بـه توسـعه و اجتماعي سازمان ملل در حوزه هاي اقتصادي
و برنامـه هـاي سـازمان ملـل در زميهاكنفرانستماميو 1986مصوب  و اجالس نـه حمايـت

و كميـسيون ارتقاء حقوق بشر قطعنامه  و از گـروه كـاري به توسـعه تـصويب اي در زمينه حق
و مأموريـت خـود در  كه بـه فعاليـت مي كند و حمايت از حقوق بشر درخواست فرعي ارتقاء
و دفتر كميسر عالي حقوق بشر سـازمان ملـل متحـد را بـه  به توسعه ادامه دهند خصوص حق

و تـشويق انجام اقداما  و تأمين منابع مالي الزم جهت اجراي مؤثر اين قطعنامـه ترغيـب ت الزم
. كندمي

 ماهيت حق به توسعه
و حقوق همبـستگي بخـشي از حقـوق و محور حقوق همبستگي است به توسعه پايه حق

كه متكي بر يك جهان بيني متعالي است  بينـي انـسان فاعـل، بر پايـه ايـن جهـان.آرماني است

ذي، ذي موضوع و هـا در كـره خـاكي حق باالترين سطح از عدالت در مناسبات بين انـسان نفع
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به روند. است به توسعه حقي است ويحق  خاص از توسـعه كـه در آن تمـامي حقـوق بـشر

و به صورت يك مجموعه بهم پيوسته مي توانند محقق شوند آزادي به طور كامل . هاي عمومي

كه پروسه به توسعه مجموعه اي از اين بدان معني است هاحق ست كه در برگيرنده هـر ارزش

و در جـستجوي  و فرهنگـي بـوده و سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي دو ميثاق حقوق مدني

و همـه انـسانها را عدالت متعالي از ظرفيت  و آزادي پايدار هر انسان ها در دو ميثاق فراتر رفته

مي  و از اينرو يك حق جهتكطلب و ند مي دار در. باشد عدالت محور جوهر حـق بـه توسـعه

و هدفمند همه انسانها،  و كامل و دولت ها مشاركت آزاد، مؤثر ، بـازيگران مناسـبات اجتمـاعي

. اقتصادي براي تحقق عدالت، نهفته است

 در شناساندن ماهيت حق بـه توسـعه در يـك قالـب)Argun Sengupra(آقاي ارگو سنگوپرا

به شرح ـ هـاي حـق بـه توسـعه مـيو توضـيح ويژگـي آرماني بيشتر  Argun 889-837(ردازد پ

Sengupra, 2002, pp(.به ايده آلهاي آقـاي كـارل واسـاك در اين جهت گيري او وفاداري خود

)Vasak Karel (و توسعه را يك پروسه مـي دانـد، بـا مي دهد  در مورد حقوق همبستگي نشان

چه صورتي در داخل نظام اقتصاد بين كند كه اين پروسه مشخص نمي اين، وجود المللي كـهبه

و معيارهــاي ليبرالــي بــا همبــستگي آرمــاني، مــي توانــد ســازگار باشــد هــاارزشمتكــي بــر 

(Vasak Karel, nov.1977, p 639) .هاي حق توسـعه كـه در ديـدگاه آقـاييكي ديگر از ويژگي

م  و همكاري سنگوپتا مطرح شده است، همكاري هر فرد با دولت  در سطح جهاني دولت ها لي

مي باشد از. اسـت اين بحث نيز الهام گرفته از ديـدگاه آقـاي واسـاك. براي تحقق حق توسعه

تا،سوي ديگر ها او بر همكاري همه بازيگران از افراد گرفته و بيندولت المللـي در سطح ملي

مي  و قانوني شـكل همكاري در مفهوم حقوقي آن در چهارچوب مناسبا. كندتأكيد ت قراردادي

و معاوضـه امكانـات يكـديگر مي و طرف قرارداد بر مبنـاي انتظـارات متقابـل بـه مبادلـه  گيرد

و شناخته شده را بـراي انجـام. پردازندمي در حاليكه آقاي واساك، قالب هاي حقوقي متعارف

كه  و انتظار دارد و اخالقي همبستگي كافي ندانسته و بـازيگران عرصـه وظيفه آرماني  اشخاص

و بين و المللي كليه توانايي ملي و منابع خود را بدون چـشم داشـت معاوضـه اي و امكانات ها

به خدمت بگيرند  آقاي محمد بيجاوي حق به توسعه را آلفا اومگا. صرفاً براي تحقق امر توسعه

Alpha et l'omega) (و غايـت حقـوق بـشر و آن را آغـاز  كنـد معرفـي مـي حقوق بشر دانـسته
)Bedjaoui ,  Mohammad, 1991 p. 1252(.

و توسعه امكانات تداوم حيات خود نه تنهـا صـاحب حـق افراد در قبال توسعه جامعه ملي

مي باشند مي تك. باشند بلكه تكليف افراد براي تحقق اين حق باالترين تكليف آنها تالش تك

و از اين طريق عنصر همبـستگي موتـور افراد جامعه، توسعه در سطح  مي بخشد  ملي را تحقق

مي گيرد اين رويكرد در چهارچوب ديدگاه ارزش هاي آسيايي نيـز. محرك توسعه جامعه قرار
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و وظيفـه و آسايش مردم مـديون انظبـاط كه بر مبناي آن رفاه به نوع ديگري مطرح شده است

و ارتباط  و دموكراسي نفي شـده اسـت شناسي آنها در قبال جامعه تلقي شده . آن با حقوق بشر

كه انـسانهاي مكلـف همزمـان انـسان صـاحب حـق معرفـي  مشكل اين ديدگاه در اين هست

و از درون ارزش نمي مي گيردگردند از اين جهت آقاي كـيم. هاي آسيائي، استبداد آسيائي جان

و رئيس جمهور پيـشين كـره جنـوبي  بدرسـتي بـا ديـدگاه داي چونگ فعال سابق حقوق بشر

ميارزش . (KimDae jung 1994, 73:190) كندهاي آسيائي مخالفت

و دولـت را يـك و همكاري افـراد جامعـه كه آقاي واساك همراهي در چنين فضائي است

از. كندضرورت معرفي مي  و تكـاليف شـهروندان بخـشي كه وظايف آقاي جونگ معتقد است

ب  و هيچگاه در تقابل فهم اين امر براي درك ارتبـاط.ا حقوق آنان قرار ندارند حقوق بشر است

و توسعه ضروري است  حق به توسعه يك حق در حـال تكـوين،اينبا وجود.بين حقوق بشر

و افراد جامعـه مـي گـذارد ولـي  به عهده دولت و فضيلتي و ضمن اينكه تكاليف اخالقي بوده

كه نقض آنها مسئوليت بران  به مفهومي به قـول تعهدات حقوقي و گيز باشد را شكل نداده است

.كانت در زمره تعهدات ناقص قرار مي گيرد

 هاي حق به توسعه ويژگي
و محور نسل سوم حقوق بشر قرار دارد به توسعه در كانون از. حق در اين نـسل دو گـروه

و حـق بـه. دارند حقوق در كنار هم قرار  گروه اول شامل حق تعيين سرنوشـت، حـق توسـعه

و مي و گروه دوم شامل حق بر صلح، حق بر محيط زيست سـالم مي باشد راث مشترك بشريت

و حـق بـر ارتباطـات مـي باشـد  گـروه اول. پايدار، حق بر دريافت كمك هاي بـشر دوسـتانه

و متعاقب مبارزات  و در حال توسعه بوده -اسـتقالل مطالبات اختصاصي كشورهاي جهان سوم
و حمايـت آنـان از نظـم نـوين طلبانه كشورهاي استعمارگر در قبال عقب ماندگي جهان سـوم

و بـه طـور كلـي بـر اسـتقالل  و تقسيم عادالنه بازار كار بين المللي شكل گرفته اقتصاد جهاني

مي باشد  و اقتصادي استوار و هـم،از اين ميان. سياسي  حق تعيين سرنوشت هـم در نـسل اول

و نسل دوم حقوق بشر يعني در دو ميثاق حقوق مدن و سياسي، حقـوق اقتـصادي، فرهنگـي ي

و حق بر ميراث مشترك بشريت در كنوانـسيون مونتگـو اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته است

كه. قابليت اجرائي يافته است 1982باي  به صورتي كه حق توسعه مطلب قابل توجه اين است

كه   در ادبيات حقـوق در دهه شصت مورد توجه كشورهاي جهان سوم بود، از حق توسعه اي

و بـر و دوم است و بيشتر از جنس حقوق نسل اول بشري تحول يافته است فاصله بسيار دارد
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و رفـاه تـك تـك افـراد متكـي اسـت در. آزادي، برابري، منزلت، سعادت انسان، عدم تبعيض

و دوم زمينـه هـاي و تحقق نـسل اول كه ارتقاء حقيقت حق به توسعه يك حق فرآيندي است

و  مي كند تحقق و داراي منزلـت. اجراي آن را فراهم از اينرو حق بر توسـعه حـق انـسان آزاد

و عـدم كارآمـدي دولـت مطـرح  و عليه تعرضات  انساني است كه قبل از همه در مقابل دولت

كه دولت ها با فعل يا ترك فعل خود از مـسئوليت خـود مي و بر اين فرض استوار است شود

ان  مي كنند در قبال توسعه جوامع فرد صاحب حق در نسل سـوم، بـر خـالف. ساني شانه خالي

و به عنوان يك بازيگر فعـال در فرآينـد  و در كنار دولت و دوم، نقش انفعالي نداشته نسل اول

و عنصر همبـستگي در همكـاري، هميـاري همـة. توسعه خود بايد مشاركت فعال داشته باشند 

و دولت در ار و توسـعه همـه جانبـه اعضاي جامعه، نهادهاي مدني تقاء سـطح زنـدگي مـردم

مي  و ادعاهـاي فـرد. گرددجامعه، ظاهر كه دولت مخاطـب مطالبـات و دوم برخالف نسل اول

مي. است و مردم را در كنار هم قرار نه تنها دولت دهد بلكه در حق به توسعه عنصر همبستگي

و در حال توسعه نيز براي تحقـق حـق توسـ دولت عه بايـد گامهـاي فراتـر از هاي توسعه يافته

و مكمل ارزش هاي. همكاري با يكديگر بردارند و برادري يك ارزش در نسل سوم همبستگي

و برابري  مي باشد) عدم تبعيض(آزادي و دوم مطرح است، پ،. كه در نسل اول آقاي اسـتفن

ه چنـد تعهدات موجود در حوزه حقوق بشر را بـ) Stephan p marks Volume 17, 2004(ماركس

و تعهـدات. كندگروه كلي تقسيم مي در بخش اول تعهـدات را تحـت عنـوان تعهـدات كامـل

و جامعه،. دهدناقص مورد بررسي قرار مي  در بخش بعدي تعهدات اشخاص در مقابل ديگران

از.)Stephen P Marks 2003-p25( گيردمورد بحث قرار مي تعهدات كامل، تعهداتي هـستند كـه

ق  مي طريق روند به اجرا گذاشته ها، تعهـد شوند در اين چهارچوب بيشتر تعهدات دولت ضايي

مي باشد  و نتيجه منظور از تعهدات ناقص الزام به پيگيري بعضي سياست هـا بـراي. به تضمين

به بعضي نتايج مـي  و رسيدن باشـد در ايـن تعهـدات از ادبيـاتي چـون ارتقـاء، تهيـه مقـدمات

 نظريه قرارداد اجتماعي نيز در جهت توجيه مبناي حقوقي همبستگي.گرددتداركات استفاده مي 

و افراد دولت از سوي ديگر مطرح شده است . بين افراد از يكطرف

در حوزه حق به توسعه  نظريه هاي مختلف
پ ماكر مقاله اي با عنوان چهار چوب حقوق بشر بـراي در Stephen p Makrsآقاي استفن

. مطرح مي كندتوسعه، هفت نظريه را

)holistic( رويكرد جامع گرانه-1

 كه نـاظر UNDP-1998-P.16)(در يك سند منتشره از طرف برنامه سازمان ملل براي توسعه

باشـد بـر به استراتژي اين نهاد براي ادغام حقـوق بـشر در داخـل توسـعه پايـدار انـساني مـي
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و غيرقابل تجزيه بودن همـه مـصاديق حقـو ق بـشر از اقتـصادي، اجتمـاعي، پيوندهاي داخلي

و سياسي تأكيد شده است مي.فرهنگي، مدني و سياسـي حقـوق استدالل كه حقوق مدني شود

و اقتـصادي)attribut droit ( آزادي از يا حقوق اعطايي  مي باشند در حاليكه حقـوق اجتمـاعي

ق نـسل اول حقـو. مـي باشـند)DROITS- CREANCE(و يا حقوق مطالباتي) Right To(حق به

و قابليت اجرايي فوري را دارند و بـه طـور. مطلق بوده در حاليكه حقوق نسل دوم نسبي بوده

مي شوند  به لحاظ فقـدان منـابع قابـل توجيـه. تدريجي محقق همچنين نقض حقوق نسل اول

و استفاده از منابع مي باشد . نمي باشند در حاليكه نسل دوم معموالً دعوت به همكاري

ز بندي كه در زمان جنگ سرد جدي گرفته مي شود در دوره بعد از جنـگ سـرد تـا اين مر

به همين سبب در رويكـرد جـامع نگـري  بـه)holistic(حدي اعتبار خود را از دست داده است

و هر چنـد كـه دو ميثـاق حقوق بشر از مرزبندي بين نسل هاي حقوق بشر خودداري مي گردد

و سياسي، حق  به عنوان مرجعـي بـراي تعيـين حقوق مدني و فرهنگي و اجتماعي وق اقتصادي

مي  مي گيري اسناد مختلف حقوق بشري مؤيد رويكرد جامع مانند، جهت معيارها باقي .باشدنگر

، اصـول راهنمـاي ماسـتريخت5 اعالميه جهاني حقوق بـشر، مـاده28ماده: از جمله  اعالميـه

كه در سال ناظر به نقض حقوق اقتصادي، اجتما و سياسي  توسط يـك گـروه كـاري 1998عي

 اين اسناد حقوق بشر تماميدر.)Maastricht guidelines 1998, p. 20, p. 692( تدوين شده است

ميبه عنوان يك مجموعه بهم پيوسته، مرتبط، غير و توسعه رويكرد جامعقابل تقسيم  نگـر باشند

)holistic(كه حقوق بشر بربه اين معني است . گيردمي همه حوزه هاي زندگي انسان را در

اي-2 )The human rights based approach   ( حقوق بشر با رويكرد پايه

به حقوق بشر تحقق پذيرد بايد توسعه، رويكرد اينوبچچهار در  براي رسـيدن. با احترام

هاهيوهشدبه هدف توسعه باي و راه با،ا ب الزامات منطبق ،بـه عبـارت ديگـر. اشـد حقوق بـشر

ي ايـن گـزارش عبـارت اسـت از سـ تعريف اسا. در توسعه پايدار ادغام گردددحقوق بشر باي

كه مجموع الملل تنها چهارچوب مورد توافق بين حقوق بينةاينكه بدن  همـاهنگيةالمللي است

وزا مي هاي عملي براي همكاري شيوه اصول  بـراي باشند كه راهنماي همـه جانبـه هاي توسعه

ه اين.باشدمي همياري مناسب توسعه آناراهنمايي و ابزار تحقق  تعيين، از جمله شامل راهها

و دريافـت كننـده كمـك اولويت و تعهدات هر دو كشور كمك كننـده و نحـوه ها، وظايف هـا

را.باشدمي،اعطاي كمك هاي رسمي توسعه  جوليا هازرمن رويكرد حقوق بـشري بـه توسـعه

ر«:كنديف مي اينطور تعر  ميأمردم را در و توسعه انسان محور را ارتقاء مي دهد . دهـدس قرار

هرتكرامت ذا و مـرد،نسان بدون تبعيضاي و ارتقاء برابري بـين زن  ارتقـاء برابـري، شناسايي

و حق انتخاب براي همه و بـين،فرصتها و، المللـي تعـادل اقتـصادي ارتقاء سيستم ملي  برابـر
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» به منابع عمـومي، عـدالت اجتمـاعي، ارتقـاء احتـرام متقابـل بـين مـردميستساوي در دستر
)Julia Houserman, 1998, p. 32(.

به كـار مـي بنـددايكميسار دفتر  براي حقوق بشر اصطالح حقوق مبتني بر رويكرد توسعه

مي گردد :كه چنين تعريف

ر" وند توسعه انساني است كـه حقوق مبتني بر رويكرد توسعه يك چهار چوبي مفهومي در

و از جنبطور هنجاري متكي بر استاندارد هاي بين به  عملياتي به ارتقـاءةالمللي حقوق بشر بوده

مي ".گرددو حمايت از حقوق بشر هدايت
مي گيرد :حق مبتني بر رويكرد توسعه عناصر زير را در بر

و-2؛ مردم ارتباط صريح با حقوق-1 ؛ازيسـ وانمندت-3؛يتشـفاف قابليت حـسابرسي

و توجه-5؛مشاركت-4 .)http//www.un hehr. ch(ه به اقشار آسيب پذيرژوي عدم تبعيض

 رويكرد عدالت اجتماعي-3
ـ نخـست اهميـت)Public Health(بسياري در حوزه سـالمت عمـومي  از بـين بـردنه را ب

و مي در دسترسي به سالمتي بريابرانشكاف اجتماعي  عمل بيشتر آنهـاةبرنام. دهنداختصاص

و جهاني سازي، مسكن مناسب، امنيت غذاييةزمين در پي، محيط زيست گيـري نمونه هايي از

به عنوان جايگزيني براي عـدالت اجتمـاعي مـورد كراراً حقوق بشر.مي باشد عدالت اجتماعي 

 عـدالت اين فرضيه مطرح شده است كـه هـر آنچـه در شـكل گيـري. توجه قرار گرفته است

 هـدف.نيز مي باشـد اجتماعي در زمينه توسعه است همچنين مشاركتي براي تحقق حقوق بشر

و بر مفهـوم»بر الزام اخالقي ريشه كني بي عدالتي اجتماعي استوار است«نهائي حق بر توسعه

و بين  اعالميه حـق8ماده1پاراگراف. المللي تأكيد مي ورزد عدالت اجتماعي در سطح داخلي

به تكليف دولت ها در تضمين برابـري فرصـت هـا در دسـترس بـه منـابع پايـه اي، به  توسعه

و سهم منصفانه در درآمدها اشاره مـي . كنـد آموزش، خدمات بهداشتي، تغذيه، مسكن، اشتغال

و اجتماعي مناسب جهت ريشه كن نمـودن از اينرو اعالميه ضرورت انجام اصالحات اقتصادي

ميعدالتي همه اشكال بي . دهدرا مورد تأكيد قرار

به توسعه در و ارتقاء صـلح باشـد،يهاالگوحق بي عدالتي به محو كه قادر ي جديد توسعه

.مورد توجه قرار گيرد

و اهليترويكرد قابليت-4 )the capabilities approach( مدار

توسـعهوويكردي در خصوص حقـوق بـشررآقاي آماريتاسن برنده جايزه نوبل اقتصادي

عنـوان بـا در فصلي از مطلب منتشره. ني قرار گرفت تيبامنتشر كرده است كه بشدت مورد پش 

و اهليت در توسعه بمثابه آزاديةفقر بعنوان سلب كنند« توسـعه،: كـه دارد، اظهـار مـي» قابليت
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و خدمات بيشتر نيست بلكه افزايش آزادي انتخاب، دستيابي به نوعي از زندگي  با تحصيل كاال

و اهليت خوانده ميشود. ارزش است مي. اين افزايش انتخاب ها صالحيت دهـد كـه او توضيح

مي باشد  از. فقر محروميت از صالحيت هاي پايه اي براي درك بهتر فقر بهتـر اسـت بـه غيـر

.دكردرآمد به جنبه هاي ديگر زندگي از جمله آزادي در انتخاب توجه 

ي در بعـضي از جنبـه هـا تـال دسترسي براي افراد است در اينجا اهليت يك گزينه اي قاب

. زندگي مشاركت كنند كه كاركرد آن حق انتخاب مي باشديارزش

كه غذا در اختيار ماسـت، قابـل دسترسـي،،براي مثال  اهليت مرتبط با غذا بدان معني است

ميو قابل تهيه .) (Id-99 باشدبه لحاظ فرهنگي مناسب

هدف، آزادي انـسان اسـت.ي مشترك با حقوق بشر دارديهاع ديدگاهتوسعه انساني در واق

هاو براي   مردم بـراي اعمـال حـق. اين آزادي حياتي است،و تحقق حقوق پيگيري قابليت

، زنـدگي آنهـا اثـر مـي گـذارد كـه بـر در تـصميم گيريهـايتاانتخاب خود بايد آزاد باشند

و حقو. مشاركت كنند تـق بشر متقابالً توسعه انساني و بـراي مينأهمديگر را تقويـت كـرده

و كرامت همه مردم  و احتـرام بـه ديگـران را بوجـود سعادت و احترام بـه خـود  كمك نموده

.آورند مي

حق-5 بهرويكرد )(The right to development approach توسعهمحور
به توسعه انساني اين اس ت كه توسعه به عنوان حقـوق بـشر پنجمين رويكرد حقوق بشري

به طور عمومي به عنوان حقـوق بـشر مطـرح گرديـد70در دهه. قلمداد گردد . حق به توسعه

به توسعه را بعنوان حقوق بـشر1986مجمع عمومي سازمان ملل در سال  در اعالميه خود حق

و حقوق بشري مورد حمايت قـرار. معرفي كرد گرفـت ولـي اين اعالميه در نشريات حقوقي

و سياسي ظاهر گرديـد  و مخالف هم در نشريات حقوقي در قطعنامـه بودجـه. نظريات انتقادي

كه كميسيون عاليكر، سازمان ملل مجمع عمومي طي يك الحافيه درخواست 1996-97سال  د

و حمايـت از حـق توسـعه باشـد كه وظيفه اصلي آن ارتقاء  / A/Res( يك بخشي را ايجاد كند

50/214 (1996) p. 37(.و واعالميه و،ريـبه توسـعه، يـك حـق فراگحق" عملة برنامين  ذاتـي

 ,World conference on human rights) خوانده شـد"بخش جدايي ناپذير از حقوق بنيادين بشر

 )June 1993, part 10 ب1998 آوريل22در رااكميسيون حقوق بشر  اجمـاع حـق بـه توسـعه

به شوراي اق و و اجتماعي توصيه تصويب پيكرتصادي كـار كه شامل يك را گيريد مكانيسم

و از همكاري كارشناسان مـستقل اسـتفاده كنـدأتدوشگروه مي  Commission on human) سيس

rights resolution 1998/72) .
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جـراياالاي از ابزارهـاي الزم قطعنامـه2003 كشورهاي عضو جنبش عـدم تعهـد در سـال

ايـن درخواسـت در قطعنامـه مـصوب. نـددكر حق به توسعه جانبـداري حقوقي در خصوص 

كميـسيون حقـوق بـشر از كميـسيون.مد نظر قرار گرفت 2003 كميسيون حقوق بشر در سال 

و مـنكرفرعي درخواست  ه يـكلـجمد اسناد الزم براي گزينه هاي اجرايـي حـق بـه توسـعه

اد استاندار و  صولي براي مشاركت در توسعه فراهم كندحقوقي بين المللي با ماهيت الزام آور

(Commission on human rights resolution 2003/ 83) .ايـن قبيـل تـصميمات،ايـن بـا وجـود 

پي مارك همانطوري  بر داشتاظهار)Stephen p Marks, vol. 17, 2004, p 152(سكه آقاي استفن

به توسع استوار است اين فرض گمراه كننده ه يـك پيـروزي بـراي كـشورهايكه اعالميه حق

در.گـردد قلمداد مـي70هاي فقير در مقابل نظم نوين اقتصادي سال بنـابراين حـق بـه توسـعه

و هم برنامه عمل ناظر به ادغام حقـوق بـشر بـا تمـام هم بازنگري نقاداًةبرگيرند روند توسعه

به توسعه متنة اعالمي،به طور خالصه. باشدمي روند توسعه  كه از نظر مـدلدا متعي حق ل است

بي و بـا درخواسـت. طرف نيست توسعه با تصريح به اينكه انسان موضوع محوري توسعه بوده

راة اعالميـه جـوهر، حقوق بشر بخشي از توسعه مـي باشـدةاينكه تحقق هم   انـساني توسـعه

.كندتعريف مي

)(The responsibilities  approach گرا رويكرد مسئوليت-6

مة محدود،بوط به ماهيت مسئوليت مبحث مر دربتتر آثار يكي از مباحـث كليـدي  بر آن

در.باشـد در حـق بـه توسـعه بـه طـور خـاص مـيوعام حقوق بشر بطورةحوز  در حقيقـت

و گستر و يا مسئوليتةخصوص وجود هـا بعـضي. ها يك آشفتگي مبحث وجود دارد تكاليف

تك  كه مي كنند درةاليف فرد در قبـال جامعـه جـوهر از اين ديدگاه ها جانبداري  حـضور فـرد

و اين تكاليف بر هاجامعه را تشكيل داده به حقوق بشرتالش در به چـالشي فردي در توسل

و رفتار فرد بر   الزامات فرهنگي جامعـه تعريـف پاية كشاندن مباني فرهنگي جامعه غلبه داشته

و هنجارهـاي حقـوق بـشري مي نه اصول و چوب اسـتانداردهايردر چهـا در حقيقـت.گردد

و غير مستقيم هستند، قاب  سه گونه تكليف كه قادر به ايجاد مسئوليت مستقيم تليحقوق بشري

مي باشند  يك نظر كلي در مقابل هر حقـي تكليـف بـراي دولـت بنابر اينكه نخست.شناسايي

 فـردي در دومين نظر متكي بر مفهوم قرارداد اجتماعي است كـه بـر طبـق آن هـر. وجود دارد

و از. گيـرد امنيت وي، تعهـداتي را برعهـده مـي مقابل حمايت جامعه از آزادي سـومين گونـه

 شـامل المللـي حقـوق بـشري مـورد شناسـايي قـرا گرفتـه اسـت تكاليف كه در اكثر متون بين 

كه در بعضي از شرايط محدوديت ، عدم رعايت بعـضي هاي مشروعي است و احوال و اوضاع
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مي كند، حقوق را توجي از ويه  ايـن حقـوق بـه خـاطر شـرايط گـيژو اين امر موجب تعديل

.اضطراري است
و تكليف يك مفهوم سنتي فلسفه اخالقي است و بهم پيوستگي حق مي. ارتباط گويد كانت

از طريق اوامر اخالقي كه تكـاليفي)كه از اين آزادي ناشي مي گردد(ما به آزادي خود آگاهيم 

مي  ت وادار كردن ديگران به انجام وظايف يـك مفهـوم حقـوقي اسـت كـه در اهلي. كندتوصيه

به نوعي از الزامات اخالقي فرمان مي .)Stephen  p marks, 2004. p.154(برد جوهره خود

به حوزه جاري حقـوق بـشر در پرتـو انتقال دريافت و تكاليف هاي كانت از مفاهيم حقوق

به پره  و تكليف مي باشدكيزتفكيك بين تكليف عدالت تكاليف نـوع اول،.اري مجادله برانگيز

نقض آنها مسئوليت مدني يا جزايي بـدنبال دارد در حاليكـه تعهـدات است كه تكاليف كاملي 

. مي شوند، فقط سرزنش اخالقي را به دنبال داردناقص خواندهكه دومنوع

 با رويكرد آموزشي) حق به توسعه( حقوق بشر-7
به توسعه، حقوق بشر رويكـرد آموزشـي هفتمين رويكرد ادغام حقوق بشر در پراتيك حق

كه موثرترين وسيله افزايش قابليت  هاي مردم ايجـاد تـسهيالت است جوهره اين نظر اين است

براي دگرگوني هاي اجتماعي آنها از طريق مـشاركت آنهـا در تـصميماتي اسـت كـه در رونـد 

مي گذارد  تأكيد بر اهميت امر آموزش در حـوزه حقـوق.)Stephen p Marks p 61(توسعه تاثير

زمانيكه مجمع عمومي سازمان ملـل. بشر در مقدمه اعالميه جهاني حقوق بشر ظاهر شده است 

ازيتعريفـ. را اعالم كرد) 1995-2004( دهه آموزش حقوق بشر 1994در سال   قابـل قبـول

، يك روند«آموزش حقوق بشر ارائه داد آموزش حقوق بشر بيش از آنكه توليد اطالعات باشد

و در كليـه اليـه  طي آن مردم در هر سـطحي از توسـعه و جامع زندگي است كه هـاي طوالني

و شيوه تضمين اين احتـرام در يـك  و همچنين ابزار و كرامت ديگران به شأن اجتماعي احترام

مي آموزند A(» جامعه دموكراتيك را /48/49 1993 (UN Doc. 

و به ساختن يـك فرهنـگ سياسـي مبتنـي بـه حقـوق اگر مردم در هر جائي خود را ملزم

از، تضمينم احترا،مسئوليت و اجراي حقوق بشر براي عمومي بدانند فضا براي سـوء اسـتفاده

و استثمار اقشار آسيب پذير بـسته و معنوي ديگران اعتماد ملي، خشونت عليه تماميت فيزيكي

.)(Stephen p Marks p. 62دشومي

كه مورد بحث قرار گرفت، نمي توانـد بـه عنـوان ديـدگاه هر چند كه اين هفت رويكردي

كه در زمينه حق بـه توسـعه  هاي انحصاري مطرح شود ولي دربرگيرنده شيوه هاي اصلي است

هـاي آموزش حقوق بشر در اشكال مختلف ميتوانـد ظـاهر گـردد از گـروه. قابل اعمال ميباشد 

بطور كلي مفهوم جوامع حقوق بشري. كوچك مطالعاتي گرفته تا تشكيل جوامع حقوق بشري 



 1389زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 326

به نحوي توسط حقوق بشر ارتقاء يافته است برپايه اين ايده اسـتوار اسـت كـه) PDH RE(كه

و تكاليف حقـوق بـشري تمامياعضاء جوامع حقوق بشري در  و سطوح زندگي تعهدات  ابعاد

به مرحله اجرا به عنوان مثال در مورد رعايت حقـوق زنـان. بگذارند را چه در سطح خانوادگي

و كنوانـسيون امحـاءو كودكان در منزل همانطوري  تمـامي كـه در كنوانـسيون حقـوق كـودك

و در سطح حرفه اي ميبايستي استانداردهاي حقوق بـشري اشكال تبعيض عليه زنان آمده است

.را در محاكم رعايت كنند 

گ  يري كشورها جهت
به توسعه باي و كـشورهايددر بررسي رويكرد كشورها به حق  بين كشورهاي توسعه يافته

يا(در حال توسعه شد) جهان سومو در. تفكيك قائل هاي كشورهاي گـروه با ديدگاه ارتباطو

 فعـال در مخالفـت بـا حـق بـهيكه آمريكا نقش چرا.دكرنخست بايد نقش آمريكا را برجسته 

متحـده آمريكـا پيـروي يافته يا از مواضع ايـاالت ساير كشورهاي توسعه. نمايد ايفاء مي توسعه

و يا اينكه مواضع خود را در چهارچوب فعاليت نهادهاي بين مي مي نمايند به المللي بيان و كنند

و انفرادي مواضع خود را اعالم  كشورهاي در حـال توسـعه نيـز يـك.انددهكرصورت مستقل

و از آن به عنـوان ابـزاري در تهـاجم بـه جهت گيري   كامالً سياسي از حق به توسعه ارائه داده

. جويندمواضع حقوق بشري كشورهاي توسعه يافته سود مي

در خصوص حق به توسعه  مالحظات اياالت متحده آمريكا
و مواضـع سرسـختانه عليـه حـق بـ به اتخاذ و دمكراسي ليبرالي آمريكا را ه دفاع از اقتصاد

كه الـزام دولـت هـا بـه كمـك. توسعه سوق داده است تصميم سازان آمريكا بر اين باورهستند

و تبعيت از اصل همبستگي در مناسبات بين  به يكديگر المللي با جوهره حق حاكميـت رساني

و يا دست كم آن را محدود مي  مي باشد و در اين كشورها در تعارض  اندكي تفاوتارتباطكند

و دمكرات ها وجود دارد بين جمهور را.ي خواهان جمهـوري خواهـان آزادي هـاي اقتـصادي

به نقـش آزاديهـاي فـردي در امـر  مي دانند درحاليكه دمكرات ها اهميت زيادي موتور توسعه

و اقتـصادي. توسعه قائل هستند  و در هر دو حزب با رويكرد همبستگي در مناسبات اجتمـاعي

مي گردد  آقـاي1981ام طرح پيش نويس حـق بـه توسـعه در سـال به هنگ.به شدت مخالف

و مـدير مطالعـات (Un doc  1981, p 237) ميشل نوواك  مؤلـف روح دمكراسـي سـرمايه داري

و اجتماعي در مؤسسه آمريكا اظهار مي دارد كـه چنانچـه عبـارت حـق بـه توسـعه بـه سياسي
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طي شده توسط آمريكا تبديل گر و مسير او بـه. دد، مفيد خواهد بود اصطالح منطبق با تجارب

مي   هيچ كس صحبت از 1881در سال":داردكميسيون تدوين پيش نويس حق به توسعه اظهار

و فرصت را داشت كـه توسـعه بيابـد،اينحق به توسعه نمي كرد با وجود . آمريكا اين شانس

كه ملت آمريكـا مـي دانـست كـه مـسئوليت  اصـلي اين امر به اين دليل تحقق پيدا كرده است

".توسعه با خود آنهاست
دارد كـه يئت نمايندگي آمريكا در كميسيون تدوين پيش نويس حق به توسعه اظهـار مـيه

نه از طريق حق بـه توسـعه  و تحرك مؤسسات خصوصي رخ داده توسعه به بركت اقتصاد آزاد

ح  و هيچ تأسيسي به اندازه تجارت خصوصي زمينه ساز پيشرفت اقتصادي در قرن اضـر ادعايي

مي. باشدنمي به كميسيون متذكر و از اينـرو استكه كاپيتاليسم موتور توسعه شودآقاي نوواك

كه سرمايه داري را به لحاظ فـراهم كـردن امكـان انباشـت سـرمايه مـانع راه توسـعه  كساني را

و انتقاد قرار مي مي و توسـعه را مـشكلي از اشـكال افـزايش دانند به شدت مورد سرزنش دهد

و آن را حاصل سرمايه  به جلـو سود معرفي كرده و موج منطقي رو گذاري منطقي، رشد منطقي

مي كند  اين ديدگاه توسط نماينده اياالت متحـده آمريكـا در گـروه كـاري كارشناسـان. معرفي

Un( مورد حمايت قرار گرفت1987دولتي در سال  doc. 1987.p 10(.

د كـه كـر اظهـار1999كميسيون حقوق بشر در سـال يكي از نمايندگان دولت كلينتون در

به حق توسعه بايد روي نقش آزادي هـاي كه بحث مربوط هيئت نمايندگي آمريكا معتقد است

و  و نقش مؤثر قانون در ارتقاء طبيعي رشد فردي در شكل گيري توسعه، شفافيت در حكمراني

به گروه كاري توصي. سعادت متمركز گردد  كه يك مطالع نمايندگان آمريكا مي كنند درة كامه ل

و شناسـايي سراسـري خصوص ارتباط تنگاتنگ بين اقتصاد، توسـعه اجتمـاعي از يـك طـرف

و حقوق بشر از طرف ديگر انجام دهند  نه تنها طرح. آزاديهاي بنيادين نمايندگان دولت آمريكا

به توسعه را مفيد نمي  ق بـشر از جانـب دانند بلكه آن را پوششي براي نقض گسترده حقـو حق

دانند مخالفت آمريكا با حق به توسعه در پـنج گـروه قابـل شناسـايي كشورهاي جهان سوم مي

و-3؛ حقـوق اجتمـاعي-2؛ ارتباط حق توسعه با اقتـصاد-1: باشد كه عبارتند از مي  آشـفتگي

ها-4ه؛ابهام در مفهوم حق توسع  عدم سازگاري حق توسعه با مقررات-5؛ تعارض صالحيت

Un( ين الملليب doc. E/ cna/1999/sr.p 59(.

 ساير كشورهاي توسعه يافته
و و بخصوص از تحقق حقوق مدني اكثر كشورهاي توسعه يافته كه حامي حقوق بشر بوده

ن  به توسعه مخالفـت به طور علني آشكار با حق مي كنند ده ولـي در عمـل كـر سياسي حمايت

ال  و در برنامـه زامات حق به توسعه پيوند نزده سياست هاي اقتصادي خود را با هـاي ريـزي انـد
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به توسعه را منظور نمي نمايند اين كشور بـا گفتمـان حـق بـه. اقتصاد داخلي مالحضات حق

مي  و تحقق آن را پيشرفتي در كليت حقوق بشر تحقـق،ايـن با وجود.دانندتوسعه موافق بوده

و بـه كنندمياين حق را يك پروسه طوالني تلقي  و در كوتاه مدت آن را قابل اجرا نمي داننـد

به تقويت بحث در نهادهاي بين المللي عالقمنـدي نـشان مـي دهنـد كـشورهاي. لحاظ نظري

كه حق توسـعه را فرصـتي بـراي تقويـت گفتمـان  عضو اتحاديه اروپا در اين گروه قرار دارند

و جنوب مي . دانندحقوق بشري بين شمال

و هفتكشورهاي در حال  توسعه گروه هفتاد
و ضد نقيض مي  اين كـشورها،از يك طرف. باشدموضوع اين كشورها بسيار بحث برانگيز

و با برداشتهاي كـشوريهاي توسـعه يافتـه از و اجتمـاعي و سياسـي، اقتـصادي  حقـوق مـدني

وومفرهنگي  عـدم حمايـت عملـي از حـق توسـعه توسـط،از طـرف ديگـر افق نمـي باشـند

مي را عه يافته كشورهاي توس  كـشورهاي در حـال توسـعه،به طور كلـي. دهندمورد انتقاد قرار

و رويكرد حقوق بـشري مي دانند و مرتبط به توسعه را با مباحث توسعه دهه هاي شصت حق

كه همه كـشورهاي در حـال توسـعه بـه  و اين در شرايطي است به بحث حق به توسعه ندارند

د  به توسـعه رأي مثبـت و رأي ممتنـع اعالميه حق اده انـد بـا توجـه بـه رأي مخـالف آمريكـا

و انگلـستان  كشورهاي دانمارك فالند، جمهوري فدرال آلمان ايـسلند، اسـرائيل، ژاپـن، سـوئد

ي توسـعه تقـابلي بـا كـشورهاي رويكـرد بايدگيري كشورهاي در حال توسعه را بيشتر مواضع

كه كشور؛ حمايتييرويكرديافته ارزيابي كرد تا هاي در حال توسعه هـيچ اقـدامي عملـي چرا

به توسعه اتخاذ  و ارتقاء نسل اول حقـوق. انددهكربراي اجرائي كردن حق ي تقويت در حوزه

و ارتبـاط با چالش هاي زيادي مواجه مي باشند بشر نيز  به يكپارچگي حقـوق بـشر و با توجه

و دوم حقوق بشر دفاع از حق ب تنگاتنگ اجزاي آن بدون درك نسل اول يكه به توسعه عنوان

به ارتقاء مجموعه حقوق بشر نخوا  ،ايـن بـا وجـود.د كـرد هـ بخش مستقل حقوق بشر كمكي

به توسعه بعنوان بخشي از مطالبات خود از كشورهاي كشورهاي در حال توسعه بر اجراي حق

مي  در سومين جلسه گروه واكـنش سـريع حـق بـه توسـعه. ورزندتوسعه يافته همچنان اصرار

به تشريح ديدگاهتع . هاي خود پرداختنددادي از كشورهاي در حال توسعه

د كه سران جنبش عـدم تعهـد در اجـالسكركوبا به نمايندگي از جنبش عدم تعهد، اعالم

بر ارتقاء حق توسعه همـسان بـا ديگـر حقـوق بـشر از طريـق تـدوين)2006 سپتامبر( هاوانا

هند ضمن تأييد مطالب مطروحه از سوي نماينده جنبش. كنوانسيوني در اين زمينه تأكيد كردند 

و عيني از جلسه گروه ضربت تأكيد كرد  بنگالدش ضـمن. عدم تعهد، بر حصول تنايچ مملوس
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و همكـاري و گروه كاري، بر لزوم كـار بـر حـق توسـعه  هـاي حمايت ار فعاليت گروه ضربت

ا. المللي توسعه اي تأكيد نمود بين و شيوه هاي ارتقـاء بندي در راه ولويتاندونزي نيز با ذكر ها

يكي از شيوه ها اعالم كرد  و حقوقي را و الجزايـر. حق توسعه، تدوين سند الزام آور بـه( چين

و حـصول نتـايجكرو آفريقاي جنوبي بر عملياتي) نمايندگي از گروه آفريقايي  دن حق توسـعه

و ضرورت داشتن گفتگوي  و صـريح تأكيـد كردنـد مملوس در فرآيند بررسي حق توسعه  آزاد
E/CN.4/2004/23) UN doc. (.

در،مواضع كشورهاي در حال توسعه و گفتمان دهه شصت و اسـت آنكتاد متأثر از مباحث

و جهت به اعالميه حق به توسعه  در خـصوص حقـوق 1993گيري كنفرانس وين هيچ ارتباطي

بر چرا. بشر ندارد  مـسئوليت تـاريخي كـشورهايكه همانند دهه شصت كشورهاي جهان سوم

و هيچ مسئوليتي بـراي توسعه يافته در به كشورهاي در حال توسعه تأكيد كرده كمك بالعوض

در ايـن رويكـرد وجـود هرگونـه. خود در عدم هدايت جامعه به سـوي توسـعه قائـل نيـستند 

و توسعه را كـالً رد مـي  و دوم حقوق بشر كلـي بـه طـور. كننـد ارتباطي بين رعايت نسل اول

و مواضع كشورهاي در حال توسعه با جهت  به توسعه فاصـله زيـادي داشـته گيري اعالميه حق

مي. باشدبا آن سازگار نمي  به نظر  واحـد از مفهـوم توسـعه بـينيرسـد كـه دريـافت از اين رو

و در حال توسعه وجود ندارد از نظر كشورهاي توسعه يافتـه حـق بـه. كشورهاي توسعه يافته

و مرتبط با آن حقوق مي توسعه در ام  و دوم قرار داشته از. باشدتداد حقوق نسل اول در حاليكه

و  و سياسي بـوده به توسعه پيش شرط تحقق حقوق مدني نظر كشورهاي در حال توسعه، حق

و بدين ترتيب. در زمره مطالبات كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي توسعه يافته قرار دارد 

نه حقي براي مردم در مقابل دولت هاي ملي حقي است عليه دولت ها و .ي توسعه يافته

و حق به توسعه  شوراي حقوق بشر سازمان ملل
به توسعه توجـه 2006شوراي حقوق بشر از بدو تأسيس خود در سال  ويـژه به مسأله حق

به توسعه را مورد تأكيد قـرار. استداشته مبذول و در داده شورا در قطعنامه تأسيسي خود حق

شـوراي حقـوق بـشر بـه. اجالس بعدي، موضع شورا در اين خصوص مستحكم شـده اسـت

در251/60موجب قطعنامه  و در 2006 مارس15 مجمع عمومي سازمان ملل  تأسـيس گرديـد

به توسعه تـصويب قطعنامه) ژوئن30تا16(ن اجالس خود نخستي و كـرد اي را در زمينه حق

را1993و كنفرانس جهاني حقـوق بـشر در سـال1986در سال در آن، اعالميه حق به توسعه

و نتايج هفتمين اجالس گروه كـاري دست آوردي مهم براي تحقق حق به توسعه قلمداد كرده

و از گـروه كـاري در  كميسيون حقوق بشر در زمينه حق به توسعه را مثبت ارزيـابي مـي كنـد

مي  سه ماهه اول سال خواست از كميـسيون. روزه اي برگـزار نمايـد جلسه پـنج 2007كند در
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و حمايت از حقوق بشر درخواست مي كه فعاليت خود در زمينه پيگيري حـق فرعي ارتقاء كند

و كميسيون حقوق بـشر بـا رعايـت تـصميمات  به توسعه بر اساس رهنمودهاي مجمع عمومي

و برن. متخذه در شوراي حقوق بشر ادامه دهد  امـه هـايو بر لزوم مـشاركت فعـال مؤسـسات

و توسعه و نهايتاً تمديد دوره فعاليـت گـروه كـاري اي ملل متحد در فرآيند اجراي حق توسعه

.دكرگروه ضربت از سوي شوراي حقوق بشر براي دو سال ارائه، تأكيد 

را) 2007 مارس30-12(شوراي حقوق بشر در چهارمين اجالس خود قطعنامه دوم خـود

 با يادآوري قطعنامـه قبلـي خـود سنددر اين شورا. رساند تصويببه در خصوص حق توسعه 

Resolution, A/HRC/1/4/, 30, June 2006)(و همه قطعنامه هاي مجمـع عمـومي سـازمان ملـل

و به ويژه در خصوص نياز مبرم براي تحقق و كميسيون حقوق بشر در زمينه حق توسعه متحد

و اسـناد مهـم حقـوق واقعيت يافتن حق توسعه براي  به منشور ملل متحـد همه افراد، با اشاره

و مد نظر قراردادن  و گروه ضـربت حـق توسـعه در تالش ها بشري ي گروه كاري حق توسعه

 براي ارزيابي دوره اي مشاركت جهاني مطرح شـده در مالك ها راستاي تدوين مجموعه اي از

:اهداف هشت گانه توسعه هزاره

مي نمايداز گزارش اجالس هشت-1 :م گروه كاري حق توسعه استقبال

و اهداف: الف و پيشبرد توسعه پايدار در راستاي تضمين اينكه دستور كارش باعث ترويج

به منظور ارتقاء حـق توسـعه،  و در اين زمينه، حول برنامه كاري توسعه هزاره شود، عمل نمايد

و برنامه اقدام وين،10و5مندرج در بندهاي  و آزاديهاي بنيـادين اعالميه  در كنار ديگر حقوق

مي نمايد :بشر، موافقت

 گزارش اجـالس هـشتم گـروه54تا52مندرج در بندهاي) برنامه عملياتي( نقشه راه:ب

ي ارزيـابي دوره اي مـشاركت جهـاني اهـداف مـالك هـا كاري حق توسعه، در زمينه تضمين

مي نمايد :توسعه هزاره، را تأييد

ها:ج و همگـون اد شدهيي مالك  بايـستي بـه نحـو مقتـضي در راسـتاي تـشريح جـامع

:استانداردهاي اجراي حق توسعه مورد بهره برداري قرار گيرند

و:د به منظور تكميل عبارات فـوق، گـروه كـاري اقـدامات الزم را بـراي تـضمين احتـرام

 اصـول،از جملـهد،كربكارگيري عملي استانداردهاي ياد شده در اشكال مختلف اتخاذ خواهد

به سمت مبنايي براي بررسي هنجار حقوقي بين المللي بـا راهنماي اجراي حق توسعه، حركت

 ماهيت الزام آور از طريق فرايندي جامع؛ 

و گـروه كـاري بايـد:ه  مأموريت گروه كاري حق توسعه را براي دو سال تجديد مي نمايد

راجالس و گزارشهايش به شورا تقديم كند؛هاي ساالنه را برگزار نموده ا
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و همچنين مأموريت گروه ضربت اجراي حق به توسعه را براي دوسال تمديد مـي:و كنـد

و گزارشگروه ضربت نيز نشست  آنهاي ساالنه خود را برگزار نموده را بـه گـروه كـاري هاي

:دكرارائه خواهد 

به منظو:ز كه مي نمايد ر اجـراي قطعنامـه از دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر درخواست

و منابع مالي را تخصيص دهد ؛حاضر؛ همه اقدامات الزم را بعمل آورده

مي-2 هـاي در گيريد فرآينـد اجـراي ايـن قطعنامـه را بعنـوان يكـي از اولويـت تصميم

و بررسي قرار دهداجالس . هاي آينده مورد بازنگري

و حق به توسعه  نهادي بين المللي
و نهادهاي وا به توسعه، شـفاف تعيينيبسته به آن نقش سازمان ملل كننده در شناساندن حق

به عهده گرفته است  را. سازي مفهوم آن، مجمع عمومي با تصويب قطعنامه حق بـه توسـعه راه

به مجموعه حقوق موضوعه باز كرده است  به توسعه مجمع عمـومي همچنـين. براي ورود حق

مي كميسارياي عالي حقوق بشر دستو 1993در سال   مهـم در تحقـق حـق بـهيدهد تـا نقـشر

طي قطعنامه. توسعه ايفاء نمايد  حق توسعه را بـه 1979اي در دوم مارس كميسيون حقوق بشر

به رسميت مـي شناسـد يكي از موضوعات حقوق بشري كميـسيون حقـوق بـشر طـي. عنوان

و هفتم يك گروه كاري براي بررسي حق به توس36قطعنامه شماره  سي عه را ايجاد در اجالس

را1993در سال.مي كند  نيز كميسيون حقوق بشر يك گروه كاري براي ارزيابي مفهوم توسعه

 خود از كميـسارياي عـالي 72/1998كميسيون حقوق بشر طي قطعنامه شماره. آوردبوجود مي

به اين مي خواهد تا هرساله گزارشي در خصوص حق به توسعه حقوق بشر سازمان ملل متحد

در. ون ارائه دهد كميسي  دسـامبر22مجمع عمومي سازمان ملل در جهـت ارتقـاء حقـوق بـشر

 در ايـن قطعنامـه.)(A/RES/50/1995دكـر قطعنامه اي را با عنوان حق توسعه تـصويب 1995

.طور روشن ارتباط حق توسعه با ابعاد ديگر حقوق بشر نشان داده شده استبه

به گروه به توسعه سازمان ملل همچنين اقدام ايـن گـروه كـاري بـه. ده استكر كاري حق

به درخواست كميسيون حقوق. حقوق بشر تشكيل شده است72/1998موجب قطعنامه شماره 

ع  و بر پايه قطعنامه ، گروه كاري مكلف شده است تا اهداف هزاره را در خـصوص2005/بشر

رت. مشاركت جهاني براي توسعه را بررسي كند بـه بـراي اجـراي حـق بـه تشكيل نيروي عالي

توسـعه برنامه.ي سازمان ملل براي تحقق حق به توسعه مي باشد تالش ها توسعه نيز از جمله 

در. نيز به حق توسعه عالقمندي نشان داده است) UNDP( سازمان ملل متحد  و نماينده اين نهاد

خا. نمايدجلسات كاري حق توسعه مشاركت مي نواده حقوق اين نهاد حق توسعه را بخشي از
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و به قاعدهكربشر قلمداد و مندي بيشتر حق توسعه در قالب حقـوق بـشر تأكيـد مـي ده نمايـد

و بـين  و همكاري در سطح ملي  دانـد المللـي را از لـوازم تحقـق آن مـي ارتقاء سطح مشاركت

A/HRC/& WC.2/TF/2-2008)(.

درةاين نهاد هيچ برنام،اينبا وجود و جـز ابـراز با حـق توسـع ارتباط مشخص ه نداشـته

به اين موضوع، اقدامي در كارنامه خود ثبت كنفرانس سازمان ملل بـراي. ده استكرعالقمندي

و تجارت  و نماينـده) UNDP(نيز همانند) آنكتاد( توسعه به حق توسعه عالقمندي نـشان داده

و از فعاليت هاي نيرو  به حق توسعه شركت كرده ي عالي رتبـه اين نهاد نيز در جلسات مربوط

.)Ibid(ندكحق توسعه حمايت مي

نيز در ترويج مفاهيم حقوق) يونسكو( سازمان علمي، فرهنگي،آموزشي سازمان ملل متحد

و آموزشـي آن گـام هـا  و ترويج فرهنگ صلح در بعد علمـي .ي مفيـد برداشـته اسـتيبشري

 توسـعه، توسـعه يونسكو در چهارچوب برنامه هايي چون آموزش براي همه، علم در خـدمت

به فرآينـد درك صـحيح از و پايدار و انفورماتيك،صلح مثبت فرهنگي، ارتباطات، اطالع رساني

و فراگير از حقوق بشر ياري رسانده است . مفهوم جامع

و صندوق بين المللي پـول ارتبـاط يميان سازمان هاي تخصصي سازمان ملل، بانك جهاني

هاي كاري حق به توسـعه سـازمان همواره در جلسات گروهبانك جهاني. بيشتر با توسعه دارند

مي كند ولي موضع  در يكـي. مشخص در ارتباط با حق توسعه اتخاذ نمي كنـديملل مشاركت

مي كنـد كـه ايـن بانـك هـيچ موضـع رسـمي در  از اين جلسات نماينده بانك جهاني تصريح

و  و از معيارهـاي حـق توسـعه حمايـت كـرده  از توسـعه روبـه خصوص حق توسعه نداشـته

و اصول اساسي حق توسـعه پيشرفت اين معيارها در راستاي عملياتي كردن آن استقبال مي كند

هاي تحقيقاتي در زمينه حقوق بشر در بانك همچنين به انجام پروژه. دهدرا مورد تأييد قرار مي 

مي قالب فعاليت  و توسعه  بانك جهاني در سال هاي اخير. باشدهاي سازمان همكاري، اقتصادي

 با انتقادهاي زياد در خصوص لحـاظ نكـردن مالحظـات حقـوق بـشري در اعطـاي وام بـراي

در پروژه سد سردار سرور، پروژه خـط لولـه چـاد،: مواجه بوده است از جملهي خودهاپروژه

صندوق بين المللـي پـول نيـز از جملـه (Armenia urban heating strategy, 1998 -p 57)كامرون 

كه وظايف ذاتي آن با امر توسعه مرتبط مي باشد نهاد المللـي صندوق بين. هاي بين المللي است

و مأموريتي براي فراهم كـردن زمينـه  و پول هيچ رسالت هـاي تحقـق حـق بـه توسـعه نـدارد

و با مقوالت حقوق بـشري. بخشدها را در چهارچوب اساسنامه خود تحقق مي همكاري دولت 

. باشدنميبه صورت مستقيم مرتبط



 333ه حقوقيحق توسعه از ادعاي سياسي تا مطالب

 نتيجه
تالش خانواده سازمان ملل در گنجاندن حق بـه توسـعه در مجموعـه حقـوق بـشر، اعتبـار

به توسعه بخشيده است بسيار  به توسـعه،در اين راستا. به گفتمان حق  1986 نقش اعالميه حق

مي باشد به توسعه بسيار با اهميت د،ي متعدد سازمان ملـل متحـهاكنفرانس. در شناساندن حق

 توجـه. نيز در ابهام زدايي سند ايـن مفهـوم سـودمند بـوده اسـت 1993از جمله اجالس وين

به موضوع حق به توسـعه بـه يكـي از موضـوعات و شوراي حقوق بشر كميسيون حقوق بشر

به ماهيت خـود بـه راحتـي نمـي،اينبا وجود. حقوق بشري مؤثر بوده است  حق به توسعه بنا

مطالبـات فـرد از دولـت در نـسل اول.و دوم حقـوق بـشر قرارگيـرد تواند در كنار نـسل اول 

و مسئوليت دولت  و محدوده پاسخگويي ها در قبال ادعاي نقض حقوق افراد بـه مشخص بوده

مي باشد  و. لحاظ حقوقي شفاف تكليف دولت در اين حـوزه عمـدتاً شـامل تـرك فعـل بـوده

و سياسي امكان رش دولت به حقوق مدني در.د اجتماعي افـراد را فـراهم مـي كنـد ها با احترام

كه تعهدات دولت ها از نوع ايجابي مي باشد به. نسل دوم نيز به عنوان تعهد تعهدات دولت ها

و دولت در  و منابع دولت قابل طرح بوده و مطالبات فرد در حد امكانات وسيله محسوب شده

مي  و بدون قيد زمان در قبال شهروندان مسئول از اينرو رابطه حقوقي بين. باشدحد توان خود

مي باشد  ولـي در خـصوص حـق. دولت بعنوان مخاطب ادعاهاي افراد با دارنده حق مشخص

كه طرح شده مناسـبات حقـوقي مشخـصي بـين مخاطـب ادعـا  به صورتي و) دولـت(توسعه

كه نقـض آن مـسئوليت آور باشـد. روشن نمي باشد) شهروند(حق ذي تكليف مشخص دولت

و دوم بـه سـختي قابليـت مشخص و از اين جهت حق توسعه مستقل از نسل اول  نشده است

و مكمل حقوق مدني، حقوق اجتمـاعي. اجرايي دارد و دوم و بهتر است در ارتباط با نسل اول

به آمـوزش، بهداشـت، مـسكن،.و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد مثالً در رابطه حق دسترسي

و غيره  و اشتغال بهب. غذا و نتيجه اعمـاله عنوان الزامات حق حيات، حق توسعه عنوان مقدمه

و درونـي بـا. گيرد اين حقوق مورد بحث قرار   تمـاميبه طور كلي حق توسعه به طـور ذاتـي

به صورت مستقل با ماهيت متفـاوت و طرح آن و دوم پيوند ناگسستني دارد مصاديق نسل اول

ب  و دوم نتيجه مورد نظر را رو. دست نخواهد داداز نسل اول  معرفي اين حـق بـصورت،از اين

و به روند اجرائي شـدن آن كمـك نخواهـد كـرد و دوم حقوق بشر مستقل از حقوق نسل اول

به صورت يك ادعاي سياسي ظاهر مي شود . بيشتر
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
و كويت(هاي شوراي امنيت قدرت اجرايي قعطنامه« الملل بين بستگي متقابل حقوقوا«.33، شماره73سال) جنگ عراق

و حقوق بين هاي تحليل حقوقي پيمان منع گسترش سالح«.35 شماره،75سال» الملل خصوصي در مسأله صالحيتعمومي

و گوي تمدن«.37، شماره76سال» پيمان4با تأكيد بر مادة«اي هسته ،53، شماره80سال» المللبين ها در حوزه حقوقگفت

و« و حق به توسعه سال.56، شماره81سال» شمولي حقوق بشرجهان حق توسعه .86حق نسل سوم حقوق بشر


