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 يانرژ الملل نيب حقوق ةترگس در يبشر يحقّ ةمثاب به توسعه بر قح
  *يتركمان يميسل حجت

  جانيآذربا يمدن ديشه دانشگاه الملل نيب قوقح ارياستاد
  24/11/1397: پذيرشريخ ؛ تا29/07/1397: تاريخ دريافت

  دهيچك
 محـور   دولـت توسعة اقتصادي، توسعة    .  در دو بعد اقتصادي و انساني مطرح شده است         الملل  نيبتوسعه در حقوق    

يي هـا  شـاخص است كه بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه اسـتوار اسـت؛ در حـالي كـه توسـعة انـساني، براسـاس                    
دستيابي به توسـعة پايـدار مـستلزم    . شود يمبهداشت و سطح اميد به زندگي تعريف    همچون سطح آموزش، سطح     

 حقـوق  ارچوبهـ چ در.  توسعة اقتصادي و توسـعة انـساني را موجـب شـود            زمان  هميي است كه    ها  استيساتخاذ  
ي ي در حال توسعه، عمدتاً در راستاي دسـتيابي بـه توسـعة اقتـصادي بـه دليـل نيازهـاي اقتـصاد            ها  دولت ي،انرژ

 انجامنـد  يمـ يي ها يآلودگ و به تخريب محيط زيست و بروز رنديگ ينمي را در نظر    طيمح  ستيزحياتي، مالحظات   
ي انـرژي بايـستي ضـمن       هـا   استيسكه در نهايت مغاير با حقوق بشر است؛ در حالي كه براساس توسعة انساني،               

ـ زافزايش دسترسي افراد بشري به انرژي، نبايستي بـا اهـداف              حقـوق  ارچوبهـ چ در. مغـاير باشـد  ي طـ يمح ستي
 كـه در پـيش گيرنـد       را ييهـا   استيس چه ،توسعه حال در يها  دولته ويژه   ب ها،  دولت كه است نيا لهئمس ي،انرژ

ي در حـال توسـعه، در زمينـة         هـا   دولـت  دهد يممطالعه نشان    سازند؟ محقق را توسعه عدب دو هر ،زمان  هم بتواند
  وها نهيزميي اتخاذ كنند كه نخست ها استيساين كشورها بايستي .  الگو بدهندي انرژي بايد تغييرالملل نيبحقوق 

ي اولية توسعة اقتصادي آنها را فراهم كند؛ به طوري كه بتواند نيازهاي اولية مادي كشور را تأمين كنـد؛                    ها  تيظرف
شود كه ضـمن تحقـق   ي سابق به نحوي پيموده ها استيسبايستي  ي،افتگي توسعهسپس با رسيدن به حداقل ميزان 

ي توسـعة انـساني و تحقـق سـاير          هـا   نـه يزمتوسعة اقتصادي، از طريق افزايش ميزان دسترسي به خدمات انـرژي،            
  . مصاديق حقوق بشر را فراهم سازد

  واژگان كليدي
 انرژي، حق توسعه، حـق بـر توسـعه، دسترسـي بـه              الملل  نيبتوسعة اقتصادي، توسعة انساني، حقوق بشر، حقوق        

 .انرژي

                                                                                                                                            

* E-mail: Salimi@azaruniv.edu 
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  مقدمه
ـ  از ملي و     اعمي جوامع،   ها  آرماندستيابي به توسعه همواره از       ي بـوده اسـت؛ بـه       المللـ   نيب

با درك اهميت   . شود يمي حقوقي آنها در پرتو مفهوم توسعه ترسيم         ها  نظامطوري كه آيندة    
 تكامل جوامع، بعد از پايـان جنـگ جهـاني    شرط شيپبنيادين توسعه به عنوان زيرساخت و   

ي براي بازسازي آثار ويرانگر جنگ مذكور مطرح شد         الملل  نيب توسعه در صحنة     دوم، مفهوم 
 در  .ي متعددي براي تحقـق آن شـكل گرفـت         الملل  نيبي  ها  سازمانو به فراخور آن، اسناد و       

ادامه، منشور ملل متحد، يكي از اهداف سازمان ملل را ارتقاي سطح توسعه معرفـي كـرد و                  
 صلح را الگـوي    و آزادي توسعه، متحد، نيز مثلث   ملل زمانسا اسبق دبيركل ،1»عنان كوفي«

 :Oduwole, 2014( در تأمين نيازها و تحقق آمال خود قلمداد كرد ها دولتهمة  راهنماي

3 .(  
يي اسـت كـه از      هـا   اسـت يسرسيدن به توسعه مـستلزم اسـتفاده از يكـسري ابزارهـا و              

ي هـا   شـكل توسعه در تمامي    . استي حوزة انرژي    ها  استيس آنها، منابع انرژي و      نيتر  مهم
 به عرضة كافي و قابل اتكاي انرژي        افتهي توسعهآن نياز به انرژي دارد و اقتصادهاي مدرن و          

 امكـان  انرژي؛ چرا كه شاخص اصلي براي توسعة اقتصادي، صنعتي شدن است و اند  وابسته
: 1392مكـاران،   ه و ميـرزاده ( سازد يم فراهم را اقتصادي در ادامه، پيشرفت   و صنعتي شدن 

 با اين اوصاف، رابطة مستقيمي بين سطح توسعه و حوزة انرژي وجود دارد؛ به طوري                .)48
ي هـا  اسـت يس ضمن اينكه دسترسي بـااليي بـه انـرژي دارنـد، از     افتهي توسعهكه كشورهاي   

 رو  روبـه برعكس، كشورهاي در حال توسعه با فقـر انـرژي           . پيشرفتة انرژي نيز برخوردارند   
بنابراين، چگونگي استفاده از منابع و      . ي نامطلوب و ناكارآمد انرژي دارند     ها  استيسبوده و   

  .ي انرژي، گام مهمي براي دستيابي به توسعه استها استيس
ي، از جمله   الملل  نيب و اهداف جامعة     ها  آرماني است كه بايستي     ا  عرصه الملل  نيبحقوق  

ي تخصـصي و    هـا   شـاخه نوان يكـي از      انرژي، به ع   الملل  نيبحقوق  . توسعه را محقق سازد   
 منـد   قـانون  كه كل مسائل چرخة انرژي از اكتشاف تـا مـصرف، را              الملل  نيبنوظهور حقوق   

ـ  مسيري را براي تأمين و تضمين تحقق آن اهـداف در صـحنة               تواند يم،  كند يم ي المللـ   نيب
ت مفهـوم  اين شاخة حقوقي به لحاظ نظري از ظرفيت بااليي براي تبيين و تثبيـ . ترسيم كند 

                                                                                                                                            
1. Kofi Annan 
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ي برخـوردار بـوده و بـه لحـاظ عملـي نيـز از قابليـت                 الملل  نيبتوسعه در كل نظام حقوقي      
درج مفهـوم  .  اسـت مند بهرهي اقتصادي ها استيسمطلوبي براي درج و اعمال آن مفهوم در     

 اين شـاخة حقـوقي را       تواند يم انرژي،   الملل  نيبي توسعه در روندهاي حقوق      ها  شاخصو  
، همچون حقوق بشر و حقوق محيط زيـست بـه           الملل  نيبي حقوق   ها  اخهش با ساير    سو  هم

  .ي هزارة سوم سوق دهدها آرمانسوي 
 اين است كه روندهاي توسـعة انـرژي     رسد يمبا درك اين ظرفيت، پرسشي كه به ذهن         

توسط كشورهاي در حال توسعه، بايد چگونه پيموده شود تا بتواند ضـمن تحقـق اهـداف                 
  ي تحقـق حقـوق بـشر را نيـز در زمينـة انـرژي فـراهم سـازد؟                   هـا   نـه يزمتوسعة اقتصادي،   

يي به اين مسئله، در اين مقاله در فصل اول به تبيين مفهوم توسـعه و تـشريح               گو  پاسخبراي  
در فصل دوم، ايدة حق توسعه به عنوان حق دولتـي و            . ابعاد دوگانة آن پرداخته خواهد شد     

 انـرژي بررسـي خواهـد       الملل  نيبة حقوق   حق بر توسعه به عنوان يك حق بشري در گستر         
در فصل سوم نيز لزوم تغيير الگو از توسعة اقتصادي به توسعة بـشري در چهـارچوب                 . شد

در پايان نيز نتيجه مباحث مطروحه ارائه خواهد        .  انرژي بررسي خواهد شد    الملل  نيبحقوق  
  .شد
  آن ةدوگان ابعاد نييتب و توسعه يشناس مفهوم. 1

الملل، مسئلة توسعه و حقوق و تكاليف ناظر بر آن            ينبيز حقوق   برانگ  چالشيكي از مفاهيم    
هـايي همچـون      يـه اعالمبا اينكه اين مفهوم ريـشه در منـشور ملـل متحـد دارد و در                 . است

 مورد تأكيـد مجـدد      2»اعالمية حق توسعه  « و   1»المللي  ينباعالمية ايجاد نظم نوين اقتصادي      «
 و حقـوق   يـت  امن الملل نظير صلح،    كليدي حقوق بين   فاهيمم ديگر قرار گرفته است، همانند   

  . و ابهامات زيادي در خصوص مفهوم و ابعاد آن وجود داردها پرسشبشر، 
  تبيين مفهوم توسعه. 1. 1
 هـايي   دانان و سـازمان     تعاريف متعددي از سوي اقتصاددانان، حقوق      گذشته، دهة چندين در

امـا بـه    . از اين مفهوم ارائه شده است      ،4»پول يالملل  بين صندوق« و 3»جهاني بانك« همچون
                                                                                                                                            
1. Declaration on the establishment of a new international economic order (1974) 
2. Declaration on the right to development (1986) 
3. World Bank 
4. International Monetary Fund 
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هـاي مـذكور تـا        كنندة ايـن تعـاريف، تعريـف        دليل تفاوت كاركرد و رويكرد نهادهاي ارائه      
  برخـي از آنهـا، توسـعه را صـرفاً از بعـد اقتـصادي و برخـي                  . حدودي متفاوت بوده است   

 چندبعـدي  مفهومي توسعهد  ده  اين امر نشان مي   . اند  ديگر برداشت موسعي از آن ارائه كرده      
 وجـود  آن از و جـامعي  واحـد  و تعريـف ) Economic Development,2012: 19(است 
  . ندارد

 تغييـر  بر داللت كه باالست سطح به پايين سطح از گذر به معناي  لغوي لحاظ توسعه به 
اما در تعريف اصطالحي، توسعه به معناي بهبود سـطح  ). Concept of ...,2014: 49(دارد 

با اين برداشـت،  ). Economic Development, 2012: 19(رفاه ملت و افراد جامعه است 
آن،  در كـه  شـود  يمـ ي به ذهن متبادر     ا  جامعه،  رود يم سخن افتهي توسعه از جامعة  كه زماني

در ايـن   . شـود  يمـ مسكن تـأمين     و پوشاك حداقل نيازهاي اساسي افراد در زمينة خوراك،      
 تـك   تـك  ادامـة حيـات     كه شود يم تأكيد توسعه مفهوم الزامات لحداق روي مفهوم، عموماً 

ي يافتـه و    تر  عيوستعاريف، توسعه دامنة     برخي در  البته .افراد ملت متكي به وجود آنهاست     
 بـه  دسترسـي  زنـدگي،  بـه  اميـد  افـزايش  فقر عمـومي،   كاهش يا مثل حذف  شامل مواردي 

رو،  ايـن  از. شـود  يمـ سـوادي   با و همگـاني  تحصيل سطح بهداشتي سالم، افزايش   خدمات
 بـراي  متفـاوتي  يهـا  شـاخص ممكن است   از مفهوم توسعه،شده ارائهبسته به دامنة تعريف    

ي متفاوت، دو نوع برداشـت      ها  شاخصبراساس همين   . شود ارائه توسعه سطح يريگ  اندازه
  . شكل گرفته استالملل نيباز مفهوم توسعه در ادبيات حقوق 

   اقتصادي هتوسع. 1. 1. 1
 رشـد  نخست براساس  شد، به تدريج مطرح    ميالدي، مفهوم توسعه   1950دهة   در كه زماني

 ,Oduwole(شـد    تعريـف  2سـرانه  درآمد براساس سپس و 1توليد ناخالص ملي   و اقتصادي
 جـاي  بـه  رشد اقتصادي و توسعة اقتصادي مفهوم دو مواقع برخي ، تا جايي كه)20 :2014
 افـزايش  از اسـت  عبـارت  آن كالسـيك  مفهـوم  در صادياقت  توسعة .شدند استفاده يكديگر

 در واقعي درآمد افزايش يا جمعيت كشور  اندازة از نظر ساالنه، صرف  ناخالص سطح توليد 
اين رويكرد به توسعه، رويكـرد    .)Concept of ..., 2014: 49(بلندمدت  زماني دورة طول

                                                                                                                                            
1. Gross Domestic Product(GDP) 
2. Per Capita Income 
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 مفهـوم،  بـر اسـاس ايـن      . است صرفاً اقتصادي بوده و بر بهبود شرايط مادي زندگي استوار         
 يسـازمان  لحـاظ  بـه  ي،عـال  يماد تيوضع با بهتر يزندگ يبرا يزير  برنامه يمعنا به توسعه

 اين مفهـوم از     .)20: 1387،  نژاد ييرضا(است   يقو اريبس فناوري لحاظ به  و شرفتهيپ اريبس
 زماني كـه    در اين ديدگاه،  . است كشور اقتصاد عمومي  در كيفي و كمي بهبود شامل توسعه،

بنـابراين، توسـعة    . شـود  يمـ رشد اقتصادي كافي انجام شود، كـاهش فقـر عمـومي محقـق              
بـستگي بـه    و اسـت  ينسب يامر ياقتصاد توسعةالبته  .اقتصادي رابطة معكوسي با فقر دارد     

 توسعة اقتـصادي   از افتهي توسعه يكشورها ياقتصادتوسعة   به طوري كه   زمان و مكان دارد؛   
: 1389 ،يشـهباز ( ابدي  يم  تحقق گريد يبستر در بوده و  متفاوت توسعه حال در يكشورها

 مثبت تأثير است، توجه مورد بسيار توسعه اقتصادي بعد چرا كه مهمي داليل از يكي .)127
. جامعـه دارد   اقتـصادي  -اجتماعي ساير ابعاد حيات   بر اقتصادي رشد كه مستقيمي است  و

 اقتـصادي  توسعة مهم ويژگي ي اقتصادي، ها  شاخصبه اين خاطر در اين مفهوم از توسعه،         
 .باشد آن ويژگي نيتر مهم و شايد

   انساني هتوسع. 2. 1. 1
 اقتـصادي  رشـد  توسعه، حال در كشورهاي از بسياري  ميالدي، 1980و  1970دهة   طول در

 .)Concept of …, 2013: 48(نيافت  توسعه مردم زندگي سطح اما ساختند محقق را خود
بـا مـشكالت     را توسـعه  حـال  در كشورهاي بهداشت، پايين سطح ي و سواد يب شديد، فقر

تعريف صـرفاً اقتـصادي از مفهـوم توسـعه،         كه داد نشان امر اين . ساخت رو  روبهپرشماري  
به سخن ديگر، توسعة    . شود تكميل ديگر يها  شاخص به وسيلة  بايستي و كامل نبوده است  

 :Ngosso, 2013( ولي شرط كـافي نيـست   اقتصادي شرط الزم براي تحقق توسعه هست

 در را اقتـصادي  رشـد  سـرانه و   درآمـد  تنهـا  نـه  كـه  اسـت  چندبعـدي  مفهومي توسعه). 6
 ميـزان  افـزايش  بـاالتر،  زنـدگي  بـه  اميـد  اطفـال،  مير و مرگ كاهش شامل بلكه ،رديگ يبرم

 اگر افراد   .شود يمبهداشتي و اموري از اين دست نيز         خدمات به فزاينده دسترسي باسوادي،
جامعه، درآمد كافي داشته باشند و صرفاً نيازهاي اساسي و اولية حيـاتي آنهـا تـأمين شـود،                 
ولي فاقد ساير حقوق بنيادين باشند، توسعة آنها، توسعة كامل و واقعي نبوده و صرفاً نسبي                

نساني بنابراين، توسعه نه تنها به رشد اقتصادي، بلكه بر بهبود شرايط ا           . و بخشي خواهد بود   
  .نيز استوار است
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، بـراي سـنجش سـطح       »توسـعه بـه مثابـة آزادي      « در كتاب    1»آمارتياسن«در اين راستا،    
برداشـت وي از     2.توسعه، شاخص توسعة انساني را به جاي توسعة اقتصادي معرفـي كـرد            

 هاي مـدني و سياسـي و     اساسي، همچون آزادي   هاي  آزادي مبتني بر گسترش   توسعه، عمدتاً 
هـاي    تحقـق آزادي    بـه بـاور وي،     .از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است       مندي  بهره

 طرح  .سازد  هاي الزم براي تحقق توسعة اقتصادي را نيز فراهم مي           ها و فرصت    اساسي، زمينه 
 ي اقتصادي، مانند رشد اقتصادي    ها  شاخص انحصار پايان بخشيدن به   براي اين ايده، تالشي  

بهداشـت   سطح رفاه،  مثل ي ديگري ها  شاخص موجب آن    كه به  بود توسعه سطح تعيين در
 ايـن رويكـرد، امـروزه توسـط         .آموزش نيز در تعريف و سـنجش توسـعه اسـتفاده شـد             و

 شـود  يمـ ي مختلف سازمان ملل متحد براي ارزيابي سطح توسعة كشورها استفاده        ها  آژانس
)Solis, 2014: 62 (آموزشـي  تاورددسـ  زندگي و به اميد ميزان يي مثلها شاخص شامل كه 
  . شود يم

  الملل نيب توسعه در نظام حقوق تبيين ابعاد دوگانه. 2. 1
 بـه دو  ، براساس دو مفهوم متفاوت از توسعه،الملل حقوق بينچهارچوب  درحقوق توسعه 

در چهـارچوب حقـوق     در واقـع    . مطرح شده اسـت   » حق بر توسعه  «و  » حق توسعه «شكل  
حـق توسـعه مبتنـي بـر برداشـت          . عه نگريـست  توسولة  توان به مق    يمالملل از دو منظر       ينب

توسعة اقتصادي از مفهوم توسعه بوده و حق بر توسعه با برداشت توسعة انساني از توسـعه                 
  .نزديك است

صاحبان حق   حقي كه    ؛شود  مطرح »حق توسعه « تواند در قالب    يماز يك زاويه، توسعه     
كـشورهاي در    از حقـوق     توسـعه يكـي   از اين منظر،    . هستندها    تنها دولت و تكليف در آن،     

                                                                                                                                            
1. Amartya Sen 

 رويكرد :شود ي مبه تفكيك متداول به توسعه قائل رويكرددو ميان  ، توسعهةبزرگ حوز نظران از جمله صاحبآمارتياسن  .2
 در حمايت از امنيت اجتماعي و حمايت از حقوق بشر مالحظات كه بسياري از كند ياول، توسعه را روند خشني تلقي م

 دوم، توسعه  رويكرد. تكامل روند توسعه قابل طرح هستند تنها پس ازمالحظاتيدر اين گرايش، چنين . رديگ يرا ناديده م
 جايگاه آن در زندگي يي توسعه، حمايت از انسان و ارتقاي هدف نهاد،در اين رويكر. نديب يرا روندي اساساً انساني م

 بيشتر العةمط براي.  توسعه بايستي مبتني بر اولويت حمايت از بشر باشديها ليها، اصول و تحل  برنامهةهم. جمعي است
 تهران، دانشگاه انتشارات محمودي، وحيد ترجمة آزادي، مثابه به توسعه آمارتياسن،: ك. ر آمارتياسن، ديدگاه مورد در

1382.  
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 يافتـه   كشورهاي توسـعه    كه به موجب آن،     است يافته  در قبال كشورهاي توسعه    حال توسعه 
 و در حـال  يافتـه ن  كشورهاي توسـعه ةبسترهاي الزم براي توسع متعهد به تدارك امكانات و

وق در اين گفتمان از توسعه كه محور مباحـث حقـ  ). Oduwole, 2014: 3(هستند توسعه 
 به عنوان حـق  تواند يم الملل اقتصادي است، توسعه معادل حق توسعة اقتصادي است و  ينب

 به خروج از شرايط فقـر عمـومي قلمـداد           كم  دستاين كشورها، نه بر ثروتمند شدن، بلكه        
 كـشورهاي در حـال توسـعه،    ين در قالـب حـق توسـعه،   بنابرا). Ngosso, 2013: 5(شود 

  . هستند»واجد تعهد «يافته،  توسعهي كشورهاو »صاحب حق«
ريـشة چنـين   ). 11: 1384هـوهن فلـدرن،   ( حق توسـعه مفهـوم كمـابيش مبهمـي دارد    

. گـردد  يمـ  مـيالدي بر   1960، به تحوالت دهة     الملل  نيببرداشتي از مفهوم توسعه در حقوق       
   اصـوالً  ،كردنـد  يمـ دنبـال    را توسـعه  ايـدة حـق    زمان، آن در كه توسعه حال در كشورهاي

  خواسـتار   تأكيـد داشـتند و در ايـن راسـتا،          طبيعـي  منابع بر حاكميت و اقتصادي عةتوس به
   در دسـتيابي    هـا   دولـت جديـدي بودنـد كـه نـابرابري ميـان            يالملل  نيب اقتصادي ايجاد نظم 

ايـن گونـه رفتـار و برخـورد خـاص بـا        ).Oduwole , 2014: 3(به توسعه را لحاظ كنـد  
 هـوهن ( شـود  يمـ  توجيـه  سـاز  جبـران وم نابرابريِ كشورهاي در حال توسعه، براساس مفه

 را افتـه ي توسعه يكشورها ،1» متعهدها ريغ جنبش« قيطر از كشورهااين   ).13: 1384فلدرن،  
ـ ا 1962 سـال  از. كردند جهان ياقتصاد نظام  در خصوص اصالح   مذاكره وادار به   رونـد  ني

 و تجـارت  مـورد  در تحدم ملل سازمان كنفرانس «ليتشك به 1964 در سرانجام كه شد آغاز
ـ پ يكـشورها  توسـعة  كه كرد يم استدالل چنين آنكتاد. انجاميد 2)آنكتاد (»توسعه  بـه  شرفتهي

 بـراي   افتهي توسعهاست؛ زيرا كشورهاي     شده تمام سوم جهان يكشورها توسعه عدم متيق
 ديبا آنها،  نيبنابرا. اند  گرفته بهره كشورها ريسا  و منابع طبيعي   امكانات رسيدن به توسعه، از   

ـ ن آنهـا  تـا  دهنـد  اختـصاص  توسـعه  حـال  در يكـشورها  بـه  را خـود  درآمـد  بخشي از   زي
ـ اسرانجام، چنـين     3.كنند جبران را خود يافتادگ  عقب منـشور حقـوق و تكـاليف       ي در   ا  دهي

                                                                                                                                            
1. Non-Aligned Movement (NAM) 
2. United Nation Conference On Trade And Development 

   جزء حقوق تواند ير قبال حق توسعه اظهار داشتند كه توسعه نم دي با اتخاذ مواضع منف،كاي امرمثل برخي كشورها .3
 ي آن را حق تلقتوان يپس نم.  را ندارديژگي وني توسعه اي دارند، ولي حقوق حالت آمرانه و الزامقي مصادرايباشد؛ ز

  . كرد



  1397ستان زمو  ، پاييز2 ره، شما4 ه، دور   مطالعات حقوق انرژي412
 

  تجربـة 2. و حق كشورها بر توسعة اقتـصادي بـه رسـميت شـناخته شـد           1اقتصادي كشورها 
ــن يياســتعمارزدا ــتقو باعــث زي ــدگاه تي ــن دي ــن تفــسير از توســعه توســط   اي شــد و اي

ـ سپس در بسياري از اسناد      . ي متعدد تأييد شد   الملل  نيبي  ها  ونيكنوانس ي ا  منطقـه ي  المللـ   نيب
دقيـق   تعريـف   اگرچـه  3.نيز، صاحبان حق توسعه، كشورهاي در حال توسعه معرفي شـدند          

 در حـق  ايـن  انـدن ساده نيست ولي صرف گنج     اسناد مذكور  قالب در اقتصادي توسعة حق
 توسـعة  بـر  مرجح و خاص رفتار از طريق  تا ساخت قادر را يالملل  نيب اسناد مذكور، جامعة  

  .)Subedi, 2006: 27(باشد  داشته تأكيد توسعه حال در كشورهاي
 .نيـز مطـرح باشـد     » حق بـر توسـعه     «الملل، توسعه ممكن است در قالب       ينبدر حقوق   

يكي از مـصاديق نـسل       صلح و حق بر محيط زيست،        حق بر امروزه حق بر توسعه در كنار       
اگـر چـه    .شـود   بشر بررسـي مـي  الملل نيب است و در چهارچوب حقوق     4سوم حقوق بشر  

                                                                                                                                            
1. Charter of Economic Charter of Economic Rights and Duties of States, GA Res. 

3281(xxix), UN GAOR, 29th Sess., Supp. No. 31 (1974) 50GAOR, 29th Sess., Supp. No. 
31 (1974) 50. 

ي در حال توسعه معرفي ها دولت، بارها صاحبان حق توسعة اقتصادي، ها دولتدر منشور حقوق و تكاليف اقتصادي . 2
 اجتماعي و يها ستمي همچنين س و سيستم اقتصادي انتخاب درحق حاكمه و الينفكدولتي هر «: 1 ةماد؛ از جمله اند شده

 ، كامل ومييهر دولتي حق دارد و بايستي آزادانه حاكميت دا«: 2 ةماد .»داردخود  ملت ة مطابق با اراد خود رافرهنگي
 ةمه«: 5 ةماد. »داشته باشدخود  اقتصادي يها تي ثروت و منابع طبيعي و فعالةشامل تصرف، استفاده و استخراج روي هم

ها حق  دولت«: 12 ةماد. » اقتصادهاي ملي خودشان را دارندةتوسع ...شان حق ابت توسعه ثمين ماليأكشورها براي نيل به ت
كشورهاي در حال «: 23 ةماد. »دارندرا  شان ي اقتصادي و اجتماعة در تعقيب توسعيالملل ني بيها يمشاركت در همكار

  .» اقتصادي و اجتماعي خودشان را تقويت كنندةور تسريع توسعبه منظ ...توسعه بايستي همكاري اقتصادي 
 اين تضمين به مجبور ما: در مراكش آمده است) 2016(در اعالمية دولت هند در اجالس شبكة سوم جهاني  مثال،راي ب .3

 رامان   ملتيها  آرمانو پايدار توسعة اهداف به نيل توسعه و حال كشورهاي در توسعة بر حق ،مانيها  تالشكه هستيم
  .كند تضمين

See: Third World Network (TWN), Climate talks close with developing countries calling for 
strong pre 2020 action, Marrakech, 22 November 2016, p.3. 

 1977ل ي در اوا،Karel Vasak ، حقوق بشر در استراسبورگيالملل ني بةسسؤن دبيركل منخستيدان اهل چك و  حقوق .4
 يها ي مدني و سياسي مطروحه در دموكراسيها ي حقوق بشر به آزاد اول نسل:حقوق بشر را به سه نسل تقسيم كرد

 مستلزم عدم دخالت  همگيمطبوعات، ممنوعيت شكنجه كهآزادي  ،مذهبآزادي  مثل آزادي بيان، ؛غربي اشاره دارد
. نهاستآ حقوقي است كه مستلزم دخالت مثبت دولت براي تحقق ،حقوق نسل دوم. استدولت در تحقق اين حقوق 

 و مورد تأكيد كشورهاي بلوك شرق انجامد ي حقوق جمعي يا گروهي است كه به رفاه كل جامعه ماين حقوق عموماً
حق . شود ي خاص مطالبه ميها  گروه در قالب صورت جمعي ياه ب، اين حقوق برخالف حقوق نسل اول.بوده است
 مدني و  و گروه اصلي حقوق سياسيدو. ندهستاين نسل حقوق  از مصاديق ... وحق تعيين سرنوشت، كارحق آموزش، 
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ولي قدر  )Subedi, 2006: 27(تعريف حق بر توسعه در قالب ادبيات موجود دشوار است 
 تكليـف   متيقّن اين است كه در حق بر توسعه، صاحبان حق موجودات انـساني و صـاحبان               

 بايستي بتواننـد  ها دولتنابراين، در پرتو برداشت انساني از مفهوم توسعه،         ب.  هستند ها  دولت
... ي توسعة افراد انساني را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و            ها  نهيزم

  . فراهم سازند
نقـش و    سازمان ملـل متحـد بيـشترين         1هاي پژوهشگران عرصة توسعه،     افزون بر تالش  

 اي كه حـق بـر       گيري مفهوم حق بر توسعه و تبيين آن داشته است؛ به گونه             تأثير را در شكل   
 در ادامـة منـشور،  . بـوده اسـت   سـازمان  يـن  ادر درون  ي مفهـوم  تحول يك حاصل توسعه،
 و ياسـ يس و يمدن حقوق يها  ثاقيم و 1948 دسامبر در بشر حقوق يجهان يةاعالم بيتصو

بـر   حـق  واقعـي  پيـدايش  سـاز   نـه يزم ،1966سال   در فرهنگي و ياجتماع ي،اقتصاد حقوق
 و حقـوق  و توسعه فرهنگي، بارها از   و اجتماعي اقتصادي، حقوق ميثاق در. اند  شده توسعه
 اسناد از كي هيچ در 1970دهة   اوايل تا وجود اين،  با. است سخن رفته  آن بر ناظر تكاليف
 تـاريخ  اين پس از  تنها و نشده است  سعهتو بر حق عنوان به مستقيمي اشارة بشري، حقوق

 بشري حقي به عنوان  رسماً توسعه حال در كشورهاي تالش با توسعه بر حق مفهوم كه بود
جلوة اعالي حق بر توسـعه بـه عنـوان حقـي بـشري،              ). 17: 1387،  نژاد ييرضا(شد   مطرح

ـ  حق«: آمده است  اين اعالميه  1 مادة 1 بند در. اعالمية حق بر توسعه است      يـك  ر توسـعه  ب
 سـهيم  مـشاركت،  اسـتحقاق  مردم همة و فرد هر آن، به موجب كه است بشري مسلم حق

 كه به نحوي  دارند؛ را و سياسي  فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعة از برخورداري و شدن

                                                                                                                                            
حقوق منفي . شوند ي به ترتيب به عنوان حقوق منفي و حقوق مثبت ناميده م، اجتماعي و فرهنگي،حقوق اقتصادي

  نيزنسل سوم حقوق بشر. يم دولت است مستقةكه حقوق مثبت مستلزم مداخل  در حالي؛مستلزم عدم دخالت دولت است
ة آن، گان سهي حقوق دو نسل قبل نرسيده است و مصاديق افتگي قوام كه به ي قرار گرفته استيمورد شناسابه تازگي 

  .  جمعي دارند-ماهيت تلفيقي فردي 
وي حق توسعه را . گيرد ييك حق جمعي در نظر مرا ، حق توسعه الملل ين حقوق بةاز متخصصين حوز» جرج ابي صعب« .1

 داند و ي يك اجتماع مدهندة يل افراد تشكةاز حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همبرخاسته به عنوان حقوق جمعي 
 اقتصادي حق ة به عنوان جنبتواند ي حق توسعه م،ويباور به . دهد يحقوق افراد و حقوق اجتماع را با يكديگر پيوند م

 حقوق  تحققگونه كه  همان، ويباوربه . به موازات حق تعيين سرنوشت قلمداد شودتعيين سرنوشت يا به عنوان حقي 
نيست، تحقق حقوق اقتصادي و ممكن حق تعيين سرنوشت تحقق  يك جامعه بدون دهندة يلمدني و سياسي افراد تشك

  .ناممكن است  افراد بدون تحقق حق بر توسعهاجتماعي
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در اين سـند، بـه صـراحت        . »تحقق يابند  كامالً اساسي يها يآزادو   بشر حقوق كلية آن در
 8 مـادة . انـد   شـده  معرفـي    هـا   دولـت  افراد انساني و واجدان تكليـف،        صاحبان حق توسعه،  

 بر حق تحقق براي ضروري اقدامات كلية ملي سطح در بايد ها  دولت«: دارد يم مقرر اعالميه
 آمـوزش،  دسترسي به  در همه براي ها  فرصت برابري جمله بايستي  از دهند؛ انجام را توسعه
در ايـن سـند، توسـعه فراتـر از ابعـاد            . »نماينـد  تضمين را مسكن و غذا بهداشتي، خدمات

بنـابراين در   . اقتصادي معرفي شده و شامل ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز شده است            
  . زمينة توسعه، تحول مفهومي از توسعة اقتصادي به توسعة انساني رخ داده است

   توسعهه انرژي و چالش ابعاد دوگانالملل نيبحقوق . 2
 فـراهم  را تحقـق توسـعه    امكان  ارتباط تنگاتنگي با توسعه دارد؛ چرا كه انرژي        مقولة انرژي 

و  عبـدلي  (گـردد  يمـ ممكـن   انـرژي  اسـتفادة هرچـه بيـشتر از    طريق از توسعه  وسازد يم
 از جايگاه بلند حقوق انرژي در دستيابي به توسعه          توان ينم بنابراين،   ).20: 1385 ،همكاران
 و اهداف توسعه، بـستگي تـام        ها  آرمان حقوق انرژي در تحقق      البته ارزيابي نقش  . غافل شد 

به اين دارد كه كدام برداشت از مفهوم توسعه، حق توسعه به مثابة حق دولتـي يـا حـق بـر                      
  . توسعه به مثابة حق بشري، مبناي استنباط و تحليل قرار گيرد

   حق دولتيهحق توسعه به مثاب. 1. 2
. ورهاي در حال توسعه، رسـيدن بـه توسـعه اسـت           همچنان كه گفته شد، دغدغة اصلي كش      

 كـه هـر چـه زودتـر بـه سـطح توسـعة كـشورهاي                 خواهند يمكشورهاي در حال توسعه،     
 افتـه ي توسـعه آنها الزم دارند مثل كـشورهاي   ). 11: 1384 فلدرن، هوهن ( برسند افتهي توسعه

مات عمـومي و    يي اتخاذ كنند كه به خروج از فقر عمومي، ارتقاي سطح ارائة خد            ها  استيس
اگر توسعة مورد نظر اين كشورها ). Robinson, 2015: 3( بينجامد شان يملتقويت اقتصاد 

را به مفهوم رشد اقتصادي در نظر بگيريم، چون رشد اقتـصادي مـستلزم توليـد و مـصرف                   
انرژي است، آنها بايستي براي دستيابي به رشد اقتصادي باال، بـه انـرژي بـه عنـوان موتـور                    

عدم دسترسي بـه انـرژي بـراي تـأمين نيازهـاي كـالن ايـن                . ترسي داشته باشند  توسعه دس 
 كه عبارت است از فقدان دسترسي به منابع انرژي كـافي           شود يمكشورها، فقر انرژي ناميده     

بنابراين، تحقق توسعة مورد نظر كشورهاي در حال توسعه         . و مطمئن براي توسعة اقتصادي    
  . رژي استمستلزم دسترسي آنها به منابع ان
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ي تجديدپذير باشـد، رونـد      ها يانرژاگر منابع انرژي در دسترس و مورد استفاده از نوع           
ي مذكور در دسترس نباشد، كشورهاي در حال        ها يانرژاما اگر   . توسعه مطلوب خواهد بود   

ي فـسيلي خواهنـد     ها  سوختي تجديدناپذير، به ويژه     ها يانرژتوسعه، ناگزير به استفاده از      
 از طريـق تقويـت      توانـد  يمـ ي فـسيلي    ها يانرژد و مصرف منابع انرژي، از جمله        تولي. بود
  . ي اقتصادي، به ارتقاي رشد اقتصادي بينجامدها رساختيز

 را زيـست  محيط انرژي، ظرفيت تخريب   يها يفناورتمامي  واقعيت اين است كه چون      
محـيط زيـست را    زمينـة تخريـب   نفـسه  يفتوسعه ، )50 :1392 همكاران، و ميرزاده( دارند

در خصوص كشورهاي در حال توسـعه، چنـين       ).9: 1388 افتخار جهرمي،  (سازد يمفراهم  
استفاده از انرژي در بسياري از كشورهاي در         دهد يم و تحقيقات نشان     روندي شديد است  

حال توسعه، عامل مستقيم و مهم سطح باالي آلودگي هوا و ساير اشـكال تخريـب محـيط                  
ي در حـال توسـعه بـه    ها دولت از آنجايي كه نياز ).Ahuja et al , 2009: 8(زيستي است 

ي در اين كشورها نيـز روز بـه روز          طيمح  ستيزي  ها يآلودگ،  ابدي  يمانرژي پيوسته افزايش    
  ).27 :1385، همكارانو  عبدلي( ابدي يمافزايش 

، در راسـتاي حمايـت و حفاظـت از محـيط زيـست، اصـول                افتهي توسعهدر كشورهاي   
 محيط زيست، مثل اصل پيشگيري، اصل احتياط و اصل توسـعة پايـدار در               الملل  نيب حقوق

به موجب اين اصول، چنانچـه در       . شود يمي انرژي تا حدود زيادي رعايت       ها  پروژهاجراي  
ي اقتصادي خسارت قابل توجهي به محيط زيـست وارد شـود، بايـستي              ها  پروژهاثر اجراي   

اتخاذ چنين رويكردي بـراي كـشورهاي در        . حدود شود فعاليت اقتصادي مزبور متوقف يا م     
ي جز استفادة گـسترده     ا  چارهآنها نياز به توسعة اقتصادي دارند و        . حال توسعه دشوار است   

ي مذكور، رعايـت  ها دولتبه باور . ي فسيلي ندارندها سوختاز منابع انرژي، به ويژه منابع     
ي اقتـصادي،   ها  تيفعالحدوديت بر   اصول حقوق محيط زيست به دليل ايجاد ممنوعيت يا م         

 كه از آنجايي    كنند يمكشورهاي مذكور چنين استدالل     . مغاير حق توسعة اقتصادي آنهاست    
كه توسعة اقتصادي براي آنها مستلزم افزايش مصرف انرژي است و چون دستيابي به هدف               

 ، بـر تحقـق حـق توسـعة        انجامد يمي كاهش آلودگي، به كاهش مصرف انرژي        طيمح  ستيز
بنابراين به باور آنها، به طـور كلـي در كـشورهاي    . اقتصادي آنها تأثير منفي خواهد گذاشت 

، رعايت اصول حقوق محيط زيست مغاير بـا حـق توسـعة           افتهين  توسعهدر حال توسعه و يا      
  .اقتصادي است
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قضية خليج كنگو، تنش ميان حق توسعة اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و حقـوق               
منابع انـرژي خلـيج كنگـو،       . دهد يمر زمينة حقوق انرژي به خوبي نشان        محيط زيست را د   

پوشش گياهي ايـن    . سازد يمفرصت اقتصادي مهمي براي كشورهاي فقير حاشية آن فراهم          
ـ   . خليج و درختان حاشية آن، منبع تأمين انرژي براي آن كشور است            ، محـيط   سـو   كاما از ي

ي بـازي   ا  گلخانـه ز طريق جذب گازهاي     زيست اين خليج، نقش مهمي در كاهش آلودگي ا        
تصديق و تجويز حق توسعة اقتصادي كـشورهاي حاشـية ايـن خلـيج، بـه معنـاي                  . كند يم

ي حقوق محيط زيست آن منطقه خواهد بود و از سوي ديگر، حفاظت از محيط               انگار  دهيناد
ي كـشورهاي حاشـية آن از منبـع مهـم درآمـد و            سـاز   محرومزيست اين درياچه، به معناي      

   ).Ngosso, 2013: 9(انرژي است 
 به مقولة توسعه، كشورهاي در حال توسـعه         محور  دولتبه طور كلي، بر اساس رويكرد       

 رو  روبـه در حوزة انرژي با چالش دو جانبة حق توسعة اقتصادي و حقـوق محـيط زيـست                  
 از يك طرف آنها به دنبال رشد اقتصادي باال، افزايش درآمد سـرانه، و كـاهش فقـر                 . هستند

 در تحول جهاني بـه      ستيبا يم زمان  همو از سوي ديگر،     ) توسعة اقتصادي (عمومي هستند   
 ,Ahuja et al(مـشاركت كننـد   ) يطـ يمح ستيزتوسعة  (كربن كمي انرژي ها ستميسسمت 

 انرژي زماني محقق خواهد شد كـه  الملل نيبي حقوق ها آرماناگرچه اهداف و  ).1 :2009
 به هر دو هدف با توجه به ظرفيت         زمان  همد، اما دستيابي     محقق شون  زمان  همهر دو هدف،    

در اين صـورت كـشورهاي      .  در عمل دشوار است    افتهين  توسعهكشورهاي در حال توسعه و      
ي طـ يمح  ستيزمذكور بايستي بين دو هدف متعارض توسعة اقتصادي و رعايت مالحظات            

ق بر برخورداري از محيط     حق بر توسعه نسبت به ح     از آنجايي كه    . اولويت را به يكي دهند    
 اقتـصادي  توسـعة  ،)7: 1388افتخار جهرمي،   ( تري برخوردار است  مزيست سالم از قوام ك    

بـا اهـداف     زيست محيط حفاظت از  اينكه نه باشد، يطيمح  ستيز الزامات منطبق با  بايستي
 يكـشورها امـا   ) 291: 1395 ، همكاران وي  آباد  رمضاني قوام (توسعة اقتصادي منطبق باشد     

 عمـدتاً  يهـا   نـه يهز واسـطة  بـه  هـستند،  ياقتصاد رشد خواستار عمدتاً كه ر حال توسعه  د
ـ ز طيمحـ  ياستانداردها تيرعا به يتر  كمتمايل   آن نيسنگ : 1389شـهبازي،   (دارنـد    يستي
؛ )Ngosso, 2013: 4(و همواره به دنبال اولويت اول، يعني توسـعة اقتـصادي هـستند    ) 33

تي حق دارد با اتكا به قواي خود و بدون خدشه به حقوق ساير              هر دول چرا كه به باور آنها،      
بـا ايـن برداشـت،      ). 11 :1384 فلدرن، هوهن (، توسعه يابد  داند يم، به هر نحو كه      ها  دولت
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براي كشورهاي در حال توسعه، دستيابي به حداقل ميزان توسـعة الزم بـراي ادامـة حيـات                  
  . دارداقتصادي كشور بر حفاظت از محيط زيست اولويت 

  به مثابه حق بشري توسعه بر حق. 2. 2
 و  شود يمتأمين بسياري از نيازهاي اولية بشري از طريق دسترسي به خدمات انرژي محقق              

فقدان دسترسي به خدمات مدرن انـرژي، مـانعي جـدي بـراي تحقـق توسـعة اقتـصادي و               
راد اگـر محـور و صـاحب حـق توسـعه، افـ       .Ambihaipahar, 2014: 1)(اجتماعي است 

 انرژي بايستي به سمت تحقـق هـدف دسترسـي           الملل  نيب، حقوق   ها  دولتانساني باشند نه    
ـ  افراد بشري به خدمات مدرن انرژي باشد؛ چرا كـه            تك  تك  تحقـق بـسياري از      شـرط   شيپ

 ,Tully(حقوق مدني، سياسي، اقتصادي اجتماعي و فرهنگـي دسترسـي بـه انـرژي اسـت      

ي، ارتبـاط مـستقمي بـا كـاهش فقـر عمـومي دارد       دسترسي به خدمات انرژ). 547 :2006
)Bradbrook, 2006: 1 .( انرژي در راسـتاي بهبـود   الملل نيببا درك چنين اهميتي، حقوق 

  شرايط زندگي و رفاه افراد بشري، بر اشخاص فاقد دسترسـي بـه خـدمات انـرژي تمركـز                   
يكي و اقتصادي واژة دسترسي، أعم از دسترسي فيز). Wieczorek-Zeul, 2008: 10(دارد 
  ؛ به ايـن معنـا كـه انـرژي بايـستي بـه لحـاظ فيزيكـي،         )Ambihaipahar, 2014: 2(است 

 1همواره در دسترس افراد انساني قرار داشته باشد و به لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صـرفه                
  . باشد

به لحاظ تاريخي، نخستين بار به طور ضمني در ميثـاق حقـوق اقتـصادي، اجتمـاعي و                  
 مقولة دسترسي به خدمات انرژي به عنوان يكي از مـصاديق حقـوق بـشر مطـرح                  فرهنگي،

همة افراد انساني حق بر برخورداري از استاندارد كـافي  «: دارد يم آن مقرر  11) 1(مادة  . شد
زندگي در زمينة بهداشت و رفاه خود و خانوادة خود شامل غـذا، لبـاس، مـسكن، مراقبـت          

مطابق با نظر كميتة ميثاق، ايـن حـق شـامل           . ا دارند پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري ر     
، گرمـايش و    وپـز   پخـت دسترسي مستمر به انرژي، به ويـژه انـرژي الكتريـسيتة الزم بـراي               

 ميثاق، حـق همگـان   15)  ب-1(افزون بر اين، مادة ). Tully, 2006: 538(روشنايي است 
 شـامل   توانـد  يمـ  كـه    سـد شنا يمـ ي علمي را به رسـميت       ها  شرفتيپي از منافع    مند  بهرهبه  
در ادامه، اين حق بـه      . ي از خدمات انرژي نيز باشد     مند  بهرهي رخ داده در حوزة      ها  شرفتيپ

                                                                                                                                            
1. Affordable 
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آن در خـصوص حقـوق بـشر، منـشور          . سـه . ي، مثل اعالمية آ   ا  منطقهطور ضمني در اسناد     
 و پروتكـل الحـاقي بـه كنوانـسيون آمريكـايي حقـوق بـشر                ها  خلقآفريقايي حقوق بشر و     

   ).Solis, 2014: 55(شد منعكس 
 هـيچ گونـه فـصل خاصـي بـه           1)1992 (21ي مذكور، در آجنـدي      ها  شرفتيپبا وجود   

موضوع انرژي اختصاص نيافت و همچنين در اهداف توسـعة هـزارة سـازمان ملـل متحـد                  
با وجود اين، به باور گروه كاري وهـاب         .  اشارل صريحي به انرژي انجام نگرفت      2 )2000(
ي المللـ   نيبه خدمات مدرن انرژي به طور اساسي با دستيابي به اهداف             دسترسي ب  3)2002(

از نظر كـارگروه مـذكور،    ).Solis, 2014: 58(توسعه مندرج در اعالمية هزاره ارتباط دارد 
 4. بدون دسترسي كافي به خدمات انـرژي محقـق شـود           تواند ينمهيچ يك از اهداف هزاره      

ت بـراي تحقـق حقـوق بـشر و دسـتيابي بـه              فقدان دسترسي به خدمات انرژي مانعي سخ      
از آن تاريخ به بعـد،  ). Ambihaipahar, 2014: 1(اهداف اعالمية هزارة سازمان ملل است 

 برخورداري كامـل از     شرط  شيپي به عنوان يك     ا  ندهيفزادسترسي به خدمات انرژي به طور       
 سازمان ملـل،  ، گروه تخصصي2010ي كه در آپريل  ا  گونهحقوق بشر قلمداد شده است؛ به       

.  را از دبير كل درخواست كرد2030تحقق دسترسي جهاني به خدمات مدرن انرژي تا سال        
در اين راستا، سازمان ملل متحد، حتي تا جايي پيش رفت كه اعالم كرد دسترسي به انرژي                 

 . سازد يمنقشي محوري و اساسي در تحقق توسعة پايدار فراهم 

ي تحقق مصاديق حقـوق بـشري، از جملـه حـق بـر      در حالي كه دسترسي به انرژي برا    
ـ تاكنون دسترسي به آن مستقالً و مستقيماً در اسناد          توسعه ضروري است،     ي جـزء   المللـ   نيب

در واقـع، بـا وجـود       ). 32: 1391 ،فـر  يسـوادكوه (مصاديق حقوق بشر شناخته نشده است       
 را دهـة    2024تا   2014، دهة   2013اينكه قطعنامة مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال          

 ناميد، هنوز بين دسترسي به خدمات انرژي و نظام حقـوق بـشر              5»انرژي پايدار براي همه   «
                                                                                                                                            
1. United Nations Conference on Environment & Development, AGENDA 21, Rio de 

Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. 
2. General Assembly, United Nations Millennium Declaration, Fifty-fifth session Agenda 

item 60 (b), 18 September 2000. 
3. WEHAB: Framework for Action on Energy (2002 ) 

 ي ارتقا.1: متمركز استد كه روي سه هدف مرتبط با هم كر را مطرح »انرژي پايدار براي همهايدة «  متحد، سازمان ملل.4
   . تجديدپذيريها ي افزايش استفاده از انرژ.3؛ ي انرژيي ميزان كاراة توسع. 2؛ دسترسي جهاني به خدمات مدرن انرژي

5. Sustainable Energy For All (SEFA) 
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يي كـه  ها تالشالبته نبايستي از  ).Muigua, 2013: 67( وجود ندارد آور الزامارتباط كافي و 
ذ اتحادية اروپا در حال اتخا. ي در اين خصوص انجام شده است، غافل شد       ا  منطقهدر سطح   

 حق بنيادين شـهروندان  ستيبا يماين رويكرد است كه دسترسي به انرژي مقرون به صرفه،   
اتحادية اروپا قلمداد شـود و در اصـالحات بعـدي منـشور اتحاديـة اروپـا گنجانـده شـود                     

)Aviles, 2012: 8.(  ،تا مقولة حقوق بشر را با انرژي كوشد يماتحادية اروپا با اين اوصاف 
رهبري اتحادية اروپا در وارد  ).Council Of The European Union,2012: 2(ادغام كند 

 نقـش آن اتحاديـه را       گمان يبساختن حق دسترسي به انرژي به قلمرو حقوق بنيادين بشر،           
   .در ترويج حقوق بشر ارتقا خواهد داد

  انرژيالملل نيب حقوق ه توسعه در حوزلزوم تغيير الگو در زمينه. 3

 انـرژي حـاكم     الملل  نيبي طوالني در حوزة حقوق      ها  مدتتصادي براي   مالحظات صرفاً اق  
، اتخـاذ رويكـرد صـرفاً اقتـصادي و     رسـد  يمـ بـه نظـر   ). Tully, 2006: 547(بوده اسـت  

 در بلندمـدت مـشكالت      توانـد  ينمـ  به جايگـاه انـرژي در رونـدهاي توسـعه،            محور  دولت
، نـه تنهـا در عمـل بـه          ها  دولتبين  اتخاذ اين رويكرد در روابط      . ي را حل كند   افتگين  توسعه

ي را نيز افـزايش     طيمح  ستيزي  ها  چالشي و فقر نينجاميده است، بلكه       افتگين  توسعهكاهش  
 و هـم در جوامـع در حـال          افتـه ي توسـعه  كه هم در جوامع      دهد يمشواهد نشان   . داده است 

 اند  شدهت   قرباني تخريب محيط زيس    نيتر  بزرگي فقير و محروم از انرژي،       ها  گروهتوسعه،  
)Ruppel , 2009: 103 .( ي در حال توسعه براي دستيابي ها دولتدر سه دهة اخير، تالش

به توسعه از كانال افزايش استفاده از منابع طبيعـي انـرژي و تنظـيم مقـررات دسترسـي بـه                     
چـرا كـه   ؛ )Solis, 2014: 77(خدمات مدرن انرژي در مبارزه با فقر به نتيجه نرسيده است 

ي انرژي را صرفاً از منظر توسعة       ها  استيسمذكور در راستاي رسيدن به توسعه،       ي  ها  دولت
 كه در نتيجه، آثار منفي حقـوق بـشري بـه بـار آورده        اند  كرده پيگيري   محور  دولتاقتصادي  

 .است

، پيـشرفت   انـد   داشتهي كه روي موضوعات مربوط به انرژي تمركز         الدول  نيبي  ها  سازمان
ي حقوق بـشري بتواننـد      ها  سازمانشايد  . اند  داشتهي به انرژي    اندكي در بهبود سطح دسترس    

؛ زيـرا محـور توسـعه در الگـوي     )Bradbrook, 2006: 20( باشـند  تـر  موفـق در اين زمينه 
يي اسـت كـه جنبـة انـساني       هـا   شـاخص ، صرفاً دولت بوده و مبتني بر ارتقـاي          محور  دولت
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 اقتصادي، با كرامـت و ارزش  همچنين طرح حق دسترسي به انرژي در قالب توسعة   . ندارند
ذاتي افراد انساني مطابق نيست؛ چرا كه موجوديت و نيازهاي بشري را صرفاً در حد كااليي         

بنـابراين، در   . كنـد  يمـ ي مادي و مالي قابل سنجش اسـت، ارزيـابي           ها  شاخصكه براساس   
در مـسير ادغـام حقـوق بـشر در رونـدهاي             موانعي   هنوز،  محور  دولتچهارچوب رويكرد   

   ).et al, 2010: 4 McInerney(وسعة انرژي وجود دارد ت
بنابراين، نوعي تغيير الگو در زمينة توسعه از رويكرد صرفا ً اقتصادي مبتنـي بـر تـأمين                  

 ,Solis(نيازهاي اساسي، به رويكرد انساني كه شامل ابعاد اجتماعي نيز باشـد، الزم اسـت   

ين تحقق توسـعه، حـق بـر توسـعه بـه      زمان آن فرا رسيده است كه براي تضم ).62 :2014
 اتخـاذ  ).Shankar et al, 2013: 220(عنوان حقي بشري نيز مـورد شناسـايي قـرار گيـرد     

 افراد انساني را محور     تواند يم سو  كرويكرد حقوق بشري به مسئلة دسترسي به انرژي، از ي         
ن را  در تـضمين تحقـق آ     هـا   دولـت روندهاي توسعه قرار دهد و از سوي ديگـر، تعهـدات            

 مثابه به تواند يم توسعه به بشري حقوق رويكرد). 32: 1391 ،فر يسوادكوه( كند   تر  برجسته
ز ا). 25 :1387 ،نـژاد  ييرضـا  (گـردد  اعمـال  نيز بشر حقوق آن در كه شود ي فرض ا  توسعه

 مبني بـر    ها  دولتنتايج اتخاذ رويكرد حقوق بشري به مقولة انرژي، ايجاد تعهد سلبي براي             
ت و ممانعت از تحقق اين حق و ايجاد تعهد ايجابي مبني بـر تـدارك تـسهيالت                  عدم دخال 

 روندهاي توسـعه    به سخن ديگر،  . الزم براي ارتقاي سطح دسترسي همگاني به انرژي است        
ي پيموده شود كه نه تنها تأثيرات منفـي بـر           ا  گونهدر زمينة انرژي از طرف دولت بايستي به         

ي حقـوق بـشري برجـاي       هـا   دهياواند آثار مثبتي در تحقق      حقوق بشر نداشته باشد، بلكه بت     
 - در خصوص پرهيز از آثار منفي، بايستي چرخة انرژي تحت كنترل قرار گيرد تـا              . بگذارد

ي انرژي نيز   ها  استيساز آثار مثبت    . ي جلوگيري شود  طيمح  ستيز از آثار منفي     -براي مثال 
ـ  . افزايش ميزان دسترسي به انرژي پايدار باشـد        ي انـرژي سـبز و      هـا  يفنـاور ن بـاره،    در اي

ي ها  شاخصي انرژي پايدار به عنوان معيارهاي توسعة انساني است كه           ها  هيرو و   ها  استيس
آن به ترتيب، توسعة همكاري بـراي فنـاوري سـبز و تـدارك انـرژي تجديدپـذير قلمـداد                    

   ).et al, 2010: 68 McInerney (شود يم
 انرژي، نخست بايد بازتعريفي از      الملل  نيب حقوق   بنابراين، براي تغيير الگوي موجود در     

توسعه بايستي چنان تعريف شود كه هم بعد اقتصادي و هم بعـد             . مفهوم توسعه انجام شود   
ي در حـال توسـعه در قبـال         ها  دولتبعد اقتصادي توسعه مستلزم حق      . انساني را دربرگيرد  
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ي توسـعة اقتـصادي     هـا   خترسـا يز است كه به موجـب آن بايـستي          افتهي توسعهي  ها  دولت
 هـا   دولـت  شكل بگيرد تا همة      افتهي توسعهي  ها  دولتكشورهاي در حال توسعه با مشاركت       

در فرايندهاي توسعه از فرصتي برابر در ايجاد حداقل نيازهاي مادي اولية شـهروندان خـود         
يل ي بنيادين متما  ها يآزادبعد بشري توسعه به سمت تحقق حقوق بشر و          . برخوردار باشند 

 ).Ngosso, 2013: 4(است؛ يعني فرايندهاي توسعه بايستي آثار حقوق بشري داشته باشد 

به سخن ديگر، دولت بايستي توسعة اقتصادي خود را با لحاظ توسعة انساني جامعه محقق               
. سازد تا توسعة آن كشور تأثير مثبتي بر تحقق حقوق بـشر شـهروندانش نيـز داشـته باشـد                   

ت به توسعه بايستي لزوما شامل هر دو بعد شود و توسعه، تلفيقـي از          بنابراين، رويكرد درس  
  .  و بشرمحور باشدمحور دولتتوسعة 

ضـمن شناسـايي حـق      يي اتخاذ شـود كـه       ها  استيسدر راستاي اين تغيير الگو، بايستي       
ي در حال توسعه، حق افراد بشري بـر توسـعه           ها  دولتاستفادة فزاينده از منابع انرژي براي       

ب افزايش ميزان دسترسي به خدمات انرژي و حق بر زندگي در محيط زيست سـالم                در قال 
اوالً، بايـستي تفكيكـي ميـان       : در اين باره، راهكارهاي متعددي متـصور اسـت        . محقق شود 

ي زيستي گريزپـذير    ها يآلودگ و   1)معيشتي آلودگي(ي گريزناپذير   طيمح  ستيزي  ها يآلودگ
يي هستند كه ادامة حيات انـساني، بـه ويـژه در            ها يودگآلدستة اول،   .  انجام شود  2 )لوكس(

كشورهاي در حال توسعه بدون آنها ممكن نيست و ايـن نـوع آلـودگي و تخريـب محـيط                    
يي هستند كه   ها يآلودگولي دستة دوم،    . زيست براي تحقق حداقل توسعه گريزناپذير است      
. اب واقـع شـوند     مـورد اجتنـ    تواننـد  يمـ بدون كاسـتن از حـداقل اسـتانداردهاي زنـدگي           

ي دستة اول با لحاظ نياز شديد كشورهاي در حال توسعه به منابع             طيمح  ستيزي  ها يآلودگ
ي هـا  يآلـودگ ي اوليـة توسـعه قابـل گذشـت اسـت ولـي           هـا   رساختيزانرژي براي ايجاد    

ي دستة دوم، هر چند براساس حق توسـعة دولتـي قابـل پـذيرش اسـت ولـي                   طيمح  ستيز
  .  توسعه در مفهوم حق بشري استگريزپذير بوده و مغاير با

البته بايد توجه داشت به محض اينكه كـشور در حـال توسـعه بـه سـطح مشخـصي از                  
 كـاهش   رفتـه   رفتـه ي نوع اول را نيـز       طيمح  ستيزي  ها يآلودگكارايي انرژي رسيد، بايستي     

ند دهد؛ زيرا زماني كه كشورهاي مذكور بتوانند نيازهاي مادي اولية جامعة خود را محقق كن              
                                                                                                                                            
1. Subsistence Pollution 
2. Luxury Pollution 
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ي انرژي مغاير بـا اصـول محـيط         ها  استيسو به سطح كافي از توسعة اوليه برسند، نبايد به           
 از توسعة صرفاً اقتصادي به سوي توسعة جامعي         رفته  رفتهآنها بايد   . زيست خود ادامه دهند   

در اين راستا، آنها ديگر نبايستي اولويت را به . كه شامل ابعاد انساني نيز باشند، حركت كنند    
اصـالح  ي طبيعـي خـود بدهنـد، بلكـه بايـد از طريـق               هـا   هيسرماتفاده از منابع انرژي و      اس

ي تجديدپذير، در راستاي تحقـق      ها يانرژالگوهاي نامطلوب در چرخة انرژي و استفاده از         
ي ناشي از اسـتفاده از  طيمح ستيزي ها خسارتحق افراد بشري به توسعه باشند و از ايجاد         

رونـد حركتـي مـذكور در زمينـة         ). 24: 1388افتخار جهرمي،   (ند  منابع انرژي خودداري كن   
توسعة جامعي كه شامل ابعاد حقوق بشري       به سوي   توسعة صرفاً اقتصادي    حقوق انرژي از    

  .نيز باشد، در راستاي تحقق اهداف اعالمية هزاره است
  نتيجه 

ـ   در عرصـة ملـي و      ها  دولتي اساسي   ها  تياولوامروزه توسعه يكي از نيازها و        ي المللـ   نيب
حق «ي، تكامل يافته و به دو شكل الملل نيباين مفهوم در گذر زمان در بستر تحوالت   . است
حق بر  «، و   افتهي توسعهي  ها  دولتي در حال توسعه در قبال       ها  دولت، به عنوان حق     »توسعه
در رويكـرد اول،    .  نمايـان شـده اسـت      ها  دولت، به عنوان حق افراد انساني در قبال         »توسعه

ي اقتصادي، همچون رشد اقتـصادي و درآمـد سـرانه ارتبـاط     ها شاخصوسعه با مفاهيم و     ت
ي اقتصادي، ها شاخصي داشته و در كنار    ا  گستردهولي در رويكرد دوم، توسعه مفهوم       . دارد

  . رديگ يدربرمي انساني، همچون سطح بهداشت، رفاه و آموزش را نيز ها شاخص
 بعد اقتصادي، عامل دسترسي به منابع انـرژي و          ي تحقق توسعه در   ها  شرط  شيپيكي از   

ي در حال توسعه با تكيه بر مفهوم توسعة اقتـصادي بـه مثابـه               ها  دولت. استفاده از آنهاست  
ي توسعة خود را اتخاذ     ها  استيس مستقالً   تواند يمحقي دولتي كه بر اساس آن هر كشوري         

ي هـا   دولتاين تمايل فزايندة    . نندك يمكند، به سوي استفادة فزاينده از منابع انرژي حركت          
ـ زدر حال توسعه به تحقق توسعة اقتـصادي، در عمـل بـه بـروز آثـار           ي منفـي  طـ يمح ستي

، عمـدتاً از نـوع      دهـد  يمـ ي كه در كشورهاي در حـال توسـعه رخ           ا  توسعه؛ زيرا   انجامد يم
ــست و   ــدار ني ــروژهتوســعة پاي ــا پ ــتانداردهاي  ه ــدون لحــاظ اصــول و اس ــصادي ب ي اقت

ي در حـال توسـعه بـا چـالش      هـا   دولـت در چنين وضـعيتي،     . شود يمي انجام   طيمح  ستيز
 كه ايـن كـشورها در       شوند يم رو  روبهانتخاب ميان حق توسعه يا حفاظت از محيط زيست          
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عمل، به دليل فقر شديد اقتصادي و در خطـر بـودن حيـات اقتـصادي كـشور، متمايـل بـه                  
، آلودگي  ها  جنگلنابودگي  . يطيمح  ستيزي  ها  تياولوانتخاب حق توسعه هستند تا رعايت       

ي فسيلي كه در    ها  سوختي ناشي از استفادة گسترده از منابع        ا  گلخانههوا و انتشار گازهاي     
 طيمحـ ي روشـن آثـار      هـا   نمونـه ، از   انجامد يمنهايت به بروز پديدة تغييرات آب و هوايي         

ايـن آثـار تـا      .  اسـت  توسـعه  حـال  در يها  دولت توسط توسعه حق عمالا از يناش يستيز
حدودي نتيجة روندهاي توسعة ناپايدار در كشورهاي در حال توسعه است كه گسترة آثـار               

  .  آن، جهاني است
ـ پاما در گذر زمان به اقتضاي        ي رخ داده در حـوزة حقـوق بـشر، برداشـت            هـا   شرفتي

به موجب اين برداشـت،     . ديگري از مفهوم توسعه با نام حق بر توسعه نيز مطرح شده است            
ـ اولودر روندهاي توسعه بايستي به الزامـات و            . ي حقـوق بـشري نيـز توجـه شـود          هـا   تي

  به سخن ديگر، از آنجايي كه تحقق بـسياري از مـصاديق حقـوق بـشر، از جملـه حـق بـر                       
ي حوزة انرژي   ها  استيستوسعه مستلزم دسترسي به خدمات مدرن انرژي است، روندها و           

توسعة اقتـصادي، توسـعة بـشري را نيـز محقـق            بايستي چنان پيموده شود كه ضمن تحقق        
  . سازد

ـ با يم انرژي،   الملل  نيببراي حل چالش توسعه در زمينة حقوق          تغييـر الگـويي در      ستي
به سخن ديگـر، بايـد بـه الگـويي       . اين حوزه رخ دهد تا اهداف هر دو رويكرد محقق شود          

 نيز محقق   ها  نسانا، حق بر توسعة     ها  دولتروي آورد كه ضمن تحقق حق توسعة اقتصادي         
الزمة اين امر با لحـاظ وضـعيت خـاص كـشورهاي در حـال توسـعه، بـازنگري در                    . شود
ي انرژي است؛ بدين معنا كه نخـست بايـد اجـازة اسـتفاده از منـابع انـرژي بـه                     ها  استيس

ي غيـر ضـروري     طيمح  ستيزي  ها يآلودگكشورهاي در حال توسعه، البته با پرهيز از ايجاد          
ي مذكور از طريق افزايش كارايي انرژي قـادر بـه           ها  دولته محض اينكه    سپس ب . داده شود 

ي سـابق انـرژي     ها  استيسي اولية اقتصادي كشور خود شد، بايستي در         ها  رساختيزايجاد  
ي توسـعة  ها شاخصي به بخش تياولودر اين راستا، بايستي از طريق . خود تجديد نظر كنند  

 توسعة اقتصادي بـه سـوي توسـعة بـشري     ي اقتصادي صرف، ازها شاخصانساني به جاي  
 بايد با تضمين دسترسي همگاني به خـدمات مطلـوب           ها  دولتدر اين مرحله،    . حركت كند 

در چنـين صـورتي حقـوق       .  تحقق ساير مصاديق حقوق بشري نيز شـوند        ساز  نهيزمانرژي،  
  . انرژي در راستاي اهداف اعالمية هزارة سازمان ملل قرار خواهد گرفتالملل نيب



  1397ستان زمو  ، پاييز2 ره، شما4 ه، دور   مطالعات حقوق انرژي424
 

  نابعم
  يفارس) الف

  ها كتاب) 1
 سيد: تحقيق و ترجمه .ياقتصاد الملل  ني ب حقوق ).1384(آيگناتس   فلدرن، زايدل هوهن . 1

  .دانش شهر تهران، انتشارات زماني، قاسم
  ها مقاله) 2
ـ ز طيمحـ  بشر، حقوق«). 1388 (گودرز ،يجهرم افتخار. 2 ـ پا ةتوسـع  و ستي  ةمجلـ . »داري

  .24-7ص  ،50 ةشمار ،يحقوق قاتيتحق
ـ  پا ةتوسـع «). 1395(، حسن   فرد  قي شف ن؛يمحمدحس ،يآباد  رمضاني قوام . 3  بـر  حـق  و داري

، 5 ة، دور يجهـان  اسـت ي س ةفـصلنام . »نـده ي آ يهـا   انداز نـسل    چشم: سالم ستيز طيمح
  .271-241 ص ،1 ةشمار

 ة، شمار ي دادرس ةمجل. » و حقوق بشر   ي به انرژ  يدسترس«). 1391 (ي ضح فر، يسوادكوه. 4
  .32-27ص.،96

 ةمجلـ . »الملـل   ني توسعه در حقوق ب    يداري پا اي داريپا ةتوسع«). 1389 (آرامش ،يشهباز. 5
  .139-125 ص ،42 ةشمار ي،الملل ني بيحقوق

 ،اسـت يس و حقوق ةدانشنام. »توسعه بر حق مفهوم بر يتأمل«). 1387 (رجيا نژاد، ييرضا. 6
  .34-13  ص،10 ةشمار

 يةنـشر . »ستيز طيمح و توسعه ،يانرژ«). 1385 (ريار، ام  دق ي محمد ؛ي عل محمد، يعبدل. 7
  .29-11 ص ،26 ة، سال دهم، شمارراني ايانرژ

ـ ز طيتعامل حق بر محـ    « .)1392 (ماي، س فر ي سپهر ؛ نادر رزاده،يم. 8  بـر  حـق  و سـالم  ستي
  .69-37، ص 4 ة، سال دوم، شماري مطالعات حقوق بشر اسالمةفصلنام. »بهداشت

  يسيانگل )ب
9. Ahuja, Dilip and Marika Tatsutani, (2009), «Sustainable energy for 

developing countries», Surveys and Perspectives Integrating 

Environment and Society, Vol.  2, No. 1. 

10. Ambihaipahar, Ashvini,( 2014), «Access to Energy: A Human Right?» , 

International Development Law.  



  425    الملل انرژي  در گستره حقوق بيني بشريمثابه حقّ بهحق بر توسعه 
 

11. Aviles, Luis A.( 2012), «Electric Energy Access in European Union 

Law: A Human Right?», The Columbia Journal of European Law Online, 

No19. 

12. Bradbrook, Adrian. J, (2006), «Access to Energy Services in a Human 

Rights Framework«, Human Rights Quarterly; Vol.28, No.2. 

13. Concept of Economic Development and Its Measurement. available at: 

shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/12950/11/11_chapter%203.p

df 

14. Council Of The European Union, (2012), EU Strategic Framework and 

Action Plan on Human Rights and Democracy, Luxembourg. 

15. Economic Development: Overview .available at: https://econ.nyu.edu/ 

user/debraj/Courses/.../Notes/RayCh2Update.pdf  

16. General Assembly, United Nations Millennium Declaration, Fifty-fifth 

session Agenda item 60 (b), 18 September 2000. 

17. Lankford, McInerney Siobhán and Hans-Otto Sano, (2010), «Human 

Rights Indicators in Development», Human Rights Indicators in 

Development , (2013),The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank. 

18. Muigua, Kariuki,(2013),« Access to energy as a constitutional right in 

Kenya».  

19. Ngosso, Thierry, (2013), the Right to Development of Developing 

Countries: An Argument against Environmental Protection? , Catholic 

University of Louvain, Public Reason 5 (2): 3-20.  

20. Oduwole, Olajumoke O. (2014), .International Law and The Right To 

Development: A Pragmatic Approach for Africa, International Institute of 

Social Studies, The Hague, The Netherlands. 

21. Robinson, (2015), .« Mary International Energy Agency: Inaugural Big 

Ideas Seminar», Keynote Speech, 3rd November, Paris. 

22. Ruppel, Oliver C, (2009),«Third-generation human rights and the 

protection of the environment in Namibia», in: Human Rights and the 

Rule of Law in Namibia, 2nd Edition. 



  1397ستان زمو  ، پاييز2 ره، شما4 ه، دور   مطالعات حقوق انرژي426
 

23. Shankar, Uday and Surendra Sharma, (2013), «Access to Energy: 

Looking through the Prism of Human Rights- Indian Experience», the 

Journal of Energy and Development, Vol. 38, No. ½. 

24. Solis, Samonte and Manuel peter,( 2014), «from right to light: a human 

rights-based approach to universal access to modern energy services», a 

thesis submitted for the degree of doctor philosophy, University of 

Adelaide. 

25. Subedi, S.P., (2006), International economic law, Section A: Evolution 

and principles of International economic law, revised version. 

26. Third World Network (TWN),(2016), Climate talks close with 

developing countries calling for strong pre 2020 action, Marrakech. 

27. Tully, Stephen R., (2006), «the Contribution of Human Rights to 

Universal Energy Access», Northwestern Journal of International Human 

Rights, Vol. 4, Issue 3. 

28. United Nations Conference on Environment & Development, (1992), 

AGENDA 21, Rio de Janerio, Brazil. 

29. Wieczorek-Zeul, Heidemarie, (2008), “Applying human rights in 

practice, Fact sheets on a human rights-based approach in development 

cooperation”, Federal Minister for Economic Cooperation and 

Development. 

  


