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جستارگشایي
تجربه دو جگگ جهاني در نیمه نخست قرن بیست پیامدهای ناگواری برای بشاریت باه هماراه
داشت .بعد از جگگ جهاني دوم ،دولتها درصدد ایجاد نظ بینالملليِ جدیدی برآمدند .سازمان
جهاني تجارت 1بهعگوان وارث گات 2نمونهای از نظا هاای پایشبیگاي شاده در عرصاه اقتصااد
بینالملل است .با توجه به اولویت مسائل سیاسي و اقتصاادی بارای دولاتهاا ،حقاوق بشار در
پیمانهای سیاسي و اقتصادی بهگونهای که شایسته بشریت باشد لحاا نرردیاد .درعاینحاال
ماده  28اعالمیه جهاني حقوق بشار اعاالم مايدارد کاه هار کا

حاب برخاورداری از نظماي

اجتماعي یا بینالمللي را دارد که در آن حقوق و آزادیهای مورد اشاره در این اعالمیاه باهطاور
کامل قابلاجرا باشد .بعد از تشکیل ساازمان جهااني تجاارت در ساال  1995مجموعاه مساائل
جدیدی در سازمان مطرح شد که بهطور کامل در حیطه تخصصي سازمان نیست .اکثاریت ایان
مباحث همچاون محیطزیست ،عدم تبعای ،،اساتانداردهای اجتمااعي ،دموکراساي ،فرهگاگ،
بهداشت و غذا و غیره در حوزه حقاوق بشر جای ميگیارد.
رابطه بین حقوق بشر و تجارت سابقهای دیریگااهتار از پیشایگه ساازمان جهااني تجاارت و
حقوق بشر نوین دارد .از دیرباز رابطه بین اخالق و تجارت در زندگي انسانها مطرح بوده اسات.
خریدوفروش بردگان ،بهرهکشي از زنان و کودکان ،دزدیهای دریایي و رعایت نکردن انصااف در
معامالت نمونههایي از این رابطه در زندگي بشری است .جریان فراملاي تجاارت حتاي چگادین
قرن پیش از به وجود آمدن دولتهای ملي مدرن وجود داشته اسات؛ بگاابراین حقاوق بشار در
سازمان جهاني تجارت مسئلهای نوین در قالب موضاوعي کهان اسات و تفااوت آن باا گذشاته
پیچیدهترشدن و تحت تأثیر قرار دادن زندگي انسانها در مقیاسي بسیار وسایعتار از رونادهای
پیشین است .هرچگد در عصر کگوني حقوق بشر جزء گفتمان رایج جامعه بینالمللي شده است؛
اما به لحا قانوني فقط کشورها متعهد به رعایت حقوق بشار هساتگد .باا ایانوجاود نهادهاای
بینالمللي نیز که متشکل از دولتها هستگد بهنوعي ملزم به حمایت از حقوق بشر ميباشگد؛ اما
در عمل قوانین بینالمللي حقوق بشر اساساً در چارچوبي دولتمحور محصور مانده است و تگهاا
دولتها و قدرتهای حاک را مسئول نق ،حقوق بشر ميداند .چگین روندی باا فرایگاد متکثار
بینالمللي در هزاره سوم همخواني ندارد؛ زیرا در دنیای کگوني سازمانهای بینالمللي باهعگاوان
بازیرران جدید به ایفای نقش ميپردازند و با تصمیمات و قانونگذاریهای خود بر حقاوق بشار
تأثیر ميگذارند.

)1. World Trade Organization (WTO
)2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
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سازمان جهاني تجارت نهادی اقتصادی اسات .پیریاری حقاوق بشار از چگاین مجرایاي باا
مخالفتهایي مواجه است .درصورتيکه مصادیب حقوق بشر با مگافع ملاي کشاورها در ساازمان
جهاني تجارت همخواني نداشته باشد کشورها رساالت اصالي ساازمان را -آزادساازی تجااری و
توسعه تولید و تجارت -بهانه ای برای طفره رفتن از وظایف حقوق بشری خاود قارار مايدهگاد.
برای مشخصشدن تأثیر مگافع ملي دولتها بار حقاوق بشار در ساازمان جهااني تجاارت  ،باه
بخشينرری 3نیاز است؛ به ایان معگاي کاه تاأثیر آزادساازی تجااری (عادم تبعای ،تجااری)،
رقابتپذیری کاالها و کسب سود را که تأمینکگگده مگافع ملي برخي دولتها در سازمان جهاني
تجارت است در ارتباط با اصول مشخصي از حقوق بشر مورد بررسي قرار ميگیرد .با اساتفاده از
چگین روشي چهار اصل :عدم تبعی ،،شرایط کااری مگاساب ،دسترساي باه دارو و حفاظات از
محیط زیست مورد بررسي قرار خواهد گرفت .حقوق بشر موضوع پویایي است و طیف وسیعي از
موضوعات گوناگون را شامل ميشود .به همین جهت مصادیقي از حقوق بشر را برگزیدهایا کاه
بتوان پیوند نزدیکتاری میاان آنهاا و مساائل تجااری برقارار کارد )1(.دو دساته از کشاورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه با هدف بیشیگهسازی مگاافع تجااری در مواجهاه باا ایان مصاادیب
چالشهایي را ایجاد کردهاند .در این مقاله هر چگد تالش شاده اسات چاالشهاا و نررانايهاای
اقتصادی و حقوقي در سازمان جهاني تجارت مدنظر قرار گیرد ،اماا بععاد اخالقاي در حمایات از
حقوق بشر ،رویکرد اصلي این نوشتار را تشکیل ميدهد.
در این راستا پرسشهای این مقاله بدین شرح اسات :باین حقاوق بشار و ساازمان جهااني
تجارت چه نوع رابطهای وجود دارد؟ مگافع ملي دولتها چه تأثیراتي بر حقوق بشار در ساازمان
جهاني تجارت دارد؟ و رویه رایج کشورها در سازمان جهاني تجارت در قبال حقوق بشر چروناه
بوده است؟ فرضیهای که در پاسخ به پرسشهای پژوهش مورد بررسي قرار ميگیرد ،ایان اسات
که کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،در تالش برای بیشیگهسازی مگافع ملي خود از طریب
سازمان جهاني تجارت ميباشگد .رویارویي این دو دسته از کشورها تأثیر مگفي بر حقوق بشر بار
جای ميگذارد.

 .1تبیین نسبت بین حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت
بهمگظور پیوند حقوق بشر با سایر قوانین بینالمللي باید بهگونهای قوانین نهادهای بینالمللاي را
تفسیر کرد که مطابب با الزامات حقوق بشاری درآیگاد ) .(Petersmann, 2001: 4ساازمان جهااني
تجارت در دور هشت مذاکرات گات بهعگوان نهادی مستقل متولد شد .فصل اول مگشاور هاواناا
که یکي از پایههای تأسی

ساازمان جهااني تجاارت در ساال  1994اسات (ضایایي بیرادلي،
3. Fragmentation
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 ،)256 :1388ازجمله اهداف سازمان جهاني تجاارت را چگاین بیاان مايدارد« :تحقاب اهاداف
مگدرج در ماده  55مگشور سازمان ملل متحد مبتگي بر دستیابي به استانداردهای باالتر زندگي،
اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصاادی و اجتمااعي» .عباارت اساتانداردهای بااالتر
زندگي در بگد  1ماده  11میثاق بینالمللي حقوق اقتصادی ،اجتمااعي و فرهگراي ماورد تأکیاد
قرار گرفته است .بگد  1ماده  2همین میثاق اذعان ميدارد که« :هار کشاور طارف ایان میثااق
متعهد ميشود با سعي و اهتماام خاود و از طریاب همکااری و تعااون باینالمللاي ،باهویاژه در
طرحهای اقتصادی و فگي با استفاده از مگابع خود بهمگظور تأمین تدریجي حقوق شاگاختهشاده
در این میثاق عمل کگد .قطعگامه شماره چهار کمیسیون حقوق بشار ماور دوم ماار
صراحتاً حب توسعه را بهعگوان یکي از مصادیب حقوق بشر به رسامیت مايشگاساد

1979

(Sengupta,

)2002: 839؛ بگابراین حب توسعه و استانداردهای بااالتر زنادگي هادف مشاترو حقاوق بشار و
سازمان جهاني تجارت است که این دو را به ه پیوند ميزند .برای کشف اهمیت مسائل حقوق
بشری در سازمان جهاني تجارت عالوهبر سایر اسگاد بینالمللي ميتوان به اسگاد تأسای

خاود

این سازمان نیز رجوع کرد .طبب این اسگاد در دو موقعیت استثگایي مايتاوان قاوانین ساازمان
جهاني تجارت را باه تعلیااب درآورد .نخسات در ارتبااط باا مساائل اقتصااادی (اقادامات ضاد
دامپیگري ،سیااستهای حمایتي از صگایع نوپا و صگاایع ورشکسته) که در چارچوب این مقااله
نميگگجاد .دوم مستثگيشدن از قوانین بهمگظور حفظ مگافع همراني جامعه

)2001

 (Lim,فصل

 XXموافقتنامه گات در بردارنده استثگائات زیر است که بهطور مستقی و غیرمستقی مرتبط با
حقوق بشر است:
قسمت (الف) ضرورت حفظ اخالق عمومي؛
قسمت (ب) ضرورت حفظ سالمت یا زندگي انسان ،حیوانات و گیاهان؛
قسمت (ه) مسائل مرتبط با کار زندانیان؛
قسمت (و) محافظت از گگجیگههای ملي ،هگری ،تاریخي و باستاني.
عالوهبر این استدالالت حقوقي ،تجارت آزاد و حقوق بشر دارای ارزشهای مشترکي هستگد.
ازجمله این ارزشها ميتوان به آزادیهای فاردی ،اصال پاساخرویي ،عادم تبعای ،،حاکمیات
قانون ،دسترسي به دادگاه و قضاوت مگصافانه ،تصاویب قاوانین ملاي و باینالمللاي پارلمااني و
ارتقای رفاه اجتماعي از طریب همکاریهای صلحآمیز میان شهروندان اشااره کارد
)19

(Petersmann,

 .2000:سخن از این ارزشهای مشترو در حالي است که گازارش کمیسایون حقاوق بشار

سازمان ملل متحد در سال  2000بیان ميدارد که سازمان جهاني تجارت تهدیدی واقعي بارای
بخشهایي از حقوق بشر ،بهویژه زنان و کشورهای درحالتوسعه اسات .باهعاالوه جهاانيشادن
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اقتصاد نیز موقعیتي را پدید آورده است که در آن امکان نق ،حقوق بشر محتملتر شده اسات
)(Herwing, 2012: 471؛ بگابراین بهزع نرارندگان سازمان جهاني تجارت بهعگوان کارگزار اصالي
جهانيشدن اقتصاد ،نباید از انتقادات حقوق بشری مصون بماند.
اما صرف وجود رابطه کافي نیست .توضیحات تکمیلي در مورد نوع رابطه میان این دو مقوله
ميتواند برای ارتقای جایراه حقوق بشر راهرشا باشد .در نراه نخست ،شاید نسبت باین حقاوق
بشر و تجارت را بهصورت سلبي در نظر بریری ؛ اما در این رابطاه حالات همکااریجویاناه 4نیاز
مشاهده ميشود .در حالت مثبات یاا همکااریجویاناه ،ذات قاوانین اقتصاادی باا حقاوق بشار
هماهگگ پگداشته ميشود؛ یعگي بهطور مستقی از طریب ابزار تجاری ميتوان به ارتقای حقاوق
بشر کمک کرد .اما در حالت مگفي -تدافعي 5تجارت باهطاور باالقوه در تضااد باا دساتاوردها و
اهداف حقوق بشری قرار دارد

)2011: 331-332

 .(Hilpold,البته هیچ تقسی بگدی از این رابطه را

نميتاوان مطلب انرااشت .تعاامل بین این دو مقاوله ميتواند ترکیباي از دو حالات بااال

باشاد.

بهعبارتدیرر برای پاسخ به این پرسش که رابطه بین حقوق بشر و قوانین تجاری از چاه ناوعي
است؟ باید گفت نیاز به بخشينراری وجاود دارد .ایان شایوه مطالعاه ،موضاوع گازارشِ گاروه
مطالعاتي کمیسیون حقوق بینالملل در سال  2006نیز بوده است .علت بخشاينراری ماذکور،
دولتمحور بودن سیست خاص قوانین بینالمللي اع از قوانین تجاری یا حقوق بشری است که
مجزا از یکدیرر توسعه یافتهاند ) .(Joseph, 2013: 47معگای بخشاينراری ایان اسات کاه بارای
مشخص شدن رابطه بین تجارت و حقوق بشر بهتر است که قانون خاصي را در ارتباط با موضوع
مشخصي بررسي کرد؛ برای مثال تأثیر قانون خریدوفروش دارو بر سالمتي اقشاار کا درآماد یاا
سالمگدان در کشورهای درحال توسعه .در این پاژوهش چگاد ماورد از شااخصتارین قاوانین و
تصمیمات اتخاذشده در سازمان جهاني تجارت در ارتباط با چگد اصال بگیاادین حقاوق بشاری
مورد بررسي قرار گرفته است.

 .2چالش حقوق بشری در سازمان جهاني تجارت
استفاده از اقتصاد بینالملل بهعگوان یک ابزار برای ارتقای حقوق بشار را مايتاوان از ساه بععاد
بررسي کرد .از دیدگاه اخالقي ،استفاده از ابزار اقتصادی موجاه باه نظار مايرساد .بارای مثاال
ممگوعیت واردات کاالهایي که با استفاده از بهرهکشي از کار کودکان تولید شده اسات .ازمگظار
اقتصادی ،نباید از اقتصاد بهعگوان ابزاری برای اهداف حقوق بشری استفاده کرد .ممگوعیتهاای
تجاری -اقتصادی بهجای ارتقای حقوق بشر معموالً به اقشار ک درآماد در کشاور هادف لطماه
4. Synergistic
5. Negative- Defensive
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ميزند ) .(Zagel, 2005: 5از بعد حقوقي ،حقوق بشر را نميتوان در صدر قوانین تجاری قارار داد،
بلکه ارتباطي دوجانبه میان این دو برقرار است .حقوق بشر مباني مشروعیت خود را از مقاوالتي
مانگد بگیادهای اخالقي ،آرمان و تمایل به عدالت ،جامعه دموکراتیک و صلح گسترده مايگیارد.
درحاااليکااه مباااني مشااروعیت تجااارت آزاد در مفاااهیمي همچااون مزیاات مطلااب و نساابي،
سودمگدگرا یي ،کارایي و رشد نهفته است .از سوی دیرر روند تکامل حقوق بشر و قوانین تجاری
با یکدیرر متفاوت است .قوانین تجاری باهصاورت انباشاتي ،روبگاایي و در طاول زماان تکامال
یافتهاند ،درحاليکه حقوق بشر امری ذاتي و ثابت است

)2002: .114&119

(Cottier,؛ به این معگا

که حقوق بشر غیرقابل انتقال و غیرقابل انفکاو از نوع بشرند .با توجه به چگین مباني متفااوتي
چالش بین حقوق بشر و قوانین تجاری در ساازمان جهااني تجاارت واقعیتاي مسال اسات کاه
نميتوان از آن چش پوشي کرد.
از سوی دیرر از سازمان جهاني تجارت ميتوان باهعگاوان یاک باازوی قدرتمگاد در عرصاه
اقتصاد جهاني برای ارتقای جایراه حقوق بشر در کشورها بهاره بارد .محارومشادن کشاورها از
مزایای اقتصادی به علت رعایتنکردن موازین حقوق بشری ،ابزار مگاسبي برای وادارکاردن آنهاا
به رعایت حقوق بشر است .وضع محدودیتهای تجاری به دو گونه ميتواند عمل کگاد .نخسات،
برون زا که هدف آن ارتقای حقوق بشر در کشور صادرکگگده است؛ مانگاد ممگاوعکاردن واردات
کاالهایي که با استفاده از نیروی کار کودکان تولید شده است .دوم ،درونزا که بهمگظور ارتقاای
حقوق بشر در کشور واردکگگده صاورت مايپاذیرد؛ بارای مثاال ممگوعیات واردات سایرار یاا
گوشتهای هورموني که بر سالمتي افراد تأثیرگذار است .این محدودیتها ميتواند یکجانبه یاا
چگدجانبه باشد ) .(Zagel, 2005: 8; Schultz & Ball, 2005: 44وضع محدودیتهای تجااری از هر
نوعي که باشد با هادف اصلي سازمان جهاني تجاارت کاه رفاع مواناع تجااری و عادم تبعای،
اقتصادی است ،در تگاق ،قرار ميگیرد؛ حتي برخي از استثگائات که باهمگظاور حفاظ ماوازین
حقوق بشری که در اسگاد سازمان در نظر گرفته شده است ،معموالً بهگونهای تفسیر ميشود که
از دید طرفداران حقوق بشر سبب بدنامي بیشتر سازمان جهاني تجارت است.
بر اسا

ماده  53عهدنامه وین ،قواعد عام حقوق بینالملل در صدر سایر قوانین بینالمللاي

قرار دارند .همچگین ماده  103مگشور سازمان ملل اذعان ميدارد کاه در صاورت تعااری باین
توافقات بینالمللي ،این مگشور بر هر موافقتنامه بینالمللي دیرار مقادم اسات .اماا در صاورت
تعاری بین دو قاعده بینالمللي که به لحا حقوقي دارای ارزش براباری باشاگد -مانگاد قواعاد
حقوق بشری و قواعد سازمان جهاني تجارت -دیرر سازوکارهای رایج پاساخروی ایان وضاعیت
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نخواهگد بود .طبب گزارش گروه مطالعاتي کمیسایون حقاوق باینالملال 6،در چگاین شارایطي
قانوني که خاصتر است بر قاناوني که دامگه آن عامتر است ،ارجحیت دارد .بهعگوانمثال ،حقوقِ
بشردوستانه بر حقوق بشر در زمان مخاصمات مصلحانه اولویت دارد .البته این قاعده زماني قابل
اجرا است که دو قانون حوزه مشترکي را در بر گیرناد .حقاوق بشار و ساازمان جهااني تجاارت
موضوع مشترکي ندارند؛ اما دامگه اثرگذاریشان بر روی موضوعاتي خاص همپوشاني دارد .مااده
 31عهدنامه وین نیز اشاره ميکگد که یک معاهده باید در پرتو موضوع و هدف مربوطاه تفسایر
شود .بادینجهات تفسایر حقاوق بشاری از تصامیمات و قاوانین ساازمان جهااني تجاارت باا
محدودیتهایي مواجه است

)2013: 49-50

(Joseph,؛ زیرا سازمان جهاني تجارت اساساً ساازماني

اقتصاد بگیان است .بسیاری از مخالفان معتقدند مسائل حقوق بشاری بهتار اسات در نهادهاای
مربوط پیریری شود .از سوی دیرر بر اسا

میثاق باینالمللاي حقاوق اقتصاادی ،اجتمااعي و

فرهگري 7دولتهای عضو باید هگرام امضای یک قرارداد یا پیوستن به یک سازمان ،تعهاداتي را
که بر اسا

این مگشاور برعهاده گرفتاهاناد ،مادنظر قارار دهگاد؛ بگاابراین کشاورها در روناد

تصمی گیری در سازمان جهاني تجارت باید تعهداتي را که بر اسا

میثااق پذیرفتاهاناد توجاه

کگگد .هر یک از اعضای سازمان جهاني تجارت حاداقل در یکاي از پیماانهاای حقاوق بشاری
عضویت دارند؛ اما همه اعضا را بهطاور یکساان نمايتاوان در ذیال پیمااني مشاخص قارار داد
)2014

 .(OHCHR,همین موضوع تعریف اساتاندارد حقاوق بشاری یکساان در ساازمان جهااني

تجارت را دشوارتر ميکگد .عالوهبر این ،سازمان جهاني تجارت ساازماني باینالادولي اسات .باه
همین دلیل ،پیریری حقوق بشر معموالً محل مگاقشاه کشاورها قارار مايگیارد .هادف اصالي
نمایگدگان ،نه مسئله حقوق بشر؛ بلکه ارتقای مگافع ملي کشور متبوع خود اسات .در یاک نرااه
کلي این تعاری بین دو دسته از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بیشتر به چش ميخورد
که در ادامه و در قالب چهار مصداق به تشریح تعاری ميپردازی .

 .3قاعده منع تبعیض
ممگوعیت تبعی ،یا بهعبارتدیرر تضمین برابری از بگیادیترین اصول حقوق بشری باه شامار
ميرود .ممانعت به عمل آوردن از مشارکت برابر برخي افاراد در جامعاه و عادم بهارهبارداری از
توانایيهای آنها مگجر به محرومیت اجتماعي ميشود .چگاین رونادی باهطاور مساتقی عامال
تضعیف اهداف حقوق بشری است .بدینجهت شاید بتوان تبعای ،را اصاليتارین ماانع رعایات
حقوق بشر به شامار آورد

)2011: 558

 .(Moon,مها تارین ماواد حقاوقي در زمیگاه تبعای ،را

6. Study Group of International law commission
)7. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR

 176تضاد و همکاری تجارت و حقوق بشر در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت
ميتوان در مگشور سازمان ملل متحد( 8بگد ج ماده  )55اعالمیه جهاني حقاوق بشار( 9مااده )2
میثاق بینالمللي حقوق اقتصادی اجتماعي و فرهگري (بگد  2ماده  )2میثاق بینالمللاي حقاوق
مدني و سیاسي( 10بگد  1ماده  )2مشاهده کرد .بر اسا

این مواد قاانوني ناژاد ،رناگ ،جاگ ،

زبان ،مذهب ،عقیده سیاسي ،ملیت ،خاستراه اجتماعي ،ثروت ،محل تولاد از مها تارین عوامال
تبعی ،به شمار ميروند .البته اسگاد بینالمللي دیرری همچون کگوانسیون رفاع کلیاه اشاکال
تبعی ،علیه زنان ،)1979( 11کمیته رفع تبعی ،نژادی )1965( 12و همچگاین برخاي قاوانین
حقوق بشری مفهوم تبعی ،غیرمستقی  13را مطرح ميکگگاد .ایان ناوع تبعای ،باه مجموعاه
اقداماتي اطالق ميشود که در ظاهر تبعی،آمیاز باه نظار نمايرساگد ،اماا اثارات ناشاي از آن
تبعی،آمیز است .بهعبارتدیرر ،یک عمل ممکن است نسبت به یک گروه تبعی ،غیرمساتقی
به شمار آید ،درحاليکه هدف آن عمل در ارتباط با آن گروه نبوده اسات .مها تارین خصیصاه
قانوني این ناوع از تبعی ،،اثر محور بودن و موجاه به نظار رسیادن هادف آن اسات
)5-6

(Tobler,

 .2008:بهعگوانمثال در برههای دولت زیمباوه امکان آموزش رایران را برای همران فاراه

ساخته بود؛ اما دولت با پاذیرش سیاسات تعادیل سااختار اقتصاادی کاه در نهادهاای پاولي و
اقتصادی بینالمللي مورد تأکید است ،مجبور شد این سیاست را متوقف سازد .درنتیجه بسیاری
از دختران زیمباوهای که پیشازاین امکان تحصیل آنها فاراه باود از تحصایل بازماندناد؛ زیارا
خانوادههای آنها در هگرام تصمی گیریِ ماالي ،پساران را بار دختاران بارای آماوزش مقادمتار
ميشمردند

)659-660

 .(Sadasivam, 1997:همچگین آزادساازی اقتصاادی در بخاش کشااورزی

پیامدهای حقوق بشری به همراه دارد .این سیاست سبب رفاه اقشار خاصي از جامعه مايشاود؛
اما ممکن است بهطور غیرمستقی تأثیر مگفي بر سطح رفااه ،مساکن ،امگیات غاذایي و درآماد
خردهکشاورزان و روستاییان داشته باشد ).(Harrison & Goller, 2008: 599; OHCHR, 2005: 2
بر این اسا  ،تبعیضات موجود در سازمان جهاني تجارت بیشتر غیرمستقی است تاا ایگکاه
مستقی باشد .کشورهای درحالتوسعه توان رقابت باا کشاورهای توساعهیافتاه در بخاشهاایي
همچون خدمات ،صگعت و کشاورزی را ندارند .همین مسئله یکاي از دالیال عادم موفقیات دور
مذاکراتي دوحه است )(Kerin, 2008: 62؛ بگابراین آزادسازی بازارهای داخلي در بسیاری از موارد
سبب تبعی ،غیرمستقی در کشورهای درحالتوسعه ميشود.
8. United Nation Charter
)9. Universal Declaration of Human Rights (UDHD
)10. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR
)11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW
)12. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD
13. Indirect Discrimination. Or de Jure Discrimination
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عدم تبعی ،در فصل اول و سوم عهدنامه گات به رسمیت شگاخته شاده اسات .بار اساا
اصل عدم تبعی ،و سیاست کاملهالوداد دولتهای عضو سازمان جهااني تجاارت بایاد در قباال
واردات از کشورهای مختلف و تولیدات داخلي خود سیاستهای یکساني داشته باشاگد

(Schulz

) .& Ball, 2005: 49اگر دولتها را بازیرران اصلي نظام بینالملال در نظار بریاری  ،قاعاده عادم
تبعی ،بهوسیله سازمان جهاني تجارت و از طریب اصل کاملهالوداد در میان آنها نهادیگاه شاده
است ) .(Cottier & Osech, 2011: 3در دوره پ

از جگگ جهاني دوم ،اصل عدم تبعی ،در میان

طرفداران دو بلوو همچون دستاویز اقتصادی بود که مانع از تغییر شکل روابط تجاری متخاص
میان آنها ميشد )(Dawson, 2013: 4؛ به این معگا که برقراری رابطه با بلوو متخاص به معگاای
تبعی ،در قبال ه پیمانان بود .با توجه به این پیشیگه ،عدم تبعی ،در مفهاوم اقتصاادی آن را
بهراحتي نميتوان با تفسیر حقوق بشری این اصطالح یکسان پگداشات .چاهبساا در بسایاری از
موارد همانگد دو مثال باال ،اصل عدم تبعی ،و آزادسازی اقتصادی خود نقضي بر عادم تبعای،
از دیدگاه حقوق بشر باشد .در ادامه راهکاری برای تسهیل این مسئله ارائه شده است.
 .1-3یکسانسازی و تسری مفهوم عدم تبعیض
عگصر اساسي اصل عدم تبعی ،در مفهوم اقتصادی آن ،وجود فرصتهای برابر بهمگظاور رقابات
کاالها و تولیدکگگدگان با یکدیرر است .تبعی،های مستقی یا غیرمستقی  ،باعث از باین رفاتن
فرصتهای برابر ميشود .از فرصتهای برابر در سازمان جهاني تجارت باید تفسایری موساع باه
عمل آورد که مفاهی حقوق بشری نیز در دایره شمول آن قرار گیرد .عدم تبعای ،در اتحادیاه
اروپا ابتدا مفهومي کامالً اقتصادی و تجاری داشت؛ اماا در روناد همررایاي ایان اصال در بطان
مسائلي چون نژاد ،جگسیت ،مذهب و سایر اولویتهای حقوق بشری قرار گرفت .بهتدریج در این
اتحادیه مفهوم فرصتهای برابر از مفهومي صرفاً تجاری ،به حوزههای چون برابری مردان و زنان
و برابری دستمزد تسری یافت ).(Cottier & Oesch, 2011: 4-5

هرچگد اتحادیه اروپا سازماني مگطقهای است ،اما ميتوان از تجربیات آن بهعگوان نهادی که
در پیوندِ مفاهی اقتصادی و حقوق بشری موفب عمل کرده است ،بهره جسات .کاارکردگرایي و
نوکارکردگرایي نیز پشتوانه نظری مگاسابي بارای تساری مفااهی از حاوزههاای کا تاگش باه
حوزههایي که حسا تر هستگد ،فراه ميکگگد .در این میان باید نقش ویاژهای بارای کارهاای
تحقیقاتي و افکار عمومي قائل شد .در راستای پرکاردن خا قاانوني مساائل حقاوق بشاری در
تجارت فراملي ،دانشراهیان و جامعه مدني وظیفه مهماي بار عهاده دارناد .ایان دو گاروه بایاد
مسئولیت اجتماعي و انسانيِ نهادها را بهگونهای تعریف کگگد که بهعگوان اصطالحي همراني در
نظر گرفته شود ) (Vidal-Leo´n, 2013: 897تا بدینوسیله اذهان عمومي جامعه نسبت به تبعی،
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از هر نوع و علیه هر گروه ،نژاد و تفکری حسا

شود .چگین رویکردی تا حدودی ساازمانهاا و

نهادهای اقتصادی را واميدارد که اصل عدم تبعی ،را نه صرفاً با انریزههای اقتصادی و اغارای
سیاسي بلکه بهعگوان مفهومي حقوق بشری و به معگای حب برخورداری همران از فرصت برابار
به کار گیرند.

 .4شرایط عادالنه کار
بهتگاسب پیشرفت دستاوردهای بشر ،نحوه سوءاستفاده از نیروی کار انسان نیاز دگرگاون شاده
است .بردگي در اشکال قدیمي آن در دنیای کگوني وجود ندارد ،اما این باه معگاای بهارهمگادی
همه انسانها از شرایط کاری مگاسب ،بهعگاوان یکاي از حقاوق اولیاه انسااني نیسات .مااده 4
اعالمیه جهاني حقوق بشر ،بردهداری در کلیه اشکال آن را ممگوع ميداند .باهعاالوه ماواد  23و
 24همین اعالمیه بهطور مستقی به حقوق افراد در زمیگه برخورداری از شرایط کاری مگاساب،
دستمزد مگصفانه ،حب استراحت و تعطیالت اشاره دارد .مواد  7 ،6و  8میثاق بینالمللي حقاوق
اقتصادی ،اجتماعي و فرهگري نیز حب انتخاب آزاداناه شاغل ،ایمگاي و بهداشات کاار ،تسااوی
فرصتها در پیشرفت شغلي و حب تشکیل اتحادیه و سگدیکا را برای افراد قائل است.
جهانيشدن محصوالت باعث ایجاد پیوند بین مصرفکگگدگان با کارگران کارخاناههاا در آن
سوی دنیا شده است .کارگراني که معموالً به خاطر دستمزد و شرایط کاری سخت تحات فشاار
هستگد .چگین پیوندی باعث پیریری حقوق کارگران از طریب شبکههای فراملاي تحات عگاوان
نهادهای جامعه مدني 14شده است که شرکتهای چگدملیتي را هدف اصلي خود قارار دادهاناد.
این فعالیتها را در سه دسته ميتوان جای داد :نخست توانمگدسازی کارگران از طریب تشاکیل
اتحادیهها بهمگظور افزایش قدرت چانهزني در مقابل دولت و شرکتها؛ دوم استفاده از نهادهاای
بینالمللي در سه بخشِ دوجانبه ،مگطقهای و جهاني؛ سوم فعالیاتهاای تجااری داوطلباناه کاه
استانداردهای کاری را مد نظر قرار ميدهگد ( .(Fransen & Burgoon, 2013: 1-4موضوع بحث این
مقاله در دسته دوم جای ميگیرد .این مسئله زمااني اهمیات دوچگادان مايیاباد کاه دریاابی
کارگران بهعگوان بخشي از جامعه بشری ،حب ارتقای استانداردهای زندگي خود در محایط کاار
را دارند؛ محیطي که بخشي از زندگي خود را در آن سپری ميکگگد .تجارت آزاد با ترویج رقابت
میان صگایع و کاالها تأثیر مگفي بر استانداردهای کاار 15بار جاای ماينهاد؛ بادین ترتیاب کاه
تولیدکگگدگان بهمگظور افزایش توان رقابتي خود با کاهش هزیگههای تولید -که بخشي از آن به
محیط کار و حقوق کارگران مربوط ميشود -درصادد افازایش ساود مايباشاگد

(Weiss et al,

)14. Civil Society Organizations (SCOs
15. Labor Standards
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) .1998: 68بگد  4اعالمیه وزرای کشورهای عضو سازمان جهااني تجاارت در ساگراپور ()1996
تأکید دارد که استاندارد کاری نباید باهعگاوان دساتاویزی بارای اهاداف حمایاتگرایاي باشاد
) .(Singapore Ministerial Declaration, 1996: 2البته این اعالمیه با ذیصاالح دانساتن ساازمان
بینالمللي کار 16در این زمیگه ،بهنوعي از تعریف استاندارد کاری طفره رفته است؛ مسئلهای کاه
یوچه او توناگ ،رئای

کگفاران

ساگراپور نیاز باه آن اشااره کارده اسات .کشاورهای حاوزه

اسکاندیگاوی ،هلگد و بهطورکلي اتحادیه اروپاا باه حمایات از اساتانداردهای کااری در اعالمیاه
سگراپور پرداختگد .حتاي مقاماات آمریکاای ي تهدیاد کارده بودناد در صاورت عادم اشااره باه
استانداردهای کاری از امضای اعالمیه خودداری خواهگد کرد .اما کشورهای درحالتوسعه کردند
ازجمله مالزی و مصر آن را در راستای مگافع کشورهای غرباي تفسایر کارده و باا آن مخالفات
پرداختگد )(Leary, 1997: 119-120؛ زیرا این طرز تفکر در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد که
شعار حمایت از استانداردهای کاری بهمگظاور تضاعیف تاوان رقاابتي آنهاا در برابار کشاورهای
پیشرفته است و حمایت از استانداردهای کاری در نهادهای تجاری و اقتصاادی ،دارای وجاوهي
پگهان از سیاستهای حمایتگرایي است

)2013: 8

 .(Razavi,به همین دلیل ،همواره ایان خطار

وجود دارد که حتي اگر حقوق بشر در سازمان جهاني تجارت مورد توجه قرار بریرد ،این بیشتر
با انریزههای اقتصادی است تا حقوق بشاری ) .(Trachtman, 2006: 641البتاه خاود ایان انریازه
اقتصادی نیز با هدف اصلي سازمان جهاني تجارت یعگي حاذف تادریجي تعرفاههاا و برداشاتن
موانع تجاری در تضاد است .ماداميکه انریزههای رقابتي در پشت اصول حقوق بشاری ازجملاه
«شرایط کاری مگاسب» نهفته باشد ،نميتوان انتظاار داشات کاه کشاورهای درحاالتوساعه از
تصویب چگین طرحهایي در سازمان جهاني تجارت حمایت کگگد؛ زیرا کشورهای درحالتوساعه
معتقدند هدف کلیدی سازمان جهاني تجارت در کگار رقابت و آزادسازی تجاری ،کمک به روناد
توسعه در کشورهای کمتر توسعهیافته نیز هست ).(Debra, 2007: 492

 .5تقویت بعد دروني مسئولیت اجتماعي شرکتها
اصطالح مسئولیت اجتماعي شرکتهای ناظر بدین معگي است که تولیدکگگدگان صرفاً متصدی
فراه کردن کاال و خدمات نیستگد ،بلکه بازیرراني اجتماعي و محیطزیستي در اقتصااد جهااني
ميباشگد و روند تولید آنها از نزدیک مورد رصد قرار ميگیرد .مسئولیت اجتماعي نهادهاا دارای
دو بعد دروني و بیروني است .بعد بیروناي ،مسائولیت کلاي شارکت در قباال جامعاه را شاامل
ميشود که بیشتر با مسائل زیستمحیطي در ارتباط است .بعد دروني آن سابقهای دیریگاه دارد
که ناظر بر فعالیتهای دروني شرکت است و اقداماتي در ارتباط با ایمگي و ساالمت کارکگاان را
)16. International Labor Organization (ILO
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در برميگیرد .گسترش و تقویت هر یک از این دو بعد در سطح جهااني سابب ارتقاای ماوازین
حقوق بشری خواهد شد .در حال حاضر استانداردهای بینالمللي مشخصي در این زمیگه وجاود
ندارد که بهنوبه خود خطر ایجاد استانداردهای دوگانه را باه هماراه دارد .لاذا باهمگظاور بهباود
شرایط کاری باید برنامههای رفتاری مشخصي را تعریاف کارد و ماالو عمال قارار داد

(Vidal-

) .Leo´n, 2013: 895-898البته سازوکارهایي در خود سازمان وجود دارد که ميتوانگد این وظیفاه
را بر عهده گیرد .بهعگوانمثال «موافقتنامه محدودیتهای فگي تجارت» 17نقش متاوازنکگگاده
را در سازمان بر عهده دارد؛ زیرا ایان موافقاتناماه از یاکساو ماانع از ایجااد محادودیتهاای
غیرضروری در مسائل تجاری ميشود و از سوی دیرر حب کشورها را برای تگظی مقررات خاص
به رسمیت ميشگاسد .در بگد  2ماده دو این توافبنامه اجازه برقراری محدودیتهای تجااری در
موارد ضروری داده شده است .یکي از موارد ضروری حفاظت از ساالمت و ایمگاي انساان اسات
)1994

 .(TBT,بعد دروني مسئولیت اجتماعي شرکتها ،در ارتباط با محایط کاار دعاوای اصالي

میان کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه است .چگانکاه گفتاه شاد ،تحمیال اساتانداردهای
سگرین معموالً با مخالفت کشورهای درحالتوسعه همراه است .به همین دلیل ،برای جلوگیری
از مخالفتها مي توان با تگظی مقررات مشترو در سطح پاایین و در دوره زمااني مشاخص باه
دغدغه کشورهای درحالتوسعه در زمیگه افزایش یکباره هزیگهها پاسخ مگاسبي داد .ساپ
اسا

بار

یک برنامه کاری معین و از پیش تعیینشده ،استانداردهای محیط کاری را در طول زمان

ارتقا داد؛ زیرا کشورهای درحالتوسعه برای ارتقای شرایط کاری به زماان بیشاتری نیااز دارناد.
البته نقش اتحادیه و سگدیکاهای کارگری داخلي و همچگین جایراه سازمان بینالمللي کار 18در
این زمیگه را نباید از یاد برد.

 .6رعایت مؤلفههای ضروری محیطزیست
چگدبعدی بودن مسئله محیطزیست ،زمیگه طرح آن بهعگوان مسئلهای حقاوق بشاری را مهیاا
کرده است .محیطزیست بهعگوان مقولهای جدیدتر در نسل سوم حقوق بشر جای مايگیارد .از
سوی دیرر یکي از ویژگيهای حقوق بشر مکمالباودن و وابساتهباودنِ اصاول مختلاف آن باه
یکدیرر است (امیدی .)303-305 :1388 ،به همین دلیال ،حاب برخاورداری از محایطزیسات
سال متممي است که بدون آن دیرر اصول بگیادین حقوق بشاری همچاون حاب حیاات ،حاب
بهداشت ،حب استانداردهای باالتر زندگي محقب نخواهد شد .نخستینبار مسائله محایطزیسات
در اعالمیه استکهل  1972 19بهعگوان موضوعي حقوق بشری مادنظر قارار گرفات

(Francioni,

)17. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT
)18. International Labor Organization (ILO
19. Stockholm Declaration
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) .2010: 44بگد نخست این اعالمیاه بیاان مايدارد ...« :حفاظات از محایط طبیعاي و محایط
ساختري از ملزومات سالمتي و بهرهمگدشدن از حقوق ابتدایي بشر است» .از سوی دیرر روند و
روش تولیدِ 20محصوالت ارتباط تگراتگري با حفظ محیطزیست و حیواناات دارد .ممکان اسات
کشور الف واردات یک محصول را از کشور ب به علت آسیب به حیوانات و محیطزیست در روند
تولید ،ممگوع اعالم کگد؛ درحاليکه همان محصول را از کشور ج بدون ممگوعیت وارد ميکگاد.
این در حالي است که فلسفه وجودی سازمان جهاني تجارت ،اساساً جلوگیری از ممگوعیتهاای
تجاری است

)2008: 15

 .(Archibald,درعینحال طرفداران محیطزیست معتقدند درصاورتيکاه

حمایت از محیطزیست با اقدامات تجاری پشتیباني نشود ،کاارایي الزم را از دسات خواهاد داد.
البته حمایت از محیطزیست ميتواند دستاویزی برای برخي از کشورها بهمگظور جاهطلبيهاای
اقتصادی باشد .به این مگظور در دور اروگوئه کمیتهای با عگوان محیطزیست و تجارت 21تشکیل
شد که مسئول بررسي رابطه بین تجارت و محیطزیست اسات ) .(Khalilian, 2009: 1-2کارهاای
کمیته بر مبگای دو اصل اساسي صورت ميگیرد .نخست ایگکه ،سازمان جهاني تجارت فقاط در
زمیگه مسائل تجاری ذیصالح است .به عبارتي این کمیتاه فقاط باه بررساي تاأثیرات مساائل
زیستمحیطي بر تجارت ميپردازد .دیرر مسائل زیستمحیطي بهتر اسات در نهادهاای مرباوط
پیریری شود .تاکگون حدود  200موافقتنامه چگدجانبه محیطزیستي 22امضا شده اسات .فقاط
 20مورد از آنها شامل مواردی است که ميتواند بر تجارت تأثیرگاذار باشاد .از مها تارین ایان
توافقگامهها پروتکل مونترال در مورد محافظت از الیه ازون ،)1987( 23کگوانسیون بازل سوئی
در مورد تجارت یا حملونقل مواد خطرنااو در مرزهاای باینالمللاي )1989( 24و کگوانسایون
تجارت فراملي در مورد گونههای در خطر انقرای )1992( 25ميباشگد .دوم ایگکه ،اگار ساازمان
جهاني تجارت مشکلي زیستمحیطي را مورد بررسي قرار داد راهحل آن موضوع درنهایات بایاد
به تقویت نظام اقتصادی سازمان جهاني تجارت مگجر شود .هر مسئله زیساتمحیطاي نیاز کاه
مورد توجه اعضا باشد ،قابلیت طرحشدن در کمیته را دارد ) .(WTO, 2011: 65باهطاورکلي رویاه
سازمان جهاني تجارت چگین است که بهمگظور صیانت از محیطزیست ،توافقگامههای چگدجانبه
محیطزیستي را بر اقدامات یکجانبه تجاری ترجیح ميدهد.

)20. Process and production method (PPM
)21. Trade and Environment Committee (TEC
)22. Multilateral Environmental Agreements (MEAs
23. Montreal Protocol for the Protection of the Ozone layer
24. Basel Convention on the trade or Transportation of Hazardous waste across International
Borders
)25. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES
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باوجود ایگکه عدم تبعی ،تجاری و تجارت آزاد از اهداف اصلي سازمان جهاني تجارت است،
این سازمان برای حفظ محیطزیست ناچار از وضع محدودیتهای خاص بر روی برخي از کاالهاا
است؛ هرچگد این محدودیتها نباید باهصاورت سیاساتهاای حمایاتگرایاي درآیاد .بگاابراین
هماهگگسازی مقررات 26محیطزیستي بهمگظاور جلاوگیری از تبعای ،و اتخااذ سیاساتهاای
یکجانبه امری ضروری است .به این مگظور موافقتنامههایي ازجمله موافقتنامه محدودیتهای
فگيِ تجارت )1994( 27و توافقگامه استانداردهای بهداشتي گیاهي ،)1993( 28در سازمان جهاني
تجارت وضع شده است .بر اسا

این توافقگامهها ،هرگونه محدودیت و ممگوعیت تجاری که باه

مسئله محیطزیست مرتبط باشد باید توجیه علمي در زمیگه عوامل بیماریزا و آالیگدهها داشته
باشد ) .(Kelly, 2003: 133-134با اینوجود ،جریان هماهگگسازی با مخالفتهاایي هماراه اسات.
کشورهای درحالتوسعه نرران هستگد که مبادا استانداردهای فراگیر ،هزیگه دستیابي باه مگاابع
اقتصادی را بیش ازحد افزایش دهد .همچگین این کشورها استانداردهای یکساان را بهاناهای در
دست کشورهای توسعهیافته برای حفظ بازار کار ملي خود ميدانگد .از سوی دیرار ،کشاورهای
توسعهیافته همواره دغدغه دارند که مبادا استانداردهای هماهگگ زیست -محیطاي در ساطحي
پایینتر از آنچه در کشورهای توساعهیافتاه وجاود دارد ،وضاع شاود .بادین سابب هماواره باه
کشورهای درحالتوسعه فشار وارد ميکگگد ) .(Zagel, 2005:5; Dunkley, 2000: 126-127ذکر این
نکته نیز ضروری است که بر اسا
رابطهای معکو

مطالعات انجامگرفته ،بین فرایگد آلودگي و توسعه اقتصاادی

وجود دارد؛ به این معگا که کشورهای درحاالتوساعه هماواره میازان آلاودگي

بیشتری را ایجاد ميکگگد (ارباب و عباسيفر .)1 :1391 ،این روند را خود کشورهای توسعهیافته
نیز در سدههای گذشته طي کردهاند .البته سطح باالتر استاندارد در یاک کشاور نمايتواناد باه
کشورهایي که ساطح الزم اساتاندارد را رعایات مايکگگاد ،تحمیال شاود .چگانچاه در مسائله
گوشتهای هورموني ،اروپا واردات گوشت از آمریکا و کانادا را ممگوع کرد که سبب شکایت ایان
دو کشور از اروپا در سازمان جهاني تجارت شد .درنهایت سازمان اعالم کرد که تعیین استاندارد
واردات موضوعي نیست که بهطور مطلب در اختیار کشورها باشد ،بلکه حد نصاب مشخصي برای
اقدامات احتیاطي وجود دارد

).(Schulz & Ball, 2005: 55

 .7حق دسترسي به دارو
بگد  4ماده  12میثاق بینالمللي حقوق اقتصادی ،اجتمااعي و فرهگراي باهحاب برخاورداری از
بهداشت مگاسب و مبارزه علیه بیماریها اشاره دارد .بگد  1ماده  25اعالمیه جهاني حقاوق بشار
26. Harmonization Provisions
)27. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT
)28. Agreement on Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS
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نیز به حب هر شخص برای برخورداری از مراقبتهای پزشکي تأکید دارد .از سوی دیرار ،مااده
 27همین اعالمیه و ماده  15میثاق باینالمللاي حقاوق اقتصاادی ،اجتمااعي و فرهگراي حاب
مالکیت فکری برخورداری از مگافع و مزایا هر محصول علمي را برای پدیدآورنده آن به رسامیت
مي شگاساد .حاب برخاورداری از دارو و مالکیات فکاری ،در ساازمان جهااني تجاارت وضاعیت
پیچیدهای به خود گرفته است.
حب بهداشت و سالمت و در ذیل آن حب برخورداری از دارو از ساه بخاش باه ها مارتبط
تشکیل شده است که شامل موجود بودن ،قابلدستر

بودن و همچگاین اساتاندارد و کیفیات

دارو است ) .(Oke, 2013: 98هر کدام از این سه بخاش گااهي تحات تاأثیر حاب برخاورداری از
مالکیت فکری قرار ميگیرد .حب مالکیت فکری در اختراع و تولیاد ،موجاب کساب درآمادهای
مورد انتظار توسط تولیدکگگدگان و مخترعان ميشود .همین مسئله عامال ایجااد انریازه بارای
تحقیب و توسعه 29بیشتر توسط محققان و تولیدکگگدگان است .بهطوریکاه بار اساا

کارلو

بررساي

کورا ،در کشورهای توسعهیافته بخش دولتي معموالٌ حدود  44درصد و بخش خصوصي

حدود  48درصد از بودجه خود را به جریان تحقیاب و توساعه اختصااص مايدهگاد
) .2009: 266البته عک

(Correa,

این موضوع نیز صادق است؛ یعگاي پاایین نراهداشاتن اساتانداردهای

حمایت از مالکیت فکری و ثبت اختراع ،سبب کاهش درآمد و بهتبع آن کاهش انریزه تحقیب و
سرمایهگذاری ميشود .مصرفکگگدگان کاالها بهطور عام و مصارفکگگادگان داروهاا و بیمااران
بهطور خاص همواره هزیگه باالیي را بهمگظور تداوم فرایگد تحقیب و توسعه ميپردازناد
).473

(Abbot,

 .2002:این ادعا مورد تأیید گروه کاری بایندولتاي ساالمت عماومي ،ناوآوری و مالکیات
30

فکری که در سازمان بهداشت جهاني تشکیل شده است ،نیز ميباشد
بر اسا

).(Makes, 2009: 88

31

ماده هفت موافقتنامه جگبههای تجاری مالکیت فکری ،حب مالکیت فکری بایاد

مگجر به رفاه اقتصادی و اجتماعي بیشتر شود .ماده هشت نیز این اجازه را به دولتها مايدهاد
که در راستای سایر مواد عهدنامه تدابیر ضروری غذایي و دارویي را اتخاذ کگد ).(TRIPRs, 1994

اما از همین موافقتنامه نیز سوءاستفادههایي برخالف موازین حقوق بشاری باه عمال مايآیاد.
بهعگوانمثال ،نميتوان هیچ تگاسبي بین حقوق بشر و مالکیت فکری در شرایطي کاه دولتها و
شرکتها از دادن دارو به بهااانه مالکیات فکااری خاودداری

کگگاد (Petersman, 2001: 4; Oke,

) 2013: 98یا قیمت های گزاف را به دلیل تحقیاب و توساعه باه بیمااراني کاه تواناایي پرداخات
هزیگهها را ندارند تحمیل کگگد ،برقرار کرد .حتي در برخي از کشورهای درحالتوسعه ،تحقیب و
)29. Research and Development (R&D
30. Intergovernmental Working Group on Public Health, Innovation and Intellectual Property
)31. Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPR
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توسعه الزم در زمیگه کشف داروها و درمان بیماریها رایج صورت نمايگیارد؛ زیارا بسایاری از
مردمان کشورهای درحالتوسعه توان پرداخت هزیگه باالی داروها را ندارند .بیمااری ماالریاا در
کشورهای آفریقایي ،در زمان خود مصداق بارزی برای این موضوع بود.

 .8همکاری با سایر نهادهای بینالمللي
سازمان بهداشت جهاني با تجربیات خود این قابلیت را دارد کاه در زمیگاه مباحاث تخصصاي و
ریزهکاریهای موجود در زمیگه دارو به سازمان جهااني تجاارت و اعضاای آن مشااوره و کماک
بدهد .بدین مگظور گروههای کاری در سازمان جهاني تجارت تشکیل شده است؛ اما ایفای نقش
توسط سازمان بهداشت جهاني در سازمان جهاني تجارت با مخالفت کشورهای اروپایي و آمریکاا
مواجه است ) .(Abbott, 2002: 474-475درحاليکه کشورهای عضو اتحادیاه اروپاا باا اشاراف باه
مسئله حقوق بشر و اهمیت دارو ،برای حفظ سالمتي شهروندان خود و پیشرفت صگایع دارویي
اجازه استفاده از دستاوردها و نوآوریهای جدید در روابط میان خود را مايدهگاد

(Oke, 2013:

) ،97اما انریزه سودجویي مانع از انتقال این تجربیات در سطح جهااني اسات .چگاین تگاقضااتي
نیازمگد استفاده از تجربیات نهادهای مربوط همچون سازمان بهداشت جهاني و ساازمان جهااني
مالکیت فکری 32در سازمان جهاني تجارت است؛ چگاانکاه ذکار شاد اساتانداردهای دوگاناه و
انریزه سودجویي مانع از برقراری چگین رابطهای شده است .رابطه میان حاب مالکیات فکاری و
حقوق بشر را به سه صورت ميتوان تصور کرد .نخست رهیافت انقیادآمیز 33که بر اساا

آن در

صورت تگاق ،بین حقوق بشر و مالکیت فکری ،حقوق بشار بایاد در اولویات قارار گیارد .دوم،
رهیافت یرانري که حقوق بشر و مالکیت فکری را عین یکدیرر ميداند و بین آنها هیچ تگاقضاي
نميبیگد .رویکرد سوم دیدگاهي میانه است کاه تماایز میاان حقاوق بشار و مالکیات فکاری را
ميپذیرد؛ اما معتقد به همزیستي میان این دو است که نررانيهای مشترکي دارند .این دیادگاه
میزان بهیگهای از حب ثبت اختراع و نوآوری را در نظر ميگیرد ) .(Gold, 2013: 186-188در ایان
راستا ،یکي از تالشهای سازمان جهاني تجارت در این راستا اعالمیاه کگفاران

وزیاران دوحاه

 2001است که در آن قید شده موافقتنامه تجاری حقوق مالکیت فکری باید بهگونهای تفسایر
و اجرا شود که ضامن حمایت از بهداشت و سالمت عمومي باشاد ) .(Abbot, 2005: 317باه نظار
نرارندگان با عگایت به رهیافت سوم و با اساتفاده از راهگماایي ساازمانهاای همچاون ساازمان
جهاني تجارت و سازمان جهاني مالکیت فکری مايتاوان ساطح بهیگاهای از مالکیات فکاری را
بهطور دقیب تعریف کرد که در تگاق ،با حقوق بشر نیز قرار نریرد .هرچگد که طايکاردن ایان
)32. World Intellectual Property Organization (WIPO
33. Subjugation approach
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پیشگهاد ميکگد که نظام مالکیت فکری در قبال کشورهای کمتر توسعهیافته را برای دسترساي
به دارو انعطافپذیرتر شود .البته این تعدیل باید با توجه به توانایي کشورها در فراه کاردن دارو
برای اتباع خود تدوین شود )(Marke, 2009: 88؛ لذا این تعدیل در یک کشاور نسابت باه کشاور
دیرر ميتواند متفاوت باشد.

فرجام
حوزه های مشترو بین حقوق بشر و تجارت آزاد دارای تگاقضاتي باالقوه اسات کاه در ساازمان
جهاني تجارت پررنگتر از سایر نهادهای بینالمللي به چش ميخورد .برخاي از ایان تگاقضاات
بالقوه در سازمان جهاني تجارت بهصورت بالفعل درآمده است .در این مقالاه تاأثیر مگاافع ملاي
کشورها بهعگوان متغیر مستقل ،بر چگد اصل حقاوق بشاری باهعگاوان متغیرهاای وابساته ،در
سازمان جهاني تجارت مورد بررسي قرار گرفت .این پژوهش در پي پاسخ به این پرسش بود کاه
مگافع ملي کشورها چه تأثیراتي بر حقاوق بشار در ساازمان جهااني تجاارت دارد؟ یافتاههاای
پژوهش نشان ميدهد حقوق بشر در سازمان جهاني تجارت صرفاً یاک مسائله حقاوقي محا،
نیست که بتوان با اتکا به قوانین بینالمللي و قراردادهای مگعقده میاان کشاورها باه تبیاین آن
پرداخت ،بلکه دارای ابعاد اقتصادی ،سیاسي و اخالقي نیز است .هدف اصلي کشورها در سازمان
جهاني تجارت بیشیگه سازی مگافع ملي از طریب هماهگگ سازی فعالیاتهاای اقتصاادی اسات.
هرچگد پیمانها و اعالمیههایي برای حمایت از حقوق بشار در ساازمان جهااني تجاارت شاکل
گرفته است؛ اما بر اسا

رویههای رایج در سازمان جهاني تجارت ،حقوق بشر بیشاتر باهعگاوان

ابزاری برای رقابتهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است .با بررسي چهار مصاداق حقاوق
بشری تأیید شد کشورها در صورتي به حمایت از حقوق بشر ميپردازند که تأمینکگگاده مگاافع
ملي آنان باشد و در غیر این صورت ،حساسیتي در قبال مصادیب حقاوق بشار ندارناد؛ بگاابراین
فرضیه مقاله مبگي بر ایگکه رقابت کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تأثیر مگفي بار حقاوق
بشر ميگذارد ،تأیید شد .البته رابطه بین حقوق بشر و سازمان جهاني تجارت نه همکاریجویانه
صرف و نه کامالً تعاریگونه است ،بلکه در مصادیب گوناگون ،غلظت همکاری و تعاری متفاوت
است.
حب برخورداری از پیشرفت اقتصادی و توسعه نباید به تضعیف حقوق بشار بیگجاماد ،بلکاه
باید به تقویت آن کمک کگد .تفاوت کشورها به لحا سطح توسعهیافتري از واقعیتهای جهاان
معاصر است .دولتهای درحاالتوساعه هماواره ایان شابهه را القاا مايکگگاد کاه دولاتهاای
توسعهیافته از حقوق بشر استفاده ابزاری ميکگگد و با طرح مساائل حقاوق بشاری در ساازمان
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جهاني تجارت درصدد سودجویي بیشتر و تضعیف توان رقابتي آنهاا هساتگد .اخاتالفنظرهاای
موجود میان کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،در سازمان جهاني تجارت تأثیرات مگفي بار
مصادیب حقوق بشری دارد .در پایان نیز ذکار ایان نکتاه ضاروری اسات کاه هرچگاد نهادهاا و
سازمانهایي وجود دارند که حقوق بشر کامالً در حیطه تخصصي آنهاا اسات ،اماا باا توجاه باه
وابستري متقابل در دنیای کگوني ،ابزاری نیرومگدتر از اقتصاد برای ارتقای جایرااه حقاوق بشار
نميتوان یافت .سازمان جهاني تجارت بهعگوان یکي از کاارگزاران تأثیرگاذار در عرصاه اقتصااد
جهاني ،مي تواند بازوی قدرتمگدی برای ارتقا و گسترش حقوق بشر در نظام بینالملال و رواباط
میان کشورها باشد .موارد زیر بهعگوان پیشگهادهایي برای ارتقای سازواری مگافع ملي کشورها با
حقوق بشر در این پژوهش ارائه شد:
-

یکسانسازی و تسری مفهوم عدم تبعی ،از مقوالت اقتصادی به مفاهی حقوق بشری
شبیه آنچه در اتحادیه اروپا ر داده است؛

-

تقویت ابعاد دروني مسئولیت اجتماعي شرکتها بهوسیله دانشاراهیان و تقویات افکاار
عمومي بهمگظور بهبود شرایط کاری کارگران؛

-

هماهگگسازی مقررات محیطزیستي در سازمان جهاني تجارت و حرکت گامبهگاام در
این زمیگه ،بهمگظور جلوگیری از آسیب دیدن صگایع کشورها درحالتوسعه؛

-

اتخاذ دیدگاه میانه در مورد رابطه مالکیت فکری و حب دسترسي باه دارو و اساتفاده از
تجربیات سایر نهادهای بینالمللي همچون سازمان بهداشت جهاني و ساازمان جهااني
مالکیت فکری در این زمیگه.

پينوشت:
( )1تحلیل محتاوای اسگاد بینالمللي حقوق بشری نشان مايدهاد کاه حقاوق بشار را مايتاوان در هفات دساته
تقسی بگادی کرد .1 :حقاوق امگیتي؛  .2حقوق سیاسي؛  .3حقوق دادرسي؛  .4حقوق برابری؛  .5حقاوق رفااه؛
 .6حقوق زیستمحیطي و  .7حقوق گروهها.
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