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  چكيده
الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوي است كه قواعد آمرة  روند توسعة تدريجي حقوق بين     

حول بزرگ، نقش با اين ت. گيرد  رنگ و بوي حقوق بشري ميرفته رفتهالملل  حقوق بين
از سويي، . المللي همچون اوپك در امر توسعه و كاهش فقر درخور توجه است هاي بين سازمان

كند، نقش  به جهت اينكه بهبود حقوق بشر محيط مناسبي براي توسعة اقتصادي را فراهم مي
 و مقالة پيش رو، با مفروضات باال. شود تر مي اوپك در قامت يك سازمان اقتصادي نيز پررنگ

با مالحظه موجبات پايبندي اوپك به رعايت حقوق بشر، به بررسي رويكرد هنجاري و عملي 
هاي تجاري و چه  رسد كه اوپك، چه در قالب شركت پردازد و به اين نتيجه مي اين سازمان مي

، از توجه حالالمللي، ملزم به رعايت حقوق بشر است؛ اما در عين  هاي بين در قالب سازمان
 .هاي مختلف حقوق بشر غافل بوده است به همه نسلتوأمان 

  
   واژگان كليدي

  ).OFID(المللي اوپك  المللي، صندوق توسعة بين حقوق بشر، سازمان بيناوپك، توسعة پايدار،      
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  مقدمه
   .اند شده فراگير بشر زندگي در حقوقي  مفاهيم،امروزه در پرتو گسترش روابط اجتماعي

 حدود بشر حقوق جهاني ةاعالمي با توجه به اينكه. استوق بشر يكي از اين مفاهيم، حق
   متحد ملل سازمان عمومي مجمع طرف از تأييد و تصويب از پس سال شصت

  است  كرده كسب را عرفي الملل بين حقوق ها، وضعيت دولت ةهم سوي از تقريباً و
as cited in Sharifi tarazkoohi: 1391) In Donnelly study(شماري از امروزه يگر سو،د  و از 

 ةجنب بايستي نيز ها آن هاي حل راه كه اند يافته جهاني و فراگير ةوجه المللي، بين معضالت
 ةتوسع بستر در همچنين و داليل اين لحاظ با .)(Bradlow et al., 1995: 415باشند  داشته جهاني

 هاي سازمان بلكه ،الملل بين قوقح اصلي تابعين عنوان به ها دولت تنها نه المللي، بين بازيگران
 عهده بر را بشر حقوق از حمايت مسئوليت ،المللي بين يكي از بازيگران عنوان نيز به المللي بين

  .)Kinley, 2006: 358(بيايند  ها دولت ياري به بايد و داشته

نقش  ،11 نفت و گازةهاي اقتصادي فعال در حوز هاي اقتصادي، سازمان در ميان سازمان
، به ارتباط انرژي و كاهش فقر. نياز دارند مي در امر توسعه از طريق تأمين انرژي موردمه

تواند   تأمين انرژي مي كهطوري  به؛ است شده جهاني به رسميت شناختهةتوسط جامعتازگي 
 هاي حقوق بشر، ازجمله حقوق كار، بهداشت، سطح به كاهش فقر و تحقق بسياري از مؤلفه

 به خدمات انرژي،  نداشتن دسترسي، ديگرياز سو. دبينجاموپرورش  زشمناسب زندگي و آمو
يكي از اين  .)Bradbrook et al., 2006: 389-415( گردد كه مردم در فقر زندگي كنند موجب مي

 اوپك. است حقوق بشر دارد، اوپك ة نفت كه نقش مهمي در زمينةهاي فعال در زمين سازمان
 متحد، ملل سازمان در آن جايگاه دليل به اما شد، ايجاد اقتصادي داليل به ،اول ةدرج در

 مسئوليت، آنجاكه از  برخي بر اين باورند كه.بپذيرد را بشردوستانه هاي بايستي مسئوليت
 البته ؛است اوپك عملكرد در ها اولويت از يكي ندرت بشر به حقوق است، غيرمستقيم مسئوليت
 دارد، را بشر حقوق از پاسداري ئوليتمس اوپك كه شود مشخص است ممكن كه درحالي
 همچنين اوپك .)jhumunc, 2017: 3( نيست مشخص قانون اين اجراي چگونگي و اندازه
 برخي .)Cuervo, 2008: 484( كند ايفا جهان  زيستتواند نقش مهمي در تأمين حفظ محيط مي

 ه حقوق بشر ندارند توجه كافي ب، اوپكازجمله ،هاي نفت و گاز ديگر بر اين باورند كه شركت
-https://www.ihrb.org/uploads/reports/EC-Guide_OG( تواند آثار منفي داشته باشد كه اين مي

04_Part-2.pdf( .ةموجب ماد به) المللي انرژي با سيستم ملل  هاي بين  منشور، سازمان52) 1
 دام در راستايملزم به اق بزرگ متحد ملل سازمان از بخشي عنوان متحد پيوند خورده و به

فصل اول منشور ملل متحد، ) 1 (ةاز ماد) 3( بند  كهطوري ند؛ بههست سازمان كلي هاي اولويت
                                                            

1. Oil and Gas (O&G) 
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عنوان يك هدف اصلي سازمان ملل متحد را مورد شناسايي  صراحت تقويت حقوق بشر به به
راي اي، دا الملل، اعم از عرفي و معاهده به دليل اينكه حقوق بينحال،  درعين. دهد قرار مي

يك  هيچاز اين رو ، است االتباع الزمالملل   تابعان حقوق بينةقواعد بنياديني است كه براي كلي
عنوان يك   حقوق بشر، به1الشمول عامتواند از رعايت تعهدات  الملل نمي از تابعان حقوق بين

  حقوق بشر جهانية اعالمي،از طرفي . توجيه، امتناع ورزدة، هرچند با ارائناپذير جدايي ةمجموع
الملل را مكلف به رعايت مندرجات  ها و ساير تابعان حقوق بين  دولتتمامي ،با ويژگي عام

المللي نيز موظف به ايجاد شرايط الزم  هاي بين بر اساس اين اعالميه، سازمان. نمايد خود مي
  .)111: 1386تاموشات، ( هستند حقوق بشر ةبراي ترويج، رعايت و توسع

 مورد در اوپك رويكرد كه شود مطرح مي اساسي پرسش اينگفته،  پيش بطالبا توجه به م
 اين پايبندي مبنايزمينه  همين است؟ در بوده چه عمل و نظريه در بشر حقوق از حفاظت
 با اينكه اوپك كه است فرضيه اين ها بيانگر بررسي چيستند؟ بشري حقوق الزامات بر سازمان

 اقتصادي سازمان يك از ، بيشتراست اقتصادي از لحاظ ركزمتم المللي بين هاي سازمان شمار در
 فرضيه، داليل اين آزمودن منظور به. است مسئوليت داراي بشر حقوق قبال در و كند مي عمل

 و نظريه در راستاي رعايت حقوق بشر در آن عملكرد و بشر حقوق رعايت بر اوپك الزامات
  .شود مي بررسي عمل

  
   نظام حقوق بشررويكرد هنجاري اوپك به. 1

هاي سازمان ملل و   مسئوليتةكه ممكن است تصور شود حقوق بشر بيشتر در حيط درحالي
 بشردوستانه اجتماعي، ةكميت و جهاني بهداشت سازمان بشر، حقوق  شورايهمچون هايي كميته

 دارد عهده بر را بشر حقوق از پاسداري مسئوليت نيز اوپك حال، فرهنگي باشد، درعين و
)jhumunc, 2017: 2(.  صندوق، از حقوق بشر توسط اوپكپاسداري ة ايفاي نقش بهينراستايدر  

 تواند  اوپك مي، اوالً:به اين صورت كه .تواند الگوي مناسبي باشد نروژي مي بازنشستگي
 آن در كه دهد ارائه را شفاف هاي گزينه و كند بررسي را گاز و نفت بازاريابي ساختار فعلي

 از ناشي قيمت افزايش از متمايز و شفاف ،توليدكننده به شده پرداخت يمتق و نفت ةهزين
 چنين از مناسب برداري بهره براي رهنمودهايي ةارائ با اوپك؛ ثانياً، مالي باشد فشار و زني گمانه

 همه، از تر مهم و عيني قضاوت و عدالت يندهايافر ، اجراقابل و عملي قانوني قواعد منابعي،
 جوامع تواند مي كه كند مي تبديل ابزاري به را گاز و نفت صنعت كه درستي هاي گذاري سرمايه

 دولتي، منابع عنوان به را گاز و نفت مديريت در شفافيت تواند مي كند، تبديل بهتري شكل به را
 منابع از غني كشورهاي وضعيت واكاوي با ،سرانجام. دهد افزايش عمومي اموال از بخشي

                                                            
1. Erga omnes 
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 بشر حقوق در اجراي مهمي نقش تواند مي بشر، حقوق رعايت ضعيف سوابق و هيدروكربن
 پايدار و امن ةعرض و  اگرچه سازمان اوپك تأمين.)Cuervo, 2008: 491-492( كند ايفا المللي بين
 است همكاري و وگو گفت بخش الهام و دكن مي تشويق را پايدار ةكند، توسع را ايجاد مي نفت

 سازمان اين كار از اقتصادي و اجتماعي سياسي، لحاظ به هاكشور ساير و عضو تا كشورهاي
 سازمان يك از بيشتر بسيار اوپك كه باشيم داشته ياد به كه است اما مهم شوند، مند بهره

  .)jhumunc, 2017: 2( است اقتصادي
  

  تعهدات حقوق بشري اوپك در اساسنامه. 1.1
گردد و در آن هيچ   ميبازداف كالن آن مشي سازمان و همچنين اه  اوپك بيشتر به خطةاساسنام
، استنباط حقوق بشري از مفاد  نشدناما تصريح  مستقيمي به حقوق بشر نشده است؛ةاشار

 به توجهي بي ديگر، يافتن توجيهي براي سوياز . نمايد  دشوار ميبسيار اوپك را ةنام موافقت
 تدريجي ةه سير توسع چراكه امروز؛ استدشوار حقوق بشر توسط اوپك نيز بسيار ةمقول

 تحقق درواقعالملل   حقوق بشر بوده و هدف غايي حقوق بينةالملل به طرف توسع حقوق بين
 ما شاهد محدوديت ،المللي  بينة جايگاه فرد در عرصي كه با ارتقااستحقوق بنيادين بشر 

 هاي مختلف هستيم شان در زمينه ها و صالحيت انحصاري  حاكميتي دولتةروزافزون دامن
)Chrisoph. S.1993: 449-456(. حقوق واند از رعايت ت الملل نمي بنابراين، هيچ تابع حقوق بين

  صريح در اساسنامه خود و يا غير مفادنبود، با ادعاي ناپذير ة جداييعنوان يك مجموع بشر، به
 چراكه ؛اش امتناع ورزد  تفسير مضيق و محدود از اساسنامهةسياسي بودن عملكرد خود و با ارائ

 تابعان حقوق ةبنياديني است كه كلياي، داراي قواعد   معاهدهالملل، اعم از عرفي و حقوق بين
 حقوق ة را خارج از گسترها آن را رعايت كرده و مالحظات سياسي نبايد ها آنالملل بايستي  بين
 ICJ, Barcelona(» بارسلونا تراكشن«المللي دادگستري در قضاياي   ديوان بين.الملل قرار دهد بين

Traction, (Belgium v. Spain), 1970 ( آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در ناميبيا«و «
)ICJ, Advisory Opinion, (South West Africa),1971( نقض تعهدات حقوق بشري مندرج در ،

المللي در   جهاني حقوق بشر را، نقض تعهدات بينة اعالميبه ويژهمنشور سازمان ملل متحد و 
  .كند المللي در كل محسوب مي  بينةقبال جامع

و به دليل اينكه  اوپك ة از اساسنام2 ة ماد3 نظر در خصوص بند دقتهمچنين، با 
 هاي دولت ميان ةگذاري در نگاه نخست، نوعي توازن ميان منافع و مصالح يهسرمامعاهدات 

المللي كه اين نوع  ب نظام حقوقي بينتوانند از چهارچو ينم، است پذير يهسرما و فرست يهسرما
 ،حقوق بشرحال  يندرع. گردند، خارج بماند يماز معاهدات بر اساس آن منعقد، تفسير و اجرا 
 روابط ةتواند از نفوذ در هيچ حوز  هرگز نمي،چه به اعتبار موضوع و چه از حيث اهداف خود
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 خود، اهدافي ةاوپك مطابق اساسنام .)187: 1395فيروزي مندمي، ( بازبماندالمللي  اجتماعي بين
اين تحقق اما كند؛  گذاري كافي را دنبال مي هيسرما مطمئن و ةهاي پايدار، عرض يمتق همچون

تعميم  «،حال درعين.  نخواهد بودمكن مكنندگان مصرفيدكنندگان و تولاهداف جز با همكاري 
 ةثباتي در عرص يب محيطي موجب يستزهاي قانوني نسبت به حقوق بشر و مسائل  يتحما
 .»گذاري خارجي است يهسرماگردد كه تنها هدف آن، حمايت از  گذاري مي يهسرماالملل  بين

اما  اند خارجي هاي سرمايه بيشتر جذب هرچه به  اميدوار، توسعهحال در بااينكه كشورهاي
 در يجادشدها هاي فرصت از برداري و بهره بازار تسخير دنبال به غالباً يافته، كشورهاي توسعه

 استانداردهاي با در كشورهايي مواد اوليه ارزان، كار نيروي بهره بردن از  كشورها،گونهاين 

 گونه  همان.)169: 1395فيروزي مندمي، (هستند  مالياتي پايين عوارض و محيطي زيست حقوق بشري،

 دولتصالحيت و  بر اختيار هايي تمحدودي  ممكن استگذاري سرمايه ة دوجانبةكه معاهد

در  وارد كند، خارجي گذاران سرمايه بر  بشريحقوق سازوكارهاي اعمال  در خصوصميزبان
 بشر بازدارد حقوق سوم و دوم نسل  تحققاز را ميزبان دولت توان اين را دارد كه اين راستا

)study as cited in Firoozmandi, M.A. 1389 In Meyer, W. H(
 نچنا در اين ميان، دولت ميزبان،. 1

 حقوق آميز ره مخاطوضعيت كه در بيشتر مواقع دساز ي ملزم مگذار سرمايهاز  به حمايتخود را 

  .گيرد بشر را ناديده مي
  

  هاي رسمي اوپك تعهدات حقوق بشري اوپك بر طبق تصميمات و اعالميه .1 .2
  المللي تصميم براي تشكيل صندوق توسعة بين. 1. 2. 1

 اجالس  اين.شد برگزار الجزيره در 1975 مارس در كاوپ رهبران و سران نشست يننخست
 مالكيت، براي كشورها تمام انحصاري حق و حق حاكميت تأييد با را رسمي اي بيانيه
 و فقر كاهش بر اي ويژه تأكيد كه كرد تصويب شان طبيعي منابع گذاري قيمت و برداري بهره
 بيشتر ميان وابستگي تشويق با ، توسعهحال در كشورهاي بر مؤثر هاي عدالتي بي ساير

 سال در وين در اوپك سازمان سران اجالس مستقيم ة نتيج.داشتجنوب  و شمال كشورهاي
  .بود  اوپكة عنوان صندوق ويژبا 2اوپك المللي بين ةتوسع صندوق تأسيس ،1976

   اعالمية الجزاير.1. 2. 2
بحران اقتصادي  ا براي نگراني عميق خود رر،، سران كشورهاي عضو در الجزاي1975در سال 

د كه انجام ند كه اين بحران، به آگاهي از مشكالتي ميحال اذعان داشت ي، ابراز و درعينالملل بين

                                                            
 ، مسكنپزشكي، اشتغال، خدمات بر حق: از اند عبارت گردد، مي متأثر گذاري سرمايه معاهدات از كه عمده مصاديق حقوقي. 1

  .فرهنگي مشترك ميراث نيز و صلح سالم، توسعه، بر غذا، محيط زيست حق هاي بازنشستگي، بيمه آموزش،
2. OPEC Fund for International Development (OFID) 
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 ,Solemn Declaration I(عنوان يك كل كمك خواهد كرد  ها به امنيت و رفاه بشريت به حل آن

1975(.  

   اعالمية كاراكاس.1. 2. 3
در اين .  پايتخت ونزوئال تشكيل دادنددر كاراكاساعضاي اوپك دومين اجالس خود را 

، 1386اقتصاد انرژي، (تر بود  ياقتصادحال   و درعينتر معتدل ،ها و مواضع اعضا يسخنران، نشست
كني فقر   اقتصادي و اجتماعي و ريشهة ضرورت در اولويت جهاني بودن توسعبركه  )6- 5: 98

هاي فردي خود و   كمكةاوپك از طريق برنامبراي اين منظور، اعالم شد كه  .دگرديتأكيد 
 كشورهاي ، كشاورزيةالمللي براي توسع همچنين از طريق صندوق اوپك و صندوق بين

محيطي كه جهان با آن   زيستةترين فاجع كند كه بزرگ صنعتي را وادار به درك اين موضوع مي
   .),Solemn Declaration II 2000(، فقر است روست روبه

  عالمية رياض ا.1. 2. 4
 زيست طيمح در رياض عربستان سعودي، موضوع انرژي و 2007نشست سوم اوپك در نوامبر 

 ميليون 750ايجاد يك صندوق ويژة . عنوان يكي از سه موضوع اصلي خود دربرداشت را به
 گذاري در موضوع فناوري تميز، در اجالس سران مورد تأكيد قرار گرفت دالري براي سرمايه

)Our Achievements @ 50( . رهبران حاضر در اين اجالس، بر رابطة ميان انرژي و توسعة
.  و همچنين بر رشد سريع اقتصادي اذعان كردندستيزپايدار، پاسداري و مراقبت از محيط 

كني فقر بايد اولويت اول و مهم جهاني باشد و در خصوص  ها تأكيد كردند كه ريشه آن
بر اين اساس، رهبران . المللي بايستي هماهنگي انجام شود اي و بين هاي محلي، منطقه تالش

محيطي جهاني و حمايت از  هاي زيست تصميم به ادامة پاسخ كشورهاي عضو به چالش
دادند  ترتيب اي ارزان و سودآور المللي براي مقابله با اين مسائل را به شيوه هاي بين كوشش

)Solemn Declaration III, 2007: 21( .همكاري با جامعة  دارد كه اوپك ميه بيان مياين اعال
 توسعة يعني پايدار، توسعة تأثيرگذار و اي متقابل پايه المللي را در راستاي پيشرفت بين

 Solemn Declaration(داد  خواهد ادامه ستيزمحيط  از پاسداري و اجتماعي پيشرفت اقتصادي،

III, 2007: 20- 21(.  
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وپك در قالب اصول راهنماي تجارت مصوبة شوراي حقوق تعهدات حقوق بشري ا .1. 3
  بشر

  1 اصول راهنماي تجارت و حقوق بشر.1. 3. 1
تر است و اعضاي آن را تنها كشورهاي   نزديك2كه اوپك در ساختار خود به كارتل از آنجايي

ها  حل  اساسنامه، تعيين بهترين راه2دهند و هدف آن نيز طبق مادة  توليدكنندة نفت تشكيل مي
هاست، پايبندي اين سازمان به اصول راهنماي تجارت و حقوق بشر نيز  براي حفظ منافع آن

اصول راهنماي تجارت و حقوق بشر توسط شوراي حقوق بشر  .بايستي مورد توجه قرار گيرد
. المللي در اين زمينه است  تأييد شد و اكنون معيار بين2011سازمان ملل متحد در ژوئن 

مسائل  كنند، روشن است كه ل راهنما از خودشان قواعد جديدي وضع نمي اصوكهدرحالي 
و همة  سرعت رو به افزايش هستند كنند و احتماالً به حقوقي بسياري وجود دارد كه بروز مي

-Lindsay, R & Others, 2013: 2-3(دهند  هاي يك شركت تجاري را تحت تأثير قرار مي قسمت

صادي بايد اقدامات چشمگيري را در زمينة حقوق بشر انجام عنوان سازماني اقت اوپك به .)4
 بودن حقوق بشر، بلكه به اين جهت كه بهبود حقوق بشر احترامتنها به دليل قابل  دهد؛ نه

 .)jhumunc, 2017:15 (گردد  موجب فراهم آمدن محيطي بهتر براي توسعة اقتصادي بيشتر مي
ها نبايد حقوق  اين بدان معناست كه آن گذارند؛هاي تجاري بايد به حقوق بشر احترام ب شركت

  .انساني ديگران را نقض كنند و بايد با بروز تأثيرات منفي حقوق بشر مقابله كنند

 هاي حقوق بشر  گسترش سياست.1. 3. 2

ترين  از بزرگ  مسئوليت اجتماعي شركتةمنتشرشد هاي هاي شركتي و گزارش گاه بررسي وب
شده در فهرست،  هاي ثبت  شركتبيشترجهان نشان داد كه  زي تجاري نفت و گاها شركت
از اندكي  شماررسد كه  اين، به نظر مي وجود با. اند هدر پيش گرفتهاي حقوق بشري را  سياست
 .5اند هاي حقوق بشر را اتخاذ كرده  سياست، دولتيي تجاري نفت و گازها  شركتترين بزرگ
 هاي گزارشهاي ساالنة آن، ازجمله  و گزارش ازي تجاري نفت و گها شركت  هريك ازگاه وب

براي سه سال گذشته بررسي شد تا مشخص شود كه آيا اين شركت  مسئوليت اجتماعي شركت
  .)Lindsay, R & Others, 2013: 33-34(  بوددر پيش گرفتهيك سياست حقوق بشر را 

                                                            
1. Guiding principles on Business and human rights. 
2. Cartel 
3. Corporate Social Responsibility (CSR) 
4. Oil & Gas for business enterprises (OGBE) 

دولتي  ري نفت و گازي تجاها شركت كشور غير اوپك و 21و ) اوپك(كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركنندة نفت . 5
 . قرار دارندenergy intelligenceاز كشورهاي غير اوپك كه در شمار يكصد شركت برتر 

3
 

4
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 اقتصادي و بسيار پيامدهايتغييرات در قيمت نفت بر اين باور است كه  1جف كلگان
و برخالف معاهدات حقوق بشر، پاداش مستقيم براي اقدام جمعي در مورد  سياسي دارد؛

سادگي استدالل  او به. هاي عميق را داشت  بايد انتظار همكاري، بنابراين.اوپك وجود دارد
 چراكه يك كارتل بايد اهداف سفت و سختي ؛كند  نميرفتاركند كه اوپك در عمل، درست  مي

كند و حتي به آن اهداف  اوپك اهداف آسان را تنظيم مي. ها را برآورده سازد ين كند و آنرا تعي
  .)Colgan, 2013: 2( رسد نيز نمي

 

  الملل موجب قواعد عام حقوق بين  تعهدات حقوق بشري اوپك به.1. 4
  منشور سازمان ملل متحد. 1. 4. 1

ن تعهدات حقوق بشري ند متضمتوا منشور سازمان ملل متحد مشتمل بر موادي است كه مي
 ،البته اين قضيه كه منشور. المللي باشد هاي عضو سازمان و ساير بازيگران بين براي دولت

المللي  هاي عضو و يا ساير تابعان بين تعهدات حقوقي معيني را در قلمرو حقوق بشر بر دولت
 سيستم ملل متحد  منشور با52) 1 (ةاوپك طبق ماد .است محل بحث ،كند يا نه تحميل مي

 متحد ملل سازمان از بخشي عنوان المللي بايستي به  يك سازمان بينقامتپيوند خورده و در 
 متحد ملل حالي كه سازمان  درعين.كند تسهيل را سازمان كلي هاي اولويت و اصول ،بزرگ

 يدار،پا ةتوسع تسهيل بشر، حقوق از حمايت المللي، بين صلح از تا دوشك مي كل يك عنوان به
 هامعيار اين بايستي به اوپك نيز .كند حمايت بشردوستانه، هاي كمك و الملل بين حقوق حفظ

 و بشر حقوق نبايد به بهاي نقض نفت ةمنصفان هاي قيمت ،به سخن ديگر .احترام بگذارد
متأسفانه سازمان و اعضايش هيچ گزارش مثبتي در خصوص احترام . تمام شوند انساني كرامت

  .)jhumunc, 2017:2 (شر ندارند به حقوق ب
 حقوق از ،)1820 و 1803 هاي قطعنامه (متحد ملل سازمان عمومي مجمع هاي قطعنامه

 ,Wälde, T( كرد مي حمايت شان طبيعي منابع و ثروت بر دائمي حاكميت براي ها ملت و مردم

W. 2005: 561( .ي اصل حاكميت  به ابعاد مختلف اقتصاد،اين قطعنامه با بياني صريح و روشن
 حق انتقال، استفاده و كنترل منابع طبيعي، حق همچونها بر منابع طبيعي خود  دائمي دولت

 جهاني به همكاري با ة منابع طبيعي، تكليف جامعةگذاري خارجي در حوز وضع قانون سرمايه
گذاري خارجي پرداخته  هاي سرمايه نامه ت در موافقتكشورهاي جهان سوم و رعايت حسن ني

 نظم نوين اقتصاد ةاست كه در ساليان بعد مجمع عمومي در قالب اسنادي همچون اعالمي
هاي   فعاليتةها بر منابع طبيعي و كلي عيار دولت  بر حق دائمي و تمام1974المللي در سال  بين

 ةامقطعن ويژه به ،ها قطعنامه اين بر تكيه با .)481: 1397شيروي و فرحان جم، ( پاي فشردشان  اقتصادي

                                                            
1. Jeff Colgan 
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در  و برداشت را الزم هاي گام اوپك ملل، سازمان عمومي مجمع XXI / 1966-2158 ةشمار
 كشورهاي هيدروكربني منابع براي و بيان را انصراف و مشاركت توسعه، وجه موارد، ساير ميان
به ارتقاء جايگاه با صدور اعالميه ، سازمان 1968در سال . كرد گذاري قيمت خود عضو
 يك ميثاق ةماد) 2( همچنين طبق بند .)Wälde, T, W. 2005: 561( كرد اقدامد المللي خو بين

 رسيدنهاي خود براي  ها از منابع و ثروت  ملتة همة آزادانة استفاد، اجتماعي- حقوق اقتصادي
المللي و منافع مشترك  ، مشروط بر عدم ايجاد اخالل به تعهدات بينشان مليهاي  به هدف

استفاده از حق حاكميت نيز  و يكي از مباني تشكيل اوپك ،ها دانسته  جزء حقوق آن،ها ملت
 با لحاظ شروط مذكور براي بنابراين،. شان بوده است ها بر ثروت و منابع طبيعي دائمي ملت

هاي اوپك نبايد  توان در تحليل نهايي به اين مهم دست يافت كه فعاليت شناسايي اين حق، مي
طور خاص  طور عام و اسناد حقوق بشري به المللي به  بينبرخالف مفاد و مندرجات اسناد

  .باشد

   اسناد عام حقوق بشري.1. 4. 2
 در متحد ملل سازمان عمومي مجمع توسط بشر حقوق جهاني ةاعالمي پذيرش با بشر، حقوق
 است واگذاري قابل غير و خاص حقوق از فهرستي شامل اعالميه اين. شد مطرح 1948 سال
. )Uvin, 2004: 2(برخوردارند  ها آن از كرامت داشتن و بودن انسان علت به ها انسان ةهم كه

هاي  ترين اسناد عامي است كه موجب الزام اوپك به مؤلفه  جهاني حقوق بشر از مهمةاعالمي
الملل را  ها و ساير تابعان حقوق بين  دولتةهم ،اين سند با ويژگي عام .گردد حقوق بشري مي

 بر اساس مفاد اين اعالميه، تمامي بنابراين،. دساز ات خود ميمكلف به رعايت مندرج
 حقوق ةالمللي نيز موظف به ايجاد شرايط الزم براي ترويج، رعايت و توسع هاي بين سازمان

مثابه   نيز بر اين باورند كه اين اعالميه بهدانان حقوقبسياري از  .)111: 1386تاموشات، ( ندهستبشر 
 ة كه اعالمياست حقوق بشر ةات مندرج در منشور ملل متحد در زميندستورالعمل اجرايي كلي

  از منشور ملل متحدبرگرفته تفسير موثق و معتبري از ماهيت تعهدات حقوق بشري نامبرده،
هاي   بلكه سازمان،الملل عنوان تابعين اصلي حقوق بين ها به تنها دولت  نه،بر اين اساس. است
 ,Kelsen( از حقوق بشر را بر عهده دارند پاسداريسئوليت  ازجمله اوپك هم م،المللي بين

1966: 29-30.(  
، مقرر 2002 عمومي خود در سال ة حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، در نظريةكميت

عنوان  ند كه در اعمال خودشان بهكنهاي عضو اين ميثاق بايستي تضمين  داشت كه دولت
م و مقتضي مبني بر رعايت حقوق مندرج در اين المللي، توجه الز هاي بين اعضاي سازمان

ها به دليل عضويت در  ند كه دولتكن  نيز استدالل ميدانان حقوقبرخي . ميثاق داشته باشند
ها  المللي ارتكابي توسط سازمان هاي حقوق بين توانند مسئول نقض المللي مي هاي بين سازمان
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هاي حقوق  توانند مسئول نقض المللي مي نهاي عضو يك نهاد مالي بي ، دولت؛ براي مثالباشند
  .)164: 1392موسوي و خداپرست، (بشري ارتكابي توسط سازمان باشند 

  الملل عرفي  حقوق بين.1. 4. 3
، صالحيت قلمرو يستز  حقوق بشر، محيطة جديد عرفي، در زميننسبتاً از قواعد شماري

المللي بوده است و نسبت به  اي بينه  از سازمانمتأثر يا اندازه تا ،دريايي و مصونيت دولت
 با وجود مباحث زياد در خصوص .)12-11: 1384قنبري جهرمي، (اند  تر موجوديت يافته يعسرگذشته 

زماني، ( داشت روا ترديدي  در اين موردالمللي، نبايد المللي به عرف بين هاي بين التزام سازمان
المللي متعهد به قواعد عرفي  هاي بين كه سازماناست  شده ثابت عملدر چراكه  ؛)67: 1388
اما ؛ )In Schermers & Blokker study (as cited in Firoozmandi), M.A. 1389(المللي هستند  بين

 ،از طرفي.  تعهدات حقوق بشري نيستندةويژه در حوز  به،ها داراي تعهدات برابر با دولت
كه عبارت است از يك است  سلبي ويژگيالملل عرفي اغلب داراي  ماهيت تعهدات حقوق بين

تعهد كلي به عدم نقض حقوق عرفي و انجام اعمالي كه در تطابق با اين قواعد هنجاري قرار 
 ،المللي  بايستي اذعان داشت كه نهادهاي بين بنابراين،.)Simma & Others, 1992: 82(دارد 

كه معموالً از ماهيت الملل عرفي داراي تعهداتي هستند  موجب حقوق بين  به،ازجمله اوپك
الملل متعهد به   حقوق بينةعنوان تابع ثانوي  اوپك بهيگر،د سخن به. استسلبي برخوردار 

ـ در اعمال و اتخاذ هست المللي ـ كه مشتمل بر حقوق بشر نيز  رعايت قواعد عرفي بين
به بيان ديگر، . )study (as cited in Firoozmandi), M.A. 1389 In Amerasinghe(باشد   ميهايش سياست
 در سياست 1، به دليل اينكه حقوق بشر از جايگاه پايينالملل  از حقوق بشر در نظام بينحمايت

و تبديل قواعد حقوق بشر به عرف  )21: 1378ذاكريان، ( ء يافتهارتقا 2الملل به جايگاه باال بين
  .است پيدا كردن آن قواعد 3 ماهيت آمره،نتيجه المللي و در بين

  اعالمية توسعة هزاره. 1. 4. 4
.  برگزار شد2000ترين تجمع رهبران سياسي جهان در تاريخ، در سپتامبر  نشست هزاره، بزرگ

ترين  ترين و مشخص هدفمندترين و جامع«عنوان  در اجالس سران، اهداف توسعة هزاره به
ن مورد از نخستي. ، ارائه شده است»حال تعيين كرده است هاي كاهش فقر كه جهان تابه هدف

با كاهش تعداد افرادي كه روزانه با » كاهش فقر و گرسنگي شديد«اين اهداف عبارت است از 
اين اهداف عمدتاً در سطوح . كنند  زندگي مي2015 تا 1990هاي  كمتر از يك دالر بين سال

گذاري مناسب و شفافيت  هاي ملي كه نياز به حاكميت خوب، سرمايه عنوان آرمان كشوري، به

                                                            
1. Low Politics 
2. High Politics 
3. Jus Cogens  



  
 11             المللي انرژي با تأكيد بر اوپك                  هاي بينهاي حقوق بشري بر سازمانتأثير مؤلفه 

المللي،  براي سيستم سياسي بين«. رند، بايد اجرا شوند، اما اساساً حقوق اصلي بشر هستنددا
  هدف . »اي است كه سياست توسعه بر اساس آن استوار است پايه] اهداف توسعة هزاره[

طور مستقيم به حاكميت خوب  كني فقر به موفقيت اقتصادي بستگي دارد كه آن نيز به ريشه
شود، يكي از  اي كه امروزه از طريق صندوق اوپك ارائه مي ي توسعهها كمك. مربوط است

  .)Cuervo, 2008: 551(كني فقر است  المللي براي ريشه اصول همبستگي بين

  رويكرد عملي اوپك به نظام حقوق بشر. 2
   تعهدات حقوق بشري اوپك.2. 1

 عام و معيارهاي طور به الملل المللي است كه ملزم به احترام به حقوق بين اوپك سازماني بين
براي پرداختن به تعهدات اوپك در قبال حقوق بشر بايد . باشد طور خاص مي حقوق بشري به

نخست به توصيف ماهيت تعهدات اوپك بپردازيم كه مستلزم بررسي سطوح مختلف تعهداتي 
وهش  آقاي ايد در پژاگرچه . است1در خصوص مقولة حقوق بشر با توجه به نظرية اسبورن ايد

ها  الملل فقط دولت خود، دارندگان تعهدات حقوق بشري را بنا بر سنت مرسوم در حقوق بين
عنوان تابعان اصلي حقوق  ، اين لزوماً به اين معنا نيست كه تنها كشورها بههمه نيبااداند،  مي
ت المللي، بايستي سطوح تعهدا الملل دارندگان تعهد بوده و در خصوص ساير بازيگران بين بين

 .اي را در نظر گرفت جداگانه

  
  سطوح مختلف تعهدات حقوق بشري .2. 2

منظور از واژة تعهدات، التزام حقوقي در خصوص رعايت، حمايت و اجراي حقوق بشر بر 
اين تعهدات ممكن است ماهوي يا شكلي . الملل بشر است اساس منابع تعهدي نظام حقوق بين

ي حقوق و ابارت است از تعهدات مربوط به محتو كه تعهدات ماهوي عا به اين معن؛باشند
 و همچنين بهتر چه جهت اعمال هر ،شده ينيب شيپتعهدات شكلي، سازوكار نهادي و عملي 

 از خاص هاي يژگيو داشتن يلدل بهي حقوق بشر تعهدات. باشد حمايت از تعهدات ماهوي مي
 حقوق تبادل عدم و ينيع ماهيت بهتوان  يم ها يژگيو ينا ينتر مهم از .يزندمتما تعهدات يرسا
 بلكه يستند،ن ها دولت تعهدات ينا نفعان يذ اساس ينا بر و كرد اشاره ها آن در يفتكال و

 ساير تعهدات از برخالفتعهدات حقوق بشري  .)53: 1399سيفي و حسنخاني، (اند  يبشر افراد تك تك
جداي از ماهيت تعهدات . دهند يم خبر ها آنحقوق افراد بشري، رعايت و احترام به ي ا پاره

مندرج در اسناد حقوق بشري، مورد ديگري كه اهميت دارد، ضمانت اجرا و چگونگي به اجرا 
حال تعهدات حقوق بشري   درعين.)34: 1399سيفي و حسنخاني، (درآمدن اين دسته از حقوق است 

                                                            
1. Asbjorn eide 
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 تعهدات گفته،- رية پيشنظبا تكيه بر .  اخالقي و يا ماهيتي حقوقي داشته باشندة جنبتوانند يم
ي مفهوم تعهد در سه بند دستهآقاي ايد قائل به . گيرد  قرار مييبررس موردحقوق بشري اوپك 
بندي حقوق بشر، مفهوم  در دسته .1 تعهد به رعايت، حمايت و اجرا:تسطح متفاوت اس

 هم مطرح شده است كه برخالف ديدگاه) ايجابي(و تعهدات مثبت ) سلبي(تعهدات منفي 
توان گفت تعهدات منفي به معناي  مخالفان در خصوص تفكيك تعهدات منفي و مثبت، مي

نفسه وجود  عدم نقض حقوق بشر يا عدم دخالت در زمينة حقوق بشر است كه اين حقوق في
. اين دسته از تعهدات ارتباط تنگاتنگي با تعهد به رعايت نظرية پيشنهادي آقاي ايد دارد. دارند

عنوان دو سطح باالتر  ت مثبت هم رابطة نزديكي با تعهد به حمايت و اجرا بهاز طرفي، تعهدا
 .تعهد اين نظريه دارد

 
   سطوح مختلف تعهدات حقوق بشري در عملكرد اوپك.2. 3

 تشكيل شده است، اولويت اول را توسعهبه اين دليل كه اوپك از تجمع كشورهاي در حال 
ها در دستيابي به اهداف  ويژه با كمك به آن بهبراي كاهش وضعيت ناگوار كشورهاي فقير، 

المللي اوپك كه نتيجة مستقيم اجالس اول  صندوق توسعة بين. استتوسعة پايدار قرار داده 
 همكاري ميان كشورهاي عضو اوپك و بود، سال بعد براي ارتقاي همبستگي جنوب از طريق

رد اوپك از آغاز، اين موضوع با توجه به عملك.  گشايش يافتتوسعهساير كشورهاي در حال 
دهيم كه رويكرد اين سازمان چه بوده و كدام سطح از سطوح مختلف  را مورد بررسي قرار مي

  .  تعهد را در حقوق بشر لحاظ كرده است

  )احترام(رعايت . 2. 3. 1
هاي اوپك هيچ اثري از سطح اول تعهدات حقوق بشري، يعني  با بررسي تصميمات و اعالميه

 مأموريت خود در هماهنگ كردن توليد نفت و تثبيت وجود بااوپك . شود ديده نمي» رعايت«
روشن است كه . قيمت نفت، همچنين بايد در زمينة ارتقاي حقوق بشر مسئوليت داشته باشد

هاي  با وجود تالش. شوند هاي حقوق بشري شمرده نمي طوركلي جزء آرمان اعضاي اوپك به
                                                            

هستند كه موجب تعدي به همبستگي ها ملزم به خودداري از هرگونه مداخلة مستقيم يا غير مستقيم  دولت: تعهد به رعايت. 1
گردد و مشتمل بر آزادي استفاده از تمامي منابع مادي موجودي است كه افراد با توسل به آن  هايشان مي افراد يا نقض آزادي

 .ترين نيازهايشان برسند به نحو مطلوب به اساسي

ايت و جلوگيري از مداخلة اشخاص ثالث و منظور حم بيني سازوكارهاي ضروري به ها ملزم به پيش دولت: به حمايتتعهد 
شان  شان كه مشتمل بر آزادي انتفاع از منابع موجود براي دستيابي به نيازهاي اساسي نقض آزادي افراد در تمتع از حقوق

 .باشد مي

وق افراد  حقني جهت تضميي و قضايني مشتمل بر اقدامات تقني اقدامات ضروريها ملزم به اتخاذ تمام دولت: تعهد به اجرا
 .ندهست ي مندرج در متون اسناد حقوق بشرةشد يي حقوق شناسايدر تمتع از تمام
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ي صلح و حمايت از حقوق بشر، اعضاي اوپك در معرض سازمان ملل متحد براي برقرار
هاي ژئوپليتيكي، تاريخي و مذهبي هستند كه اغلب اوضاع حقوق بشر را ناديده  درگيري

احتماالً به اين دليل، سطح اول از تعهدات حقوق بشري مورد . )jhumunc, 2017: 15(گيرند  مي
 در حالي كه اعالمية جهاني حقوق بشر غفلت و در نتيجه از اقبال كمتري برخوردار شده است؛

مطابق مقدمة . دهد المللي پيوند مي طور مشخص، رعايت حقوق بشر را به صلح و امنيت بين به
اعالمية مزبور، بنيان و مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان، شناسايي كرامت و تساوي آحاد 

 .as cited in Sharifi tarazkoohi, 1391(In Kate S:409( هاست بشر و حقوق غير قابل سلب آن

Pease study (.  
   حمايت.2. 3. 2

ي بر توجه اين ا عمدهتوان دليل  المللي اوپك را مي تصميم بر گشايش صندوق توسعة بين
 1976اوپك اين صندوق را در سال . سازمان به سطح دوم تعهدات حقوق بشري دانست

 ,jhumunc(المللي بنيان نهاد  براي توسعة بينمنظور بهبود توسعه و ثبات كشورهاي فقيرتر،  به

صندوق با كمك به ارائة منابع مالي به كشورهاي نيازمند، به تحقق اهداف توسعة . )4 :2017
ها بيشترين تأثير را  اقتصادي و اجتماعي، شروع به كار كرد و منابع خود را در مواردي كه آن

اشتي اوليه، آموزش ابتدايي، تأمين آب و هاي بهد گذارد، مانند مراقبت بر زندگي فقرا مي
داد  كه اجازه مي درحالي. ونقل و كشاورزي و توسعة روستايي متمركز نمود بهداشت، حمل

، 2010در اواخر ژانوية . 1 و خود مردم انجام شودنفع يذهاي  تصميمات كليدي توسط دولت
يكاي التين، كارائيب،  آفريقا، آسيا، آمر- توسعه كشور از كشورهاي در حال 120بيش از 

هاي   سطح كمك باالمللي توسعة اوپك هاي مالي صندوق بين  از كمك- خاورميانه و اروپا 
 ،واقع در. مند شدند  ميليون دالر بهره882/116مبلغ  شده توسط صندوق به انباشتة توسعة انجام

هاي  با ارائة كمك 2اهدايي صندوق ةبرنام. داند  تأمين مالي را يك ابزار مهم توسعه ميصندوق
هاي توسعه، به جمعيت فقير در كشورهاي  مستقيم، براي پاسخگويي به نيازهاي همة بخش

ي مالي سازوكارهاتوانند مستقيماً از طريق ساير  ها نمي كند؛ جايي كه پروژه پذير كمك مي آسيب
 آن اعطا طور عمده بر اساس نوع پروژه و نتايج مورد انتظار هاي مالي به كمك. تأمين شوند

  :هاي ذيل است ها شامل زير برنامه شود؛ اين كمك مي
يابد  اي گسترش مي هاي توسعة ملي و منطقه هاي مالي به پروژه چنين كمك: كمك فنّي .1

  .كه هدف آن توسعه و توسعة پايدار و كاهش فقر است
                                                            

هاي توسعه؛ حمايت از پرداخت و تسوية بدهي تحت عنوان كشورهاي فقير  هاي بخش عمومي براي طرح و برنامه وام. 1
المللي پول براي صندوق  صندوق بينهاي توسعه، مانند  هاي غذايي و كمك به منابع ديگر سازمان شدت بدهكار، كمك به

 . ي مالي استها كمكسپردة استراتژي كاهش فقر، از جمله 

2. Grant OFID 
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ه، هاي اضطراري براي كمك به كاهش رنج قربانيان فاجع كمك: هاي بشردوستانه كمك. 2
هاي امدادرساني تخصصي مانند   و از طريق سازمانصندوقازجمله در كشورهاي عضو 

  ، احمر، كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل المللي صليب سرخ و هالل فدراسيون بين
    1.ة سازمان ملل و برنامة غذايي گسترش يافته استدوستان انساندفتر هماهنگي امور 

هاي نوين انرژي در زمينة فقر انرژي كه  حل ن برنامه بر ارائة راهاي: برنامة فقر انرژي .3
  .عمدتاً بر جوامع روستايي خارج از شبكه تمركز دارد

اي  المللي، ملي، منطقه هاي بين هاي مالي به سازمان المللي اوپك، كمك صندوق توسعة بين
. ي داردخوان هم صندوق ها با نيازهاي دهد كه وضعيت مالي و قانوني آن و غيردولتي ارائه مي

افراد، نهادهاي خصوصي و كشورهاي عضو صندوق، واجد شرايط درخواست كمك مالي 
 در اوپكصندوق  .)http://www.opec.org/opec_web/en/50th_anniversary/82.htm( نيستند
 ميليارد دالر در زمينة 21از آغاز تأسيس، اين صندوق بيش از . قر مبارزه كرده است با فمواردي

همچنين، صندوق بر تعهد خود در .  كشور متعهد شده است134تأمين مالي توسعه، به مجموع 
عمليات صندوق، همچنان توسط ارتباطات .  تأكيد كرده است2حمايت از اهداف توسعة پايدار

در همين راستا، صندوق  .شود ونقل حمايت مي حملت حمايت بخش انرژي، آب و غذا، تح
 در وگو گفتالمللي اوپك در نشست ويژة خود در زمينة امنيت غذايي و با بحث و  توسعة بين

مورد نفت براي توسعة پايدار، بر توجه اوپك به وضعيت كشورهاي فقيرتر و نقشي كه 
ردن فقر ايفا كند، تأكيد كرد كن ك تواند در ريشه دسترسي به خدمات انرژي مي

)http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/455.htm( .اي كه با هدف تعيين  در مطالعه
طي يك دورة ده ) دوازده كشور(ومير نوزادان در كشورهاي عضو اوپك  عوامل اصلي مرگ

سرانه و  است، ميزان باروري كل، توليد ناخالص ملي شدهانجام ) 2013 تا 2004(ساله 
عنوان متغيرهاي  هاي بهداشتي كل به عنوان درصدي از هزينه هاي بهداشت عمومي به هزينه

 Rezaei. S. and(اند  ومير نوزادان مرتبط هستند، شناخته شده طور چشمگيري با مرگ مهمي كه به

Others, 2013: 494-497-498(.3  

                                                            
ي و يآ اچي، مانند ريشگيپهاي قابل  كمك به مبارزه با بيماري برنامة: برنامة بهداشت ويژه در راستاي اهداف توسعة هزاره. 1
  . گذارد ر قابل پيشگيري است كه بر كشورهاي فقير تأثير ميهاي غي ، سل و ماالريا و همچنين بيماري)ايدز(
هاي بشردوستانه در زمان  هاي غربي و غزه و همچنين كمك اين برنامه از مداخالت توسعة پايدار در كرانه:  برنامة فلسطين- 

    .دهد ه قرار ميهاي پناهندگان در كشورهاي همسايه را مورد توج همچنين نيازهاي اردوگاه. كند بحران پشتيباني مي

2. Sustainable Development Goals (SDGs)  
هاي اصلي براي ارزيابي سطح توسعة اقتصادي اجتماعي در يك كشور است و  ومير نوزادان يكي از شاخص نرخ مرگ. 1

  .شود معموالً براي ارزيابي سطح رفاه جمعيت استفاده مي
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 .كند ايدار را احساس مي و حمايت از توسعة پستيزاوپك نياز به پاسداري از محيط 
را امضا  11تمامي كشورهاي عضو اوپك، كنوانسيون ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوايي

بيانية دبير كل . گيرند عنوان اولويتي مهم در نظر مي  را بهستيزاند و پاسداري از محيط  كرده
  اي سازمان را در ه ، ديدگاه22اوپك در نشست كنوانسيون تغييرات اقليمي سازمان ملل متحد

كند   بيان ميمورد آخرين تحوالت در مذاكرات جهاني مربوط به تغييرات اقليمي
)https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/315.htm( .كه كشورهاي عضو اوپك  درحالي

ه كنند، بر اين باورند كه هزينة رسيدن ب تر دنبال مي تر و امن هدفي مشترك را براي جهاني پاك
  https://www.opec.org/opec_web ( اين هدف را همة ملل متحد بايد به شكلي منصفانه بپردازند

/en/press_room/1741.htm( . اوپك در بيانية خود نسبت به بيست و دومين كنفرانس تغييرات
هاي  ة پاريس اعالم و در بيانيهنام توافق، پايبندي و حمايت خود را از 2016اقليمي در سال 

تعهدات اين سازمان و كشورهاي عضو در مبارزه با تغييرات اقليمي بر اساس ختلف بر م
 اين بيانيه با .هاي مربوطه تأكيد دارد هاي مشترك اما متفاوت و توانايي عدالت، مسئوليت

خاطرنشان كردن مشاركت فعال اوپك و كشورهاي عضو آن در مذاكرات تغييرات اقليمي، از 
 /https://www.opec.org/opec_web/en(  كند ة پاريس نيز استقبال مينام قتوافاجراي زودهنگام 

press_room/3885.htm(.  

، 2017اوپك در بيانية ديگر خود به بيست و سومين كنفرانس تغييرات اقليمي در سال 
ة پاريس، تضمين يك روند نام توافقضمن تأكيد بر مواضع قبلي خود، در خصوص اجراي 

اوپك تأمين . داند ا الزامي و لزوم يادآوري شرايط مختلف ملي را ضروري ميمبتني بر اعضا ر
ها را نيازمند تعديل دانسته و   براي حمايت از اقدامات آنتوسعهمالي براي كشورهاي در حال 

   خود، 2018همچنين اوپك در بيانية سال . بر اولويت اصلي توسعة پايدار تأكيد دارد
  كند و معتقد است   حل چالش تغيير اقليمي معرفي ميراهاز قاطعانه صنعت نفت را بخشي 

  . محيطي است كه صنعت نفت داراي دانش و تجربة كافي براي كاهش آثار زيست
  كند و به محروم بودن  ة پيچيدة معاصر قلمداد ميمسئلافزون بر اين، فقر انرژي را همچنان 

وپز اشاره دارد  ز سوخت پاك براي پختيك ميليارد نفر از دسترسي به برق و سه ميليارد نفر ا
)https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5302.htm(.  

                                                            
1. (UNFCCC) 
2. (UNFCCC) 
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  راهكارهايي براي ارتقاء جايگاه حقوق بشر در اوپك .2. 4
بنابراين، در . سازمان اوپك است صالحاتي درهاي حقوق بشري مستلزم ا ارتقاء جايگاه مؤلفه

برداري منطقي از منابع  جويي در انرژي و بهره راستاي اصالح اين سازمان، تشويق صرفه
  .)Cuervo, 2008: 533-534(، همواره يكي از مسائل بحراني هستند ريناپذ جبران

ك مورد توجه برانگيز كه ممكن است با يك تحول بنيادين در اوپ از ديگر مسائل چالش
    : توان به موارد زير اشاره كرد قرار گيرد، مي

پذيرش اعضاي جديد كه ممكن است كارنامة حقوق بشري قابل قبولي نداشته و با  )الف
  الملل را از بين ببرند؛ اين كار ثبات حقوق بين

سازي يا نظارت بر آن از  سازي و مشاركت در زمينة ملت تعريف دوبارة مفهوم ملت) ب
هاي فنّي به كشورهاي  اين امر ممكن است شامل تأمين كمك .يق تأمين مالي درآمد نفتطر

  عضو يا غير عضو در مبارزه با فقر باشد؛
  هاي توسعة پايدار؛ محيطي و بحث فعال در خصوص قوانين زيست مشاركت )ج
كننده شامل حفظ انرژي، پاسداري  المللي كشورهاي مصرف تعريف اصلي تعهدات بين) د 

   .)Cuervo, 2008: 532-533( و مبارزه با فساد ستيزاز محيط 
هاي   يكپارچگي نسلة مسئل،توجه بوده موضوع ديگري كه اوپك همواره نسبت به آن بي

 مكنهاي اول و دوم م  پايدار بدون تحقق نسلة، تشويق توسعگمان يب. حقوق بشري است
ق و تلفيق رشد اقتصادي با عدالت  پايدار، مستلزم انطباة تحقق توسع چراكه؛نخواهد بود

 حقوق مدني و سياسي اساس ، در واقع.)10: 1385شمسايي، ( است ازجمله حقوق بشر ،اجتماعي
ها با   اگر كشورها داراي ساختار سياسي و حاكميت مطلوب نباشند، اگر آنزيراتوسعه است؛ 

ها  ة آناشند، توسعو سيستم حقوقي مؤثر و كارآمدي نداشته ببرخورد نكرده موضوع ارتشا 
 بنابراين، با مبنا قرار دادن اين فرض كه حقوق بشر و .)Horta, 2002: 228(پايدار نخواهد بود 

يابد و پيوند و   به هر سه نسل حقوق بشر افزايش ميزمان همتوسعه مرتبط به هم هستند، توجه 
ذاكريان، (هد آورد جانبه از حقوق بشر را به ارمغان خوا يكپارچگي اين سه نسل، حمايت همه

، ترويج 2 و حاكميت قانون1 امروزه در بستر طرح مسائلي همچون حكمراني مطلوب.)134: 1379
ي تحقق حقوق مدني و سياسي شده است و اين بدين پا همو تحقق اهداف توسعة اقتصادي، 

معناست كه حمايت كلي از حقوق بشر، اعم از نسل اول و دوم، الزمة تحقق كامل توسعه 
هاي  ت؛ چراكه بدون وجود تغذية مناسب، درآمد كافي، خدمات آموزشي مطلوب، مراقبتاس

هاي حقوق بشري كمتري، حتي در زمينة حقوق مدني و سياسي  بهداشتي الزم، شاهد حمايت

                                                            
1. Good Governance 
2. Rule of law 
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 حمايت و كهطوري  خواهيم بود كه اين نشانة پيوند ميان دو نسل متفاوت حقوق بشر است؛ به
 ,Kinley(ي، خود گامي مهم در افزايش توسعه و كاهش فقر است ترويج حقوق مدني و سياس

سوي يكپارچگي حقوق بشر  ي حقوق بشر، امروزه باور غالب بهبند نسل با وجود .)54 :2006
 ديگر كمتر كسي است كه به ارتباط كهي ا گونهحركت كرده و اختالفات كاهش يافته است؛ به 

سالمت و تأثير و ارتباط اين دو مؤلفه از  و حق بر بهداشت و ستيزميان حق بر محيط 
با وجود اين موضوع، اوپك . هاي مختلف نسبت به حق بر حيات نسل اول، اذعان نكند نسل

عنوان سازماني  نقش اوپك به. گردد هاي نسل اول دچار غفلت مي در خصوص ساير مؤلفه
ه اينكه نسل اول اقتصادي نيز در توسعة حقوق نسل دوم درخور توجه است، اما با توجه ب

اوپك از . طور مستقيم موضوع فعاليت اوپك نيست، شاهد تعلل در مورد اين نسل هستيم به
. هاي متمركز بر حقوق مربوط به نسل دوم تمركز دارد صندوق ويژة خود بر پروژهطريق 
ي مربوط به آموزش، ازجمله ساخت و نوسازي امكانات ابتدايي، دوم ها ينوآور براي صندوق
  .هاي اساسي برداشته است م و همچنين آموزش معلمان و نيز ايجاد ظرفيت، گامو سو

  يجهنت
عنوان  عنوان كارتل و چه به در خصوص پايبندي و الزام اوپك به رعايت حقوق بشر، چه به

عنوان كارتل بشناسيم، بر اساس  اگر اوپك را به.  ترديدي وجود ندارد،المللي سازمان بين
با .  مصوب شوراي حقوق بشر، ملزم به رعايت حقوق بشر خواهد بودراهنماي اصول تجارت

كند و حمايت و  توجه به اينكه بهبود حقوق بشر محيط مناسبي براي توسعه اقتصادي فراهم مي
ترويج حقوق مدني و سياسي، خود گامي مهم در افزايش توسعه و كاهش فقر است، اوپك 

ات چشمگيري انجام دهد؛ چراكه حقوق مدني و عنوان سازماني اقتصادي، اقدام بايستي به
اگر كشورها ساختار سياسي و حاكميت مطلوب نداشته باشند، اگر . سياسي اساس توسعه است

ها پايدار نخواهد بود؛ اما با توجه به اينكه  ها سيستم حقوقي كارآمد نداشته باشند، توسعة آن آن
هاي رسمي و  است، با بررسي اعالميهالمللي اوپك  رويكرد غالب، بر ماهيت سازماني بين

 52المللي مشمول مادة  عنوان سازمان بين توان گفت كه اوپك به عملكرد و دستاوردها، مي
منشور ملل متحد، چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي، هيچ توجهي به سطح اول تعهدات 

دان خوب حقوق بشر چن تواند ناشي از وضعيت نه ي ميتوجه يبنكرده است كه اين ) رعايت(
، )حمايت و اجرا(در خود كشورهاي عضو بوده باشد؛ اما در خصوص سطوح بعدي تعهدات 

، اين سطوح از )OFID(المللي  گيري مبني بر تشكيل صندوق توسعة بين اوپك با تصميم
 جايي كه بهتعهدات را مورد توجه قرار داده است؛ زيرا صندوق از همان آغاز، منابع خود را 

هاي بهداشتي اوليه، آموزش  گذارد، مانند مراقبت ا بيشترين تأثير را بر زندگي فقرا ميه آن
. ونقل و كشاورزي و توسعة روستايي متمركز كرده است ابتدايي، تأمين آب و بهداشت، حمل
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، سطح »ايد«بندي آقاي  و در طبقه) مثبت(دانيم، اين حقوق جزء حقوق ايجابي  همچنان كه مي
در نتيجه، اوپك سطح دوم و سوم از تعهدات را، هم در نظر . دهد را تشكيل مي) حمايت(دوم 

هاي مالي  اين سازمان در عمل نيز با روش. و هم در عمل مورد توجه ويژه قرار داده است
هاي توسعه، حمايت از پرداخت و تسوية بدهي  ها و برنامه هايي براي پروژه خود، ازجمله وام
اي  هاي بشردوستانه، كوشش ويژه هاي غذايي و كمك هكار، كمكشدت بد كشورهاي فقير به

كند، نبايستي  با وجود اينكه، اوپك همواره توسعة پايدار را تشويق مي. در اين باره داشته است
از اين نكته غافل شود كه تحقق توسعة پايدار، مستلزم انطباق و تلفيق رشد اقتصادي با عدالت 

 به بهبود مشترك در كيفيت زندگي جمعي براي كه گونه آنت؛ اجتماعي، ازجمله حقوق بشر اس
 پايدار بدون يكپارچگي احترام به حقوق ةچراكه تحقق توسع؛ دبينجام فردا و امروزهاي  نسل

  . نيستممكن ،هاي حقوق بشري بشر و صرفاً نگاه گزينشي به نسل
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