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  چکیده
هـاي  . یکـی از عرصـه  اسـت الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر حقوق بین هاياولویتامروزه یکی از 

اساسـی ایـن اسـت     سؤالو توسعه) است.  ترمیمالمللیینبپیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک 
که آیا به لحاظ نظري و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیـات خـود   

و حقوق  استوظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه  اگرچهدهد داشته است؟ بررسی نشان می
از مفاد اساسنامه خـود،   تأسیآن است، ولی بانک جهانی با  هايصالحیتز دامنه مستقیم خارج ا طوربهبشر 

مختلف از مفهوم توسعه، به مقولـه حقـوق بشـر توجـه نمـوده و در کـل        هايبرداشتاز همان ابتدا در قالب 
رویکرد نظري مطلوبی نسبت به حقـوق بشـر در نظـام خـود داشـته اسـت. در حـالی کـه بـه لحـاظ عملـی و            

و  یسـت نادعاهاي مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشـر چنـدان قابـل دفـاع     برخالف 
رسد براي حل اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر میمیان رویکرد نظري بانک با رویکرد عملی

اتخـاذ   اسـت  این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشـر 
عملی بانک، شکاف موجود میـان   هايسیاستشود؛ رویکردي که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با 
  جایگاه نظري و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
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 مقدمه

الملرل   برین الملرل اقتصرادی و حقروق     الملل، یعنی حقوق بین امروزه دو حوزه مختلف حقوق بین

« توسرعه  حقوق»حول محور رمدتاً حقوقی،   ای دارند. روابط میان این دو شاوه بشر مناسبا  پیچیده
در نیل به سطح کیفیرت اقتصرادی    توسعه درحالتوان کشورهای  یهدف حقوق توسعه، ارتقا .است

و « حرق توسرعه  »الملرل بره دو شرکل     در قالب حقوق برین حقوق این  های هنعتی غربی است.کشور
ای واحد است که در قالب دو روی سکه بره دو   . در واقع توسعه پدیدهکندجلوه می« حق بر توسعه»

حقری کره تنهرا     ؛مطرح اسرت  «حق توسعه»شود. در یک سوی سکه توسعه،  نحو مختلف متجلی می

حقروق   براخو  ، کشرورها این حق یکی از حقروق  . تواند مطرح باشد می ها دولتدر مناسبا  بین 
ایرن حرق، کشرورهای     موجرب  بره جهان سوم در قبال کشورهای توسعه یافته غربی است. کشورهای 

بسرترهای ززم بررای توسرعه کشرورهای توسرعه نیافتره و        توسعه یافته متعهد بره تردارا امکانرا  و   
 رنروان  بره حق برر توسرعه،    است.« حق بر توسعه»روی دیگر سکه توسعه، اما ؛ دنباش می توسعه درحال

آن هرر فرردی مسرتحق برورورداری از توسرعه       موجرب  بهشود که یک حق مسلّم بشری تعریف می

ایرن   اساسی بتوانند محقق شروند.  های آزادیاقتصادی در فضایی است که در آن همه حقوق بشر و 
، اهروزً حرق افرراد در قبرال     حقوق همبسرتگی( بشر )حقوق یکی از مصادیق نسل سوم  رنوان بهحق 

نرو  نگررش بره مقولره توسرعه،      این  .المللی است جامعه بینیا و  ها دولتاز  یا مجموره دولت وود،
 الملل متجلی است. در پارادایم بشر محور در حال ظهور حقوق بین باخو 

 یها حل راه رو ینازا، اند یافتهنی المللی، جنبه جها یک سری مشکال  بین از سوئی دیگر امروزه

المللری،   نیز بایستی جنبه جهانی داشته باشند. با لحاظ این مسئله و در بستر توسعه بازیگران برین  ها آن
انسرت؛ بلکره   د هرا  دولرت توان مسئولیت حمایت و توسعه حقوق بشر را منحصراً بر رهرده  دیگر نمی

کننرد  را یراری   هرا  دولرت ظیفره وطیرر دویرل بروده و     ها نیز در انجرام ایرن و  بایستی سایر موجودیّت
(p.358. (Kinley, 2006, المللری اقتصرادی   برین  هرای  سازمانالمللی، دسته از این بازیگران بین یک

حقوق بشر، بدین معنری کره هرر     شدن یجهاناقتصاد و تجار  با  شدن یجهانباشند. موازی بودن می
مناسربا  میران    یریناپرذ  اجتنرا   طرور  بره یابند، دو در یک فضای واحد با بازیگران واحد تحقق می

 شدن یجهانKinley, 2006, p.359) ) .الملل اقتصادی را افزایش داده استحقوق بشر با حقوق بین

 ,Salomon) اسرت.  توسرعه  الدرحر اقتصاد مستلزم تحقق حقوق اقتصادی و اجتماری در کشورهای 
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2007, p.1)  الملل اقتصرادی و  پیوند و تالقی میان مقوله حقوق بشر با حقوق بین یها ررههیکی از
 گروه بانک جهانی است. های فعالیتدر چارچو  مسئله توسعه، 

رود. در مفهوم رام، آن ربار  اسرت از گرروه    بانک جهانی در دو مفهوم رام و واص بکار می
، که فعالیت آن روی کشورهای با 1و توسعه ترمیم المللی ینبانی که متشکل است از بانک بانک جه
آن  هرای  فعالیرت کره حروزه    2المللی( متمرکز است؛ موسسه توسعه بینتوسعه درحالمتوسط )درآمد 

بخرش مرالی را    هرای  گرذاری  سررمایه کره   3المللی فقیرترین کشورهای جهان است؛ شرکت مالی بین
که تضمیناتی بررای   4سازد؛ میگا فراهم می ها دولتفنی را برای  های حمایتکرده و مشاوره و  ینتأم

کره   5سرازد و ایکسرید   تجاری فراهم می های ریسکناشی از  های زیانگذار وارجی در قبال سرمایه
ورارجی و کشررورهای میزبران در امررور    گررذاران سررمایه اوتالفرا  میرران   وفصررل حرل نهرادی برررای  

در مفهروم وراص بانرک جهرانی تنهرا       .(,p.129 Gerd Oberleitner, 2007)اسرت   ذاریگ سرمایه

در ایرن کرار تحقیقری     6رضرو دارد.  189امرروزه   شرود کره   میو توسعه  ترمیم المللی ینبشامل بانک 
 .  استو توسعه  ترمیم المللی ینبمنظور از بانک جهانی همین مفهوم واص آن، یعنی بانک 

امع متفراوتی از  وو ج حقوق بشر دارد مسئلهقابل توجهی روی  تأثیرا بانک جهانی  های فعالیت
 سرؤال .  ( (Bank Information Center, 2013, p. 3 دنشرو مری  مترأثر بانرک   یهرا  پرروهه اجرای 

در طول حیرا  ورو د چره نقشری در توسرعه حقروق بشرر داشرته          بانک جهانیاساسی این است که 
در قبال  روشنی در این زمینه نداشته وحقوق بشری  های سیاست جهانیرسد بانک است؟ به نظر می

گاهی از مشارکت در ارتقاء حقروق   آنمقوله حقوق بشر همیشه با تردید اتخا  موضع نموده است. 

ورود را   ،بشر وودداری نموده و گاهی با توسعه رملکرد وویش و اتخا  تعریفری جدیرد از توسرعه   
حتری زمرانی کره اقرداما  بانرک      اسرت.   قلمرداد نمروده  وق بشرر  موظف به حمایت از حقر در رمل 

کنرد. از سروی   اشاره هریحی بره حقروق بشرر مری     ندر  بهحقوق بشری دارد، آن  تأثیرا جهانی، 
دهرد برا آن اقرداماتی    دیگر میان اقداماتی که بانک جهانی ادرا دارد در حوزه حقوق بشر انجام مری 
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بانرک جهرانی در قبرال حمایرت از      بره تعبیرری دیگرر،   دهد تعارض وجرود دارد.  که رمالً انجام می
مرذکور و   سرؤال بره   ییپاسرخگو . در راستای حقوق بشر با یک نو  بحران هویت مواجه شده است

اثبا  فرضیه مربوطه، در گفتار اول، جایگاه نظرری حقروق بشرر در بانرک جهرانی، در گفترار دوم،       
ک جهانی و در گفتار سوم، راهکرار ارتقراء جایگراه حقروق بشرر در      جایگاه حقوق بشر در رویه بان

 ارائه وواهد شد. گیری نتیجهچارچو  بانک جهانی بررسی وواهد شد. متعاقباً، در انتها 

 

 جایگاه نظری تعهدات حقوق بشری در نظام بانک جهانی

کم برر آن  از قواررد وراص و ررام حرا     یا مجمورره المللری   اهوزً نظام حقوقی هرر سرازمان برین   
ایجراد   منشرأ اولرین   رنروان  بره . قوارد واص، رمدتاً برواسته از اساسنامه یک سرازمان،  استسازمان 

( و قوارررد رررام، رمرردتاً برواسررته از معاهرردا  (Zamani, 2007, p.48 ،تعهررد برررای آن سررازمان
ه . لذا در وصروص تبیرین جایگرا   استرام و جهانی  های ررفمنشور سازمان ملل متحد و  باخو 

نظری حقوق بشر در نظام بانک جهانی نیز بایستی در درجه اول به بررسی اساسرنامه آن و در درجره   

 الملل رام پرداوت. بعد به تعهدا  آن در گستره حقوق بین

 

 تعهد به رعایت حقوق بشر بر طبق اساسنامه بانک جهانی 

اقتصرادی و مرالی    هرای  فعالیتهدف بانک را انجام یک سری  1  مادهدر  بانک جهانی اساسنامه
اقتصرادی   ) اروپای بعرد از جنرج جهرانی دوم ( و توسرعه     اساسی برای کمک به سازماندهی مجدد

 انجرام از  4مراده   10داند. در راستای اجرای این هدف بانک جهانی بر طبق بند  می رضو های دولت

کارکنران آن   هیئرت انرک و  دارد کره ب  ر مری این ماده مقرّ شده است.هرگونه فعالیت سیاسی ممنو  
هرای   در اتخا  تصمیما  وود تحت ترأثیر ویگگری   کرده ومداوله  ها دولتنبایستی در امور سیاسی 

تنها مالحظرا    ،1رضو قرار گیرند. برای نیل به اهداف مندرج در ماده  های دولتسیاسی دولت یا 
بانرک در   طرفری  یبر  هردف از تردوین ایرن مراده تضرمین      اقتصادی بایستی مطمح نظرر قررار گیررد.   

از بانررک توسررط برورری  سوءاسررتفادهوصرروص مسررائل سیاسرری کشررورهای رضررو و جلرروگیری از 

ابزاری برای مداوله در امور سیاسی و داولی سرایر کشرورها بروده و بانرک را از      رنوان بهکشورها، 
در امرور   کراری  سیاسری و  گرذاری  سررمایه مالحظه مسائل سیاسی کشورهای رضرو در انجرام امرور    

 .(Oestreich, 2004, p.67) دارد قتصادی باز میا
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اقتصراد از   یرک ترالش برر تفک   یاقتصراد  یترقالن یهبر پا یاقتصاد یالمللینب های سازماناهوزً 
آن  4مراده   براخو  و  اساسرنامه بانرک  آنچره از مفراد   امرا   .(Emami, 2015, p.30) دارند یاستس

برروالف  ) توسرعه اقتصرادی  بروی موضورا  مهرم، از جملره مفهروم    این است که  شوداستنتاج می
در وصروص   .انرد  مانرده مقوله حقوق بشر همچنان مبهم براقی  ( و جایگاه هراحت و وضوح ظاهری

بروده و بسرته بره نرو      طیرف نظررا  گسرترده    و دامنه  در اساسنامه بانک جهانی، حقوق بشرجایگاه 

 شر دو رویکرد متفاو  وجود دارد. طرح رابطه میان توسعه اقتصادی با حقوق ب

 

 بانک  اصلی بخشی از وظیفه عنوان بهحقوق بشر تعهد به رعایت ؛ رویکرد اول

 رنروان  بره روابط و مناسبا  میان حقوق اقتصادی، اجتماری و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسری  

دو نسل مختلف حقوق بشر در طول بیش از نیم قرن از حیا  حقوق بشر معاهرر همیشره برا چرالش     
مواجه بوده است. زینفک بودن یا نبودن مجموره حقوق بشر محرور اهرلی مناسربا  میران ایرن دو      

 مجموره حقوق بشری بوده است.
ترروی  و تحقرق   ، 2و حاکمیرت قرانون   1امروزه در بستر طرح مسائلی همچون حکمرانی مطلو 

اهداف توسعه اقتصادی قرین تحقق حقوق مدنی و سیاسی شده است، و این بدین معنری اسرت کره    

حمایت کلی از حقوق بشر، ارم از حقوق اقتصادی، اجتماری و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسری،  
. در واقرع بردون وجرود تهذیره مناسرب، درآمرد کرافی، وردما          اسرت ززمه تحقرق کامرل توسرعه    

حقروق بشرری کمترری حتری در زمینره       هرای  حمایتبهداشتی ززم،  یها مراقبتی مطلو ، آموزش
-گیرد و این نشان از پیوند میان دو نسل متفاو  حقوق بشرر مری  حقوق مدنی و سیاسی هور  می

حمایت و تروی  حقوق مدنی و سیاسری ورود گرامی مهرم در افرزایش توسرعه و        که طوری بهباشد. 

در واقع حقوق مدنی و سیاسی اسرا  توسرعه اسرت؛     (Kinley, 2006, p.54) باشد. کاهش فقر می
با موضرو  ارتشراء    ها آناگر کشورها ساوتار سیاسی و حاکمیت مطلو  نداشته باشند، اگر  چراکه

 پایردار نخواهرد برود    هرا  آنسیستم حقوقی کارآمد نداشته باشند، توسرعه   ها آنبروورد نکنند، اگر 

(Horta, 2002, p .228). 
________________________________________________________________ 
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 اقتصراددان معرروف،  شرود،   ایرن نظریره کره منجرر بره برداشرتی جدیرد از توسرعه مری          گذار بنیان
هرای اجتمراری بره    در ایجراد پاسرخ   تنها نهحقوق سیاسی ... »مطابق با نظر وی  باشد. می 1«آمارتیاسن»

نیازهای اقتصادی ضروری است، بلکه آن همچنین برای تحقق وود نیازهرای اقتصرادی نیرز اساسری     
 1986که توسط مجمرع رمرومی سرازمان ملرل متحرد در سرال        نیز« ارالمیه حق بر توسعه«. »اشدبمی

و پیوسته به هم  کفبشری زین های آزادیدارد که همه حقوق و  اتخا  شد، در مقدمه وود مقرر می

و ترروی  حمایرت از    اجررا ارتقاء توسعه، بایسرتی مالحظره کرافی و کامرل بره       منظور بهبوده و اینکه 
 ق مدنی، سیاسی، اجتماری، اقتصادی و فرهنگی هور  گیرد. حقو

این تهییر در نو  نگرش به ماهیت حقوق بشر در چارچو  بانرک جهرانی نیرز محسرو  اسرت.      
بانک جهانی در ابتدا اهوزً میان دو دسته حقوق مردنی، سیاسری و اقتصرادی و حقروق اجتمراری و      

که بانک جهانی مطابق برا مرواد اساسرنامه ورود،     داشت شد و رنوان میفرهنگی قائل به تفکیک می

هرای بانرک   دهد، امّا تمرکز تالشابعاد سیاسی حقوق بشر را در تصمیما  وود مطمح نظر قرار می
در حوزه حقوق بشر روی آن حقوقی است که هرفاً جنبه اقتصادی و اجتمراری دارد. در واقرع ایرن    

قوق بشر، حاکی و انعکاسی از رویکرد کالسریکی  رویکرد و امتنا  بانک از مالحظه ابعاد سیاسی ح
بود که هنوز در مواقعی از سوی روسای بانک، کارکنران بانرک و کشرورهای اهرلی ترأمین کننرده       

 .(Clark,1992, p .208)  شودمنابع مالی بانک، همچون چین، حمایت می
حقوق اقتصادی، اجتماری و فرهنگی را برا حقروق مردنی و     هراحت بهاما امروزه بانک جهانی، 

کنرد. ررالوه برر آن بانرک جهرانی شررو  بره تمرکرز روی موضروراتی همچرون           سیاسی ادغام مری 

موضورا  سیاسری   رنوان بهو مبارزه با ارتشاء است؛ مسائلی که  حکمرانی مطلو ، حاکمیت قانون
شروند. تحقرق    رای تحقق توسعه پایدار محسو  میب هایی شرط یشپ رنوان بهنیز تلقی شده و امروزه 

باشرد  توسعه پایدار، مستلزم انطباق و تلفیق رشد اقتصادی با ردالت اجتماری از جمله حقوق بشر می
 ,حاضرر و بعرد منجرر شرود.     یهرا  نسلبه بهبود مشترا در کیفیّت زندگی جمعی برای  که نحوی به

p.10) Shamsaii, 2006) انروا  مقرررا     اتخرا   بانرک شرامل   یمشر  ورط رد مروزه رملکر بنابراین ا

مرا  اگرر   بر طبرق ایرن رویکررد،    باشد. در وصوص موضورا  اجتماری و حقوق بشری می آور الزام

________________________________________________________________ 

1-Amartya Kumar Sen 
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بایسرتی قائرل بره ارتبراطی قروی میران توسرعه و         ،پذیریمب اهل تفسیر پویا را از وظایف محوله بانک
بررسی موضورا  حقوق بشری در چرارچو  اهرداف و مقاهرد بانرک،      شویم و برایحقوق بشر 

 و اجتمراری، بشرری، سیاسری    یهرا  مقولره هرم همچرون    مرتبط برا  یها مقولهای از  مجمورهتوسعه را 
 بدانیم. اقتصادی

، بانک جهانی گزارشری  1998در پنجاهمین سالگرد تصویب ارالمیه جهانی حقوق بشر در سال 

و طری آن ررایرت حقروق بشرر را      ارائه نمود «: نقش بانک جهانیبشر توسعه و حقوق»تحت رنوان 
در  بانرک روی نقرش مهرم    برای تحقق حاکمیت مطلو  مهم تلقی کرد. اگرچره گرزارش مرذکور   

همچنرین روی نقرش و ترأثیر     اما ،تضمین و تروی  حقوق اقتصادی، اجتماری و فرهنگی تأکید نمود
رای تروی  و اجرای کلیه موارد حقوق بشری اشراره  غیرمستقیم حاکمیت در تحقق بستری مطلو  ب

مدیر ارشد بانک جهانی از مشاور کل بانک تقاضا نمود بررسری نمایرد آیرا     2005سال  در 1.اشتد

اشتهال هریح بانک به مقوله حقوق بشر مطابق با مفاد اساسنامه بانک وواهد بود یا نه؟ این بررسری  
بره  « حقوقی در وصوص حقوق بشر و اشتهال بانک جهرانی  نظر»تحت رنوان  2006نهایتاً در هانویه 

دهد یا حتی در مرواردی آن را ملرزم   نتیجه رسید و مقرّر داشت که مواد اساسنامه به بانک اجازه می
 چراکره را به رسرمیت بشناسرد،    اش یا توسعه های فعالیتو  ها یاستسکند که ابعاد حقوق بشری می

 ,p.3 , Palacio) .باشدبانک می های مأموریتی اساسی از امروزه آشکار است که حقوق بشر بخش

رنروان داشرت کره     2006، مشاور حقوقی سابق بانک جهانی، نیز در هانویره  2«روبرتو دانیانو» (2006
بانرک   هرای  مأموریرت بانک معاف از ررایت حقوق بشر نیست و مالحظه حقوق بشر امرروزه بررای   

کند کره  را رد می المللی این ادرا ضروری است. وی رنوان داشت که اهول حقوقی بین مؤلفهیک 
مواد اساسنامه بانک، آن را از پرداوتن به حقوق مدنی و سیاسی ممنرو  داشرته و حروزه کراری آن     

بانرک  بره ادررای مسرئولین     (p.1 , Palacio, 2007اسرت ) هرفاً معطروف بره مالحظرا  اقتصرادی     
 ،بر اشتهال در حوزه حقروق بشرر   یمبن اشدر اساسنامه یحبدون وجود تعهد هر نی، این سازماجهان
 .McInerney and Sano,2010, p.5) ) از گفتمان حقوق بشر دارد ایگسترده یتحما

________________________________________________________________ 

1- available at: Http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/381716-

1185895645304/4044168-1186409169154/08DHR.pdf 
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امروزه فضایی برای بررسی و مالحظه همه موضرورا  حقروق بشرری     بنابراین در این رویکرد،
-چنین برداشتی را تجویز مری اساسنامه بانک  داشته وتوسعه در اقداما  بانک جهانی وجود امر در 

لحراظ کلیره موضرورا     در  مهرم مرانع حقروقی    گونره  یچه ،در واقع در چارچو  این رویکرد کند.
 بانک جهانی وجود ندارد.  های فعالیتیک مجموره زینفک و منسجم، در  رنوان بهحقوق بشری، 

 

 یک مالحظه اقتصادی عنوان بهحقوق بشر رویکرد دوم؛ تعهد به رعایت  

بر طبق این دیدگاه، ممنوریت مندرج در ماده چهار اساسنامه در وصوص رردم انجرام اقرداما     

سیاسی از سوی بانک ممنوریت قاطعی بروده و حقروق بشرر نبایسرتی مسرتقیمًا در حروزه هرالحیت        
زه فعالیت بانک بایستی هرفاً مسائل اقتصرادی توسرعه باشرد،    لذا حو کاری بانک جهانی قرار گیرد.

اهروزً، توجره بره     باشد نه یک نهاد حقوق بشری. بانک جهانی اهوزً یک نهاد اقتصادی می چراکه
 یر مهرا  ها سازمانآن  یتمأموربا  یاقتصاد یالمللینب های سازمان وسیله به یمالحظا  حقوق بشر

 یرن و ا یسرت ن یمسرائل حقروق بشرر    یتدر درجه اول، ررا هایی سازمان ینچن یتمأموردارد، چون 
بانرک   با ایرن اسرتدزل،  .  (Emami, 2015, p.30) دارد یر مها ها آنبودن  یبا اهل تخصص مسئله
مسرئولیت   کره کنرد  یمر  رسیاسی را بره نحروی تفسری    در امور مداولهوود به اجتنا  از  تعهد جهانی

  .(Natenson, 2015, p.508)  نداشته باشدبشر حقوق حمایت از  زمینهدر  یهریح
در بانرک را   هرای  ییتوانرا  ی از مفراد اساسرنامه بانرک،   رسد چنرین برداشرت   به نظر می که درحالی

وجرود دارد کره از   ولی روش اسرتدزل دیگرری   کند  حدود میمموضورا  حقوق بشری  به اشتهال
 و مالحظرا  بانرک قررار گیررد.     هرا  فعالیرت توانرد در حروزه    بشری میحقوق آن طریق موضورا  

تواند طوری تفسیر شرود کره موضرورا  حقروق      می 4ماده  10بند  مندرج در« مالحظا  اقتصادی»

فراینرد  »دارد کره  مشاور کل بانک، روبرتو دانینیو، در این وصوص رنوان مری  گیرد. بشری را در بر
ی باشرد کره ممکرن اسرت روی     هرای فره مؤلبانک بایسرتی در بردارنرده کلیره روامرل و      گیری یمتصم

 .Kinley, 2006, p.362) )« باشد یرگذارتأث اش یاقتصادتصمیما  
بخشی از وظیفره اهرلی    رنوان بهتواند حمایت از حقوق بشر را  این برداشت بانک نمی بر اسا  

 یرترأث ارزیرابی   منظرور  بره تواند موضورا  حقوق بشری را تنهرا   بلکه به جای آن می ،وود تلقی کند

بانرک   مرورد لحراظ قررار دهرد.    های اقتصادی روی رفاه اجتمراری   ها و برنامه نهائی و وال  پروهه
. تا حقروقی  که بیشتر بعد اقتصادی دارد کند، برداشتیارائه میحقوق بشر  زواهی ا برداشتجهانی 



 109   حقوق بشر در نظام بانک جهانینظری و عملی جایگاه چالش 

گاهی ر است تا هدف. این دیردگاه متفراو  از دیرد   اتر یک ابزشحقوق بشر بی برداشتمطابق با این 
 برررای حقرروق بشررر ارزش  اترری قائررل هسررتند  و شررود یمررکرره توسررط حقوقرردانان مطرررح  اسررت 

(Etchichury, 2014, p.7)  .توانرد وظیفره اهرلی     نمری  نفسره  یفر بشرر   در پرتو این برداشت، حقوق
نو  رویکررد  این  بانک قلمداد شود و تنها بایستی از کانال مالحظه اقتصادی مطمح نظر بانک باشد.

بانرک جهرانی    یها گزارشبدین معنی که در  .موضع رسمی بانک جهانی بوده است ،بشر حقوقبه 

 اجتماری و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی تفکیک ایجاد شده است ،رموماً میان حقوق اقتصادی
Brodnig, 2001, p.14)) .  حقوق بشرر زینفرک    اگرچه 1994مطابق گزارش بانک جهانی در سال

-جهانی تنها با آن ابعاد حقوق بشر سروکار دارد که مرتبط برا وظرایف محوطره   باشد، ولی بانک می

-، ارتقاد رمومی در چارچو  بانک بر این است که توسرعه اقتصرادی مری   ینباوجوداباشد.  اش می

 .( (Oestreich, 2004, p.62وود به تحقق حقوق مدنی و سیاسی کمک کند نفسه یفتواند 

دارد که بانرک جهرانی برر طبرق مفراد اساسرنامه ورود         تأکید 1،مشاور حقوقی بانک، آنا پازسیو
سیاسی دارد. وی روی نقش تسهیل کننرده بانرک جهرانی     های فعالیتهایی در وصوص محدودیت

 حال یندررکند؛ ولی  می تأکید شان یبشررضو برای ایفاء تعهدا  حقوق  های دولتدر حمایت از 
 ,Palacio, 2006) زایش هزینره انجرام تجرار  شرود    کند که حقوق بشر نبایستی رامل افر اضافه می

p.2). چنرین اسرتدزل    در قالب یک رویکررد محتاطانره   ،2«هاتا یمشیابراه»بانک،  کل سابق مشاور
 محرل توسرعه بشرری     برا مقولره   هرا  آنحقوق بشر و ارتباط نزدیک   زینفک بودن مجموره»کند:  می

ای نبایسرتی   یرک نهراد اساسراً مرالی، اقتصرادی و توسرعه       رنروان  بهچراکه بانک جهانی  ،بحث نیست

  اساسرنامه  برر طبرق  بانرک  لذا اش را نادیده بگیرد. اهلی و تخصصی وود مندرج در اساسنامه  وظیفه
پاداشری بررای    رنروان  بره اقرداما  ورود    کررده و از دوالرت   هرا  دولتوود نبایستی در امور سیاسی 

بشر استفاده کند. به هر هور  دو استثناء در این زمینره  ررایت حقوق مدنی و سیاسی و کالً حقوق 
های اقتصرادی   ، مرتبط با مشارکت افراد متأثر در اجرای پروههاوّل وردم تواند وجود داشته باشد: می
آزادی  ،باشد. چنین مشارکتی بررای اینکره مرؤثر باشرد، نیازمنرد ارزیرابی معقرول از آزادی بیران         می

ورود بره    هرای  یتمحردود باشد. لذا بانرک بایسرتی در چرارچو      یاجتمارا  و آزادی مشارکت م
________________________________________________________________ 
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د. کنر تضرمین   را نحوی رمل کند که بتواند تأمین آزادی مورد نیاز برای تحقق اهداف مطمرح نظرر  
رراملی مرؤثر در اتّخرا      رنروان  بهتواند  دومین مورد، مرتبط با نقض گسترده حقوق بشر است که می

زمانی مطرح وواهد شرد کره نقرض مزبرور بردیهی و مسرتقیم        این امر قلمداد شود.تصمیما  بانک 
ای داشرته باشرد. لرذا هرر دو اسرتثناء بایسرتی نهایتراً اهرداف          اثرا  اقتصرادی مهرم و برجسرته    و بوده

مراده  10بند در چارچو  « مالحظه اقتصادی» بتواند که نحوی به ،اقتصادی بانک را به مخاطره اندازد

 .Shihata,1995, p.2) )« تلقی شود 4
است. در واقع تفکیکری کره   « مالحظه اقتصادی»است بانک، گسترش قلمرو مفهومی یبنابراین س

اقداما  و روامل وراص روی   تأثیرا کند مبتنی بر بانک میان روامل سیاسی و اقتصادی ترسیم می
، بانک رامل اقتصادی را در والل مفهروم مرواد اساسرنامه بانرک     رو ازاینمالحظا  اقتصادی است. 

-هرگونه راملی که یک تأثیر اقتصادی مستقیم و روشن روی کار بانرک دارد تعریرف مری    رنوان به

هررف   یرت مأموراز یرک   یتشمرأمور  کره  یرن ادهرد، بردون   کند. این برداشت به بانرک اجرازه مری   
مرثالً کراهش فقرر و     کره  طروری  بهاقتصادی وارج شود، هم تعریف وود از توسعه را گسترش دهد )

را نیز شامل شود( و هم ابزارهایش را در اسرتفاده بررای ترروی  توسرعه اقتصرادی      افزایش مشارکت 
 . (Oestreich, 2004, p.67)افزایش دهد )مثل اهالح ودماتی مدنی(

حقوق مدنی و سیاسی، جزء وظرایف اهرلی    باخو بنابراین در این رویکرد، نفس حقوق بشر 
تواند در قالب یک برداشت موسع ابعاد آن میمحوله به بانک جهانی نیست، اما حقوق بشر در کلیه 

به معنرای   مطروحه همه مواردبانک قرار گیرد.  های هالحیتاز مفهوم مالحظه اقتصادی در گستره 

کنار گذاشتن محدودیت  اتی بانک جهانی در مداوله در امور سیاسی کشورها نیست. بدین معنری  
افی از وضعیت سیاسی کشرورهای مطروحره   بانک بایستی قادر به کسب اطالرا  ک که درحالیکه 

باشد، نبایستی نحوه رملکرد آن به معنای ارزیابی مشروریت حکومرت و رناهرر سیاسری آن باشرد.     
بانک جهانی نبایستی از طریق اقرداماتش از سیسرتم سیاسری یرا شرکل دولتری وراص         دیگر ربار  به

شرود. لرذا هرگونره     و ردم تبعیض ناشی مری  مداوله ردمحمایت کند. این برداشت از اهول بنیادین 

تصدیق یک نو  رهیم یا سیستم حکومتی یا ایردئولوهی وراص بردون شرک آن اهرول بنیرادین را       
اسرت، امرا بره هرر      مطلرو  نقض وواهد کرد. پس اگرچه حمایت بانک از توسعه مشارکتی امرری  

هرای   و میزبران پرروهه   یرنرده گ وامبه معنای اهالح سراوتار سیاسری کشرورهای     نبایستی هور  آن
 . باشدبانک 
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توانرد در راسرتای ارتقراء    از بین این دو رویکررد، رویکرردی کره مری     رسد یمبه نظر  درمجمو 
ای حقوق بشر و نیل به توسعه پایدار باشد رویکرد اول است؛ رویکردی که حقوق بشرر را مجمورره  

دگاه غالرب و حراکم در بانرک    امرا امرروزه دیر   ؛ داندهای اقتصادی بانک میزینفک و هدف برنامه
جهانی به دلیل محدودیت ساوتاری و قانونی موجود در این نهاد، دیدگاه دوم است دیردگاهی کره   

 .دهد یمحقوق بشر را در چارچو  گفتمان اقتصادی مورد لحاظ قرار 

 

 الملل عام تعهد به رعایت حقوق بشر بر طبق قواعد حقوق بین

المللی است. لذا برر حسرب تهییررا  و تحروز  در      عه بینالملل حقوق حاکم بر جام حقوق بین
رسرد مفهروم    به نظرر مری   رو ازاینالمللی، حقوق حاکم بر این جامعه نیز بایستی تهییر کند.  جامعه بین

امور سیاسی نیز که بانک جهانی بر طبق اساسنامه وود از مداوله در آن منع شرده اسرت بایسرتی در    
 ,Nagan, 2003) تعبیر و تفسیر شرود.  ها دولتصوص حاکمیت پرتو تحوز  هور  گرفته در و

p.169) و هرالحیت   هرا  دولرت المللی روز به روز دامنه حاکمیت  با ارتقاء جایگاه فرد در ررهه بین
-Chrisophschreur, 1993, p. 449)شرود   مختلرف محردودتر مری    یهرا  حوزهدر  ها آن انحصاری

المللی در یک زمینه واهی بپرذیرد آن مسرئله دیگرر     بینبطوریکه اگر دولت مربوطه تعهدی  (456

با این تعبیر اهوزً موضورا  سیاسی داورل   (Hohenveldern, 2007, p.201) داولی نخواهد بود.
« المللی در کل جامعه بین»در هالحیت داولی کشورها تنها آن موضوراتی هستند که مورد نگرانی 

المللی پذیرفته نباشند. الزام بانرک جهرانی بره     دا  بیندر وصوص آن موضو  تعه ها دولتنبوده و 
 الملل قابل استنباط است.ررایت حقوق بشر از منابع مختلف حقوق بین

 

 اسناد عام حقوق بشری 

سند رام مهم در وصوص پایبندی بانک جهانی به الزاما  حقوق بشری، ارالمیه جهانی حقوق 
آیرد، جهرانی اسرت. ایرن     که از رنوان آن برر مری   ریطو همانبشر است. ارالمیه جهانی حقوق بشر، 

کند. لذا بر طبرق  الملل را موظف به ررایت مندرجا  وود می و تابعان حقوق بین ها دولتسند همه 

المللی موظف به ایجاد شررایط ززم بررای ترروی ، ررایرت و      بین های سازمانمفاد این ارالمیه، همه 
بایستی توجه داشرت کره ارالمیره جهرانی حقروق بشرر از نظرر         اما نهایتاً ؛باشند توسعه حقوق بشر می

امرا دو  ( 111: 1386، تاموشرا  ) حقوقی است. آور الزامای داشته و فاقد قدر  حقوقی جنبه توهیه
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میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماری و فرهنگی نیز اسناد مهمری هسرتند کره از    
آمده و هر دو با حق توسرعه ارتبراط دارنرد. بخشری از حقروق      بطن ارالمیه جهانی حقوق بشر بیرون 

دهرد. در کنرار ایرن     المللی، محتوی حرق برر توسرعه را تشرکیل مری      مطروحه در این دو سند مهم بین
دارد که حق برر توسرعه یرک حرق زیتجرزای بشرری اسرت         اسناد، ارالمیه حق بر توسعه نیز مقرر می

مراده  ) باشرد. الملرل مری   احترام کامل به اهول حقوق برین  ( و تحقق حق بر توسعه مستلزم1/ 1ماده )

ائی متعرددی وجرود دارد کره    ( البته در کنار این اسرناد و معاهردا ، قواررد ررفری و آراء قضر      2/3
نیرز   یحقروق کلری  اهول باشد. المللی به ررایت حقوق بشر می د تعهد کلیه بازیگران بینهمگی مؤی

تابعران   یدر مرورد تمرام   ،ورود  یرت رموم واسطه به یستبایم مالملل رایناز حقوق ب یبخش رنوان به
 ,Sharifi Tarazkoohi1 and Fateminejad) ارمرال شرود.   بانک جهانیالملل از جمله ینحقوق ب

2017, p.123) 

 

 منشور سازمان ملل متحد 

در حروزه اقتصرادی و    ویرگه  بره المللری،   برین  هرای  یهمکرار سیستم سازمان ملل متحرد مبتنری برر    
تخصصری، در   یها آهانسو نیز  سازمانی درونماری بوده و فعالیت آن در زمینه مسائل اقتصادی اجت

 (Hohenveldern, 2007, p174)شرود.   شورای اقتصادی و اجتمراری سرازمان ملرل هماهنرج مری     

منشور برا سیسرتم سرازمان     57( 1بانک جهانی از طریق شورای اقتصادی و اجتماری و بر طبق ماده )
ملل متحد پیوند وورده و تعهدش به ررایت مفاد منشور و از جملره حقروق بشرر در دو سرطح قابرل      

 هرای  دولرت  رنروان  بره المللری،   رضو نهادهای مالی و پرولی برین   های دولتبررسی است: از یک سو 
سازمان ملل متحد وودشان را به لحاظ قانونی متعهد به ایفاء تعهدا  و اهرول منشرور، شرامل    رضو 

 موجرب  بره  هرا  دولرت منشرور، تعهردا     103دانند. مطرابق برا مراده    تروی  و احترام به حقوق بشر می
المللری دیگرر مررجح اسرت. از سروئی       منشور، شامل تعهدا  در زمینه حقوق بشر، بر تعهردا  برین  

تخصصی ایجاد شرده از طریرق    یها آهانسنک جهانی بر طبق تعریف سازمان ملل، یکی از دیگر با

اجتماری، اقتصرادی   های ینهزمدر  یا گستردهالمللی  باشد که مسئولیت بین الدولی میبین نامه موافقت
یک آهانس تخصصی سازمان ملل متحد، بر طبرق   رنوان بهو بهداشتی دارد. لذا بایستی بانک جهانی 

بخشری از حقروق    رنروان  بره باشد، حقروق بشرر را   اد منشور ملل متحد که مرجح و مقدم بر آن میمف
 1) منشرور مروارد زیرر را ترروی  دهرد:      55بایسرتی براسرا  مراده    »الملل بره رسرمیت شرناوته و     بین
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راه  2) استانداردهای بازی زندگی، اشتهال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصرادی و اجتمراری؛  
هررای اقتصررادی و فرهنگرری برررای مشررکال  اقتصررادی، اجتمرراری، بهداشررتی، همکرراری ییهررا حررل

اساسی برای همه بدون تبعیض از حیرث، نرگاد،    های آزادیررایت کامل حقوق بشر و 3)المللی؛  بین
-یسازمان ملرل متحرد مر   نهایتاً از آنجائی که  ((Toussaint, 2006, p .6«. مذهب، زبان و جنسیّت

 رو ازایرن  ،دوالت کنرد وود رضو  های دولت یدر امور داول یبه واطر مالحظا  حقوق بشر تواند

بتوانرد   نیرز از جملره بانرک جهرانی     مجمورره آن  یرر ز یاقتصاد یالمللینب های سازمان رودیانتظار م
 .(Emami, 2015, p.31) انجام دهد یاقدام ینچن

 

 المللیرویه قضائی بین

موضورا  حقوق بشری اسرت. دیروان    1،«المللی در کل جامعه بین» های نگرانیامروزه یکی از  
آثرار حقروقی حضرور مسرتمر آفریقرای      »و  2«بارسرلونا تراکشرن  »المللی دادگستری در دو قضریه   بین

الملل اشاره داشته و  به جایگاه برتر قوارد حقوق بشری در گستره نظام حقوق بین 3«جنوبی در نامیبیا
 براخو  که نقض تعهدا  حقوق بشرری منردرج در منشرور سرازمان ملرل متحرد و        داردرنوان می

المللری درکرل قلمرداد     المللری در قبرال جامعره برین     ارالمیه جهانی حقوق بشرر، نقرض تعهردا  برین    

، قواررد اساسری و بنیرادینی    یا معاهرده الملل، اررم از ررفری و    دیوان، در حقوق بین زرم بهشود.  می
را ررایرت کررده و مرانع مالحظره سیاسری       ها آنالملل بایستی  ابعان حقوق بینوجود دارد که کلیه ت

 الملل قرار دهد.   را وارج از گستره حقوق بین ها آننبایستی 
توانرد از ررایرت تعهردا  ررام الشرمول حقروق بشرر،        الملل نمی نهایتاً اینکه هیچ تابع حقوق بین

هریح در اساسنامه وود و یا غیرسیاسری برودن    یک مجموره زینفک، با ادرای فقدان مفاد رنوان به

متعهرد و   یبانرک جهران   امتنرا  ورزد.  اش اساسنامهرملکرد وود و با ارائه تفسیر مضیّق و محدود از 
در تضراد   اش اساسرنامه حقروق برا مفراد منردرج در      یرن ا اگر یحقوق بشر هست، حت یتملزم به ررا

حقروق بشرر بره مقرررا       یرادین بنقواررد   یرت ررارردم   یتواند بررا ینم یباشد. در واقع بانک جهان

________________________________________________________________ 

1- International Community As A Whole 

2- ICJ, Barcelona Traction, Light & Power Company, Limited (Belgium v. Spain), 1970 

3- ICJ, Advisory Opinion, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa 

in Namibia (South West Africa),1971. 
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تروان در وصروص    در کرل مری  ( and Bolouri, 2015, p.116) Zamani اساسنامه وود استناد کند.
الملرل ررام مروارد     مبنای ررایت تعهدا  حقوق بشری از سوی بانک جهانی در گستره حقروق برین  

الملل ملزم به ررایرت قواررد آمرره     یک تابع حقوق بین رنوان به( بانک جهانی 1زیر را مقرّر داشت:
یرک آهانرس تخصصری     رنروان  بره ( بانرک جهرانی   2باشرد.  المللی از جمله قوارد حقوق بشر می بین

سازمان ملل متحد موظف به ررایت اهداف و اهرول سرازمان ملرل متحرد از جملره ررایرت قواررد        

کره تعهردا  حقروق     هرایی  دولتد متشکل از یک نها رنوان به( بانک جهانی 3باشد.  حقوق بشر می
 دارنررد، نبایسررتی بررر وررالف تعهرردا  حقرروق بشررری ارضرراء وررود رمررل کنررد    یا گسررترهبشررری 

 (Oberleitner, 2007, p.134). 

برداشرت هررفاً اقتصرادی از     تردری   بهتوان از مطالب این گفتار چنین نتیجه گرفت که نهایتاً می
مفراهیمی همچرون توسرعه پایردار و حکمرانری مطلرو ،        مفهوم توسعه کم رنرج شرده و برا ظهرور    

برداشت حقوق بشری قرین مفهوم توسعه شده است. امروزه در بستر ایرن واقعیرت، حقروق بشرر در     
المللی رام جایگاه مطلوبی در نظام بانک جهانی پیدا نموده اسرت و   بستر اساسنامه بانک و اسناد بین

« حقروق بشرر در کلیّرت آن   »غیرر آن، متعهرد بره ررایرت     و « مالحظه اقتصرادی »بانک، چه از کانال 

 باشد. می
 

 جایگاه مقوله حقوق بشر در رویّه بانک جهانی

المللری، در کنرار اساسرنامه و اسرناد      اهوزً در تبیین و شناوت نظرام حقروقی یرک سرازمان برین     

مکتو  آن سازمان، بایستی به بررسی رویه و رملکرد آن سازمان نیرز پرداورت. بانرک جهرانی نیرز      
المللی، در رمل و فارغ از اساسنامه وود، رویکرد واهی به مقولره حقروق    یک سازمان بین رنوان به
ق از مفراد  در طول حیا  ورود برا یرک ترنش و تعارضری برزر  میران برداشرت مضرّی          ر داشته وبش

حروزه   های مکرّر وود برای توسعه  یک نهاد مسئول توسعه اقتصادی و تالش رنوان بهوود   اساسنامه
 رملکررد بانرک جهرانی در حروزه حقروق بشرر      رو از ایرن . رملکرد وود در رمل مواجه بوده است

 برانگیز بوده است.همواره چالش 
آن  هرای  سیاسرت یرک سرازمان، در اجررای     اگرچه اهول و اهداف کلری منردرج در اساسرنامه   

هرا در درجره اول اهمیرت قررار دارد. در     سازمان مهم است، ولی به هر حال نتای  رملی آن سیاسرت 

های رملکررد  این راستا وود بانک جهانی نیز در طول این سالها تمرکز روز افزونی به نتای  و پیامرد 
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 ،مثبتری دارد  کارنامه بشر قمینه حقوز دررلیرغم اینکه بانک جهانی مدری است  1وود داشته است.
 شرود. مسئولیت پذیری مورد انتقاد واقرع مری  ردم های حقوق بشری و ولی آن اغلب به واطر نقض

(Natenson, 2015, p.493) در  المللری ینبر  یاقتصراد  هرای  سرازمان اغلرب   که درحالیشود ادرا می
سرازمان مطررود و بره وروا  رفتره در       یرک  یحقوق بشر فعازنه مشارکت دارند، بانک جهان ینهزم

در ایررن گفتررار برورری از  p.2) & keysel, 2014, (Pendergastباشررد یحرروزه حقرروق بشررر مرر 

رملکردهای بانک، که به لحاظ حقوق بشری انتقادهای جدی را به همراه داشته مورد بررسری قررار   
 یرد؛ اگرچه این امر به معنای نادیده انگاشتن رملکرد مثبت بانک جهانی در سایر موارد نیست.گ می

 

 تضمینی های سیاستمسئولیت پذیری در چارچوب 

حقروق   ترأثیرا  مسئولیت پذیری در رویّه بانک جهانی بدین معنی است کره در مروارد وراص    
 دیررنمابشررری یررک پررروهه، توجیحررا  اقتصررادی ناشرری از اجرررای پررروهه را غیرقابررل پررذیرش      

(Clark,1992, p.223)   کمیسیون فرری ملل متحد در وصوص حمایت و تروی  حقوق بشر، نقرش
بانک جهانی را در چارچو  جهانی شردن و ترأثیرش روی حقروق بشرر بررسری نمرود و نهایترًا در        

تأمین ارتبار مالی، منجر بره ازدیراد فقرر     های فعالیتی که تیجه رسید در نهادهایبه این ن گزارش وود

کران اقامره   شود، تنها راه منطقری بررای تضرمین حقروق افرراد، ام     و کاهش استانداردهای زندگی می
 (Clark, 1992, p.223). ی در چرارچو  یرک مکرانیزم حقروقی اسرت     دروی رلیره چنرین نهادهرای   

برا ترالش    1990و  1980 یهرا  دههمحیطی و اجتماری بانک جهانی در های زیست گرچه وط مشی
ورود و   هرای  فعالیرت بانک برای نیل به هدف توسعه پایدار از طریرق حرذف و کراهش آثرار منفری      

شرو  شد ولی به هر هور ، تا زمان ایجاد و تأسیس  شیها پروههمشارکت فزاینده افراد محلی در 

دفا  از حقوق و منافع مورد نقض وود توسط بانک جهرانی   بازرسی بانک، مردم محلی برای هیئت
و نهادهرای مردنی، نهایترًا بانرک شررو  بره ایجراد         هرا  دولتهیچ راهکاری نداشتند. با افزایش فشار 

نمود که حقوق و منرافع زیسرت محیطری و اجتمراری افرراد       ییها پروههمکانیزم حمایت حقوقی در 

________________________________________________________________ 

1- Annual Review Of Development Effectiveness, 2009, Executive Summary ,p. Xvii 

Available at: http://siteresources.worldbank.org/EXT2009ARDE/Resources/exec_summary.pdf 
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در هند، یک  1«سِرُوار»باحثا  مربوط به پروهه احداث سد مثال در م رنوان بهمحلی نقض شده بود. 
رضرایت بانرک ایجراد شرد کره در گرزارش        با 2موسوم به کمیسیون مور  کمیسیون مستقل تحقیق

های حقوق بشری کشور هند را نادیده گرفته است، بلکره در  بانک نقض تنها نهوود مقرّر داشت که 
افرزایش   برا  (McCully,1994, p.13) .حقوق بشری نیز شده اسرت  یها نقضاقداما  وود مرتکب 

نتیجه داد و  1993بانک در سال  المللی، نهایتاً مبارزه در راستای مسئولیت پذیری بیشتر فشارهای بین

توانستند  یبود که در آن افراد انسان یمرجع یناول هیئت این بانک شد. بازرسی هیئتمنجر به ایجاد 
آن را بره   یریکررده و مسرئولت پرذ    یتشرکا  یمسازمان به طور مسرتق  یک یهرل یبه طور دسته جمع

 .p.10) & keysel, 2014, (Pendergast بکشند یرتصو
هرایی از  باشد که مستقیماً شرکایت نفره بانک یک نهاد دائمی و شبه مستقل می 3 یبازرس هیئت

کنرد.  رخ داده توسرط بانرک دریافرت مری     یها نقضمالی بانک و مرتبط با  یها پروههافراد متأثر از 

المللری   برین  هرای  سرازمان ایجاد این نهاد، گامی مهم در حمایت از حقوق بشر در چارچو  حقروق  
هرای حقروق بشرری    بوده است. این مکانیزم حق دروواسرت تحقیقرا  مسرتقل در وصروص نقرض     

بایسرتی روی   هرا  یتشرکا ه ایرن  دهد. البتبانک در انجام پروهه را به دو یا چند نفر از افراد محلی می
فعل یا ترا فعل وود بانک متمرکز باشد نه دولت وام گیرنده و ادرا شرود کره آن فعرل یرا تررا      

بازرسی میان بهره منردان   هیئتدر واقع بانک جهانی با ایجاد . اند شدهمنجر به ورود وسار   ها فعل
 بانک جهانی پیوند برقرار ساوته استبانک و مدیران اجرایی  یا توسعه یها پروههنهائی از مزایای 

(Picker,2008, p.301). 
گرچه بانک به بروی از این شکایا  رسیدگی کرده و نهایتاً مجبور به تهییرر در رملکررد ورود    

هرای  تضمینی بانک اغلب ناکارآمد بوده و ورالء  های سیاستشده است، ولی واقعیت این است که 
براز   حقوقشران را از امکران جبرران وسرار  بررای نقرض      در سیستم وجود دارد که مردمران محلری   

مکرانیزم مسرئولیت پرذیری حقروق      رنروان  بره بازرسی بانک جهرانی   هیئتکارائی » چراکهدارد.  می
( فقردان قردر    2( ردم توانائی در اسرتناد بره حقروق بشرر وراص      1بشری بدلیل زیر محدود است: 

( محدود بودن تجربره و  4 هیئت( فقدان نقش وواهانها در چارچو  آئین رسیدگی 3تصمیم سازی 

________________________________________________________________ 

1-Sardar Sarovar project (SSP) 

2- Morse Commission  
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 یئرت هرچره  بنرابراین اگ (Van Genugten, 2003, p.21) .«هیئرت تخصر  حقروق بشرری ارضراء     
از  یجبران وسرار  ناشر   یبرا یحقوق یطرح دراو ینهدر تدارا زم یبازئ یلپتانس ،بانک یبازرس

 یرت وراص و محردود امکران رجرو  بره هئ      یاربس تنها در موارد یننقض حقوق بشر دارد، با وجود ا
 .(Bolouri, 2015, p.98) Zamani & وجود داشته است یبازرس

این سیستم برای شاکیان رضایتبخش بروده اسرت. بهتررین نترای  در     البته در چندین مورد، نتای  

مردیره بانرک را ملرزم بره لهرو مشرارکت بانرک در         هیئرت بازرسری،   هیئرت مواردی بوده است کره  
نمونه بارز آن در پروهه سد آرون در نپال و برنامه انتقال جمعیرت در   .واص نموده است یها پروهه

پروهه کاهش فقر در غر  چین هور  گرفت. رالوه بر آن، طرح دروی در یک دادگراه حقروق   
بشری در آرهانتین منجر به تخصی  ارتبار پروهه مالی بانک جهانی به برنامه امنیت غذائی شرد. در  

بانرک و ورود   هرای  سیاسرت هرای  بازرسی نقض هیئتز وجود داشته که کنار این موارد، مواردی نی

وسار  به شاکیان را احراز نموده است ولی هیچ گونره جبرران وسرار  مروثری هرور  نگرفتره       
فقدان سیستم جبران وسار ، ضعف کلیدی در چرارچو  مکرانیزم   (Clark, 1992, p.220) است.

هانی یرک شریوه رسریدگی حقروقی ایجراد نمروده       بانک ج اگرچهلذا  باشد.بازرسی بانک می هیئت
رملکررد  ولری  p.301)، (Picker,2008باشرد  است که فراگیر و حتی در مواقعی منحصر به فرد مری 

 ,Bolouri & ناموفق بوده اسرت  یبانک جهان یریپذ یتمسئولزمینه ارتقاء در  آندهد ینشان م آن

2015, p.95) Zamani )گیررد.  موثری در این سیسرتم هرور  نمری   رسد جبران وسار  به نظر می
بردون جبرران    حرق  1«کاروانره کروزوف  »المللی دادگسرتری در قضریه    به زرم دیوان بین که درحالی

بنرابراین رلیررغم مسرئولیت پرذیری بانرک جهرانی در قالرب        ؛ شودوسار  اهالً حق محسو  نمی
ایرن حروزه، سیسرتم برا     بازرسری، بره دلیرل ضرعف سراوتاری در       هیئتایجاد کمیسیونهای تحقیق و 

دهرد یرا بردون     های حقوق بشری را یا پوشش نمری والءهائی مواجه است که نهایتاً بسیاری از نقض
در  یریپرذ  یتمسرئول  هرای یزممکران  یجراد ا اگرچره به ربار  دیگر ؛ گذاردجبران وسار  باقی می

وجرود   انیزممکر  یرن در ا زیرادی ی هرا  اما ضرعف  ،بود یابتکار مهم ی فی نفسهبانک جهان چارچو 

 .p.10) & keysel, 2014, (Pendergast دارد

________________________________________________________________ 

1-ICJ, The Factory At Chorzow)Germany v. Poland) ,13 September 1928. 
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 رویکرد بانک جهانی در قبال کشورهای ناقض حقوق بشر

 شررایط  بره  نزدیرک  شرایط باهای مالی میلیارد دزر وام و کمک 20حدود بانک جهانی سازنه 

در  دزر 5,185 از کمترر  شران سررانه  درآمرد  که کشورهائی به ،بلند مد  سررسیدهایبا  ولی بازار،
 هرای  اولویرت بانرک جهرانی مبتنری برر      هرای  فعالیرت شود کره   ادرا می یول 1.کندمی ارائه استسال 

بانرک جهرانی   و سایر معیارها را در نظر نردارد.  Salomon, 2007, p.39) بوده )کشورهای ثروتمند 
حقروق بشرری منفری     ترأثیرا   کنرد کره احتمرازً   می گذاری سرمایه پروهه هائیاغلب در کشورها و 

 هرایی  دولرت های مرالی بره   بروی از این کمک چراکه(Natenson, 2015, p.496) وواهند داشت.
شود که به لحاظ سیستماتیک از حقروق بشرر سروء اسرتفاده کررده و کمتررین تعهرد را بره         ارطاء می

دولرت   بره  ماو ءدر مرذاکره بررای ارطرا   . انرد  دادهاز وود نشان  کاهش فقر یا حمایت از منابع طبیعی

 شرود ت حقروق بشرر ایجراد نمری    یر تکلیفی به دولت وام گیرنرده بررای ررا   هیچ گونه الزام و ،ضور

(Etchichury, 2014, p. 6) . 
ایاز  متحده را  ها آناش و در رأ  در طول جنج سرد، بانک جهانی منطق سهامداران اهلی

-هرف می هایی دولتای بانک رمدتاً برای تقویت توسعه یها کمککرد. در این دوره، دنبال می

متعهد غرر  در جبهره مخرالف برا شررق       رنوان به، شان یبشرحقوق  های سیاستشد که هرفنظر از 
 1960بره دهره   در ایرن دوران  حقروق بشرر   نراقض   های دولتقبال اولین موضع مهم بانک در بودند. 

را بره   جهرانی  بانرک  ،هرای متعردد   عنامره گردد. در این دهه مجمع رمومی سازمان ملرل طری قط   برمی
، الهر پرت سیاست آپارتایرد و ارمال به واطر ، های مالی به آفریقای جنوبیتوقف ارطاءِ وام و کمک

-سیاست استعماری درو  و ترغیب نمود. بانک جهانی در پاسخ به این دروواسرت ارمال به واطر 

هرای مجمرع رمرومی     قطعنامره  ها روی ویگگی غیرسیاسی رملکررد ورود تأکیرد کررده و برروالف     

امّرا حتری بعرد از پایران جنرج سررد و        (Brodnig, 2001, p.4) هایی به آن کشور ارطاء نمرود.  وام
 یاندونزهای بیشتری از سوی بانک جهانی به کشورهایی همچون فروپاشی شوروی، باز هم کمک

متعهد سابق غر ، هور  گرفت؛ کشوری که در همران   رنوان بهبا ریاست جمهوری سوهاترو (  )

بانرک   های یهروالمللی در تیمور شرقی بود. امّا یکی از بارزترین  متهم به ارتکا  جنایا  بین ها سال

________________________________________________________________ 

1- Available:at:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,contentMDK: 

20117826~pagePK:50004410~piPK:36602~theSitePK:29708,00.html 
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قاره آفریقرا،   یا توسعهناقض حقوق بشر مربوط به بزرگترین پروهه  های دولتجهانی در حمایت از 
شرد   یا پرروهه میلیارد دزر ورج ایرن   7/3باشد. کامرون می -چاد نفتی یها لولهیعنی پروهه نفت و 

مطابق با گزارشرا  سرازمان    که درحالیکه بدون مشارکت مالی بانک امکان انجام آن نبوده است. 
چاد و کامرون هر دو متهم به نقرض حقروق بشرر در ابعراد وسریع از جملره        های دولتالملل  رفو بین

 (Horta,2002, p.223)یران در مسریر ربرور ورط لولره شرده بودنرد.        کشتن چند هد نفر از غیر نظام

تواند موضرورا   بانک در این وصوص به مانع مالحظه سیاسی استناد نمود و رنوان داشت که نمی
اما در نهایت و تحت فشار رمرومی  (Clark, 1992, p.211)سیاسی و اوالقی را مد نظر داشته باشد. 

تضرمین مردیریت شرفاف درآمردهای نفتری، از دولرت چراد         نظرور م بره المللی بانک مجبور شرد   بین
آن یک کمیته نظارتی متشکل از ارضاء جامعه مردنی   موجب بهتقاضای تصویب قانونی را بکند که 

اولرین درآمردهای    چراکره ایجاد شود. گذر زمان نشان داد که تر  جامعه مردنی بجرا بروده اسرت؛     

بانرک جهرانی در    هرای  فعالیرت  شد. به طور کلی،حاهل از پروهه برای چاد هرف ورید تسلیحا  
 ه نهایتراً کر  دداربانرک   هرای  سیاست رو معیابی د ءمرکزی نشان از وجود وال ایسیا و اروپآ ،آفریقا

 .p.3). (Bank Information Center ,2013شود منجر به نقض جدی حقوق بشر می
را در ارتبراط برا    هرا  آنالمللری   رموماً بانک جهانی در چنین مواردی به جای اینکه تعهدا  برین 

در حال اجررا را   یها پروههگوشزد کرده و « حقوق بشر در کل»حمایت از حقوق مدنی و سیاسی و 
های حقوق بشری بی تفاو  بوده است. بایسرتی توجره داشرت    متوقّف و تعلیق سازد، نسبت به نقض

حقوق متأثر از رملکرد بانک جهانی اساساً حقروق اقتصرادی و اجتمراری اسرت، امرا آن       اگرچهکه 

پیوند ناگسستنی با حقوق مدنی و سیاسی دارد و نقض یکی نهایتاً منجر به نقض دیگری نیز وواهرد  
لذا بانک جهانی نبایستی پرروهه هرائی را ترأمین ارتبرار کنرد کره برا         .(Toussaint, 2006, p.6شد )

 وق بشر در مهایر  است.حق

 

 تعدیل ساختاری یها برنامه 

بانرک نبایسرتی آشرکارا از نرو       که درحالیدارد اساسنامه به هراحت رنوان می 4ماده 10بخش 

وام گیرنرده بره نحروی باشرد کره       های دولتواهی از رهیم و حکومت حمایت کند، اما اگر رفتار 
است مجا  به دروواست تهییرا  سیاسی یرا  اهداف اقتصادی بانک را تضعیف کند، بانک ممکن 

مبنرا بانرک جهرانی در رمرل ززمره       ینبررا  .(Horta, 2002, p.229) واتمه حمایت و ارطا وام شود
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تعردیل سراوتاری نمروده و     یهرا  برنامره های ملی ورود را منروط بره اجررای     ارطاء و استمرار کمک
محل فعالیت ارائه داده است. در واقع  های دولتبرای اهالح ساوتار سیاسی و حکومتی  یها برنامه

بانک جهانی در طول بیش از نیم قرن از حیا  وود همواره در راسرتای تحقرق هردف ورود، یعنری      
تعردیل سراوتاری را بره کشرورها توهریه نمروده        های سیاستحاکمیت یافتن اقتصاد آزاد بر جهان، 

اهرالحا    چراکره پایردار اسرت؛    هرای  سیاسرت کند رشد پایدار نیازمند تثبیت بانک ادرا می .است

تثبیت همراه نباشد، احتمال موفقیرت کمری وواهرد داشرت. بره همرین        های سیاستساوتاری اگر با 
، 1372)سرازمان هرنایع ملری ایرران،    تواند دوام بیاورد. ترتیب تثبیت بدون اهالحا  ساوتاری نمی

تحرت   ،1989انک در سرال  بتمایل رسمی بانک جهانی به موضو  تعدیل ساوتاری با مطالعه  (105
شرود. بانرک جهرانی    شرو  می« : از بحران تا توسعه پایدارکشورهای جنو  هحرای آفریقا» رنوان

در این چارچو  رنوان داشت که در مسئولیت بحرران اقتصرادی آفریقرا شرریک اسرت و ایرن کره        

آماده تهییرر در نرو     های توسعه قاره آفریقا،احیاء فرهت منظور بهو سایر بازیگران بایستی  ها دولت
بانک جهرانی، برا غفلرت از     تدری  بهاما  (World Bank,1989, p.2) .برداشتشان از حاکمیت باشند

های تک بعدی به مسرائل اجتمراری و انسرانی پیامردهای نرامطلوبی دارد، تنهرا       این مسئله که نگرش
امرری کره در    داده است، های تعدیل ساوتاری را مورد توجه قراراقتصادی ملمو  برنامه یها جنبه

تعردیل سراوتاری بررای     یهرا  برنامهشده است. شکست آشکار  ها برنامهنهایت منجر به شکست این 
ایجاد نتای  پایدار در توسعه اقتصرادی، منجرر بره تحروّلی مهرم در نقرش دولرت در انجرام تهییررا           

هردف حقروق    کره  لیدرحرا شرود.  اقتصادی و تمرکز دوباره روی اهمیت ترتیبا  نهادین دولتی می

الملل اقتصادی، از جمله نهاد بانک جهرانی، تردارا زمینره مناسرب اقتصرادی در جهرت ایجراد         بین
هرای  رسرد هزینره  باشرد، بره نظرر مری     جهران سروم مری    توسعه درحالجایگاه مناسب برای کشورهای 

-ادی مری تعدیل ساوتاری مهایر با این هدف، یعنری توسرعه اقتصر    یها برنامهاجتماری بازی اجرای 

باشد. این امر نهایتاً منجر به ارزیابی مجدّد مناسبا  میان موضرورا  هررف اقتصرادی و مسرئولیت     
تعردیل سراوتاری    های سیاستشود. اثرا  منفی بانک در قبال وضعیت اجتماری در یک کشور می

یک رامرل نقرض کننرده یرا تضرعیف کننرده        رنوان بهمورد حمایت بانک به حدی زیاد است که نه 
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-بانک قلمرداد مری   یا توسعه یتمأمورشکست و واتمه  رنوان بهقوق اجتماری و اقتصادی، بلکه ح

، 1شود. نماینده ویگه و کارشنا  مستقل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، رونالدو فیگویردو

 هرای  دولرت المللری و   مرالی برین   مؤسسرا  سرال   20برای مد  »دارد که در گزارش وود اظهار می
نقررش مهررم و مخرّبرری را از طریررق کنترررل از راه دور اقتصرراد کشررورهای سرروم و تحمیررل     متمرروّل
دهه بسریاری از ایرن کشرورها بره      2. بعد از اند کردهاقتصادی وود به آن کشورها بازی  های سیاست

 «.اند گرفتهتعدیل ساوتاری از سوی بانک در وضعیت به مراتب بدتری قرار  یها برنامهدلیل اجرای 
حقوق اساسی مردم کشورهای مزبور نسبت بره غرذا، لبرا ،     ینتأمکند که زبور اضافه میم گزارش

تعردیل   هرای  سیاسرت هرای مرالی نبایسرتی منروط بره اجررای       آموزش و محیط سالم در قالب کمک
کمیسیون حقوق بشر نیز همچنین  (UN-CHR, 200, Para.1)شود ساوتاری و اهالحا  اقتصادی 
تعدیل ساوتاری بانک جهانی، اثرا  منفی روی توانرایی   های سیاستواطر نشان ساوته که اجرای 

توسرعه ملری کره هردف اهرلی آن ررایرت        هرای  سیاسرت در حوزه اجرای  توسعه درحالکشورهای 
 .((Toussaint, 2006, p.3حقوق اقتصادی، اجتماری و فرهنگی است دارد  ویگه بهحقوق بشر و 

تعدیل ساوتاری بانک جهانی تبعرا    یها برنامهمطابق با گزارش کارشنا  مستقل، برنارمورو، 
در موضرورا    ویرگه  بره و نتای  کامالً منفی در وصروص حقروق اقتصرادی، اجتمراری و فرهنگری،      

 (.(UN-CHR, 2003, Para.42دارد بهداشت، آموزش، دسترسی به آ  و غذای سرالم بره همرراه    

تعردیل   یهرا  برنامره گرچه تحقیقا  آکادمیکی کمری در وصروص اثررا  حقروق بشرری اجررای       ا
تعدیل  یها برنامهاند که تحمیل ساوتاری وجود دارد، ولی اغلب مطالعا  هور  گرفته نشان داده

، وضعیت اجرای حقوق بشر را دراین گونره کشرورها بردتر    توسعه درحالساوتاری روی کشورهای 
 .Abouharb, 2006, p.233)) نموده است

 

 اسکان مجدد  یها برنامه

توسرعه    امروزه مفهومی تحت رنوان وشونت توسعه نیز مطرح است. بدین معنی که وود مقولره 

ولری   ،باشرد  حقوق بشرر مری  ایده تحقق راستای گامی در نیل به آن اگرچه مصداقی از حقوق بشر و 

________________________________________________________________ 

1- Ronaldo Figueredo  
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میلیرون نفرر در اثرر     2شرود   باشد. تخمین زده میتواند ناقض حقوق بشر نیز  این امر توسعه، وود می
 ,Horta) اند. وود را از دست داده  های اقتصادی بانک جهانی، به اجبار وانه و کاشانه اجرای پروهه

2006, p.237) نراقض   یهرا  پرروهه و   هرا نبایسرتی فعالیرت   تنها نه بانک جهانی این در حالی است که
بایسرتی در   آنهرایی،  در هرور  برروز چنرین نقرض    ، بلکه دنمایتأمین مالی  را قوارد حقوق بشری

 راستای احقاق حقوق بشر فعالیت کند.

باشرد چنردان   که مستلزم جابجائی اجباری می یشها پروههرویکرد بانک جهانی در آن دسته از 
بررق،   هرای  یروگراه نرضایتبخش نبوده است. بانرک جهرانی در هردها پرروهه، مثرل تأسریس سرد و        

شرده   هایشران  ینزماجباری، چندین میلیون نفر از وانه، شهل و  یآوارگکه منجر به مشارکت داشته 
است. سیاست بانک جهانی در اسکان مجدد اجباری این افراد مستلزم آن است که این افرراد آواره  

سرهیم بروده و ایرن کره      ها پروههتأمین مالی شده بانک، در منافع ناشی از این  یها پروههشده توسط 

دهرد کرارکرد    شواهد نشان می که درحالیتوسعه یافته و یا حداقل اراده شود.  شان یزندگاستاندارد 
رمرده بانرک    یهرا  شکسرت در اراده استانداردهای زندگی یکری از   باخو بانک در این حوزه و 

دد اجبراری، بره   رویه بانک جهانی در وصوص اسکان مج .(Clark,1992, p.213)شود  قلمداد می
کمیته حقوق اجتماری، اقتصادی و فرهنگی ملل متحرد بروده کره رنروان      های یافتههراحت مهایر با 

اجباری رلی الظاهر مهایر برا الزامرا  میثراق حقروق اقتصرادی، اجتمراری و        یآوارگدارد موارد  می
 1باشد.الملل می ینفرهنگی بوده و تنها در شرایط بسیار استثنائی قابل انطباق با مقررا  حقوق ب

بانک جهانی بایستی به نحوی باشد که افراد آواره مرذکور را در جرائی    های سیاست که درحالی

دهد  و شرایطی اسکان مجدد دهد که ویلی بهتر از قبل باشد، اما یک بررسی داولی بانک نشان می
یرک پرروهه ایرن    تنهرا در   1986 -1993 یهرا  سرال پروهه اسکان مجدد بانک در فاهرله   192که از 

در منطقره   ,p.2). (World Bank ,1996اسرت  اسکان مجدد و جبرران وسرار  رضرایتبخش بروده     
وود  های ینزمهدها هزار نفر از مردم با شعار توسعه، در طول چهل سال، وانه و  هند 2«سنگورالی»

راترب مهرایر برا    . این امر وظیفه و تعهد بانک را در کاهش فقر نقض نموده و به ماند دادهرا از دست 

________________________________________________________________ 

1- The Right to Adequate Housing, U.N. Comm. On Economic, Social, & Cultural Rights, 6th Sess., 

article. 11(1), Gen. Comment 4, (1991). 

2-Singruali 
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المللی در ارتباط با حق بر توسعه، حرق برر مسرکن، حرق برر کرار و حرق برر          مقررا  حقوق بشر بین
هرای  شود، بانک تالشروز به روز به تعداد افراد آواره شده افزوده می که درحالیباشد. مالکیت می

وام گیرنرده   هرای  دولرت زیادی در محدود سازی مسئولیت وود و واگذاری این مسئولیت بر رهده 
هور  داده است. در واقع بانرک جهرانی، ترالش داشرته اسرت وسرارا  ناشری از اقرداما  ورود          

 .(Clark,1992, p.216)  در حوزه اسکان مجدد اجباری را متقبل نشود باخو 

هرای ضرمانت اجرائری در اسرکان مجردد، یرک سیاسرت        به هرهور  به جای تقویت مکانیزم 
ها را تضعیف کرده است. بر اسا  این سیاست جدید، در زمان اسکان مجدد گینوظهور این استرات

توسط بانک جهانی، جبران وسرار  کرافی و وافری بررای افرراد فاقرد حقروق قرانونی و رسرمی برر           
یرک سیسرتم    توسرعه  درحرال در اغلب کشورهای  که درحالیگیرد. و امالا هور  نمی ها یدارائ

لکیت وجود ندارد. این در حالی است که کمیسریون جهرانی   رسمی و قانونی در وصوص حقوق ما

دارد کره نقطره شررو     با رلم به این وضعیت رنوان مری  1برونتلند، یسیونکم محیط زیست و توسعه،
حقوق بشری برای چنین گروه هائی، شناسایی و حمایرت از   های یمشو وط  ها یاستسبرای ارمال 

 .(Horta,1992, p.238) ا آنهاستو امال ها یدارائحقوق سنتی این افراد بر 
توان چنین نتیجه گرفت که بر ورالف ادراهرای بانرک و     ، از مطالب این گفتار نیز میدرمجمو 

مسئولین آن در حروزه ررایرت و حمایرت از حقروق بشرر، اقرداما  بانرک جهرانی در چنرد حروزه           
حقروق بشرر در    مطروحه به لحاظ رملی چندان رضایت بخش نبوده و شکاف زیادی میران جایگراه  

بانرک جهرانی    برا رملکردشران وجرود داشرته اسرت.      هرا  آنهرای  ادراهای بانک مندرج در گزارش

روی موضرو    یمشخص 2هیچ گونه سیاست رملیاتی ،مثل یونسکو یا یونسف یهایسازمانبروالف 
 ,Etchichuryاسرت ) فررری بررای بانرک جهرانی      مسرئله و حقوق بشر هنوز یک  دحقوق بشر ندار

2014, p.6) .          هرچند در مرواردی بانرک جهرانی اقرداما  مروثری در حروزه ررایرت و حمایرت از
 حقوق بشر انجام داده است، ولی در موارد مطروحه ررایت این تعهد، سطحی یا اندا بوده اسرت. 

 یحقوق بشرر  یهاارزش یتبه ررا یاز آنکه تعهد واقع یشحقوق بشر، ب یتبانک به ررا ینا تضم

گونره   یچ، هر رو ازاین. باشد یم یبه ارتراضا  گستره جامعه مدن یباشد، پاسخ افتهی به شکل سازمان

________________________________________________________________ 
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 وجرود نردارد.   یبانرک جهران   یا توسرعه  های فعالیتادغام حقوق بشر در  در وصوص یاساس برنامه

P.3) & keysel,2014, (Pendergast       لذا گرچه حقوق بشر در اساسرنامه بانرک و برر طبرق قواررد

هرای ارائره شرده    جایگاه مطلوبی در نظام بانک جهانی پیدا کرده و در گرزارش  الملل رام حقوق بین
نیز بر این جایگاه مطلو  ا ران شده است، ولی بررسری بروری مروارد رملری نشران از بری تفراوتی        
نسبی بانک به مقوله حقوق بشر داشته است. بطوریکه بانک جهانی به طرق مختلف مرتهم بره نقرض    

-را تضرعیف مری   توسرعه  درحالتعدیل ساوتاری که کشورهای  یها برنامهحقوق بشر شده است. از 

حقوق بشری دارنرد در   تأثیرا واهی که کمترین توجه را به  های سیاستو  ها پروههکند تا تروی  

گیرند. رویّه بانک جهرانی در موضروراتی مثرل جابجرایی     گستره این اتهاما  حقوق بشری قرار می
 هرای  فعالیرت برارز از شکسرت بانرک در     یا نمونه ها آنمجدد اجباری  اجباری افراد محلی و اسکان

 شود.قلمداد می یا توسعه

در انتها ززم است به رملکرد بانک جهانی در رابطه برا ایرران نیرز اشراره شرود. ایرران از تراریخ        
پروهه وام از بانک جهانی اوذ نموده اسرت کره    54 برایرضویت وود در بانک جهانی تا به امروز 

هرای  بانک جهانی به دلیرل تحرریم   1بوده است. 2005و آورین آن در سال  1957اولین آن در سال 
بره ایرن طررف وامری بره ایرران        2005از تراریخ   تنهرا  نره ای، المللی ایران به وراطر پرونرده هسرته   بین

 مراه در  6بریش از   ترأویر ایرران را بره دلیرل     هرای  وام 2013بلکه حتی در سال  اوتصاص نداده است
هر چند متعاقباً با پرداوت شش قسرط بره    3قرار داد. 2های معوق یا ناموفقبازپرداوت، در حالت وام

ایرن اسرت کره     رسرد  مری هور  یکجا شرایط به حالت رادی بازگشرت، امرا سروالی کره بره  هرن       

هرای مرالی بررای اجررای     نیراز بره کمرک    توسرعه  درحالیک کشور رضو  رنوان بهایران که  درحالی
اقتصادی و نیل به توسعه دارد، آیا تبعیت بانک جهانی از تصمیما  شرورای امنیرت، کره     های پروهه

در امرور سیاسری    مداوله ردمباشد، با اساسنامه بانک جهانی مبنی بر وود اساساً یک نهاد سیاسی می
سازگار است؟ بانک جهانی در پیروی از تصرمیما  شرورای امنیرت، بره برترری تعهردا  ناشری از        

کنرد  منشور استناد مری  103زمان ملل متحد بر تعهدا  ناشی از اساسنامه وود بر طبق ماده منشور سا

________________________________________________________________ 

1 -Available at: http://www.worldbank.org/en/country/iran/projects/all( Last visited 2018/2/24) 

2 -Non-performing Loans 

3 - Available at: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/07/18/  
(Last visited 2018/2/24) 
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رضرو سرازمان    هرای  دولرت بررای   تنها نههای شورای امنیت و مدری است که پیروی از مفاد قطعنامه
های تخصصی زیر مجموره سازمان ملرل نیرز ززم اسرت. ایرن در     ملل متحد بلکه حتی برای آهانس

الملرل بروده و برر هرر نرو  تعهرد       که تعهدا  حقوق بشری جزء قوارد آمره حقوق برین  حالی است
، رردم اوتصراص وام   رو ازایرن دیگر از جمله تعهدا  منبعث از منشور ملل متحد نیز مرجح هستند. 

بهداشتی و آموزشی توسط بانک جهانی بنرا   های پروههحقوق بشری ایران از جمله  های پروههبرای 

 رسد.یمهای اقتصادی شورای امنیت قابل انتقاد به نظر میبه دزیل تحر

 

 راهکار برای ارتقاء جایگاه حقوق بشر

توان به این نتیجه رسید که در رویه بانک جهرانی چالشری رظریم     در بستر مطالب رنوان شده می

رسد تنها راه برون رفرت   میان گفتمان حمایت از حقوق بشر با گفتمان توسعه وجود دارد، به نظر می
دی تواند ترا حردو   از این چالش در رویه بانک اتخا  دیدگاه بشر محور به توسعه وواهد بود که می

دیردگاه بشرر محرور بره توسرعه ربرار  اسرت از         حقوق بشری انجام پروهه را لحاظ کنرد.  یها جنبه

 یهرا  برنامره و  ها طرح، ها یاستسروندی که در آن همه قوارد، استانداردها و اهول حقوق بشری با 
ن ایهرف ادرای ررایت حقوق بشر برای البته  .(Ackerman,2005, p.8) شود. ادغام می یا توسعه

 (p.18,2010,شررود.رملرری اتخررا   هررای سیاسررتایررن وصرروص  رد بایسررتیادغررام کررافی نیسررت و 

Herbertson) 
در نیل به سطح کیفیت  توسعه درحالاگرچه اساساً هدف حقوق توسعه، ارتقاء توان کشورهای  

تواند این توسرعه   ولی اتخا  دیدگاه بشر محور به توسعه می اقتصادی کشورهای هنعتی غربی است.

اجرای اهول اساسی ارالمیه جهرانی حقروق    رنوان بهبتواند  که طوری بهرا واجد بعد بشری نیز کند؛ 
به ربار  دیگر ویگگی اهرلی و اساسری دیردگاه بشرر محرور بره       ؛ بشر در حوزه توسعه قلمداد شود

باشد؛ رویکردی کره در نهایرت مسرتلزم سرهولت در      وق بشر میتوسعه، مالحظه توسعه از کانال حق
بره   ءکه اتکرا  مبتنی بر این برداشت استاتخا  رویکرد بشر محور  باشد. توسعه می یها آرماننیل به 

 p.8 (را برراز برررد. اقتصررادی و کررارائی نیررل برره توسررعه را تسررهیل نمرروده  توانرردحقرروق بشررر مرری

(McInerney & Sano, 2010, دهرد کره    از توسعه ارائره مری  متفاوتی تعریف جدید و رد این رویک
 ,Kinley, 2006)شرود   های توسعه مینهایتاً منجر به ارائه تعاریفی جدید و حقوق بشری از شاو 

p.354-355).  ،مثال بانک جهانی تعریف ورود را از فقرر از درآمرد سررانه بره       رنوان بهدر این راستا
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اجتماری مثل تعداد افراد آسیب پذیر در جامعه تهییرر داده اسرت. ایرن رویکررد      یها شاو سمت 
 ,Johnson)شرود   ترر  آسانحقوقی بشری  یها نقضجدید، بارث شده تعریف از فقر در چارچو  

2002, p.2) . 

کند ترا برا    همچنین اتخا  دیدگاه بشر محور به توسعه، بانک و کشورهای وام گیرنده را ملزم می
را بره   هرا  آنرا ارزیرابی کررده و    هرا  پروههمشور  کنند و با دقت وطرا  ناشی از اجرای همدیگر 

و  هرا  پرروهه حقروق بشرری    ترأثیرا  حداقل برسانند. برر طبرق ایرن دیردگاه، بانرک جهرانی بایسرتی        
 .را، هم در آغاز رملیا  و هم در حین و پایان رملیا  ارزیابی کند هایش یاستس

تخا  دیدگاه بشر محور به توسرعه، معکرو  نمرودن روابرط قردر       یکی از اهداف اساسی در ا

بر طبق این دیدگاه، توسرعه بایسرتی   باشد.  میان سیاستگذاران وتدارا کنندگان ودما  با مردم می
 .المللری  بین های سازمانحقی که اساساً متعلق به مردم است تلقی شود، نه متعلق به دولت یا  رنوان به

(Ackerman, 2005, p.6)  بایستی در دیدگاه بشرر محرور    یا توسعه یها پروهه»با این طرز برداشت
 گانه زیر باشند: 5به توسعه واجد شرایط 

متأثر  های سیاستیا برنامه و  یا توسعه یها پروههفقر بایستی در مرکز طرح، کنترل و ارزیابی از 

 توسعه قرار گیرد. مبنای بنیادین حق بر  رنوان بهاز آن قرار گیرد. حق مشارکت بایستی 

، بایسرتی در وصروص اقداماتشران    یا توسرعه  یهرا  برنامره مسئول برای اجرای  مؤسسا نهادها و 

کامالً مسئول باشند. از این لحاظ، فساد، ارتشراء، رردم کرارائی بیشرتر از رملکردهرای نرامطلو  در       
 شود. اجرای پروهه مطرح می

توسرعه بایسرتی    قررار گیررد، بطوریکره    یا توسرعه مساوا  و ردم تبعیض بایستی مبنای رملکررد  

 همه به یک اندازه از منافع آن بهره ببرند. که نحوی بهیک کازی رمومی باشد،  رنوان به

 هرای  یمشر الملرل وورط    مشارکت شهروندان بایستی افزایش یافتره و برا چرارچو  حقروق برین     

 المللی پیوند بخورد. بین

ال میان توسرعه و حقروق بشرر را افرزایش دهرد. از      دیدگاه حق محور به توسعه بایستی ارتباط فع

یرک سرو، مشررارکت شرهروندان و پاسررخگویی بایسرتی در حقرروق نهادینره شررود و از سروی دیگررر       
توسعه بایستی از لسان حقوق به هرراحت اسرتفاده کررده و شرهروندان را در ترغیرب بره        یها پروهه

 .(Ackerman, 2005, p.7) «کنند.المللی یاری  دفا  قانونی از حقوق وود در سطوح ملی و بین

به زرم مدیر اجرائی دیده بان حقوق بشر، اگرچه نقش بانک تروی  حقوق بشر نیسرت، امرا آن   
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در سری   (Baker, 2007, p.1) ادغرام کنرد.   هرایش  یاسرت سحقوق بشرری را در   های یدگاهدبایستی 
امرا   ،پروهه و برنامه با تمرکز واص روی حقوق بشر انجرام داده اسرت   ها ده بانک جهانی ،سال اویر

بانرک جهرانی ترا بره     و  اند نشدهک نبا اهلی های فعالیتمنجر به ادغام حقوق بشر با هیچ کدام اینها 
بانرک  ( p.22) Herbertson ,2010,اسرت.   دسرت یافتره   قدر ادغرام حقرو   به موفقیت انردکی حال 

بشری را با همه ابعاد رملیاتی و کرارکردی داولری تلفیرق نمروده و      جهانی بایستی مالحظا  حقوق

و انجرام و اجررای    هرا  یرا  رمل، هرا  یاسرت سحقوق بشری بر  یها نقضتضمین کند که جلوگیری از 
اگر نقض هائی در طول این رملیا  اتفاق افتد، بایسرتی اقرداماتی    که طوری بهبرتری دارد.  ها پروهه

نیزم هایی برای مسئولیت پذیری و جبران وسارا  در قبرال آن اتخرا    برای کاهش اثرا  آن و مکا
رملکرردی   هرای  سیاستدرج تعهدا  حقوق بشری در  .(Van Genugten, 2003, part.24) .شود

 هرای  یبررسر بازرسی بانک را قادر وواهد ساوت قواررد حقروق بشرری را در     هیئتبانک جهانی، 

بنابراین بانک جهانی نبایستی پروهه هرائی را ترأمین ارتبرار    ؛ اقتصادی لحاظ کند های فعالیتوود از 
ارطاء وام منعقده میران   یها نامهکند که مهایر با حقوق بشر است. همچنین بانک جهانی در موافقت 

، از جمله تعهد به ررایرت حقروق بشرر، برر     ها دولترضو، بایستی برتری تعهدا   های دولتوود و 
ر داشته باشد. بطوریکه بانک نبایسرتی کشرورهای وام گیرنرده را از    منشور را در نظ 103اسا  ماده 

 ایفاء و ررایت تعهدا  حقوق بشری وود باز دارد.

 

 نتیجه

المللری، ررهره چرالش میران      اقتصرادی برین   های سازمان ینتر مهمیکی از  رنوان بهبانک جهانی 
نرک جهرانی در دو بعرد    باشد. ایرن چرالش در چرارچو  با    گفتمان حقوق بشر با گفتمان توسعه می

کره   نظری ورملی قابل طرح وبررسی است. بررسی این چالش در بعد نظرری حراکی از ایرن اسرت    
نبوده و به لحاظ نظرری ایرن   بانک وارج  هالحیتاز دایره  به هر حال حمایت و تروی  حقوق بشر

ا  تردریجی  اتخر  المللری،  ارتقاء جایگاه مقولره حقروق بشرر در مسرائل برین      .باشد جایگاه مطلو  می
رویکرد بشر محور به توسعه، و شواهد تجربی فزاینده در ارتباط برا همبسرتگی میران کلیره مصرادیق      

حقوق بشرر  جایگاه محدود از و ق مضیّ برداشت، اتخا  یک مجموره زینفک رنوان به حقوق بشری

 سازد. میمواجه مشکل  بارا جهانی  بانکنظام در 
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گفتمران توسرعه و حقروق بشرر در چرارچو  رویره بانرک         اما بررسی بعد رملی رابطه میران دو 
مطروحره دارد. بطوریکره رلیررغم     یهرا  حروزه جهانی، نشان از گسیختگی میران ایرن دوگفتمران در    

برداشررته شررده در راسررتای احقرراق حقرروق بشررر چنرردان  یهررا گررامادراهررای بانررک و مسررئولین آن، 
هرای تحقیرق، ایجراد    یل کمیسرون رضاتبخش نبوده است. بررسی چندین مورد رملی از جملره تشرک  

تعدیل ساوتاری حاکی از ایرن واقعیرت اسرت کره مروارد مزبرور        یها برنامهبازرسی و اجرای  هیئت

در راستای توسعه جایگاه حقوق بشر در نظام بانرک جهرانی    اند نتوانستهرغم ظاهر حقوق بشری رلی
 باشند.  

لحراظ نظرری و چره بره لحراظ رملری،       رسد تنها راه برای ارتقاء حقروق بشرر، چره بره      به نظر می
باشرد، امرری کره در     مالحظه توسعه از کانال حقوق بشر و اتخا  رویکرد حق محرور بره توسرعه مری    

راهبرردی و رملیراتی بانرک جهرانی      هرای  سیاستنهایت بایستی منجر به ادغام مقوله حقوق بشر در 

هرای  هرای توسرعه و آرمران   رمران توان پیوند واقعری میران آ   شود. در بستر اتخا  این نو  رویکرد می
حقوق بشر برقرار ساوت و این پیوند را رملیاتی نمود. در غیر این هور  ردم تروازن آشرکار برین    

 جایگاه حقوق بشر در دو حوزه رملی و نظری باقی وواهد ماند.
هرم فرهرتی مهرم    رویکرد بانک جهانی در قبال مسرئله حقروق بشرر     توان رنوان داشت نهایتاً می

اگرر از ایرن فرهرت     ررایرت حقروق بشرر.    برایبرای تروی  حقوق بشر است و هم تهدیدی جدی 
تروی  حقوق بشر، اسرتقرار حاکمیرت قرانون،    توان نقشی سازنده در  پیش رو استفاده شود بانک می

ه هور  تبدیل به جریرانی وواهرد شرد کر    حاکمیت مطلو  وتوسعه پایدار داشته باشد. در غیر این

 هرفاً مسائلی همچون وشونت توسعه را متبادر به  هن وواهد ساوت.
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