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چکیده:
در پرتو اندیشه حاکمیت محور کالسیک ،مقرراتگذاری حق حاکمیتهاست و نحووه کنتور اموور توسو
حاکمیتها اصوال از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت میدهند .اما بوا
بس اندیشههای حقوق بشری و شکلگیری مفهومی بنام توسعه ،ایجاد بسوترها و زمینوههوای تحقوق آن بور
عهده دولتها گذارده شد .بر این اساس ،دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعهمحور و اصالح مقررات مانع
در پرتو مقرراتزدایی میباشند .اما این مسئله مد نظر موی باشود کوه وه عوواملی مولوز التوزام دولتهوا بوه
مقرراتزدایی در تدوین سیاستهای توسعهمحوور اسوتب بور ایون اسواس ،نانچوه دولتهوا بوا لحواو اصوو
دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند ،التزام به مقورراتزدایوی در تودوین
سیاستهای توسعهمحور محقق خواهد شد .همچنین ،این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بینالمللوی
اعم از معاهدات و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی نیز ایجاد گردند که لنبه حقوق بشری دارند .البته ،این
عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلوی مویتوانود زمینوههوای رعایوت
الزامات بینالمللی را نیز فراهم آورد.
واژگانکلیدی :حق توسعه ،مقرراتزدایی ،اسناد بینالمللی ،معاهدات حقوق بشری ،حکمرانی مطلوب.

* گروه حقوق ،واحدقشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران.
** گروه حقوق ،واحدقشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران .استادیار حقوق اقتصادی ،مرکز ماالازا
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مقدمه
در پرتو اندیشه حاکمیتمحور کالسیک ،مقرراتگذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنتور اموور
1

توس حاکمیتها اصوال از طریق وضع قوانین است .نحوه دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصوادی،
التماعی ،فرهنگی ،آموزشی و غیره نیز از هموین الگوو پیوروی مویکنود .بوه عبوارت دیگور ،ایجواد
مقررات به دخالت حاکمیت در این حوزهها مشروعیت میدهد ،زیرا هرقدر مقررات ،بورای دولوت
حوزه بیشتری برای مداخله قائل شوند ،اختیارات حاکمیت برای مداخله گسترش مییابد و هر قودر
میزان این دخالت بیشتر باشد ،به همان اندازه آزادی و فرصت افراد لامعه بورای مشوارکت کواه
مییابد.

بر این اساس ،شاهد شکلگیری نظام کنتور -دسوتور 2هسوتیم کوه لنبوه البواری و غیرانعطوافی
داشته و معطوف به نظام درونسازی مقررات میباشد که تحت تأثیر تئوری اصیل -نماینوده شوکل
گرفته است .بنابراین ،دولت در نقو مرلوع تنظویم مقوررات ،نمایوان مویشوود (رشووند بوکوانی و
باقری.)2 :1390 ،
البته شدت ،ضعف ،نوع و ماهیت ،شیوهها و ابزارهای مداخلۀ دولوت در تنظویم روابو هموواره
محل مناقشه بوده است و در سیر تاریخی این امر ،ما بوا حضوور حوداکرری و یوا حوداقلی و یوا حود
واس دولت با عنایت به نوع و ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی و ،...در اعصار و لوامع مختلوف رو
به رو بودهایم (یاوری.)620 :1393 ،
اما در پرتو رشد نسلهای حقوق بشری و تعهدات دولتها ذیل این اسناد و همچنین ،بسو اصوو
دموکراسی بعنوان شاخصهایی که برای دولتها ایجاد محدودیت مینماید ،شاهد تغییر ایون نگورش
و کاه این مداخله هستیم .به عالوه ،موضوع حق توسعه به عنوان یک حق بشوری نیوز و تکلیوف
دولتها به تحقق آن منجر به تسریع در این فرآیند گردید و دولتهوا ملوزم بوه تودوین سیاسوتهایی کوه
مولبات توسعه را فراهم آورد ،گردیدند .اما این الزام از کجا نشات میگیرد و را دولتها ملوزم بوه
تدوین سیاستهای توسعهمحور هستندب به عالوه ،این فرآیند الزاما باید با تغییر در مقرراتی باشود کوه
اختیارات حداکرری به دولت برای دخالت میدهد و مانعی بورای حضوور و فعالیتهوای افوراد اسوت.
لذا ،نیاز به ابزاری است تا این امر را ممکن گرداند .بر این اسواس ،ایون امور بررسوی مویگوردد کوه
مقرراتزدایی گونه بوه ایون فرآینود کموک مویکنودب در ایون میوان ،التزاموات حاصول از اسوناد
بینالمللی نیز مد نظر میباشد.
 .1مقرراتگذاری مجموعهای از قواعد و مقرراتی است که معموال توس سازمانهای اداری برای کنتر و الرای قانون به کار
میرود (زارعی و شمس.)161 :1392 ،

. Control-Regim-Command
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روش تحقیق استفاده شده در این مقاله ،روش اسنادی و کتابخانهای است .منوابع موورد اسوتفاده
عبارتنوود از :لمووعآوری دادههووا ،اسووتفاده از کتووز ،اسووناد بووینالمللووی ،مقوواالت و همچنووین ،از
فی برداری بعنوان ابزار مطالعه استفاده شده است.
بر این اساس ،این مقاله در دو بخو
مقرراتزدایی در فرآیند توسعه و در بخ

کلوی تنظویم شوده اسوت کوه در بخو

او  ،بوه التوزام بوه

دوم ،به التوزام بوه مقورراتزدایوی در اسوناد بوینالمللوی

خواهیم پرداخت.
 -1التزام به مقرراتزدایی در فرآیند توسعه
با بس اندیشههای حقوق بشری و شکلگیری مفهومی بنام حق توسعه ،ایجواد بسوترها و زمینوههوای
تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد .در مقدمه اعالمیه حق بر توسعه آمده است ...« :ایجاد شورای
مناسز برای توسعه مردمان و افراد ،مسوولیت اصلی و اولیه دولتهای آنان است» ،بنابراین میتوان
گفت از لمله وظایف دولتها در بعد ملی ،ایجاد بسترهای تحقق حق بر توسوعه اسوت .در حقیقوت،
در بعد ملی دولتها ضمن تدوین سیاستها و برنامههای توسعه باید عواملی که الرای حق بر توسعه را
با مانع مواله میسازد ،برطرف نمایند.
البته ،این امر محل اختالف میان دولتهاست ،بدین نحو که کشورهای توسعهیافته بر ایون باورنود
که مسئولیت اصلی تحقق حق بر توسعه ،یک مسئولیت ملی و بر عهوده دولوت اسوت ،نوه مسوللیت
لامعه بینالمللی .بنابراین ،انجام این تکلیف مستلزم حکمرانی مطلوب در سطح ملی است.

1

برعکس ،کشورهای در حا توسعه بر بعد بینالمللوی حوق توسوعه تأکیود دارنود .ایون کشوورها
مسائل مربوط به نابرابریها در نظام مالی بینالمللی ،مشوارکت بیشوتر کشوورهای در حوا توسوعه در
تصمیمگیریهای لهانی برای ایجاد یک نظام تجاری بینالمللی عادالنه را مورد تولوه قورار دادهانود
(سالومون.)136 :1391 ،
در هوور دو حالووت ،برنامووهریووزی بوورای توسووعه مسووتلزم تغییوور در رویووههووای سوونتی و کالسویک
دولتهاست که در سایه اندیشه دولتمحوری ،حاکمیت را غایت دانسته و منافع مردم را ذیول منوافع
مردمان تعریف کوردهانود .بنوابراین ،برناموه ریوزی بورای توسوعه اگور بودون در نظور گورفتن اصوو
دموکراسی باشد ،نه تنها منجر به توسعه نمیگردد ،بلکه منتهی به دیکتاتوری نیز میگردد.
این برنامهها باید ضمن به رسمیت شوناختن حقووق انسوانها ،در راسوتای تحقوق اهوداف حوق بور
توسعه و صلح و امنیت و ارتقاء حقوق بشر باشد .این امر میطلبد تا دولتها نه تنها از ابوزار مناسوز و
کارآمد برای این منظور استفاده نمایند ،بلکه اقدام به بازتعریف خود در قالوز حکمرانوی 2مطلووب
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 .2این شاخصها که توسط بانک جهانی ارائه گردید ،شامل« :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبا

. E/CN.4/1475,1981
سیاسی و مقابله با خشونت،

اثربخشی دولت ،کیفیت مقررا  ،قانونمداری و کنترل فساد میباشد (.)WorldBank Institute, 2010
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نمایند.
رابطه حکمرانوی مطلووب بوا بعود ملوی حوق بور توسوعه از لملوه در مبوارزه بوا فسواد ،شوفافیت،
پاسخگویی ،داشتن لامعه مدنی قوی ارزیابی میگردد .برنامهریزی برای تحقوق حوق بور توسوعه در
سطح ملی بایداز طریق فرایندی مشورتی ،شفاف ،پاسخگو ،تصومیمگیوری غیرمتمرکوز ،مشوارکت
کامل و ملثر همه ذینفعها و توانمندسازی آنها برای بهرهمندی از حقوقشان ،صورت گیورد .در ایون
برنامه باید فرصتهای برابر در دستیابی به منابع و توزیع عادالنه منافع و احترام کامول بوه حقووق بشور
پی بینی شود .این فرایند باید رضایتبخ و دموکراتیک باشد (حبیززاده و سیفی.)17 :1392 ،
بر این اساس ،دولتها ملتزم بوه برناموه ریوزی و تودوین سیاسوتهایی بورای توسوعه گردیدنود .لوذا،
میتوان گفت حرکت در مسیر دموکراسی مهمترین دلیل التزام به تودوین سیاسوتهای توسوعهمحوور
خصوصا در پرتو شاخصهای حکمرانی مطلوب است .از آنجا کوه توسوعه ابعواد مختلفوی از لملوه
اقتصادی ،التماعی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی را در بر میگیرد ،لذا شواهد برناموهریوزی در ایون
زمینه هستیم .اما سوا اصلی اینجاست که برنامهریزی برای توسعه ،در وه صوورت مولوز تحقوق
آن خواهد شدب
واقعیت آن است که تدوین سیاستها اگر با محدودیتهایی برای دولت همراه نباشد ،هیچ گواه بوه
نتایج مد نظر منتهی نخواهد شد .در حقیقت ،کنتر بر حوزههای مختلوف زنودگی افوراد بوه معنوای
مخدوش کردن آزادی است و دخالت دولت در این خصوص یعنی هدایت فعالیتهای موردم تحوت
یک برنامه واحد و مشخص که ضمن کاه

حق انتخابهای آنان ،به دیکتاتوری نیز ختم مویگوردد

(دروکر.)230 :1995 ،1
بطور سنتی و در نگاه مردم ،فقر و عدم رفاه در زندگی نشانهای از ضعف و ناکارآمدی اقتصواد

است و لامعه توسعهیافته را لامعهای میدانند که مردم از قدرت اقتصادی باال و سطح رفاه مطلوب
برخوردارند .اگر ه این نگرش محدود به توسعه ،امروز تعدیل یافته است.
هنگام داوری درباره توسعه اقتصادی کافی نیست کوه فقو بوه رشود تولیود ناخوالص ملوی و یوا
شاخصهای دیگری که توسعه کلی اقتصادی را نشان میدهد ،نگاه کنیم .باید تاثیر مردمسواالری و
آزادیهای سیاسی بر زندگی و توانمندیهای شهروندان را نیز در نظر گرفت (سن.)278 :1396 ،
با این حا  ،توسعه اقتصادی هنوز مهمترین مولفه توسعه محسوب میشود و دولتها بورای داشوتن
اقتصادی پایدار ،پویا و کارآمد در تالش هستند .به عالوه ،اندیشههوای گونواگون اقتصوادی نیوز بوه
دنبا ارائه راهکاری موثر در این خصوص هستند .بحرانهای اقتصوادی کوه از گذشوته توا بوه اموروز
گریبان بشر را گرفته است ،نتیجه نسخه اشوتباهی بووده اسوت کوه اندیشومندان حووزه اقتصواد بورای
. Drucker
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اقتصاد پیچیده و دولتها کورکورانه و بدن توله به عواقز آن از آن پیروی نمودند .لوذا ،بوه منظوور
محدود کردن اندازه دخالت دولت و ایجاد بسترهای الزم بورای حضوور بخو

خصوصوی نیواز بوه

ابزاری بود که در فرآیند توسعه اقتصادی دولت را یاری نماید .بر این اساس ،مقرراتزدایی بعنووان
ابزاری که میتواند با اصالح یا حذف مقررات زائد این فرآیند عملی سازد ،بکارگیری گردید.
در حقیقت ،افزای

دخالت دولت در ابعواد مختلوف ،از طریوق مقورراتگرایوی ،نتیجوهای لوز

انباشت مقررات به همراه ندارد .این انباشت مقررات خود مانعی مهم بر سر راه توسعه بوده و تحقوق
اهداف آن را ناممکن میکند .به عالوه ،نتایج نامطلوبی ون فساد و رانت را نیز بوه هموراه خواهود

داشت (کاردوس.)22 :2012 ،1

لذا ،مقرراتزدایی در این راستا میتواند با حذف یا اصالح مقررات مخل ،زمینههای توسوعه را
فراهم آورد ،اما در این میان ،دو ال مهم ولود دارد :نخست ،شناسایی مقرراتی کوه در فرآینود
مقررات زدایی باید اصالح یوا حوذف شووند و دوم اینکوه ایون مقوررات در فرآینود اصوالح بوه وه
مقرراتی تغییر یابند ،اهداف مورد نظر محقق خواهود شود .بوا تولوه بوه اینکوه دولتهوا متوولی انجوام
مقرراتزدایی هستند و این فرآیند مولز کاه دخالت آنها در ابعاد مختلوف مویگوردد ،لوذا توا
دولتها خود را با شاخصهای دموکراسی منطبوق نکورده و در قالوز حکمرانوی مطلووب بوازتعریف
نکنند ،مقرراتزدایی تنها لنبه شعارگونه خواهود داشوت و در عمول ،زمینوههوای توسوعه را فوراهم
نمینماید.
التزام به مقرراتزدایی در فرآیند توسعه ممکن اسوت ابعواد بوینالمللوی نیوز داشوته و دولتهوا بوه
واسطه برخی اسناد بینالمللی به این امر ملتزم شوند .بر این اساس ،دولتهوا در پرتوو لهوانی شودن و
همچنووین ،رویکوورد حقوووق بشووری بووه توسووعه دارای تکلیووف بووه توودوین برخووی سیاسووتها در

برنامهریزیهای توسعهمحور خود و یا اصالح برخی مقررات مانع هستند (ارگار و آفوالبی:2009 ،2

.)37
این التزام به واسطه برخی اسناد بینالمللی اعم از معاهدات و قطعنامههای سازمانهای بوینالمللوی
هستند که البته ،لنبه حقوق بشری نیز دارند .بنابراین ،این سوا مطرح اسوت کوه ایون اسوناد توا وه
میووزان لنبووه الووزامآوری دارنوودب بووه عبووارت دیگوور ،اگوور ایوون اسووناد حوواوی الزاموواتی در خصوووص
مقرراتزدایی در تدوین سیاستهای توسعهمحور باشند ،دولتها تا ه میزان ملزم به رعایت مفاد آنهوا
میباشندب
یکی از ضعفهای سیستمهای حقوق بشری ،ضعف در الراسوت کوه ایون امور کنوانسویونهوا،
اعالمیهها ،هنجارها ،دستورالعملها ،پروتکلها و اسناد و مدارک بیشمار دیگری کوه حواوی مفواد
. Kardos
. Eregare and Afolabi
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یا تعهدات بینالمللی حقوق بشری هستند ،را در معرض خطر ناکارآمدی قرار می دهود (موارکس،1
.)7 :2008
پیرامون الزامآوری سند حق بر توسعه نیز بایود گفوت الورای اعالمیوه بوه خوودی خوود از نظور
قانونی الزامآور نیست ،اما از آنجا که تعدادی از مفاد آن به برخی اسوناد بوینالمللوی ،ماننود منشوور
سازمان ملل و میراق بینالمللی حقوق بشر ،تکیه زده و همچنین ،متضمن اصولی مانند عودم تبعویض
و برابری و غیره میباشد ،میتوان گفت از این لحاو لنبه الزامآور دارد.

همچنین ،نظر بر تعداد دولتهای عضو معاهدات حقوق بشری ،معاهدات مربوطه به مرابوه حقووق
عرفی تلقی گردیده و عمال بسیاری از دولتها رویکرد کلی و لهتگیوری مبتنوی بور قواعود حقووق

بشر را در سیاستگذاری داخلی و خارلی خود مد نظر قرار دادهاند (فورسایت.)2 :2000 ،2
در اینجا باید گفت رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی میتوانود زمینوههوای رعایوت الزاموات

بینالمللی را فراهم آورد ،هر ند این امور بوه نفوع حاکمیتهوا نباشود .اصووال مقاوموت حاکمیتهوا در
الرای الزامات حقوق بشری ،ناشی از محدودیتی است که ایون الزاموات بوه نفوع شوهروندان ایجواد
میکنند .در حقیقت ،اسناد بینالمللی به دنبا امضاءدار کردن حضور دولتهوا در عرصوه بوینالمللوی
هستند و این تعهدات در حقیقت منجر به ایجواد محودودیت در رفتوار دولتهوا منطبوق بوا تعهداتشوان
است .در باب مقرراتزدایی این الزامات ضمن کاه میزان دخالت دولتها ،آنها را ملزم مینماینود
تا با تدوین سیاستهای صحیح و یا اصالح مقررات مانع در قالز مقورراتزدایوی زمینوههوای رشود و
توسعه را فراهم آورد.
این امر تایید همان نظریه کانت است که اولین شرط پیوستن به لامعوه ملتهوای متمودن و تحوت
حقوق بینالملل را رعایوت حقووق بشور مویدانود و در نتیجوه ،تشوکیل فدراسویون یوا همبسوتگی بوا
دولتهای استبدادی را ممکن نمیداند .در واقوع ،آزادی در سوطح داخلوی شورط او صوالحیت هور
دولتی است که بخواهد به عضویت لامعه بینالمللی درآید .به عبارت دیگر ،رعایت حقوق بشور و
نظام دموکراتیک نمایندگی در داخل باید حاصل شود تا الزامات حقوق بوینالملول برآیود (تسوون،
.)37 :1392
بر این اساس میتوان بر الرای الزامات بینالمللی مبتنی بر اندیشههای حقوق بشری کوه تودوین
سیاستهای توسعهمحوور را بوا ابوزار مقورراتزدایوی توصویه مویکننود ،امیودوار بوود .اموا در عرصوه
بینالمللی کدام اسناد بر بکارگیری مقرراتزدایی تاکید دارندب

. Marks
. Forsythe
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 -2مقرراتزدایی در پرتو اسناد بینالمللی
در پرتو انسانی شدن حقوق بینالملل و لریان سیا لهانی شدن حقوق بشر ،شاهد این امور هسوتیم
کوه بووا مطورح شوودن حقووق اساسووی بشووری ،کوه از لملووه حقووق ذاتووی اسوت و لزیووی از حقوووق
غیرقابلسلز آنها تلقی میشود ،افراد به نحوی در سوطح بوینالمللوی موورد تولوه واقوع شوده و در
قلمرو نظام حقوقی بینالمللی قرار گرفتهاند (شریفی طرازکوهی.)34 :1392 ،
در حقیقت ،با رشد و گسترش حقوق بشور ،زمینوههوای انسوانی شودن حقووق بوینالملول فوراهم
گردید .فرآیند انسانی شدن حقوق بینالملل با هدف متعهد کوردن دولتهوا بوه تغییور قووانین داخلوی
مطابق با استانداردها و شاخصههای حقوق بشر در قالز معاهدات بینالمللی شکل گرفت.
در حقیقت ،بینالمللی شدن استانداردهای حقوق بشر نه به دلیل ماهیت بینالمللوی آن ،بلکوه بوه
دلیل ضعف نظامهای داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بووده اسوت .قاضوی تاناکوا در پرونوده
آفریقای لنوب غربی نیز به این امر تصریح نمود که نق کشورها در زمینوه اسوتانداردهای حقووق
بشووری صوورفا نقشووی اعالمووی اسووت .بنووابراین ،معاهوودات بووینالمللووی کووه در واقووع توافقووات میووان
کشورهاست ،استانداردهای حقوق بشری مولود معتبر و الزمااللرا را صرفا اعالم میکننود (قواری
سید فاطمی.)198 :1392 ،
در این راستا ،دولتها در فرآیند قاعدهسازی بینالمللی و لهانی شدن از این رهگذر با ابتنوای بور
کرامت و حیریت بشر متعهد شدهاند که حقوق اساسی بشر را الرا و آنها را با وارد کردن در قووانین
داخلی خود تضمین کنند و از هرگونه نقض و تخلفی ممانعت بعمول آورنود (شوریفی طرازکووهی،
منبع پیشین.)39 :
آنچه که در این فرآیند حائز اهمیت است ،نق دولتها در ایجاد معاهدات حقوق بشری اسوت،
زیرا قوانین بینالمللی توس افراد سیاسوتمدار شوکل گرفتوه اسوت .بور ایون مبنواء ،دولتهوا در ایجواد
استانداردهای حقوق بشری ،نسلهای حقوق بشر را ایجاد کردند کوه هور کودام مولوز تحوو در
بخشهای مختلف قوانین داخلی شودند ،اگر وه اسواس تعهودات دولتهوا در پوذیرش قووانین حقووق
بشووری بوور مبنووای دو ایووده «نسووبیگرایووی» و «لهووانشوومولی» بوووده اسووت .لهانشوومولی در مقابوول
نسبیگرایی در تحقیقات حقوقی ندین دهه موضووع بحو بووده اسوت و بطوور فزاینوده ای وارد
گفتمان عمومی حقوق بینالملل و حقوق بشر شده است .لهانشمولی اشاره به این مفهووم دارد کوه
حقوق بشر لهانی بوده و باید برای هر انسانی اعما شود ،اموا نسوبیگرایوی در مباحو مربووط بوه
حقوق بشر آن است که استدال می گردد حقوق بشر وابسته به فرهنگ است و هیچ اصو اخالقوی
نمیتواند به تمام فرهنگها اعما شود.
بر مبنای ایده نسبیگرایی برخالف ایوده لهانشومولی ،برخوی از دولوتهوای لهوان سووم نظیور
ایران ،هند ،ین و برزیل اعالم کردهاند حقوق بشور موورد نظور غورب بورخالف فرهنوگ و عقیوده
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آنهاست و از این رو ،در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگهای بومی تولوه شوود و معیارهوایی
که صرفا بر مبنای فرهنگ و سنن غربی است ،نباید لهانی تلقی شود (کرمی.)88 :1375 ،
در خصوص موضوع لهانشمولی حقوق بشر یک دیدگاه ولود دارد که بیوانگرآن اسوت کوه
هر ه حقوق بشر فراگیرتر و به عبارتی ،لهانشمو شود ،کشورها امنتر و مسیر توسعه را بهتر طی
میکنند .برخالف نسبیگرایان که با فورض انسوان بعنووان عضووی از یوک لامعوه در صودد تعیوین
حقوقی برای او هستند که منطبق با افکار و باورهای آن لامعه باشد و هر لا که این باورها مطابقت
نداشت آن را محدود کرده و بشر را از داشتن آن محروم نمایند (کارارو.)32 :2017 ،1
اما موج گسترش لیبرالیسم و دموکراسی در سرتاسر لهان سوم در دهههای گذشته نیوز نشوانگر
آن است که مفهوم به اصطالح حقوق بشر اتکوای نودانی بوه آموا یوا تفواهمهوای محلوی نودارد.
شهروندان عادی کشورهای لهان سوم دریافتهاند که برخورداری از حقوق بشر به رسمیت شوناخته
شده در سطح بینالمللی برای حمایت آنها در مقابل نخبگان سوتمگر اقتصوادی و سیاسوی ضوروری
است .آنها هرگاه فرصتی مییافتند ،علنا اعالم مینمودند که بوه زور سورنیزه وادار بوه فوداکاری در
راه توسعه حق تعیین سرنوشت یا امنیت ملی شدهانود و مقاوموت آنهوا از طریوق نقوض سیسوتماتیک
حقوق بشر سرکوب شده است (دانلی.)662 :1378 ،
در یک نگاه کلی باید گفت که هر دو دیدگاه استداللهای قابل تولهی دارند که نمیتوان آنها
را نادیده گرفت و یا یکی را بر دیگری ترلیح داد ،اما مهمتر این اسوت کوه کودام دیودگاه بوه نفوع
حقوق بشر است .نگاه نسبیگرایی معتقد است که باید حقوق بشور بوه نفوع آداب ،سونن و عقایود و
فرهنگها محدود شود ،اما سوا اینجاست که آیا این محدودیت با هدف حمایت از انسانها مطابقت
داردب و همچنین ،نسبیگرایان معتقدند که قواعد حقوق بشری باید با فرهنگها و عوادات و رسووم و
باورهای لوامع منطبق باشند .با این وصف ،سوا دیگر این است که آیا میتوان حقووق بشور را بور
مبنای باورها و سنن لوامع بنا نمودب به نظر میرسد که منشاء اصولی اخوتالف میوان دو دیودگاه در
فوورض نمووودن بشوور بعنوووان مولووودی مسووتقل یووا بخشووی از یووک لامعووه اسووت ،بوودین معنووا کووه
لهانشمو گرایان انسان را فارق از التماع ،باور ،رنگ ،نژاد و سنن و امرا اینها فرض میکننود .در
نگاه آنان ،بشر مولودی مستقل فرض میشود و سپس ،برای این مولوود مسوتقل حقووق ضوروری
برای ادامه بقاء در نظر گرفته میشود ،اما نسبیگرایان با فرض انسان بعنوان عضووی از یوک لامعوه
در صدد تعیین حقوقی برای او هستند که منطبق با افکار و باورهای آن لامعه باشد و هر لا که ایون
باورها مطابقت نداشت ،آن را محدود کرده و بشر را از داشتن آن محروم میکنند .آنهوا در تولیوه
عملکرد خود در محدود نمودن حقوق بشر به نسبیگرایی استناد میکنند .اگر ه موا بوا گونواگونی
. Carraro
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نظریات موالهیم ،اما در رویه نهادهای حقوق بشری نوعی رویکرد لهانشمولی قابل مشاهده است.
معاهدات حقوق بشری نیز در مسیر متعهد نمودن دولتها به باور لهانشمولی هستند و حوزه اقتصواد،
عموما حاشیه انعطاف دولتها محسوب میشود .بنابراین ،میتوان گفوت حوداقل در بعود اقتصوادی و
ایجاد بسترهای حضور بخ

خصوصوی در بوازار مویتووان امیودوار بوه پوذیرش ایوده لهانشومولی

پیرامون تعهدات حقوق بشری از لانز دولتها بود .بر این اساس مویتووان گفوت برخوی معاهودات
نق موثری بر حقوق اقتصادی و توسعه اقتصوادی داشوتند و از ایون منظور ،بسوترهای شوکلگیوری
مقرراتزدایی را رقم زدند .در این بخ  ،از میان معاهدات حقوق بشری تنها به بررسوی معاهوداتی
میپردازیم که زمینههای مقرراتزدایی را فراهم نمودند.
 -2-1مقرراتزدایی در پرتو معاهدات بینالمللی
معاهدات بینالمللی حاصل اراده دولتها هستند و اگر ه این شکل از قاعدهگذاری زمانبر و حاصل
مووذاکرات طوووالنیموودت دولتهاسووت ،امووا در عموول و در مقووام الوورا از قوودرت الووزامآوری بهتووری
برخوردار است .اصوال ،دولتها در پیوستن به یک معاهده بینالمللی منافع خود را در نظر مویگیرنود
و اعالن رضایت بر متعهد شدن نسبت به یک معاهده به معنای آن است کوه ایون تعهود بوا احتسواب
منافع آنان بوده است .بر این اساس ،به بررسی معاهداتی میپوردازیم کوه نسوبت بوه مقورراتزدایوی
ایجاد التزام مینمایند.
 -2-1-1مقرراتزدایی در حقوق بشر نسل اول
حقوق بشر نسول او رالوع بوه آزادیهوای مودنی و سیاسوی اسوت ،که ریشه در ارزشهای مکتز
لیبرالیسم کالسیک دارند و قواعد مطروحه در این نسل از لمله حقوقی بودند که برای نخستین بار
در نظام حقوق موضوعه به شکل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و از لایگاه حقوقی برخوردار
شدند .این حقوووووق ،منتج از نخستین شعار انقالب فرانسه در سووووا  1789تحت عنوان آزادی بود
(ذاکری.)219-220 :1383 ،
میراق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در حقیقت حقوق فردی و شخصی افراد است که دولتها
ذیل این میراق تعهد به احترام و تضمین الرای آن دادهاند .بنابراین ،دولتها زموانی تعهودات خوود را
در این خصوص نقض خواهند کرد که در این حوزهها دخالت نمایند .بوا ایون وصوف ،بایود گفوت
تعهدات دولتها ذیل میراق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تعهود بوه نتیجوه اسوت و تعهود بوه نتیجوه
یعنی عدم مداخله در امور شخصی و فردی افراد .بنابراین ،آنچه که در قالز حقهوای فوردی ماننود
آزادی بیان ،منع تبعیض ،حقهای رفاهی و کرامت انسانی و ...بیان شوده اسوت ،حقووقی اسوت کوه
متضمن و مبناء رشد انسانهاست و بدون احترام و رعایت آنها امکان رشد و توسعه بوه معنوی واقعوی
ولود ندارد.
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در واقع ،آزادی ابزاری برای پیشرفت و توسعه است و بدون آن هیچ پیشرفت و توسعهای شکل
نمیگیرد .کنتر بر حووزههوای مختلوف در واقوع مخودوش کوردن آزادی اسوت و نتیجوه آن تنهوا
شکلگیری دیکتاتوری است در همه ابعاد حتی در بعد اقتصادی (هایک.)110 :1390 ،
بنووابراین ،داشووتن آزادی در همووه ابعوواد و همچنووین ،عوودم تبعوویض در دادن فرصووتهای برابوور در
فعالیتهای بازار و تجارت الزمه توسعه محسوب میشوود .مقورراتزدایوی بوا محودود کوردن انودازه
دخالت دولت در اقتصاد مانع از شکلگیری دیکتاتوری اقتصادی شده و بوه هور فورد ایون امکوان را
میدهد تا برای خود آرمان و هدفی تعریف کند و برای رسیدن به آن هدف بوا دیگوران بوه رقابوت
بپردازد .این امر البته با مفهوم دموکراسی معنای نزدیکی دارد و در این معنا حکومت قانون متضومن
محدودیتهایی بر دامنه قانونگذاری است.
آزادی ابزار اصلی و اساسی توسعه بوده و نق

اساسی آن مربوط است به اهمیوت ذاتوی آزادی

در غنا بخشیدن به زندگی بشر .در حقیقت ،فرآیند توسعه از مفهوم سنتی آن -رشد درآمد ناخالص
داخلی -خارج شده و فرآیند توسعه برمبنای افزای آزادیهای بشر سونجیده مویشوود .توسوعه بوه
معنای افزای آزادی و این خود بخ لداییناپذیر از غنای فرآیند توسعه اسوت .بور ایون اسواس،
پنج نوع آزادی قابول بیوان اسوت :الوف -آزادی سیاسوی ب -امکانوات اقتصوادی ج -فرصوتهوای
التماعی د -تضمین وضوح و شفافیت ه -امنیت حمایتی (سن ،منبع پیشین)148-150 :
بنابراین ،آزادی نه تنها تضمینکننده این فرصتها ،بلکه برطرفکننده نگرانیها و مووانعی اسوت
که در فرآیند حق توسعه همواره بعنوان یک ال

مد نظر مویباشود ،اموا در ایون خصووص نقو

دولتها در ایجاد این زمینهها بسیار مهم است .لذا ،حقووق بشور نسول او ضومن توالش بورای ایجواد
سازوکاری مناسز به منظور تحقق حقهای فردی ،دولتها را ملزم مینمایند تا در تودوین سیاسوتهای
توسعهمحور این حقها را مد نظر قرار دهند و به عبوارت بهتور ،از دخالوت در ایون اموور خوودداری
کنند .بنابراین ،سیاستهای توسعهمحور اگر بدون توله به ایون حوقهوا تنظویم گوردد ،منجور بوه نفوی
آزادیهای فردی شده و فرآیند توسعه محقق نخواهد شد .در این راستا ،مقرراتزدایی با حذف یوا
اصالح مقرراتی که مولز کاه

آزادیها در فرآیند توسعه میگردد ،زمینههای رشد و توسعه را

فراهم میکند .به عبارت دیگر ،نتیجه مقرراتزدایی در ایون خصووص شوامل افوزای
افراد در فرآیند توسعه است.

آزادیهوای

 -2-1-2مقرراتزدایی در نسل دوم حقوق بشر
نسل دوم حقوق بشر به حقوق اقتصادی ،التماعی و فرهنگی اشاره میکند .تعهد دولت در این
خصوص تعهد به فعل (ایجابی) است .در الرای حقوق این نسل دولت متعهد به سعی است ،بدین
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معنی که با توله به عنصر اراده و به تشخیص دولت از همه امکانات داخلی و بینالمللی در حد
توان و ظرفیت در راستای تحقق حقوق این نسل میبایست استفاده شود .البته ،الزم به ذکر است
که در هر دو مورد ،ه برای نسل او و ه نسل دوم حقوق بشر ،متعهد اصلی دولت است .البته،
ممکن است شرایطی ولود داشته باشد که انسانها نیز در الرای این تعهدات موضوعیت پیدا کنند
(ملکی.)26 :1393 ،
در واقع ،دولتها در راستای ایفاء حقوق اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی برعکس حقووق بشور نسول
او نمیتوانند موضع انفعالی داشته باشند ،بلکه باید بسترها و زمینههای تحقوق آن را فوراهم نماینود.
در مقدمه میراق بینالمللی حقوق اقتصادی ،التماعی و فرهنگی نیز به این امر اشاره شوده اسوت کوه
« ...با اذعان به اینکه بر طبق اعالمیه لهانی حقوق بشور کموا مطلووب انسوان آزاد رهوائی یوافتن از
ترس و فقر فق در صورتی حاصل می شود که شرای تمتع هر کس از حقوق اقتصادی  ،التمواعی
و فرهنگی خود و همچنین ،از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود».
از حی و ذینفعووان ،در نگاه نخست ممکن است به نظر برسد متعهدله هووم در حقوووق نسل او و
هووووم در حقوووووق نسل دوم حقوق بشر انسانها هستند و لذا ،از این حی تفاوتی ما بین این دو نسل
ولود ندارد ،اموووا این تلقی صحیح نیست .با آن که ذینفعوووان نهایتا انسانها هستند که از تعهووودات
حقوق بشری متمتع میشوند ،اما حقوق نسل او حاوی حقوق فردی است ،درحالیکه حقووق بشور
نسووول دوم تعهداتی به نفع لامعه هستند .به تعبیر دیگووور شاید بتوان گفت که حقوق نسل دوم شامل
رهنمودها یا سرفصلهای حقوق بشری مربوط به برنامهریزیها و تصمیمسازیهای سیاسی دولت
است (همان.)46 ،
بدین منظور ،دولتها باید در خ مشویهوای خوود سیاسوتهایی را اتخواذ نمایود توا موانع از ایون
نقضها شود .بطور مرا  ،در حوزه اقتصاد دولتها برای ایجاد بسوترهای الزم بورای حضوور موردم در
فعالیتهای بازار باید تمهدیداتی در کاه نق تصدیگری دولت اعما نمایند .بنابراین ،در تعیین
خ مشیهای اقتصادی اعما اقداماتی که اندازه دخالت دولت در اقتصاد را کاه داده و فضوا را
برای حضور بخ

خصوصی امکانپذیر نماید ،الزم و ضروری است .در این راستا ،مقرراتزدایوی

موویتوانوود نق و مفیوود و کارآموودی ایفوواء نمایوود و بتوانوود اهووداف مووورد نظوور را تحقووق بخشوود.
مقرراتزدایی در این خصوص شامل حذف یا اصالح مقرراتی است کوه موانع از بکوارگیری هموه
امکانات داخلی و بینالمللی در فرآیند توسعه است.
 -2-1-3مقرراتزدایی و حقوق بشر نسل سوم
در  4دسامبر  ،1986مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالمیه حق بر توسعه را به تصویز رسواند .بوا
انجام این کار ،برخی از اصو اساسی مندرج در منشور سازمان ملل و اعالمیوه لهوانی حقووق بشور
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مانند صلح و امنیت بینالمللی ،همکاریهای بینالمللی برای توسعه ،به رسمیت شناختن اینکوه هموه
انسانها در کرامت و حقوق آزاد و مساوی هستند و همه انسوانها حوق دارنود از یوک سوطح زنودگی
مناسز و همچنین ،رفاه کافی برخوردار باشند و همچنین ،بر حق خودمختواری موردم حوق داشوتن
نظم التماعی و بین المللی که در آن حقوق و آزادی های اعالم شده در اعالمیه لهانی بورای هموه
افراد در همه لا و بدون تبعیض قابل تحقق باشد را مورد تاکید مجودد قورار داد .مجموع عموومی از
طریق این اعالمیه ،توسعه را به عنوان یک فرایند لامع اقتصوادی ،التمواعی ،فرهنگوی و سیاسوی بوا
هدف بهبود مستمر رفاه همه انسانها ،بر اساس مشارکت آنها در توسعه و توزیع عادالنوه مزایوای آن
به رسمیت شناخت.

اعالمیه حق بر توسعه با رویکردی توسعهمحور به حقوق بشر در ارتباط با سایر نسلهای حقووق
بشر است .بوه عبوارت دیگور ،تموام حقووق بشور لهوانی ،غیرقابول تفکیوک ،وابسوته بوه یکودیگر و
بهمپیوسته است .حق بر توسعه ،همانگونه که در اعالمیه حق بر توسعه بیوان شوده اسوت ،یوک حوق
لهانی و غیرقابلتفکیک و بخشی لداییناپذیر از حقوق اساسی بشر است.
در موواده ( )1ایوون اعالمیووه بووه ایوون موضوووع اشوواره شووده اسووت کووه حووق بوور توسووعه یووک حووق
غیرقابلانکار انسانی است که به مولز آن ،هور انسوانی حوق دارد در توسوعه اقتصوادی ،التمواعی،
فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته باشد و براین اساس ،حقوق و آزادیهای اساسی او محقق خواهود
شد .حق توسعه مستلزم تحقق کامل حق ملتها برای تعیین سرنوشت است که شوامل رعایوت مفواد
هر دو میراق بینالمللی حقوق بشر و اعما حق کامل مردم بر تعیین سرنوشت و حاکمیوت بور منوابع
طبیعی میباشد.
نظام قانونی حقوق بشر مانند هر نظام دیگری ،شامل تبیین مجموعهای از حقها ،تعهوووووووودات و
تکالیف برای تابعین است و این امر در قالز اسناد و معاهدات مختلفی از لمله منشور سازمان ملول
متحد ،اعالمیه لهانی حقوق بشر ،میراقین و سایر اسناد حقوق بشری تجلوی یافتوه اسوت .توا پوی از
تدوین اعالمیه حق بر توسعه ما شاهد ظهور دو نسل حقوق بشور در پرتوو میرواق بوینالمللوی حقووق
مدنی و سیاسی و همچنین ،میراق بینالمللی حقوق اقتصوادی ،التمواعی و فرهنگوی هسوتیم .حقووق
بشوور نسوول سوووم شووامل حق بر صلح ،حق بر توسعه ،حق بر محی زیست سالم اسووت کووه بووه حقوووق
همبستگی معروف است .در خصوص حق بر توسعه ،اعالمیه حوق بور توسوعه ضومن تاکیود بور ایون
حقوق به بیان تکالیف دولتها برای تحقق آنها میپردازد.
در مقایسه حقوق بشر نسل سوم با دو نسل دیگر حقوق بشر باید گفت که حقوق بشر نسل او ،
حقوق بشر منفی یا آزادیهای مدنی هستند که دولتها را وادار میدارند تا از دخالت در آزادیهای
فردی خودداری ورزند .حقوق بشر نسل دوم به حقوق بشر مربت اشاره دارد که حقووق اقتصوادی-
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التماعی نظیر حق کار یا حق امنیت التماعی به ذهن متبادر مویشوود کوه افوراد یوا گوروههوا را در
برخورداری از برخی کاالها یا خدمات التماعی مستحق تلقی میکند .سرانجام ،حقووق بشور نسول
سوم مشتمل بر ترکیز پیچیدهای از حقوق ،نظیر حق توسعه ،حق صلح و حوق محوی زیسوت سوالم
است (تاموشات.)103 :1391 ،
پیرامون حقوق بشر نسل سوم باید گفت حقوق بشر نسل سوم رالع به منافع لامعه مدنی لهانی
و یا بووه عبووارتی ،مفهوووم لامعه مدنی ،لهانی است که در آن ،افراد نق اصلی را ایفاء میکنند .در
واقع ،حقوق بشووور نسل سوم بر پایه همبستگی هر ه بیشتر انسانها و دولتها قرار دارد .همکاری و
همراهی انسانها و دولتها تجلّی عینی این روح همبستگی تلقّی میشود و به همین دلیووول ،آنها را
حقوق همبستگیمینامند (تاموشات.)138 :1391 ،
مولفوههوای مهموی کوه در اعالمیوه حووق توسوعه درج گردیوده اسوت ،توسوعه انسووانی ،آزادی و
مشارکت است ،بنحوی که این مولفهها وابسته و مکمل یکدیگرند .اما این مولفهها در سوند از معنوا
و مفهومی خاص برخوردار بوده و برای تحقق اهدافی مهم درج گردیده است و به هیچ عنوان لنبه
آرمانی و شعاری ندارد .تحقق حقوق بشر امری گوام بوه گوام بووده و اسوناد حقووق بشوری هموواره
ضمن تایید و تاکید بر اسناد سلف خود سعی در ارتقاء حقوق بشر داشتهاند.
بیتردید تحقق حق توسعه باید با ابزارهوایی صوورت گیورد کوه مطوابق بوا اسوتاندادهای حقووق
بشری باشد .در بررسی اسناد حقوق بشری ،آزادی بعنووان یوک امور مشوترک مطلووب هموه اسوناد

بینالمللی و از زمره حقوق بنیادین انسانها بوده است (آندریاسن.)320 :2010 ،1

این امر بیانگر آن است که محقق نشدن حقوق مودنی و سیاسوی کوه نتیجوه آن بسو آزادیهوای
افراد است ،اللرم مولز عدم تحقق حق توسعه مویگوردد .بنوابراین ،مشواهده مویگوردد کوه ایون
بهمپیوستگی نسلهای حقوق بشری مکمل و زمینهساز تحقق یکدیگر میباشند .اعالمیه حق توسوعه
نیز با پیروی از همین الگو ،ضمن تایید مفاد اسناد پیشین ،توسعه را بعنوان یک حق بشری امری مهم
و وابسته به سایر حقوق انسانی میداند و مولفههایی وون آزادی و مشوارکت را بعنووان ابزارهوایی
برای تحقق آن بر میشمرد.
همچنین ،از لمله موارد مندرج در اعالمیه حق توسعه ،موضوع توسعه انسانی است کوه در آن،
انسان بعنوان هدف اصلی این سند مستحق برخورداری از تموامی آنهوا معرفوی شوده اسوت .در ایون
خصوص البته ،رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بطور سنتی و تاریخی نیوز
توسعه را با رشد و توسعه اقتصادی میسنجیدند .اگر ه در فرآیند حق توسوعه تنهوا رشود اقتصوادی
مد نظر نیست ،بلکه در کنار آن ،تحقق کامل همه حقوق بشر مد نظر است.
در حقیقت ،توسعه انسانی فرآیند بس انتخابهای مردم است .مردم از قابلیتهای مولود خوود بوه
. Andereassen
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عنوان ابزاری برای رسیدن به خواستههای مطلوبشان اسوتفاده مویکننود .در ایون فرآینود ،قابلیتهوای
انسانی خود وسیلهای برای خدمت به مردم است ،در نتیجه انسان هم وسیلۀ توسوعه و هوم هودف آن
به شمار میآید (طرح پژوهشی توس دانشگاه علم و صنعت.)19 :1393 ،
حق توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسوانها از هموه حقووق بشور هودفی
است که از طریق فرایند توسعه دنبا میگردد .حق توسعه در مرحله عمل و الرا با موانعی از لمله
عدم دسترسی به تکنولوژی و الگوهای لهوانی توسوعه ،دانو و امکانوات موادی ناکوافی رو بوه رو
می باشد .لذا ،در رفع موانع الرایی حق توسعه نق و مشارکت نهادهای بین المللی می توانود دارای
اهمیت باشد (سیفی.)1 :1392 ،
مسئولیت اولیه برای الرای حق توسعه بر عهده دولتهاست ،اگر ه ذینفع آن افرد هستند .لامعوه
بینالمللی وظیفه دارد همکاری کند تا دولتها را بوه ایفواء تعهداتشوان قوادر سوازد .بورای اینکوه حوق
توسعه به حقی معتبر و مسلم تبدیل شود ،باید راهکارهایی برای ایفاء ایون تعهودات اندیشویده شوود
(سنگوپتا.)191 :1383 ،
بند( )1ماده ( )3اعالمیه حق توسعه بر این نکته تاکیود دارد کوه دولتهوا مسوئولیت اولیوه احتورام،
حمایت و تحقق حقوق بشر ،از لمله ایجاد شرای ملی و بینالمللوی مطلووب بورای تحقوق حوق بور
توسعه را بر عهده دارند .این بدان معناست که مسوئولیت اصولی فوراهم کوردن بسوترهای مناسوز و
شرای الزم برای توسعه عادالنه ،ه از منظر ملی و ه در سطح لهانی ،بر عهده دولتهاست.
مطابق با بند( )2ماده( )3سند حق توسعه ،دولتها وظیفه دارند سیاسوتهای توسوعه ملوی مناسوبی را
تدوین کنند که هدف آنها بهبود رفاه کل مردم است .بر این اسواس ،در هشوتم موارس سوا ،2010
پانزدهمین نشست شورای حقوق بشر در خصوص بررسی گزارش کارگروه بررسی الرای حق بور
توسعه منجر به صودور قطعناموهای شود کوه در آن دولتهوا در تحقوق حوق بور توسوعه سوه سوطح از
تعهدات را براساس سند حق بر توسعه بر عهوده دارنود( :الوف) در سوطح داخلوی ،از طریوق تودوین
سیاستها و برنامههای توسعه ملی که بر مردمی که تحت حکوموت آنهوا زنودگی مویکننود ،تواثیر
میگذارد (ب) در سطح بینالمللی ،از طریق اتخاذ و الرای سیاستهوایی کوه فراتور از حووزههوای
قضایی آنها است و (ج) به طور لمعی ،از طریق مشارکت لهانی و منطقهای.1

بر این مبناء ،مقرراتزدایی نق

مردم در اقتصاد را پررنگتر کورده و ضومن ایجواد همبسوتگی

در سطح ملی با رونق سرمایهگذاری خارلی ،ایون همبسوتگی را در سوطح بوینالمللوی نیوز تقویوت
میکند و ضمن تحقق اهداف اعالمیه حق بر توسعه ،مولبات رشد و توسوعه اقتصوادی را از طریوق
اشتغا زایی ،رشد تولید و مبارزه با فقر امکانپذیر مینماید .بوا شناسوایی قواعودی کوه موانعی بورای
. A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2, annex
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حضور بخ

خصوصی است ،ضمن حوذف یوا اصوالح آنهوا بوه قووانینی حمایوتکننوده بسوترهای

حضور مردم بی

از پی

فراهم خواهد شد.

 -2-2التزام به مقرراتزدایی در پرتو قطعنامههای توسعهمحور
بند ( )3ماده( )1منشور ملل متحد ،سازمان ملل متحد را محلی برای «حصو همکاری بینالمللی در
حل مسائل بینالمللی که دارای لنبههای اقتصادی ،التماعی و فرهنگی یا بشردوستی است ،معرفی
میکند».
بر این مبناء ،برخی ارکان سازمان ملل متحد نقو

مهموی در پیشوبرد مسوائل مربووط بوه توسوعه

دارند که از آن لمله میتوان به مجمع عمومی ،شورای اقتصوادی -التمواعی و آژانوس تخصصوی
وابسته به سازمان ملل مانند یونسکو و همچنین ،سازمان تجارت لهانی اشاره نمود.
 -2-2-1قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی مطابق ماده( )7منشور از ارکان اصلی ملل متحد است که متشکل از کلیه اعضاء ملول
متحد میباشد .مطابق ماده(« :)10مجمع عمومی مویتوانود در بحو تموام مسوایل و امووری کوه در
حدود این منشور بوده و یا بوه اختیوارات و مشواغل یکوی از ارکوانی کوه در ایون منشوور پوی بینوی
شده اند ،مربوط باشد ،وارد شود ».بر این اساس و در راستای موضوع این پژوه  ،مطوابق بنود (ب)
ماده ( ،)13یکی از موضوعاتی که مجمع عمومی میتواند به آن بپوردازد .ایون مواده مقورر مویدارد
مجمع عمومی در «ترویج و توسعه همکاری بین المللی در حوزههای اقتصادی ،التماعی ،فرهنگوی،
آموزشی و بهداشت عمومی و کمک به تحقوق حقووق بشور و آزادیهوای اساسوی بورای هموه بودون
تبعیض نژاد ،لنس ،زبان و مذهز» مطالعات و توصیههایی بنماید.
اگر ه قطعنامههای مجمع عمومی خصوصا در زمینه مسائل مربوط به اقتصواد و توسوعه از لنبوه
الزامآوری برخوردار نیستند ،اما این به معنای بیاعتبواری آنهوا نیسوت .بوا اینکوه ایون قطعناموههوا در
موواده( )38بعنوووان منووابع حقوووق بووینالملوول ذکوور نشووده ،بووا ایوون حووا دیوووان ،در موووارد متعووددی
قطعهنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت را والد ارزش حقوقی مسلم دانسته است (موسیزاده،
.)56 :1389
قاضی الترپاخت نیز در این خصوص اظهار مینماید« :کمارزش للوه دادن قطعنامههای مجموع
عمومی و تلقی کردن آنها بعنوان اسنادی صووری و بویاهمیوت کوه هویچ تواثیری بور رفتوار اعضواء
سازمان ندارند ،عالوه بر اینکه با اصو حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منوافع عوالی بوینالمللوی نیوز
ناسازگاری مینماید ،منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود» (واالس.)42 :1387 ،
بیتردید آنچه که دلیل پیوستن دولتها به سازمانهای بینالمللی اسوت ،منوافعی بووده کوه در ایون
الحاق نصیز دولتها میگردد .همچنین ،فراموش نکنیم که این خوود دولتهوا هسوتند کوه تصومیمات
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سازمانهای بینالمللی را در قالز قطعنامه تصویز مینماینود .پوس عودم الورای ایون تصومیمات بوه
معنای بیاثر کردن سازمانی است که تاسیس گردیده است .ضمن آنکه عضوویت در ایون سوازمانها
برای دولتها ایجاد منافع مشترک میکند کوه عودم الورای ایون قطعناموههوا لطموه بوه منوافع لمعوی
میباشد .بر این اساس ،رعایت قطعنامهها برای دولتها منافع بیشتری دارد تا عدم رعایت آن.

مطابق ماده( )22منشور ملل متحد« :مجمع عمومی برای الرای وظوایف خوود مویتوانود ارکوان
فرعی که ضروری میداند را تاسیس نماید ».بنابراین ،به بررسی ارکان فرعی که مرتب بوا پوژوه
بوده و عملکرد آنها در این خصوص میپردازیم.
1

الف -کمیته جمعیت ملل متحد
براساس اعالمیه لهانی حقوق بشر که در سا  1948توس مجمع عمومی سازمان ملل بوه تصوویز
رسید ،حقوق برابر و غیرقابلانکار همه انسوانها پایوه و اسواس آزادی ،عودالت و صولح را در لهوان
فراهم میکند .دستیابی به برابری و عزت همگان نیز زیربنای برنامه اقدام کمیته لمعیت ملول متحود
میباشد .اولویتبندی استفاده از اصو حقوق بشر ،سنگبنای تالشهوای اصوالحات سوازمان ملول
است که در سا  1997آغاز شد .کمیته لمعیت ملل متحد نیز از لمله آژانسهایی بود که در سا
 ،2003تفاهم مشترک سازمان ملل را با رویکرد مبتنی بر حقووق بشور بورای همکواریهوای توسوعه
اتخاذ کرد .سیاستها و شاخصهای مد نظر این نهاد با رویکرد مبتنی بر حقوق بشر عبارتند از:
 -تدوین برنامههایی براساس حقوق بشر که هدف نهایی آن تحقق توسعه میباشد.

 مردم به لای دریافتکنندگان غیرفعا کاالها و خدمات ،خود به عنوان بوازیگران اصولی درامر توسعه شناخته میشوند.
 در این رویکرد مشارکت هم وسیله و هم هدف است. خ مشیهای دولتها باید در راستای توانمندسازی مردم باشد و نه در راسوتای تحمیول قودرتحاکم
 -تمرکز برنامهها باید بر روی گروههای حاشیهای و محروم باشد.

 سیاستگذاریها بصورت بوینالمللوی و ملوی صوورت گیورد ،اموا رونود الورای توسوعه بایودبصورت محلی باشد.
نابرابریها و توانمندسازی کسانی است که از آنها عقز ماندهاند.

 هدف این برنامهها کاه تجزیه و تحلیل وضعیت بورای شناسوایی علول فووری ،اساسوی و ریشوهای مشوکالت و موانوعتوسعه
). United Nations Population Award )UNPA
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 تقویت سیستمهای پاسخگویی دولت مشارکت استراتژیک توسعهیافته و پایداراین نهاد در بی

1

از  150کشور و سرزمین مستقر است و با دولتها  ،لامعه مدنی و سایر آژانسهوا

برای پیشبرد مأموریت خود همکاری میکنند .گزارش لهوانی کمیتوه کوه در ( )2014منتشور شود،
نشان داد که قودر پیشورفت در راسوتای اهوداف بیوان شوده حاصول شوده اسوت و البتوه ،کارهوای
2

قابلتولهی نیز هنوز باید انجام شود.
به منظور توانمندسازی افراد و دولتها ،کمیته لمعیت ملل متحد با رویکرد حقوق بشر اقدام به
آموزش دولتها و حتی افراد مینمایود ،بوه گونوهای کوه آنهوا پوس از آن بتواننود احتورام و خودمات
اساسی مورد نظر خود را طلز کنند .این رویکرد همچنین شامل توانمندسازی دولتهوا بورای تحقوق
این حقوق است .در این راستا ،این نهاد توله ویژهای به لوانان و زنان دارد .بعالوه ،کمیته لمعیت
ملل متحد با همکاری با لامعه مدنی ،ملسسات دانشگاهی و بخ خصوصی ،حوزه فعالیوت خوود
را بیشتر گسترش میدهد .در سا  ،2013یک هیئت مشورتی برای تشویق و گفتگو بوا سوازمانهوا،
شبکهها و شرکا در مورد تعیین خ مشیها و سیاست تشکیل داد.کمیته نتیجه این مشوورتهوا را در
3
دسترس دولتهای عضو قرار میدهد.
آخرین برنامه کمیته با تاکید بر سند  2030برای سالهای  2018تا  2021نگوارش یافتوه و بودنبا
رسیدن به اهداف مذکور است و اینکه هیچ کس در فرآیند توسوعه عقوز نمانود .دولتهوا نیوز بطوور
دورهای گزارش عملکرد خود برای اهداف توسعهای مذکور را ارائه خواهند کرد.
4

ب -شورای حقوق بشر
ایده تغییر کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در گفتار کوفی عنان ،دبیرکول وقوت سوازمان
ملل ،بود که در گزارش خود تحت عنوان «برای آزادی گستردهتور :پوی بسووی توسوعه ،امنیوت و
حقوق بشر برای همگان» در سا  2005بیان نمود (کومارسینها.)45 :2006 ،
شورای حقوق بشر یک نهواد بوین دولتوی و در درون سیسوتم سوازمان ملول اسوت کوه براسواس
قطعنامه مجمع عمومی تاسیس شد و وظیفه ارتقاء و حمایوت از حقووق بشور را در سراسور لهوان و
رسیدگی به موقعیتهای نقض حقوق بشر دارا میباشد و توصیههوایی در موورد آنهوا ارائوه مویکنود.
همچنین ،اختیار دارد تا در مورد کلیه موضوعات حقووق بشوری بحو و تبواد نظور کنود .شوورای
حقوق بشر از دو طریق سیستم گزارشدهی و نظارت به ایفاء وظایف خود میپردازد.
نظام گزارشدهی بر پایه مکانیزم بررسی دورای لهانی است که به ارزیابی موقعیتهای حقووق
1

.https://www.unfpa.org/human-rights-based-approach, last visit, 2020,september, 12
. ICPD Beyond 2014 Global Report
3
. https://www.unfpa.org/how-we-work
4
. Human Rights Council
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بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد براساس گزارشهای خود آنهوا از گامهوایی کوه در
مسیر الرای حقوق بشر داشتهاند ،استوار است .همچنین ،در موارد نقض ،عالوه بر تعیین گزارشوگر
ویژه ،قطعنامههایی در ارتباط با موارد نقض صادر میکند که اگر وه لنبوه الوزامآوری نودارد ،اموا
ضمانت الرای قطعنامههای حقوق بشری نام بوردن کشوور نواقض و شورمنده کوردن آن نوزد افکوار
عمومی است .الزم به ذکر است که شوراء در این خصوص از سازمانهای بینالمللوی موردمنهواد نیوز
استفاده میکند.
بر این اساس ،دولتها در الرای حقوق بشور نسول او  ،دوم و سووم بایود بصوورت گوام بوه گوام
اقداماتی انجام دهند و نتیجه این اقدامات را به شوراء ارائه دهند .بدیهی است در راستای تحقق حوق
توسعه و ایجاد بسترهای الزم برای حضور بخ خصوصی مقرراتزدایی میتواند بعنووان یکوی از
گامهای دولت در مسیر الرای حقوق بشر تلقی شود.
1

 -2-2-2اقدامات شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد
شورای اقتصادی و التماعی برای پیشبرد ابعاد توسعه پایدار :اقتصادی ،التماعی و زیسوتمحیطوی،
تالشهایی را به منظور دستیابی به اهداف مورد توافق بینالمللی انجام میدهد .برای الرای ایون امور
اختیاراتی ذیل مواد ( )64( ،)63( ،)62منشور بیان گردیده است .بعالوه ،در ماده( )68منشور عنووان
گردیده است که شورای اقتصادی التماعی میتواند در راسوتای الورای وظوایف

کمیسویونهوای

فرعی احداث نماید.

شورای اقتصادی التماعی با تمرکز بر توسعه پایدار ،دستیابی به آن را در ارتبواط بوا حول شودن
برخی مسائل میداند و بنابراین ،با احداث کمیسیونهای فرعوی در خصووص آنهوا ،توالش دارد توا
دولتهووا را در حوول ایوون مسووائل ترغیووز و کمووک نمایوود .ایوون کمیسوویونها عبارتنوود از :کمیسوویون
آماری،کمیسیون لمعیت و توسعه،کمیسیون توسوعه التماعی،کمیسویون وضوعیت زنان،کمیسویون
مواد مخدر،کمیسیون پیشگیری از لرم و عدالت کیفری،کمیسیون علوم و فنواوری توسوعه ،مجموع
سازمان ملل در مورد لنگلها.
همچنین ،نظام گزارشدهی و نظام نظارتی که بر مبنای قطعنامههای شورای اقتصوادی التمواعی
صورت گرفته است ،کمک میکند تا دولتها ضمن بیان گام به گوام فعالیتهوای خوود ،بورای تحقوق
اهداف سازمان ملل در زمینه رشد و توسعه پایدار تالش کنند .در این خصوص ،از آنجایی که تنهوا
راه تحقق این اهداف ایجاد بسترهای حضور مردم و آزادی بازار و همچنین ،کو ک شودن انودازه
دخالت دولت در اقتصاد است ،لذا مقرراتزدایی مویتوانود در ایون خصووص نقو

مووثری ایفواء

. Economic and social council
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نماید.
از لمله این موارد میتوان به ایده کاه

دخالت دولوت از سووی کمیسویون توسوعه التمواعی

اشاره نمود که آن را مولز رفع فقر ،اشتغا زایی ،ایجاد فرصتهای برابر بورای زنوان و موردان بورای
حضور در بازار ،رشد تولیدات داخلوی ،رونوق سورمایهگوذاری خوارلی و ...مویدانود و بعوالوه ،از
دولتها تا زمینههای حضور معلوالن را نیز فراهم آورند.
برای بررسی بهتر ارکان فرعی شورای اقتصوادی و التمواعی کوه فعالیتهوای آنوان در ارتبواط بوا
موضوع پژوه میباشد ،ذیال به مطالعه آنها خواهیم پرداخت تا از این منظر بوه شوناخت بهتوری از
عملکرد آنها در راستای شکلگیری ایده مقرراتزدایی دست یابیم.
الف -کمیسیون جمعیت و توسعه

1

کمیسیون لمعیت در قطعنامهای 2در سا  1946توس شورای اقتصادی و التماعی تأسویس شود و

در قطعنامهای 3دیگر در  19دسامبر  ،1994مجمع عمومی تصومیم گرفوت کوه ایون کمیسویون را بوه
کمیسیون لمعیت و توسعه تغییر نام دهد .در همین قطعنامه مصوب شود کوه سوازوکاری سوهلانبوه
میان ،شوراء ،کمیسیون و دولتها ایجاد شود تا اقدامات الزم برای توسعه تحقق یابد.

پنجاه و سومین نشست کمیسیون در سا  ،2020تدوین خ مشیهایی بورای دولتهوا در راسوتای

توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی ،التماعی و محوی زیسوتی بوود 4.ایون همکواریهوا البتوه بوا حضوور

گروههای غیردولتی فعا که طرف مشورت کمیسیون قرار میگیرنود نیوز انجوام مویگیورد .بودیهی
است که تحقق توسعه پایدار نیازمند روندی است که مقرراتزدایی میتواند کمک مفید و موثری
به این اقدام نماید.
ب -کمیسیون توسعه اجتماعی

5

بخ توسعه التماعی قسمتی از دپارتمان امور اقتصادی و التماعی 6سازمان ملل است .این بخو
به دنبا تقویت همکاریهای بینالمللی برای توسعه التماعی است ،به ویژه در زمینههای رفوع فقور،
اشتغا  ،تولید و کار شایسته و گنجاندن التماعی افوراد سوالخورده ،لوانوان ،خوانواده ،افوراد دارای
معلولیت ،مردمان بومی ،افوراد حاشویهای از لامعوه و توسوعه .ایون بخو در وار وب تعهودات و
سیاستهای مربوط به اقدامات توس دولتها ،سازمانهای بین دولتوی و غیردولتوی کوه توسو اعالمیوه

1

. Commission on Population and Development
). Resolution 3 (III
. Resolution 49/128
4
.https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2020
5
). Commission for Social Development (CSocD
6
). Department of Economic and Social Affairs (DESA
2
3
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توسعه اقتصادی و برنامه اقدام الالس لهانی برای توسعه التماعی 1تهیه شده است ،بوا تولوه ویوژه
به سه موضوع اساسی از بین بردن فقر ،ایجاد اشتغا و ادغام التماعی فعالیت میکند.
این بخ

2

روندهای اقتصادی و التماعی ملی و لهانی را رصد میکند ،موضوعات نوظهوور را

شناسایی میکند و پیامدهای آنها را برای سیاستهای التماعی در سطح ملی و بینالمللوی ارزیوابی
میکند .هنجارهای مشترک را ترویج میکند و سیاستها ،برنامههوا و اقودامات مشوارکتی را بورای
تسهیل در الرای اهداف توسوعه بوینالمللوی توافوق شوده ،از لملوه اهوداف توسوعه پایودار تسوهیل
3
میکند.
 -2-2-3اقدامات یونسکو در قالب سند 2030
در سا  2000در سازمان ملل متحد ،اعالمیوهای تحوت عنووان اعالمیوه هوزاره تصوویز شود کوه بوا
محوریت  8هدف بعنوان اهداف توسعه هزاره معروف شد که در آن ،از دولتها خواسوته شود توا در
خ مشیها و سیاستگذاریهای خود تحقق اهداف توسعه هزاره را مد نظر قرار دهند.

بند( )1ماده( )3اعالمیه حق بر توسعه بر این نکته تاکید دارد که دولتهوا مسوئولیت اولیوه احتورام،
حمایت و تحقق حقوق بشر ،از لمله ایجاد شرای ملی و بینالمللوی مطلووب بورای تحقوق حوق بور
توسعه را بر عهده دارند .این بدان معناست که مسوئولیت اصولی فوراهم کوردن بسوترهای مناسوز و
شرای الزم برای توسعه عادالنه ،ه از منظر ملی و ه در سطح لهانی ،بر عهده دولتهاست.
با پایان سا  2015سند  2030لایگزین اعالمیه هزاره شد و  17هدف لایگزین  8هودف سوابق
گردید .سند  2030با رویکرد موسوع بوه مفهووم توسوعه ابعواد بیشوتری را در حووزههوای اقتصوادی،
فرهنگی ،التماعی ،آموزشی و خصوصا در حوزه زنان و لوانوان در بور مویگرفوت .ایون امور البتوه
نشانگر آن است که توسعه مفهومی تک بعدی نیست و ابعاد مختلف دارد.
در مقدمه سند  2030آمده است که « ...رهبران و مردم لهان بر آن هستند که تا سا  ،2030بوه
فقر،گرسنگی ،خشونت ،فساد ،قا اق و ...پایان دهند و بوه سووی کراموت انسوانی ،صولح ،عودالت،
رعایت برابری ،رفاه ، ،مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشوت ،توامین آب آشوامیدنی بورای
همه ،توانمندسازی زنان و دختران ،محترم شمردن تنووع فرهنگوی ،حمایوت از اقشوار آسویزپوذیر،
مردمساالری ،بهبود محی زیست ،توسعه مناطق روسوتایی ،توسوعه آمووزشهوای عموومی و فنوی و
حرفهای ،ترویج تفاهم ،اشتغا زایی ،و نظایر اینها حرکت کنند».
بر این مبناء ،اهداف سند در  17شاخه تعریف شده است که شامل :پایان دادن به فقور در تموامی
1

. Programme of Action of the World Summit for Social Dev elopment
5.https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-developmentcsocd-social policy-and-development-division
3
. https://www.un.org/development/desa/dspd/about-us/what-we-do
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اشکا آن در همه لا ،پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیوت غوذایی و بهبوود تغذیوه و تورویج
کشاورزی پایدار ،تضمین زندگی سالم و ترویج رفواه بورای هموه در تموام سونین ،تضومین کیفیوت
آموزش فراگیر و عادالنه و ایجاد فرصتهای یادگیری مادامالعمر بورای هموه ،دسوتیابی بوه تسواوی
لنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختوران ،تضومین در دسوترس بوودن و مودیریت پایودار آب و
فاضالب برای همه ،تضمین دسترسی به انرژی ارزانقیمت ،قابل اعتماد ،پایدار و مدرن بورای هموه،
ترویج رشد فراگیر و پایودار اقتصوادی ،اشوتغا کامول و مولود و شوغل مناسوز بورای هموه ،ایجواد
زیرساخت انعطافپذیر ،ترویج صنعتیسازی فراگیر و پایدار و تقویت نووآوری ،کواه نوابرابری
در درون و میان کشورها ،تبدیل شهرها و سکونتگاههای انسانی به مکانهای همهشمو  ،مقواوم و
پایدار ،تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار ،اقودام فووری بورای مبوارزه بوا تغییورات آب و هووا و
اثرات آن ،حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها ،دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایودار ،حفاظوت،
بازیابی و ترویج اسوتفاده پایودار از اکوسیسوتمهوای زمینوی ،مودیریت پایودار لنگولهوا ،مبوارزه بوا
بیابانزایی ،متوقف و معکوس نمودن فرسای زموین و توقوف از بوین بوردن تنووع زیسوتی ،تورویج
لوامع صلحطلز و فراگیر برای توسعه پایدار ،دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر،
پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح ،تقویت ابزارهای الرایی و احیای مشارکت لهانی بورای توسوعه
1
پایدار میباشد.
بدیهی است که پایان دادن به فقر در سایه ایجواد بسوترهای الزم بورای تولیود و اشوتغا و رونوق
سرمایهگذاری است که مولز اشتغا زایی خواهد شد .تمام این فرآینود نیوز هوم بوا الورای میرواق
بینالمللی اقتصادی و التماعی و هم با الرای اعالمیوه حوق توسوعه امکانپوذیر اسوت و هموین نگواه
پیوند نسلهای حقوق بشر و لزوم استفاده از ابزار مقرراتزدایی را نشان میدهد.
 -2-3سازمان تجارت جهانی و مقرراتزدایی
یکی از سیاستهایی که در این خصوص در ساختار سازمان تجوارت لهوانی پوی بینوی شوده اسوت،
آزادی تجارت و رقابت است .لهانی شدن با آزادی تجارت و رقابوت گوره خوورده اسوت .رقابوت
آزاد ،منصفانه و متعاد و حوذف موانوع و رفتارهوای انحصواری و تبعویضآمیوز از لملوه بسوترها و
زمینههای تجارت آزاد است کوه نقو

اصولی در الورا و بهورهمنودی از آنهوا بور عهوده اشوخاص

خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی میباشد .رقابت آزاد خوود زمینوهسواز همگرایوی لهوانی اسوت.
همگرایی به معنای یکپار هسازی بازارها و باز کردن آنها بر روی یکدیگر ،حوذف موانوع تجوارت
آزاد و ایجاد بستر مناسز برای تشویق و ترغیز تجار و شرکتها در بازار سایر کشورها مویباشود.
در اساسنامه سازمان تجارت لهوانی« ،گسوترش تولیود و تجوارت کاالهوا و خودمات ضومن فوراهم
. https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals

1
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کردن امکانات استفاده بهینه از منابع لهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام» بعنووان هودف سوازمان
قید شده است .در مقدمه معاهده رم نیز صریحا قید شده است که هدف معاهوده تقویوت همگرایوی
کشورهای عضو و ایجاد یک اتحاد اقتصادی و پولی و ایجاد ارز واحد و باثبات میباشد .در مقدمه
معاهده آمستردام کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی پا را از این فراتر نهواده ،تقویوت همبسوتگی و
اتحاد اقتصاد کشورهای عضو در لهت توسعه متوازن ،الورای سیاسوتهوای مشوترک بازرگوانی و
حذف موانع و محدودیتهای تجاری را خواستار شدهاند (اشرافی و اسالمی.)3 :1396 ،
همچنین ،اصو مهم دیگری ون اصل دولتهای کامله الوداد ،اصل حفظ رفتارهای ویژه ،اصل
رفتار ملی ،اصل آزادسازی تجارت ،اصل شفافیت و قابلپوی بینوی بوودن تجوارت ،اصول تجوارت
منصفانه و رقابتی کمک نموده تا دولتهای متقاضوی عضوویت در سوازمان تجوارت لهوانی سواختار
اقتصادی خود را با این اصو منطبق سازند (رضایی.)49 :1390 ،
منافعی که در پیوستن به سازمان تجارت لهانی ولود دارد ،دولتها را بور آن داشوته اسوت توا بوا
اصالح ساختار اقتصادی خود و و انطباق آن با سیاستها و اصو مندرج در سازمان تجارت لهوانی،
امکان عضویت و بهرهمندی از مزایای آن را برای خوود فوراهم کننود .بورای ایون منظوور ،دولتهوای
متقاضی عضویت الزم است تا تالشهایی را در راستای خصوصیسازی ،کواه دخالتهوای دولوت
در امور اقتصادی،آزادسازیتجارت ،بوینالمللوی کوردن رفتارهوای اقتصوادی ،توالش لهوت للوز
سرمایههای خارلی نمایند .همانگونه که پی تر نیز بیان شود ،رسویدن بوه ایون مووارد تنهوا در سوایه
محدود شدن اندازه دخالت دولت است که با کمک مقرراتزدایی این امور محقوق شوده و امکوان
پیوستن به سازمان تجارت لهانی میسر خواهد شد.

آنچه حائز اهمیت میباشد ،این است که این اسناد در لهت تحقق مقرراتگرایی مویباشود یوا
مقرراتزدایی .نگاهی به مفهوم و ماهیت این اسناد بیانگر آن اسوت کوه فقرزدایوی ،اشوتغا  ،رونوق
تولید و رشد سرمایهگذاری خوارلی صورفا در پرتوو مقورراتزدایوی امکوانپوذیر اسوت و انباشوت
مقررات ،خود مانعی بر سر راه حضور بخو خصوصوی در بوازار و فعالیوتهوای اقتصوادی اسوت.
اگر وه خو مشویهووا و سیاسوتگذاری دولتهوا در عرصووه داخلوی لوزو امووور حواکمیتی اسوت و بووه
صالحدید آنها مربوط است ،اموا دولتهوا در اسوتفاده از ایون اختیوار آزادی بویحدوحصور ندارنود و
نمیتوانند به سلیقه و میل خود رفتوار کننود .بودیهی اسوت در لواموع دموکراتیوک ایون امور نووعی
سوءاستفاده از قدرت به نفع حاکمیت معنا میشود .تمام اسوناد موذکور بوه دنبوا تشوویق و ترغیوز
دولتها در تنظیم سیاستها و خ مشیهای خود در ابعاد مختلف خصوصا اقتصادی به منظور توسوعه و
بهبود شرای زندگی مردم است که این امر تنها در قالز آزادی بازار امکانپذیر است.
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نتیجهگیری
مقرراتگرایی ابزاری است که به حاکمیتها اختیوارات و مشوروعیت کوافی بورای مداخلوه در اموور
مختلف اقتصادی ،التماعی ،فرهنگی ،آموزشی و ...را میدهد و نوعی نظوام کنتور  -دسوتور را بور
عملکرد لامعه حاکم میکند .اما در پرتو رشد نسلهای حقوق بشوری و تعهودات دولتهوا ذیول ایون
اسناد و همچنین ،بس اصو دموکراسی بعنوان شاخصهوایی کوه بورای دولتهوا ایجواد محودودیت
مینماید ،شاهد تغییر این نگرش و کاه این مداخله هستیم .با بس اندیشوههوای حقووق بشوری و
شکلگیری مفهومی بنام حق توسعه ،ایجاد بسترها و زمینههای تحقوق آن بور عهوده دولتهوا گوذارده
شد .بر این اساس ،برنامهریزی برای توسعه مستلزم تغییر در رویههای سنتی و کالسیک دولتهاسوت.
این برنامهها باید ضمن به رسمیت شناختن حقوق انسانها ،در راسوتای تحقوق اهوداف حوق توسوعه و
صلح و امنیت و ارتقواء حقووق بشور باشود .از آنجوا کوه توسوعه ابعواد مختلفوی از لملوه اقتصوادی،
التماعی ،سیاسی ،فرهنگی و آموزشی را در بر میگیرد ،لوذا شواهد برناموهریوزی در ایون زمینوههوا
توس حاکمیتها هستیم .اما انباشت مقرراتی که بر دخالت حاکمیتها مشروعیت میبخشود ،همچنوان
ال مهم بر سر راه توسعه است .این انباشت مقررات خود مانعی مهوم بور سور راه توسوعه بووده و
تحقق اهداف آن را ناممکن میکند .به عالوه ،نتایج نامطلوبی ون فسواد و رانوت را نیوز بوه هموراه
خواهد داشت .بنابراین ،نیاز به ابزار دیگری است تا قوانین مانع را اصالح یوا حوذف نمایود و موانوع
قانونی تحقق حق توسعه را برطرف نماید .لذا ،مقرراتزدایی در این راسوتا مویتوانود بوا حوذف یوا
اصالح مقررات مخل ،زمینههای توسعه را فراهم آورد .اما در این میان دو ال مهوم ولوود دارد:
نخست ،شناسایی مقرراتی که در فرآیند مقرراتزدایی باید اصالح یا حذف شوند و دوم اینکه این
مقررات در فرآیند اصالح به ه مقرراتی تغییر یابند ،اهداف مورد نظر محقق خواهد شد .بوا تولوه
به اینکه دولتها متولی انجام برنامهریزی برای توسعه هستند و این فرآیند باید الزاما با مقرراتزدایوی
همراه باشد تا مولبات کاه دخالت آنها در ابعاد مختلف را ایجاد نماید ،لذا تا دولتها خوود را بوا
شوواخصهووای دموکراسووی منطبووق نکوورده و در قالووز حکمرانووی مطلوووب بووازتعریف نکننوود،
مقرراتزدایی تنها لنبه شعارگونه خواهد داشت و در عمل ،زمینههای توسعه را فوراهم نموینمایود.
همچنین ،این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بینالمللوی اعوم از معاهودات و قطعناموههوای
سازمانهای بینالمللی نیز ایجاد گردند که لنبه حقوق بشری دارند .البته ،این عوامول بوه هوم وابسوته
هستند ،بنحوی که رویکورد بوه دموکراسوی در بعود داخلوی مویتوانود زمینوههوای رعایوت الزاموات
بینالمللی را فراهم آورد .بر این اساس میتوان بر الرای الزامات بینالمللوی مبتنوی بور اندیشوههوای
حقوق بشری که تدوین سیاستهای توسعهمحور را با ابزار مقرراتزدایی توصویه مویکننود ،امیودوار
بود .در این بین ،اسناد بینالمللی مختلفی ضمن ایجاد تکلیف برای دولتها به منظور الرای موثر حق
توسعه ،بر ایجاد زمینههای تحقق آن از لمله تغییر در قووانین موانع در قالوز مقورراتزدایوی تاکیود
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دارند .در حقیقت ،با رشد و گسترش حقوق بشر ،زمینههای انسانی شودن حقووق بوینالملول فوراهم
گردید و این فرآیند با هدف متعهد کردن دولتها بوه تغییور قووانین داخلوی مطوابق بوا اسوتانداردها و
شاخصههای حقوق بشر در قالز معاهدات بینالمللی شکل گرفوت ،اموا فوارق از تقابول دو اندیشوه
نسبیگرایی و لهانشمولی پیرامون قواعد حقوق بشری ،بس لیبرالیسم و دموکراسوی عواملی اسوت
که دولتها را ملتزم به الرای استانداردهای بینالمللی در تدوین سیاستهای توسعهمحور نموده و ایون
امر اللرم با مقرراتزدایی همراه میباشد .این اسناد در قالز معاهدات بوینالمللوی و قطعناموههوای
سازمانهای بینالمللی ایجاد التزام مینمایند .معاهدات بینالمللی در این خصوص عبارتند از میرواق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (در قالز تعهد به نتیجه که مقرراتزدایی در این خصووص شوامل
افزای آزادیهای افراد در فرآیند توسعه است) ،میراق بینالمللی حقوق اقتصادی و التمواعی (در
قالز تعهد به وسیله و مقرراتزدایی در این خصوص شامل حوذف یوا اصوالح مقرراتوی اسوت کوه
مانع از بکارگیری همه امکانات داخلی و بینالمللی در فرآیند توسعه است) و اعالمیه حق بر توسوعه
(که مقرراتزدایی در این خصوص عبارت است از اصالح یا حذف مقرراتی که مانعی است بورای
تحقق آزادی و مشارکت در فرآیند توسعه) .همچنین ،در خصوص التزام به مقرراتزدایی در پرتوو
سایر اسناد بینالمللی میتوان به قطعنامههای صادره از مجمع عمومی سوازمان ملول متحود ،شوورای
اقتصادی -التماعی و آژانسهای تخصصی وابسته به سازمان ملل مانند یونسوکو و همچنوین ،اسوناد
مرتب با سازمان تجارت لهانی اشاره نمود.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانوی کوه در فرآینود ویراسوتاری ادبوی و صوفحهآرایوی ایون مقالوه همکواری و
راهنمایی داشتند ،کما تشکر و امتنان را دارند.

 /156التزام به مقرراتزدایی در تدوین سیاستهای توسعهمحور با تاکید بر اسناد بینالمللی

منابع
 رشوند بوکانی ،مهدی باقری ،محمود ( .)1390حقوق رقابت در فقه امامیه ،حقوق ایران و اتحادیوهاروپا ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 تسون ،فرنانودو ( .)1392فلسفهه حقفوق بفینالملفل ،ترلموه دکتور محسون محبوی ،تهوران :موسسوهپژوهشهای شهر دان .
 -حبیززاده ،توکل سیفی ،حافظه ( .)1392تاثیر حکمرانی مطلوب بفر اجرایفی شفدن حف

بفر

توسعه با تاکید بر بُعد ملی ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی.11-38 :)62(18 ،
 دانلی ،لک ( .)1378جایگاه حقوق بشر در نظریههای روابط بفینالملفل ،ترلموه امیور مسوعودالتهادی ،مجله سیاست خارلی.)3(13 ،
 ذاکری ،مهدی ( .)1383مهاهیم کلیدی حقوق بشر ،تهران :نشر میزان. رضایی ،محمدتقی ( .)1390نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی ،تهران :نشر میزان. سن ،آمارتیا ( .)1396توسعه یعنی آزادی ،ترلمه :محمد سعید نوری نائینی ،اپ هفتم ،تهوران :نشورنی.
 سنگوپتا ،آرلون ( .)1383ححقوقی.179-250 :)30( ،

توسعه در نظریه و عمل ،ترلموه :توسولی لهرموی ،منوو هر ،مجلوه

 شریفی طرازکوهی ،حسین ( .)1392زمینهها ،ابعاد و آثار حقوق شهروندی ،اپ او  ،تهران :نشرمیزان.
 فون هایک ،فردریمعاصر.

( .)1992راه بردگفی ،ترلموه :تفضولی ،فریودون ،پواداش ،حمیود ،تهوران :نگواه

 قاری سید فاطمی ،سیدمحمد ( .)1393حقوق بشر در جهان معاصر ،دفتر یکم ،اپ هوارم ،تهوران:نشر شهر دان .
 -کومارسینها ،منوچ ( .)1385از کمیسیون حقوق بشر تا شورای حقوق بشر :یف

راه طفوننی،

مترلم علی قاسمی ،فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی 38( ،و .41-49 :)39
 سیف ،علی ( .)1391تولید مالی ،چالشها و راهکارها ،تهران :دانشگاه دفاع ملی. زارعی ،محمد حسین عرفان ،شومس ( .)1392درآمدی بر مهاهیم و نظریههای مقرراتگذاریاقتصادی ،مجله تحقیقات حقوقی.163-234 :)62( ،
 یاوری،اسدالله ( .)1393درآمدی بر مههوم تنظیمگری حقوقی ،مطالعات حقوق تطبیقوی ،دوره،5شماره.2
کرمی ،لهوانگیر ( .)1375شورای امنیت سازمان ملفل متحفد و مداخلفه بشردوسفتانه ،تهوران،وزارت خارله.
 -تاموشات ،کریستیان ( .)1391حقوق بشر ،ترلمه :دکتر حسین شریفی طرازکوهی ،تهران :نشر میزان.

1399  پاییز،49  شماره، دوره سیزدهم، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد/157

.  انتشارات شهر دان: تهران، سید قاسم زمانی: ترلمه، حقوق بینالملل.)1387(  ربکا، واالس. نشر میزان: تهران، حقوق معاهدات بینالمللی.)1389(  رضا، موسیزاده فقر جهانی و توسعه حقوق، مسئولیت جهانی برای حقوق بشر.)1391(  مارگوت ای، سالومون سومیه سوادات، سیدضویاءالدین مودنی، سویمین دخوت کوارگر، آزاده السادات طاهری: مترلم،بینالملل
. صلح و دموکراسی یونسکو، کرسی حقوق بشر، فریده شایگان:  به کوش،میری لواسانی

Refrences:
-Eregare E.A., Afolabi, A.O.(2009). The Effects of Globalization and
Deregulation on Nigerian Culture Industries, J Soc Sci, 21(2).
-Carraro, Valentina (2017). The United Nations Treaty Bodies and Universal
Periodic Review: Advancing Human Rights by Preventing Politicization, john
Hopkins University press.
-Forsythe, David (200). Human Rights and Comparative Foreign Policy, United
Nations university press.
-Marks, Stephen (2008). Implementing the Right to Development, Harvard
School of Public Health.
-Kados, Mihaela (2012). The reflection of good governance in sustainable
development strategies, Procedia- Social and Behavioral Sciences.
-Drucker, peter (1995). The End of Economic Man: The Origins of
Totalitarianism, Transaction Publishers; Revised edition.
-Andreassen, Bård A (2010). The Right to Development and Legal
Empowerment of the Poor, The Bangladesh Development Studies, 1-2 (33): 311325.

