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 الملل اقتصادیساز، چالش حقوق بیناصل نابرابری جبران

 1غالمرضا خواجی

 چکیده

ها و موانع جدی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اصول توسعة اقتصادی بازار آزاد از چالش

دهند. اما غالب این توسعه جهت تسلط بر بازار جهانی تالش فراوانی صورت میگرچه کشورهای در حال 

 کشورها به سختی قادر خواهند با تکیه بر امکانات داخلی به این هدف برسند.

اند موجب های اقتصادی که کشورهای توسعه در گذشته، علیه کشورهای در حال توسعه اعمال نمودهتبعیض

آمیز علیه آنها گردیده است کشورهای در حال توسعه معتقدند این رفتارهای تبعیض اقدامات اساسی برای جبران

الملل باید اقدامات ترجیحی به نفع کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مفهوم حقوقی و اصل حقوق بین

 آمد. وجود خواهدهای اساسی در عرضه و تقاضای و تجارت جهانی بهصورت چالشپذیرفته شود، در غیر این

ساز موردنظر کشورهای در حال توسعه، این اصل را غیر قابل قبول و مخالف در این راستا، اصل نابرابری جبران

 نمایند.عملکرد آزاد نیروهای بازار دانسته و به شدت با آن مقابله می

عرضه و  الملل اقتصادی کاهش سطح تنش میان این دو گروه کشورها به منظور رشدهای حقوق بیناز چالش

 تقاضای جهانی است. 

الملل کشورهای توسعه یافته، حقوق بین -ساز، کشورهای در حال توسعهاصل نابرابری جبران :هاکلید واژه

 اقتصادی، عرضه و تقاضای جهانی
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The principle of Compensating Inequality, a Challenge of 

International Economic Law 

Gholamreza Khaji 

Abstract 

The principles of liberalism in the area of economic development have been 

challenges for developing countries. Although developing countries have attempted to 

promote their economy but the lack of domestic structures make them less success. 

Economic discrimination has caused many economic problems for developing 

countries. Today, they have realized that they need some new economic principles to 

boom their poor transaction of goods and services. They are going to have some sort 

of regulations for this. They want some legal obligation to obliged developed countries 

to cooperate with developing countries on the basis of some new principles such as   

Compensating Inequality. Protective Tariffs, Transfer of Advanced Technolgy, etc.. 

need to be accepted by them to speed up international economic transactions.   

Key words: Developing Countries, Developed Countries, Economic Discrimination, 

Compensating Inequality. Protective Tariffs. 
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 مبانی نظری وپیشینه تحقیق:

د. کشورهای در حال متحولی اساسی در نظام اقتصاد جهانی بوجود آپس از جنگ جهانی دوم و خیزش کشور های جدید 

توسعه و کشور های تازه استقالل یافته، پس از بررسی در نشست های متعدد بین المللی و درک مشکالت اقتصادی 

این کشور ها مواد خام و وارداتشان  کاالیکشورشان مواجه با عقب ماندگی های وسیع اقتصادی خود شدند. عرضه عمده

 کاال های مصرفی از کشور های توسعه یافته بودکه کمکی به بنیه اقتصادی آنها نداشته است.

تعامالت بیشتر کشورهای در حال توسعه آنها را به این فهم مشترک رساند که نظام عرضه و تقاضای بین المللی منطبق با مبانی 

 و باید طرح های جدیدی در حل مشکالت اقتصادی اشان مطرح نمایند. نیاز آنها نبودهو اقتصادی 

و در نظر داشتن اهداف مشترک در کنفرانس ها و قطعنامه های متعدد و فرهنگی   حقوق اقتصادی اجتماعیمیثاق با الهام از 

ی از راه حل های جهانی، خواست های خود در جهت کاستن مشکالت اقتصادی اشان را مطرح نمودند. در این راستا یک

 کاستن مشکالت و نابرابری ها، ارائه اصل نابرابری جبران ساز بود.

برخی امتیازات ترجیحی و انتقال تکنولوژی از سوی  وسعه یافته ولی اجرای این اصل ارائهکشور های ت علیرغم مخالفت

در کنوانسیون ها و سازمان های  صل. امروزه این ارا تسهیل می کند کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه

چالش هایی در فرایند این  گرچه. ه استنفع کشور های در حای توسعه مورد پذیرش قرار گرفت تجاری بین المللی و به

بصورت رویه تعامالت وجود دارد ولی بهر صورت این دوگانگی حقوقی در عرضه و تقاضای بین المللی و تجارت جهانی 

  شور هاست.ای جدی مورد توجه ک

الملل عرضه و تقاضا و تجارت بین در میان کشورهای درحال توسعه و در زمینه 06ه عنوان نسل حقوق بشر از دهحق توسعه به

مبنای برابری اقتصادی حقوق وق اقتصادی اجتماعی که در سال مبنای حق 2 ای برخوردار گردیده است. مادهاز اهمیت ویژه

 گردیده است.کشورهای جهان را  خواستار 

که در اجرای برخی  اقتصادی اجتماعیحقوق و میثاق  2های اساسی برای اجرای مفاد ماده اند که قدمکشورها متعهد شده

اصول اقتصادی اجتماعی اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب کشور ها قرار گرفت برابری اقتصادی کشور های جهان را 

  خواستار گردیده است.
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حقوق اقتصادی اجتماعی این است که مشکالت  اقتصادی جدی در  2کشورهای فقیر از حق توسعه و اجرای ماده برداشت 

 : آنها دالیل زیر را برای مشکالتشان ذکر می کنند. تأمین نیازهای کشورشان دارند.

ع برخی کشورهای توسعه فنبود صلح و امنیت و وجود میزان باالی خشونت و مخاصمات مسلحانه که بعضاً ریشه در منا -

 کشورها ست. فرهنگ پایین ایننیز محصول و برخی  یافته داشته 

و انتقال کاال و خدمات که اساساً لطمات جدی به سرعت های اقتصادی چون سیستم حمل و نقل و نقل ضعف در زیرساخت 

 کشورها وارد نموده است.و طبیعتا به رشد و توسعه المللعرضه و تقاضای بین

 ثبات و...ثبات یا کمهای بیشکالت سیاسی و حکومتم -

المللی در فرآیند توسعه تجارت بینیا ناخواسته خواسته  های بومی در این کشورها کهزش و سنتمسأله سالمت و آمو -

 تأثیرات منفی گذاشته است.

های اقتصادی، عدم دسترسی به منابع مسائل حقوق بشری از قبیل حق مالکیت، دسترسی آزاد به اطالعات اقتصادی و فعالیت -

 در این کشور ها گردیده است.های تجاری برون مرزی همگی باعث کندی فعالیتکه کافی برای عموم متقاضیان مالی 

توسعه سرمایه اشان که و تضمین مبادالت ارزی و انتقال  سعه نگران امنیتمورد معامله با کشورهای در حال تو ی کشورها -

المللی و تجار جهانی مانع رشد و های بینهستند و همین نگرانی شرکتنیز شود شرکت چند ملیتی در این کشورها تولید می

 ت.المللی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گردیده استسریع عرضه و تقاضای بین

های اقتصادی مشترکی در تجارت تنوع نظامهای اقتصادی کشورهای در حال مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا که سیاست -

 )با خارج است کندی رشد و سرعت مبادله کشورهای در حال توسعه  یاز عوامل اصلهمجنین اند جهانی اتخاذ نموده

Jackson, 2007, pp 8-10) . 

موانع این است که  این کشورها،  را به خود جلب نموده،کشورهای در حال توسعه توجه  0606از دهه که  تاملیاما نکته قابل 

 لیبرالی،مفاهیم کندی عرضه و تقاضای بین المللی و ضعف خود در اقتصاد جهانی را اصرار کشور های توسعه یافته بر صلی ا

 اند.دانسته و ... المللی پولبازار آزاد و توسعه نهادهای مالی چون صندوق بین

ریزی شده صورت نپذیرد منافع حاصله اگر سیاست اقتصادی برنامه در سطح داخلی نیزظریه پردازان معتقدند که نهمانطور که 

 سرایتجامعه  ر آزاد، به کندی به طبقات پاییننیروهای بازا از توسعه عرضه و تقاضا در جهت مقابله با تأثیرات نابرابری

المللی نیز کشورهای در حال توسعه به نابرابری نیروهای بینبه نظر می رسد در سطح  ( p 000، 0732) متوسلی،  خواهد یافت

 شوند اعتقاد دارند.بازار آزاد غربی که موجب کندی در عرضه و تقاضای جهانی می
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های گمرکی به منظور گسترش هر چه دنبال تقلیل تعرفه کشورهای جهان به 0693ل در سال در کنفرانس تجارت سازمان مل

های المللی بودند ولی رفته رفته کشورهای در حال توسعه متوجه شدند که این تقلیل تعرفهبیشتر مبادالت و تجارت بین

 رش روابط اقتصادی و تجاری آنها شده است.گمرکی منافع کشورهای پیشرفته صنعتی راه به همراه دارد و عمالً باعث گست

های گسترده کشورهای در حال توسعه المللی، فعالیتهای خود مختار و ورود آنها به صحنه بیناما به دنبال استقالل سرزمین

 د.المللی و کاهش نابرابری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آغاز شبرای تجدیدنظر در نظام عرضه و تقاضای بین

های به مسأله نابرابری 0609 سالسازمان ملل متحد در  کشورهای در حال توسعه با تأسیس کنفرانس تجارت و توسعه

کاهش  جهت برنامه ریزی برای گرفتن امتیازات ترجیحیبه و توسعه یافته اشاره  خود با کشور هایاقتصادی بین کشورهای 

   پرداختند. نابرابری ها

های مختلف اقتصادی، های جهانی در زمینهای از نابرابریکشورهای توسعه یافته را مسئول بخش عمدهتلویحاً این کشورها 

اصل  راالملل آندر این راستا قواعد جدیدی را پیشنهاد نمودند که برخی علمای حقوق بین می دانند و یمحیطزیست

 های جبران ساز نامیدند.نابرابری

که کشور های عضو انکتاد  کشور است( 076کشورهای در حال توسعه امروز بیش از  ) که 33، گروه ها جنبش عدم تعهد

ساز، المللی کوشیدند که برای تحقق اصل نابرابری جبرانهای بینهمگی در مجمع عمومی سازمان ملل و در نشست هستند

 ساز و کارهای الزم را تعبیه نمایند.

 شماره در خصوص نظم اقتصادی نوین جهانی )قطعنامه 0639لل متحد سال های با اهمیت مجمع عمومی سازمان م در قطعنامه

دنبال عملی شدن ، کشورهای در حال توسعه  به( 7220)قطعنامه شماره  منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورهاو   )7260

 ه و هستند.اصل نابرابری جبران ساز بود

لزوم مساعدت به این کشور ها و بدون مداخله در امور داخلی و استقالل آنها مورد تاکید  7260در بند های متعدد قطعنامه 

قرار گرفته است. انتقال تکنولوژی های جدید به کشورهای در حال توسعه بعنوان حق این کشور ها مورد تاکید قرار گرفته 

همواره توجه به توسعه اقتصادی کشور من تاکید بر همکاری های اقتصادی جهانی ض 7220است. در بند های متعدد قطعنامه 

بند  2های در حال توسعه مد نظر قرار گرفته است. اینگونه توصیه ها ی ویژه در رعایت توسعه کشورهای توسعه یافته در 

  قطعنامه لحاظ گردیده است. 

اصل بگذار بگذرد در  بازار آزاد عرضه و تقاضای بین المللی بود که اصل ها و این غربی اساس این تالش، مقابله با اصل بازار

 کشورهای توسعه یافته است.
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الملل کشورهای در حال توسعه معتقدند که کشورهای توسعه یافته باید تعهد حقوقی بدهند که قواعدی در اقتصاد بیناما 

ریزی مشخص در عرضه و ته رفته کاهش یابد و با یک برنامه، رفهای اقتصادی بین این دو گروه کشوروضع شود که نابرابری

 .پذیرداین امر صورت  ی بین المللیتقاضا

اما کشورهای در حال  تعیین می شوداصل بازار آزاد های گمرکی کاال در کشورها توسط تعرفهکه طور مثال در عین اینبه

از کشور های توسعه  بندند متفاوت و بیشترهای گمرکی که آنها بر واردات کاالهای خارجی میتوسعه اصرار دارند که تعرفه

های پایین گمرکی بر کاالهایی که از طرف کشورهای در حال توسعه به این و کشورهای توسعه یافته، تعرفه یافته باشد.

 نمایند. وضع شودکشورها صادر می

اند این اصل را به نوعی و در سازمان تجارت جهانی توانسته هایی در این زمینه داشتهکشورهای در حال توسعه موفقیتگرچه 

 .ساز هستندجبران برای اجرای اصل نابرابریتعهد حقوقی  دادنمخالف  ر قوانین تجاری وارد نمایند ولی اساساد

کنند کشور های در حال توسعه باید برخی سیاست اگر هم مساعدت می معتقدند ودانسته بانه داوطلآنها اینگونه مساعدت ها 

کشورهای در حال توسعه مساعدت مالی کشورهای توسعه اما  های اقتصادی و حتی سیاسی خود را با آنها هماهنگ نمایند.

ها با مقررات صورت گیرد که کاهش نابرابریخواهد عرضه و تقاضا و تجارت جهانی به نحوی خواهند بلکه مییافته را نمی

اصلی کشورهای در حال توسعه در امر تجارت جهانی عرضه و تقاضای کاال و تکنولوژی این  نگرانی منصفانه انجام شود.

المللی صورت گیرد و تعهد های کشورهای توسعه یافته به آنها باید در قالب یک چهارچوب حقوقی بیناست که کمک

 های سیاسی و اقتصادی مطرح نگردد.ای دسترسی آنها به مواد خام با ارزش یا هر گونه دخالتمتقابل بر

مانع عمده انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه نیز در همین راستا صورت گرفته 

خواستار این بودند که چنانچه کشورهای ز نیکشورهای در حال توسعه در مذاکرات مفصل کنوانسیون حقوق دریاها  است.

از طی توسعه یافته مایلند از ذخایر و منابع اعماق دریاها استفاده نمایند باید با کمیته بستر دریاها قرارداد منعقد نموده و پس 

توسعه کشورهای در برداری شده از منابع اعماق را در اختیار کمیته بسترها دریاها قرار دهند تا مدت مشخص، تکنولوژی بهره

اما کشورهای غربی و آمریکائیها ضمن ابراز مخالفت اعالم نمودند که آنها بستر  حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تعهدی  تعهد به انتقال تکنولوژی ندارند و برداری از اعماق دریاها،دریاها را خارج از صالحیت کشورها دانسته و ضمن بهره

. اما در مسائل حمایت از (26ص Khaji، 0736به هیچ کشوری ندارند. )  بستر در یاهابرداری از وژی بهرهبه انتقال تکنول

محیط زیست، کشور های توسعه یافته پذیرفتند که باید تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه انتقال یابد.)شریفی طراز 

ساز و گنجاندن رانل توسعه بر رعایت اصل نابرابری جبهر صورت علیرغم تأکید کشورهای در حا به 450)، 0766کوهی، 

این اصل  مؤافق و مخالف ، نظرات المللحقوق بین تئوری هایمقررات سازمان تجارت جهانی ولی هنوز در میان  متنآن در 

نیز با ادعای برابری در حاکمیت خود کشورهای در حال توسعه معتقدند که چنین حقوقی ممکن است مخالفین  مطرح است.
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ای در تعارض مستقیم قرار گیرد. برخی این اصل را مداخله غیر قابل قبول در عملکرد آزاد نیروهای بازار دانسته و عده

ای اتخاذ رفتار ویژه شوندماندگی اقتصادی میاند که هرگاه دچار مشکل و عقبکشورهای توسعه یافته را متهم به این نموده

گویند که کشورهای اما مؤافقین این اصل می  این دو گانگی حقوقی مورد پذیرش اندیشمندان حقوقی غرب نیست. کنند.می

محیطی خود های زیستاند که مسئول بسیاری از مشکالت کندی توسعه پایدار، آلودگیتوسعه یافته تلویحاً پذیرفته

است که بطور واضح به  حقوقیاسناد نیز  7220و  7260. روح دو قطعنامه ، ص (066) چرچیل،  کشورهای توسعه یافته هستند

کشور های در حال توسعه معتقدند لذا است.  نقش کشورهای توسعه یافته در نابرابر بودن کشورهای در حال توسعه پرداخته

  .بپردازندادی را قتصی اهااین نابرابریجبران باید سهم که کشور های توسعه یافته باید 

 گیری  نتیجه  

سیستم ترجیحات عمومی و نشست های متعدد بین المللی و مذاکرات چندین ساله کشور های شمال و جنوب و پذیرش 

و نیز قبول سیاست های تبعیض بین کشور های توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای برخی های گمرکی تفاوت در تعرفه

تعامالت پذیرش قواعد حقوقی دوگانه در کنوانسیون های زیست محیطی تا کنون صورت گرفته است. به نظر می رسد  

توسعه کمک می نماید. از طرفی،  به جبران نابرابری های اقتصادی در کشور های در حال ،مختلف عرضه و تقاضای جهانی

بدون رعایت مفاد قطعنامه های مربوط به رعایت حقوق کشور های در حال توسعه و رعایت اصل نابرابری جبران ساز، چالش 

 را بوجود می آورد. المللی های بینتسریع روند تجارت جهانی و همکاریهای اساسی در 
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