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 چکيده
ه اين از اين روست ک ؛سيطره دانش بر کليه شئون و امور زندگي بشر است ،کندرا از عصر کشاورزي و صنعتي متفاوت مي چه دوران ماآن

بسيار دور عجين با دانش بوده است اما حدود يک دهه است که اهميت  هايگذشتههاي انسان از اند. هرچند فعاليتدوران را عصر دانش ناميده

سابقه نداشته  گاهمشکالت بشر امروز خاص اوست و هيچ هاي  اوليه بشر، بسيار پررنگ شده است.دانش در کسب و کار اقتصادي و تآمين نياز

ر و تواند ارائه کند و پاسخ به اين مسائل يعني تأمين حيات بشرفتة خويش ميحل اين مشکالت را نيز بشر امروز از طريق دانش پيشاست. اما راه

که توسعه پيدا کند و بتواند براي مشکالت جديد جهاني راه حل ارائه دهد بايد آزادانه به اشتراک کمک به ادامه بقاء او. دانش بشري براي اين

ضيح داده در اين مقاله تو ي خود را انجام دهند نيازمند دسترسي به دانش هستند.که بتوانند تعهدات حقوق بشرها براي آنگذاشته شود. دولت

انحصار دانش از طرف اشخاص عمومي يا خصوصي مانع تحقق حقوق بشر است، بنابراين انحصار دانش منجر به نقض حقوق بشر  شده است که

 شود.مي
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 مقدمه
بريم که بشر با مشکالت فراواني روبه روست مشکالتي که خاص اين دوران است و قبل از آن سابقه در دوراني به سر مي

از اين  پيدا کند. برخينداشته است. ولي انسان اين دوران توانسته با استفاده از علم و دانش براي اين مشکالت راه حل 

 طرخ در موجودات، زيست محيط لودگيآ جهان، افزايش به رو جمعيت و طبيعي ذخاير کاهش :مشکالت عبارتند از

يوع و بروز و ش کشور و شهرها ده رفتن آب زير به احتمال و زمين دماي افزايش سالم، بآ و انرژي منابع کاهش انقراض،

 هاي مسري و خطرناک مانند ايدز. بيماري

از طريق گياهان پر محصول و مقاوم در  شدهدستکاري غذاييهاي وردهآفر انواع توليد جهت بشر دانشدر اين زمان 

حيط م، استفاده از منابع جديد انرژي و سازگار با روبوتيک و نانويي تجهيزات ،ترکيب نو داروهاي برابر کمبود آب،

است. بنابراين به اقتضاي شرايط کنوني جهان، دانش جديد وارد زندگي بشر  دهش بشر زندگي به علم سيطره سبب زيست

ي پذير نيست. روزگاري علم و دانش براديگر زندگي بشر بدون اين دانش جديد امکان ،شده و به اقتضاي همين شرايط

ورد و آبر کشف رازهاي طبيعت، دانش ثروت و رفاه به ارمغان مي اما امروزه عالوه ،کردکشف اسرار طبيعت تالش مي

اي اجتماعي ههاي سياسي و اجتماعي را در آن راه نباشد و نابرابريتواند بشريت را به جايي برساند که ناآرامي و تنشمي

مندي ه حق بهرهو اختراع بلف نسبت به تأليف ؤبه حداقل برسد. در اعالميه حقوق بشر نيز در کنار توجه به حق مبتکر و م

 هاي علمي و تکنولوژيکي نيز توجه شد. بشريت از منافع ناشي از پيشرفت

اين نوشتار به دنبال آنيم تا ضرورت دسترسي به دانش را براي داشتن زندگي توأم با کرامت بشري در دنياي امروز  در

وق ها در قبال نسل اول و دوم حقتعهدات حقوق بشري دولتمورد بررسي قرار دهيم. رابطه بين دسترسي به دانش و انجام 

رسي آزادانه به که دستبپردازد  يهضاين فر به اثبات پردازد تااي است که اين نوشتار به آن ميبشر در دنياي امروز مسئله

 .است ضرورتي براي تأمين زندگي با کرامت ،بدون تبعيض بين تمام ملل ،دانش و به اشتراک گذاشتن آن

 

 الزمه تحقق حقوق مدني و سياسي ،دسترسي به دانش. 1

، اندوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي مورد تأکيد و حمايت قرار گرفتهقدر اعالميه جهاني حوق مدني و سياسي که حق

بعضي  .ستهاي امضا کننده اعالميه و ميثاق حقوق مدني سياسي اايران از دولت شوند.نسل اول حقوق بشر نيز ناميده مي

ترذيلي، حق آزادي از  هاي  و رفتارهاي ظالمانه وزادي از شکنجه و مجازاتآ حق از اين حقوق عبارتند از حق حيات،

 مشارکتحق  حق آزادي مذهب  آزادي عقيده و بيان و حق عبور و مرور آزادانه، بردگي، حق بر آزادي و امنيت شخصي،

 در امور عمومي جامعه.

ها نياز به تهيه امکانات خاصي ندارند و بدون هيچ فوت وقتي بايد اين دولتتوسط  يسياس ـ مدني تحقق حقوق

مراه اي براي دولت به هاسي هزينهيحقوق مدني سکه اين تصور سنتي  رغمبهمورد حمايت و تضمين قرار دهند.  حقوق را

ند که شوتضمين مي سياسي در صورتي ـ اما بسياري از حقوق مدني ،شودمحقق مي و به صرف عدم دخالت دولت 1ندارد

در صورت وجود که  مشارکت در اداره امور عمومي جامعهمانند حق  اقدامات حمايتي اتخاذ کند. دولت براي تحقق آن

                                                 
1. Sarah Jozeph, Jenny Schult, The International Convention on Civil and Political Right, Oxford University 

Press, 2000, p.33. 



کند اجرامي هاي مختلفي که دولتشود و چنين انتخاباتي در سايه حمايت و برنامهانتخاباتي عاري از تقلب و سالم محقق مي

 5.گرددذير ميپامکان

جهاني نيز  اياما از جنبه ،چند که در داخل کشورها بايد اجرا شود تعهدات دولت به رعايت حقوق بشر هر

ادگستري ديوان د يليت دارند و طبق رأسئواين تعهدات م يل ايفااکل بشريت در قب بهها نسبت زيرا دولت ند،برخودار

ها لتها توسط ساير دوها در اجراي آنفراگير هستند و تمام دولتو تعهدات حقوق بشري تعهداتي همگاني  ،الملليبين

توانند از نقض اين حقوق توسط هر يک ها ميطبق مقررات ميثاق حقوق مدني و سياسي دولت .داراي نفع مشروع هستند

ها که طرف تعهد در حقوق بشر نسل اول و دوم دولت چندهر 6.ها به کميته حقوق بشر شکايت خود را اعالم کننداز دولت

صي بايد مانع نقض اين حقوق توسط اشخاص خصوها دولتعالوه بر اين اما هستند و نبايد حقوق بشري افراد را نقض کنند. 

   7حقيقي يا  حقوقي نيز شوند.

به  حق حيات است و بقيه حقوقترين حقوق بشري که در دسته حقوق مدني و سياسي قرار دارد يکي از بنيادين

ي در جهان امروز تحقق سالمتي و دسترسي به غذا. مانند حق سالمت و حق غذا ؛کننده اين حق بنيادين هستندنوعي تضمين

ها به دانش و تکنوژي روز دسترسي داشته باشند. عالوه بر حق حيات در ميان حقوق مدني کافي در گرو آن است که ملت

    و مشارکت در اداره امور عمومي نيز مستلزم آن است آزادي دسترسي به اطالعات تأمين شود. سياسي آزادي بيان 

 

 حق آزادي بيان و دسترسي به دانش. 1-1

 

 حق آزادي بيان. 1-1-1

 گونه مداخله واعالميه جهاني حقوق بشر حق آزادي بيان را شامل حق آزادي تحصيل فکر و عقيده بدون هيچ 11ماده 

ها از طريق تمام  وسايل و بدون توجه به مالحظات مرزي، آزادي جستجو، دريافت و انتقال اطالعات و ايدههمچنين 

ها و اطالعات را به هر شکلي اعم از  ميثاق حقوق مدني سياسي نيز آزادي جستجو، دريافت و اشاعه ايده 11داند. ماده مي

 ر وسيله دلخواه را جزء آزادي بيان دانسته است.شفاهي، کتبي، چاپي و يا در قالب و شکل هنري، و به ه

اموني عنوان حقوق پيرها بهکنوانسيون اروپايي حقوق بشر حفظ از حق دريافت و انتقال اطالعات و انديشه 11ماده 

ار تش. اما بايد توجه داشت که انگفته استها سخني نحق آزادي بيان نام برده است و از آزادي جستجوي اطالعات و انديشه

کند که افراد در جستجوي خود براي پيدا کردن اطالعات و ها زماني معناي واقعي پيدا ميو انتقال اطالعات و انديشه

و نظر( و  )حق داشتن عقيده که عقيده و نظر مختص به خود را داشته باشدفرد براي آن ها با موانعي روبه رو نشوند.انديشه

در تبادل  ها هستند کهها دارد. اين اطالعات و انديشهمبرمي به يافتن اطالعات و انديشهنياز  ،از حق آزادي بيان منتفع شود

 1شوند.گيري عقيده و بيان ميستد آزاد بين اذهان باعث شکل و و داد

                                                 
5. Human Rights Committee, General Comment no. 31, para 17. 

 ميثاق حقوق مدني و سياسي. 11ماده  .6
7. Human Rights Committee, General Comment no. 31, para 7. 
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شده در همنشيني هميشگي با آزادي جستجو، دريافت و انتقال اطالعات دارد. تفسيرهاي ارائه ،بنابراين آزادي بيان

دهندة آن است که حق آزادي بيان در بردارنده حق جستجوي اطالعات کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نشان 11ماده مورد 

 1کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نام برده نشده است. 11باشد، هر چند که از اين حق صراحتاً در ماده نيز مي

 

 قلمرو حق جستجو و دريافت اطالعات. 2-1-1

هاي جستجو، دريافت و انتقال اطالعات در پيرامون آن قرار ادي بيان يک حق مرکزي است که حقتوان گفت حق آزمي

ه تکنولوژي انگيز در عرصهاي شگفتکنند. حتي با گذشت زمان و ايجاد پيشرفتدارند و زمينه را براي تحقق آن فراهم مي

ه ده است. اما با توجه بشح و روشني مشخص ننحو صرياطالعات و ارتباطات، قلمرو حق جستجو و دريافت اطالعات به

 اطالعات را بردارنده موارد زير دانست: توان حق جستجو و دريافتالمللي در مورد اين حق مياسناد بين

کند دست پيدا کند. موضوع اين ( هر کسي حق دارد به اطالعات مربوط به هر موضوعي که خود انتخاب مي1

د به کار رفته در اسنا «اطالعات»ز اطالعات علمي، ادبي، هنري و... را شامل شود. عبارت تواند طيف وسيعي ااطالعات مي

 اعالميه حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي معنايي عام دارد. 11حقوق بشري مانند ماده 

امل شود را شميرائه اها هاي مختلفي که اطالعات از طريق آن( حق جستجو و دريافت اطالعات، دسترسي به قالب1

ميثاق مدني و سياسي نيز تصريح دارد به  11هاي هنري. ماده د مانند کتاب، فايل کامپيوتري، فيلم، صدا و قالبشومي

 هاي هنري و به هر وسيله دلخواه.دسترسي به اطالعات در هر شکل شفاهي، کتبي و چاپي يا قالب

شود مانند فراهم بودن براي به دست آوردن اطالعات نيز مي( حق جستجو و دريافت اطالعات، شامل رفع موانع 8

تکنولوژي ارتباطات و اطالعات الزم براي به دست آوردن اطالعات از طريق اينترنت، آزادي مسافرت براي به دست 

 11ي.ژورناليست هايآوري اخبار و گزارشها و سمينارها و يا جمعآوردن اطالعات، از طريق تحصيل، شرکت در کنفرانس

 نهد.حق جستجو و دريافت اطالعات طبق اعالميه حقوق بشر و ميثاق حتي موانعي همچون مرزها را نيز پشت سر مي

 

 ها در قبال حق جستجو و دريافت اطالعاتتکاليف دولت. 3-1-1

ار داد: توان در دو سطح مورد مطالعه قرها در مورد حق جستجو و دريافت اطالعات را ميطور کلي تعهدات دولتبه

 المللي.ها در قبال جامعه بينتعهد دولتو  تعهدات دولت در قبال افراد خود،

عنوان دارندگان حق اشاره کرده است. هاي عضو در قبال افراد بهميثاق حقوق مدني سياسي به تعهدات دولت 1ماده 

حقوقي است و اين امر ناشي از آن است هاي عضو داراي نفع عالوه بر اين هر دولت عضو در اجراي تعهدات ساير دولت

مقدمه ميثاق آمده است تعهدي  1در بند  11که قواعد مربوط به حقوق اساسي انسان، تعهداتي در قبال همگان هستند.

جود ها، وهاي  اساسي و رعايت آنبرخواسته از منشور ملل متعهد در مورد پيشبرد احترام جهاني به حقوق بشر و آزادي

 دارد.

                                                 
1. Loukis G. Loucaides, Essays on the Developing Law of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 

p. 19.  
11. Ibid. p. 5. 

11. Human Rights Committe, General Comment no. 31. 
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ار ادبي و ها در قالب آثالمللي اطالعات و انديشهخصوص گردش بينها و بهل واقعيت وابستگي متقابل ملتبه دلي

لي و ،بسا ممکن است اقدامات يک دولت در درون سرزمين خود ناقض حقوق افراد واقع در آن سرزمين نباشدچه ،هنري

 از حقوق بشر متأثر سازد.مندي افراد واقع در سرزمين دولت ديگر را همين اقدامات بهره

 

 دانش و حق جستجو و دريافت اطالعات. 4-1-1

افکار بيان  د که بهندارنيز برخور حق، همگان از اين رو شودکس نبايد براي بيان افکار خود با مانعي روبهکه هيچمچنانه

ارزيابي و  و بدل، مقايسه، نقدد. براي رسيدن به دانش، اطالعات بايد رد و نشده توسط ديگران نيز دسترسي داشته باش

تضمين الزم براي تحقق آزادي بيان و آزادي  ،که يک جامعه اطالعاتي جهاني وجود داشته باشدجذب شوند. در صورتي

اي است که افراد براي دسترسي به اطالعات در آن با مانع روبه تحقيقات علمي وجود دارد. جامعه اطالعاتي جهاني جامعه

طور طور مناسب براي همه امکان دسترسي به اطالعات بهفراهم بودن امکانات تکنولوژي اطالعات بهرو نيستند و با 

 11اي فراهم است.منصفانه

 بايد امکان دسترسي به منابع اطالعاتي ،و مناسب باشندواقعي  که اطالعات ارائه شده در جامعه اطالعاتي،براي اين

 دايي امکان مقايسه و نقد اطالعات ارائه شده وجود داشته باشد.مختلف وجود داشته باشد تا در فضايي چندص

 

 حق مشارکت در زندگي عمومي و دسترسي به دانش. 1-2

 

 حق مشارکت در زندگي عمومي .1-1-2

نحو مستقيم و يا با هرکس حق دارد در ادارة امور عمومي کشور خود به»دارد: مقرر مي اعالميه جهاني حقوق بشر 11ماده 

ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز حق مشارکت در ادارة  15ماده «. کند شرکت کندنمايندگاني که آزادانه انتخاب مياسطه و

 عنوان يک حق بشري شناسايي کرده است. عمومي کشور را به

توان مشارکت پس مي 18گيري و اعمال تصميم براي کل جامعه توسط حکومت باشدمعناي تصميم اگر سياست به

روندان زيادي از شه تعداد ادرة امور عمومي را مشارکت سياسي ناميد. مشارکت سياسي به معني فرصت پرداختنمردم در 

ة مسرچش ،کراتيکوسي است. مشارکت افراد در اداره امور عمومي در نظام دماهاي الزم دموکردر امور سياسي از شرط

ومت است حک ي برايتوان گفت  دموکراسي روشمياصلي مشروعيت سياسي است. در يک تعريف ساده از دموکراسي 

 قدرت را براي مدتي معين ،که در آن حزب يا گروه حاکم منتخب مردم است و بر اساس انتخابات آزاد، رقابتي و منظم

  11کند.گيرد و در جهت اهداف اعالم شدة خود اعمال ميبه دست مي

 

 مشارکت و آگاهي. 2-1-2

                                                 
11.Toward Knowledge Societies, UNESCO world report 2005, p. 28. at: www.unesco.org/publications.  

 .11، ص 1811، نگاه معاصر، تهران، ، آموزش دانش سياسي. حسين بشيريه18 

 .11، ص 1811، نگاه معاصر، تهران، گذار به دموکراسيحسين بشيريه،  .11 



شود، اما وجود فرصت مشارکت در فرآيند سياسي براي ه باعث ايجاد دموکراسي نمينفسهرچند مشارکت همگاني في 

ترين شکل مشارکت سياسي در هر عادي ،امري ضروري براي هر دموکراسي است. رأي دادن ،شهروندان متوسط

ها وکراسيمهاي متعارف مشارکت سياسي که در همه دتوان بين شکلدموکراسي است اما يگانه شکل مشارکت نيست. مي

ل ئرف مشارکت سياسي نظير تحريم و تظاهرات که گاه ممکن است غيرقانوني باشند تمايز قااهاي نامتعو شکل ،اندقانوني

 سياسي، همکاري با ديگران هشرکت در مبارز :هاي متعارف مشارکت سياسي عالوه بر رأي دادن عبارتند ازشد. شکل

توجه  ها به مسائل موردبراي حل مسائل محلي و کوشش براي تحت تأثير قرار دادن سياستمداران و جلب کردن توجه آن

 برداريهاي سياسي براي کسب مشروعيت و تداوم حيات خود از برچسب دموکراسي بهرههمة نظامامروزه  15اشخاص.

 16شوند. مشروعيتي مييا  کراتيک مدعي چنين حقانيتوهاي سياسي دمادکنند و با ايجاد بعضي از نهمي

البته بايد توجه داشت که هميشه دموکراسي با چهرة گشاده و آغوش باز مواجه نبوده و همواره در طول تاريخ انتقادات 

ه از داند کنادان ميکراسي را حکومت مردمي وبسياري از آن شده است. از جمله منتقدان دموکراسي افالطون است او دم

زيرا حکومت دموکراسي چيزهايي را به مردم ؛ خورندراحتي فريب حکومت را مي اند و بهي نبردهئفضائل و اعتدال بو

الب تأمالتي در باب انق»برک در کتاب  ، ادموندها پس از افالطونهاست نه مورد نيازشان. قرنگويد که مورد عالقة آنمي

و حکمت  اي است که از عقلتوده اءکند زيرا مبتني بر آرآورترين نوع حکومت توصيف ميرا شرم دموکراسي ،«در فرانسه

  17بهره است.بي

ه اين و ب دهن دموکراسي متوجه خطري که ناآگاهي مردم براي دموکراسي دارد شااين انتقادات باعث شد تا طرفدار

 ،مردم آگاه باعث تداوم دموکراسي هستند زيرا با هوشياري .نتيجه برسند که مشارکت بايد از روي آگاهي باشد نه جهل

روست که امروزه متفکران از معيارهايي براي سنجش دموکراسي استفاده اعمال منتخبان خود را زيرنظر دارند. از اين

 رانينظصاحب . يکي ازشودت، معيار برخورداري از دموکراسي محسوب نميکنند و صرف شرکت مردم در انتخابامي

براي  ،«دموکراسي و منتقدانش»او در کتاب  .رابرت دال است ،که براي سنجش دموکراسي معيارهايي را ارائه داده است

 ؛. درک و فهم روشنگرانه8 ؛. مشارکت مؤثر1 ؛. برابري رأي1 هاي دموکراتيک پنج ضابطه را ارائه کرده است:سنجش نظام

 11.فراگيري . شمول و5 ؛. کنترل برنامه و دستور کار سياسي1

 توانند اين اطالعات را به دست بياورند: مردم از دو طريق مي ،در يک نظام دموکراتيک

زيرا بخش عمدة اطالعات و  ؛هاي همگاني در دموکراسي جديد نقشي حياتي دارندههمگاني آزاد: رسان هايا( رسانه

بينند يون ميصفحه تلويز در چهاز آن ،گيرندهاي آنان تصميم ميبرداشتي که شهروندان بر پايه آن دربارة رهبران و سياست

که بر اين باورند  پردازان دموکراسيرو نظريهاز اين 11گيرد.شنوند نشأت ميخوانند يا از راديو ميو يا در روزنامه مي

نه که گوهاي همگاني هم واقعيت رويدادهاي اصلي سياسي را آنتر باشد که رسانهتواند کاميابگاه ميسي آندموکرا

                                                 
 .1111، ص1818کامران فاني و ديگران، وزارت امور خارجه، تهران، ، ترجمه دموکراسي المعارفدايرة ،سيمور مارتين ليپست .15 

 .161همان، ص  .16 

 .118-111، پيشين، صص، آموزش دانش سياسي. حسين بشريه17 
11. R. A. Dahl, Democracy and it's Critics, Yale University Press, London, 1989, pp. 220-222. 

 .187. ص 1816، شماره، نامه مفيد، «زم آزادي اطالعاتمفهوم مباني و لوا»باقر انصاري،  .11



و نقد  و نظريات ءو هم عرصة آزادي براي برخورد آرا ،اي منعکس کنند که براي مردم عادي قابل فهم باشدهست به شيوه

 11سياسي باشند.

ه از ک مند اين امر هستندبتوانند آگاهانه در اداره عمومي شرکت کنند نيازکه سازي دولت: مردم براي اين( شفاف1

شود. در صورتي مردم از طريق دسترسي مردم به اسناد و مدارک دولتي محقق مي مهم عملکرد دولت آگاه شوند و اين

ک تصميم داليل اتخاذ ي و هاها، فرآيندالعمل مناسبي داشته باشند که از برنامهتوانند نسبت به عملکرد دولت عکسمي

 11.توسط دولت آگاه باشند

 

 آزادي اطالعات. 3-1-2

رود. آزادي آزادي اطالعات اصطالحي است که براي دسترسي به اطالعات موجود در مؤسسات عمومي به کار مي

ي که به اطالعاتتوانند موجب اين حق مردم ميعنوان يک حق شناسايي شده است و بهاطالعات در بسياري از کشورها به

شوند دسترسي داشته باشند و آن مؤسسه تنها بر مبناي داليل احصا شده سسات عمومي و گاه خصوصي نگهداري ميؤدر م

 11تواند درخواست افراد را براي دسترسي به اطالعات رد کند.و مشخص مي

از به ني متقن، ن براي داشتن عقيدهبه هر حال انسا توان گفتمي در مورد ارتباط حق آزادي اطالعات وحق آزادي بيان

ا آزادي اطالعات ب جا آزادياي سياسي باشد. تا اينمذهبي، فلسفي و يا عقيده ايهعقيدد تواناطالعات دارد. اين عقيده مي

آزادي بيان وجود دارد که  اما دو تفاوت عمده بين آزادي اطالعات و ؛بيان ارتباطي نزديک دارد و بخشي از آن است

 ند از:عبارت

ک عنوان يزيرا حق آزادي بيان به ؛حق آزادي اطالعات فراتر از آزادي بيان است هتوان گفت دايراز طرف ديگر مي( 1

يز ها نشود و آنمختص افراد انساني است در حالي که حق آزادي اطالعات شامل مطبوعات نيز مي ،حق مدني و سياسي

 اسناد دولتي برخوردارند. مانند شهروندان از حق دسترسي به اطالعات و

گيرد، اما در تمام انواع اطالعات را در برمي ،شوددريافت اطالعات که از حق آزادي بيان ناشي مي و حق جستجو( 1

نظر از شکل ذخيره و نگهداري )سند، تمام سوابق، اسناد و مدارکي است که صرف ،«اطالعات»آزادي اطالعات منظور از 

واحد دولتي  نظر از تاريخ توليد در يکآن و صرف هکه منبع توليدکنندنظر از اينغيره( و صرف ونوار، ضبط الکترونيکي 

 18شود.نگهداري مي

 هاي  موضوع حق اطالعات عبارتند از: نهاد

نند نيز کالف( مؤسسات و نهادهاي دولتي که اين نهادها شامل صنايع ملي و مؤسساتي که از بودجه دولتي استفاده مي

 د. شومي

که به دليل تفويض اختيار از جانب دولت يا هر دليل ديگري ارائه دهندة هاي  خصوصي در صورتيب( مؤسسات و سازمان

که افشاي اطالعاتي که در اختيار مؤسسات خصوصي است بتواند در خدمات عمومي باشند. عالوه بر اين در صورتي
                                                 

 .765. ليپست، پيشين، ص 11 

11. M. Toby, The Public's Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, Article 19, London, 

1999, Preface, aa: www. article 19.org/. 
11. Ibid. 

18. Mendel, op. cit. 



حيط )براي مثال در مسائل م نافع عمومي کمک کندمطر صدمه به پيشگيري از ورود لطمه به منافع عمومي يا در کاهش خ

 11شوند.مشمول آزادي اطالعات مي، زيستي(

مين براي مثال کميسيون آفريقايي حقوق مردم در سي و دو ؛اندرفتهتر پيش البته برخي از قوانين آزادي اطالعات بسيار

خود بيان داشته  1ان تصويب کرده است. اين اعالميه در ماده اي در مورد اصول آزادي بياعالميه 1111جلسه خود در سال 

 که اين اطالعات برايکس حق دسترسي به اطالعاتي را که در دست نهادهاي خصوصي است دارد، در صورتي هر»است: 

 15.«اعمال حمايت از هر يک از حقوق ضروري باشند

 خوردقانون اساسي آفريقاي جنوبي نيز به چشم مي 81هاي خصوصي در ماده حق اطالعات به اطالعات نهاديافتن  وسعت

 که اينهر کس حق دسترسي به اطالعاتي را که در دست ديگري است دارد، در صورتي»: مقرر شده است جا کهآن

 16.«اطالعات براي حمايت يا اجراي يک حق ضروري باشند

  

 آزادي اطالعات و دسترسي به دانش .4-1-2

به  شوند يا با کمک مالي مستقيم و غيرمستقيم دولتمي و فني توسط مؤسسات دولتي انجام ميهاي علبسياري از پژوهش

هاي بخشي از اطالعات و اسناد و مدارک دولتي اطالعات و دادهدين ترتيب، شوند. بانجام مي ،مؤسسات خصوصي

مستلزم فراهم بودن امکان دسترسي دانشمندان به اين  ،ند علمي و فني هستند. بنابراين تأمين حق آزادي اطالعاتمارزش

فني و قانوني مناسب براي تأمين دسترسي عمومي  هايزمينه ،رو امروزه در کشورهاي مختلفشود. از ايناطالعات نيز مي

ريکا مها، اطالعات و نتايج ناشي از تحقيقات صورت گرفته با بودجه دولتي فراهم شده است. براي مثال در آبه داده

گونه اطالعات شوند. از طرف ديگر اينطور باز به اشتراک گذاشته ميهاي تحقيقاتي دولتي در يک مخزن عمومي بهپروژه

 17شوند زيرا متعلق به حوزه عمومي هستند.از طريق مالکيت فکري حمايت نمي

مقررات حقوق مالکيت فکري و يا تي است که اها و اطالعاصطالح حوزه عمومي در حقوق به معناي منابعي از داده

ها توانند بدون نياز به گرفتن مجوز از آنکنند و در نتيجه عموم ميها را محدود نمياستفاده از آن ،هاي حقوقي ديگررژيم

 هستند:  کها و اطالعاتي که داخل در تعريف حوزه عمومي هستند به دو گروه قابل تفکيداده 11مند شوند.بهره

 ها و اطالعات خودشوند. اين نوع دادهها حمايت نميه توسط حقوق مالکيت فکري و يا ساير محدوديت( اطالعاتي ک1

 شوند: به سه دسته تقسيم مي

                                                 
11. Ibid. 

15. Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, African Commission on Human and Peoples' 

Rights, 2002, Article IV. 
16. T. Mendel, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, Macro Graphics Pvt. Ltd., 2003, p.70. 

17. The Role of Scientific and Technical Data  and Information in the   Public Domain: Proceeding of a Symposium, 

Steering Committee on the Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain Office of 

International Scientific and Technical Information Programs National Academies Press Washington, D.C, 2003, 

aa:www.nap.edu/catalog/10785.html, pp. 3-9 
11. Ibid. 



ت پوشش ها را تحتواند آنها نميدليل ماهيت خاص منبع توليدکنندة آنالف( اطالعاتي که حقوق مالکيت فکري به

هاي ند اطالعات توليدشده توسط بخش دولتي و يا توليدشده با هزينه و کمکمان ؛ها حمايت کندخود درآورد و از آن

 مالي دولتي.

در  ،تشدن مدت حمايعلت سپرياما به ،شدن توسط حقوق مالکيت فکري را دارندب( اطالعاتي که قابليت حمايت

باشد که لف ميؤبعد از حيات مسال  ، سياند. براي مثال در ايران دوره حمايت از حقوق مؤلفانحوزه عمومي وارد شده

 شود.حوزه عمومي وارد مي به اثر ،بعد از سپري شدن اين مدت

وليد گيرد. براي مثال ايده تاز يک اثري که تحت حمايت حقوق مالکيت فکري قرار مي ،ج( اجزاء غير قابل حمايت

 قابل حمايت توسط مالکيت فکري نيست. ،يک اثر برخالف خود اثر

 ؛انداما بر اساس مقررات از حمايت خارج شده ،توسط حقوق مالکيت فکري برخودارند از قابليت حمايت ( اطالعاتي که1

مانند استفاده از آثار تحت حمايت حقوق مؤلفين براي اهداف آموزشي به موجب قانون بالمانع است و نياز به گرفتن مجوز 

 از صاحب اثر ندارد.

ايد حوزه عمومي هستند و ب ءگيرند و جزولتي در دسته اول بند الف قرار ميهاي  دنتايج حاصل از تحقيقات و پروژه

 توان داليل زير را ارائه داد: در دسترس عموم باشند. براي اثبات اين گزاره مي

 نيازي به آن ندارند که با اعطاي ،گذاران و ناشران بخش خصوصيهاي حکومتي برخالف مؤلفان و سرمايهنهاد (الف

 آورند؛ دستد را بهانگيزة الزم براي ادامة فعاليت خو ،شودها توليد مينها و اطالعاتي که توسط آنه به دادهحقوق مالکا

ها و اطالعات پژوهشي، بر اساس صالحيت خود و تکليفي که در آوري دادهها وظايف خود را در خصوص جمعزيرا آن

 و نه با انگيزة دستيابي به مالکيت فکري.دهند خصوص ارائه خدمات عمومي برعهده دارند انجام مي

داخت دهندگان يعني مردم پرهاي الزم قبالً به وسيله مالياتشود هزينه( در مورد اطالعاتي که توسط دولت تهيه ميب

ا ها رنهاي توليد آگيرد که هزينهبه شهرونداني تعلق مي ،توان ادعا کرد که حقوق ناشي از آن اطالعاتشده است. لذا مي

 اند.پرداخت کرده

هاي ترنت، منافع زيادي نظير رفاه اجتماعي و تحقق ارزشنها و اطالعات حکومتي از طريق اي( با انتشار و اشاعة دادهج

 شود.يهاي مالکيت فکري ناشي مشوند که فراتر از منافع اقتصادي است که از اعمال حمايتآموزشي، فرهنگي تأمين مي

گاهي است و آ مستلزم داشتنِ ،حق بشري مشارکت در اداره امور عموميتوان گفت فته ميگبا توجه به مباحث پيش

د آزادانه به اطالعات دولتي دسترسي داشته باشند. دسترسي به اطالعات و نبتوان مبراي داشتن آگاهي الزم است که مرد

اي ژهعرصه علم و دانش نيز از اهميت وي عنوان يک ابزار براي تحقق دموکراسي و شفافيت دولت دراسناد مدارک دولتي به

هاي دولتي و يا با کمک دولت هاي علمي در هر جامعه از سوي دستگاهاي از فعاليتبرخوردار است. زيرا بخش عمده

 باشد. ارزشي براي رشد علم و دانش مي ها به معناي دسترسي به منبع باگيرد که دسترسي به آنانجام مي

 تواندحاصل از اقدامات دولتي داخل در حوزه عمومي هستند و مالکيت فکري نمي عات علميِاطال ،عالوه بر اين 

 مکلف به توجيه ،تامتقاضي اطالع ،را براي دانشمندان و محققان محدود کند. در حق آزادي اطالعات دسترسي به آن

اقدام خود براي دسترسي به اطالعات نيست. محدوديت قابل اعمال در مورد اين اطالعات علمي از نوع همان 

بارتند ها عتوان براي دسترسي مردم به ساير اسناد و مدارک دولتي قائل شد که برخي از آنهايي است که ميمحدوديت

بودن اطالعات، امنيت عمومي، جلوگيري از انحراف تحقيقات راجع به  از: احترام به زندگي خصوصي افراد، محرمانه



که متوجه شوند اطالعات درخواست شده جرايم. مؤسسات عمومي بايد اطالعات درخواستي را به متقاضي بدهند مگر آن

 11شوند. بينين پيشصورت روشن و صريح در قانودر قلمرو نظام محدود استثناها قرار دارند. از اين رو استثناها بايد به

 

 فرهنگي و اجتماعي ،الزمه تحقق حقوق اقتصادي ،دسترسي به دانش. 2
تر جامعه خواسته شد تا براي حمايت از افراد ضعيف هادولتاز اجتماعي و فرهنگي  ،اقتصادي مقرن بيستم با اعال لدر اواي

گي به اجتماعي و فرهن ،حقوق اقتصادي اتخاذ کنند. حمايتي يداري اقداماتهاي ناشي از رشد سرمايهعدالتيدر برابر بي

به فراهم بودن  مندتحقق اين حقوق نياز 81 حقوق مدني سياسي براي حفظ کرامت انسان مهم و ضروري هستند. ةانداز

تحقق اين  توانند برايهاي اقتصادي مختلف در سطوح متفاوتي ميهاي مختلف با تواناييکه دولت است امکانات خاصي

 ياند که در سيرها موظف شدهاجتماعي و فرهنگي دولت ،ميثاق حقوق اقتصادي 1بنا به ماده  ،رواقدام کنند. از اين حقوق

ل کامل اين به نحوي که اعما ،کار ببرندتکاملي تالش خود را براي بهبود شرايط و امکانات الزم براي تحقق اين حقوق به

  81.دزن هانه عدم وجود امکانات از انجام تعهدات حقوق بشري خود سر بازتواند به بهيچ دولتي نمي. حقوق ممکن شود

ها امات دولتاقد. کنندها بار ميعنوان حقوق بشر تعهداتي همگاني را بر دولتاجتماعي و فرهنگي به ،حقوق اقتصادي

ماده  1د ها بر اساس بندولت. در حوزه داخلي براي تحقق اين حقوق نبايد منجر به نقض حقوق بشر در ساير کشورها شود

هاي فني با هم در جهت تحقق اين حقوق هستند. در ادامه فرهنگي متعهد به همکاري و اجتماعي ،ميثاق حقوق اقتصادي 1

ها در اين تر به رابطه نسل دوم حقوق بشر )حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي( با دسترسي به دانش و تعهدات دولتبيش

  پردازيم.حوزه مي

 

 حق مشارکت در زندگي فرهنگي و دسترسي به دانش. 1-2

 

 حق مشارکت در زندگي فرهنگي. 1-1-2

 17ماده  1المللي حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است بر اساس بند حق مشارکت در زندگي فرهنگي در اسناد بين

ها اين حق در ميثاق حقوق در زندگي اجتماعي شرکت کند. بعد «آزادانه»اعالميه جهاني حقوق بشر هر کس حق دارد 

گي نامه يونسکو در مورد مشارکت در حيات فرهندر توصيه. اجتماعي و فرهنگي نيز مورد شناسايي قرار گرفت، اقتصادي

دانشي که  ر واست  فرهنگ صرفاً انباشتي از آثا مقرر شده نامههستيم. در اين توصيهمواجه  با مفهوم وسيعي از فرهنگ

 دهند نيست و نيز محدود به آثار هنرياند و در اختيار ديگران قرار ميآوري و حفظ کردهاي از نخبگان توليد، جمعطبقه

 81گردد.و علوم انساني نمي

                                                 
11. Role oF Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain, op. cit., p. 158. 

81 . Jack Donnelly, International Human Rights, London, Westview Press, 1993, pp. 19-38. 

81. See Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No.12.   
81. UNESCO Recommendation on Participation by the People at large in Cultural life and Their Contribution to 

It, 1976. 



ي کند. از اين نظر آزاداند که جامعه بشري را از جمع حيوانات جدا ميبرخي نيز حيات فرهنگي را هر چيزي دانسته

ن، آزادي دين، آزادي تشکل، حق تعيين سرنوشت، حق آموزش، حق دسترسي به اطالعات، حق انتخاب هويت و حق بيا

 88گيرند.استفاده از زبان انتخابي خود همگي تحت عنوان حقوق فرهنگي قرار مي

 :زا بنابراين حق مشارکت در حيات فرهنگي شامل مشارکت در تمام دستاوردهاي زندگي بشري است که عبارتند

ت از جايگاه خاصي برخوردار است. مشارک ،ع فرهنگموس دانش بشري نيز در معناي .علوم انساني و غيره علم، هنر، ادبيات،

. مشارکت در فرهنگ به معناي نقش داشتن در توليد آثار 1که عبارتند از:  دهددر فرهنگ در دو بعد خود را نشان مي

 اند.چه که ديگران توليد و عرضه کردهمندي از آنگ به معناي بهره. مشارکت در فرهن1؛ جديد و گسترش فرهنگ

 

 عنوان توليد کننده. مشارکت به1-1-1-2

ي است که اهاي عينيفرصت «مشارکت در حيات فرهنگي»منظور از  است، نامه يونسکو آمدهچه در توصيهبا توجه به آن

گيرند، تا به اين وسيله افراد بتوانند آزادانه مکنونات خويش را ابراز دارند، ارتباط برقرار سازند و در اختيار همگان قرار مي

 81هاي خالق دست بزنند.با هدف توسعة کامل شخصيت خود و پيشرفت فرهنگي جامعه به فعاليت

ر دسترسي آزاد و برابر به دانش بشري است. د ،د در اختيار همه قرار داشته باشداي که بايهاي عينييکي از فرصت

ج علم و که حفظ و توسعه و تروي شده استکيد أفرهنگي نيز بر اين امر ت و اجتماعي ،ميثاق حقوق اقتصادي 15ماده  1بند 

 هر»وق بشر بيان شده است که: اعالميه حق 17فرهنگ الزمه تحقق حق مشارکت در زندگي فرهنگي است. در متن ماده 

بنا  «نهآزادا» کلمه ،نويس اعالميهپيشتهيه در زمان «. در زندگي فرهنگي اجتماعي شرکت کند «آزادانه »کس حق دارد 

ي، هر کس حق دارد در زندگي فرهنگ»استدالل او اين بود که عبارت  .به پيشنهاد نماينده کشور پرو به ماده اضافه شد

اي که بدون آن هيچ کافي نيست، بلکه عالوه بر آن وجود سطحي از آزادي« تماعي مشارکت کندهنري، علمي و اج

 85زند نيز براي تحقق مشارکت ضروري است.خالقيت با ارزشي از انسان سر نمي

 

 مندي از توليد ديگران. مشارکت در فرهنگ به معناي بهره2-1-1-2

طور ه بهاست ک ايهاي عينيشامل فرصت ،يونسکو آمده نامهدر توصيهچه که اين بعد از مشارکت در فرهنگ بنا به آن

خاص با ايجاد شرايط اجتماعي و اقتصادي مناسب در اختيار همگان قرار دارد تا آزادانه به کسب اطالعات آموزشي، 

 1که در ادامه بند  چهبا توجه به آن 86هاي فرهنگي و اموال فرهنگي بپردازند.عملي، دانش و فهم و برخورداري از ارزش

                                                 
88. Ragnar Adasteinsson, Pall Tborballson, "article27 in "The Universal Declaration of Human Rights: A 

Common Standard of achievment", Gudmundur Alfredsson, Asbjørn Eide, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, 

p. 575. 
81. UNESCO Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it, 

1976. 
85. Johannes Morsink, the Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent, University 

of Pennsylvania Press, 1999, p.219. 
86. UNESCO Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it, 

1976. 



هاي مندشدن از پيشرفتشرکت در زندگي فرهنگي با بهره ،فرهنگي آمده و اجتماعي ،ميثاق حقوق اقتصادي 15 ماده

 است.  متالزم با يکديگر علمي و منافع آن

 

 هاي علمي و کاربرد آن و دسترسي به دانشمندي از منافع پيشرفتحق بهره . 2-2
 

 و کاربرد آن يهاي علميشرفتاز منافع پ يمندحق بهره. 1-2-2

 17مندي از منافع علمي و کاربردهاي آن مورد شناسايي قرار گرفته است. ماده در اسناد حقوق بشر حق هر انساني در بهره

از فنون و هنرها منتفع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم  .1هر کس حق دارد »گويد: اعالميه حقوق بشر مي

کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را در امور »گويد: ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي مي 15ماده «. باشد

 «.هاي علمي و کاربردهاي آن...مند شدن از پيشرفتبهره .1شناسد... ذيل به رسميت مي

نيز  «هاي  علميدر پيشرفت سهيم شدن»از ،«هاي علميحق سهيم شدن در منافع پيشرفت"اعالميه عالوه بر  17در ماده 

 است.شده سخن 

 

 هاي علممندي از منافع ناشي از پيشرفتتأمين حق بهره .3-2

دارد. تعهد  اي نزديکهاي علمي با دسترسي آزادانه به دانش رابطهمندي از منافع ناشي از پيشرفتروشن است که حق بهره

و اظهار يونسک يندهنما يهاعالم 17ماده  ينتدو ياندر جرها بر جلوگيري از ايجاد مانع و رفع موانع اين دسترسي است. دولت

 يکه برا يخصوصاً دانش باشد.ي نيز ميانتشار دانش علم شامل يعلم هاييشرفتاز پ ياز منافع ناش يبرخوردار»: داشت

 رينبهت يزندگ ينداردهااباال بردن است يها و براهماهنگ بر دولت يراتثأرزه با تعصب، تروشن کردن ذهن انسان و مبا

زيست هاي علمي در جهت منافع عمومي، حفظ ميراث بشري، توسعه محيطتضمين کاربرد پيشرفت. دهدابزار را ارائه مي

علمي و  يري از استفاده از پيشرفتهاي گسترش اطالعات مربوط به پيشرفت علمي، جلوگسالم و پاک، ايجاد زيرساخت

 87.«مندي از تمام حقوق بشري از جمله حق حيات و بهداشت منافات دارندفني براي مقاصدي که با بهره

شود که در ساية تبادل و دسترسي آزادانه به دانش اين هاي علمي در صورتي محقق ميمندي از پيشرفتحق بهره

هاي مناسب ارائه شوند. تنها در اين صورت است که همه نيازهاي تمام بشريت راه حلها ادامه يابند و متانسب با پيشرفت

ند. شومند ميها بهرهنيافتگي از اين پيشرفتيافتگي و توسعهيا توسعه مردم جهان بدون تبعيض از لحاظ مليت و قوميت و

 اگر دانش در يک قلمرو جغرافيايي محصور باشد. 

 

 به دانشحق آموزش و دسترسي .4-2

 

 حق بر آموزش. 1-4-2

                                                 
87. CESCR revised general guid lines regarding the form and content of reports to be submitted by states 11rticle 

under 11rticles 16 and 17 of the international convention on ESCR. 



سيون نکنوا 11ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ماده  18اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده  16به موجب ماده 

زيرا هم  ؛يک حق بشري است که در نظام حقوق بشر از اهميت خاصي برخوردار است ،حقوق کودک حق بر آموزش

 خود از حقوق اساسي بشري است و هم براي تحقق ساير حقوق بشر، تأمين حق آموزش ضروري است. 

نقش دسترسي به دانش جديد و دستاوردهاي علمي براي  متوسطه و آموزش عالي،ـ  از ميان دو سطح آموزشي ابتدايي

هاي حق آموزش در اسناد عنوان يکي از پايهتر است. آموزش عالي بهادامه حيات علمي در حوزه آموزش عالي پررنگ

عنوان به طور مساويحقوق بشري مورد توجه قرار گرفته است. اعالميه حقوق بشر بر فراهم بودن آموزش عالي براي همه به

 81کند.يک حق بشري تأکيد مي

 

 آموزش عالي و دسترسي به دانش .2-4-2

 توان گفت:ورد دانش گفته شد در مورد ارتباط بين دانش و آموزش ميحال در مهب چه تااز آن

 ؛از ميراث مشترک بشريت است ي( دانش جهاني است و بخش1 

 ؛( اما توسعه و حفظ دانش مستلزم آن است که افراد در سراسر جهان در توسعه آن نقش داشته باشند1

ر آفريني کنند و راه جديدي را براي بهتتوانند در توسعه دانش نقشميروز ي تحصيالت عالي و بهااز طرفي افراد دار (8

 ؛شدن زندگي بشر بيابند

لفي شود. دسترسي به منابع از طرق مخت( اين مهم نيز از طريق دسترسي وسيع به منابع آموزشي در سطح جهاني محقق مي1

 81ر است.مانند انتقال دانشجو، دسترسي به اساتيد و تحقيقات جديد امکان پذي

نتيجه گرفت که يک رابطة دو طرفه بين حق آموزش و دسترسي آزادانه به دانش وجود دارد. از چنين  توانبنابراين مي

 ،يک طرف دانش براي رشد خود به افراد آموزش ديده نياز دارد و از طرف ديگر براي تحقق آموزشي مفيد و ارزشمند

اشد. در بيان ضرورت دسترسي آزادانه به دانش براي آموزش عالي فقط به بايد امکان دسترسي آزادانه به دانش فراهم ب

 پردازيم.کادميک ميآبحث آزادي 
 

 . آزادي آکادميک و موانع آن3-4-2
صورت فردي يا گروهي در دنبال کردن دانش، افکار، و آزادي آکادميک به اين معناست که اعضاي جامعه علمي به

گو، توليد گفت هاي مختلفي مانند تحقيقات، آموزش، مطالعه،ند. اين آزادي بايد در حوزهها آزاد باشانتقال آن گسترش و

اولين  ،کوفي عنان ،دبير کل وقت سازمان ملل به دعوت 1115در سال  11محصول، خالقيت و نوآوري وجود داشته باشد.

اه گرد هم دانشگ چهلدان از بيش از هاي جهان تشکيل شد. در اين کنفرانس رؤسا و استادانشگاه يکنفرانس جهاني رؤسا

آزادي آکادميک عبارت است از آزادي در انجام تحقيقات، »ف شد: يآمدند. در اين کنفرانس آزادي آکادميک چنين تعر

                                                 
 .1، بند 16. اعالميه جهاني حقوق بشر، ماده 81 

81. UNESCO Recommendation on the Recognition of Studies and Qualification in Higher Education, UNESCO 

General Conference, UNESCO, Paris, 1993. 
11. CESCR, General comment no. 13, paragraph 13. 



گونه مداخله خارجي و بر طبق قواعد و استانداردهايي که ابي به حقيقت و آگاهي بدون هيچيآموزش و بيان در جهت دست

 11«بودن است. اقتضاي دانشمند

ها و شرايط مختلفي بايد محقق شود. يکي از مواردي که براي پيگيري آزادانه زمينه ،براي تحقق آزادي آکادميک

 که دستاوردهاي جديد دانش در دسترسهاي علمي ضروري است دسترسي آزادانه به منابع دانش است. در صورتيفعاليت

ها و تحقيقات آکادميک وجود ندارد. بنابراين آزادي آکادميک مستلزم آن يتدانشمندان نباشد امکان انجام آزادانه فعال

 11عنوان يک کاالي عمومي ديده شود و نه کاالي خصوصي.است که دانش در درجه اول به

هايي براي دسترسي محدوديت 11و حق مؤلف 18حق ثبت اختراع بدر مورد قواعد مالکيت معنوي هر چند که به موج

 ،شودچه بيش از همه مانعي جدي براي دسترسي به دانش محسوب ميرند. اما در نظام مالکيت فکري آنبه دانش وجود دا

شود نهاد اسرار تجاري است. بحث ديگري که باعث ايجاد محدوديت براي دسترسي به دانش در حوزه آکادميک مي

وضوعات جا نيز به مطور خالصه در اينشد اما بهباشند. در جاي خود به اين موانع پرداخته خواهد مسائل مربوط به امنيت مي

 شود.اي ميتجاري شدن تحقيقات علمي و ارتباط دادن علم با مسائل امنيتي اشاره

 

 تجاري شدن تحقيقات علمي. 4-4-2 

نتيجه در  .صورت اسرار تجاري مورد حمايت قرار گيرندمنافع تجاري مستلزم آن است که نتايج تحقيقات فاش نشوند و به

ديگران از اين دانش جديد، آزمايش ارزيابي و بررسي  يافتن با ايجاد مانع بر سر راه انتقال اطالعات و دانش امکان آگاهي

دار شدن آزادي آکادميک شود و با خدشهصحت و سقم آن وجود ندارد. به اين ترتيب آزادي آکادميک دچار خدشه مي

 .دشودر حوزه آموزش عالي حق آموزش نقض مي

 

 ارتباط دادن علم با مسائل امنيتي . 5-4-2

دانش  گونه اقدامات مانع انتشارها با اينشود و دولتهاي مختلف امنيتي ناديده گرفته ميآزادي آکادميک امروزه به بهانه

 يا شودعلمي جلوگيري مي هايها در کنفرانسکه از مسافرت دانشمندان و شرکت آنشوند. از جمله آندر جهان مي

 کنند. تراشي ميبه داليل سياسي براي انجام برخي تحقيقات علمي مانع هادولت

 

 حق سالمت و دسترسي به دانش. 5-2

اعالميه جهاني حقوق  15عنوان يک حق بنيادين بشري مطرح شده است. ماده حقوق بشري به حق سالمت در اسناد مختلف

عنوان موضوعات داخل بحث استانداردهاي کافي براي زندگي معرفي بههاي پزشکي را بشر سالمتي، رفاه و مراقبت

مندي از باالترين استاندارد قابل حصول سالمتي را يکي از حقوق بنيادين کند. اساسنامه سازمان جهاني بهداشت بهرهمي

                                                 
11. Statement on Academic Freedom, Report of the First Global Colloquium of University Presidents, held at 

Columbia University, January 18-19, 2005. 
11. Academic Freedom in 21th Century, the AFT (American Federation of Teachers), Statement on Academic 

Freedom, 2007, p. 25 . 
18. patent 

11. ypoc right 



هاي گاتنگي با ساير حقتأمين حق بر سالمتي رابطه تن 15دانسته است که براي دستيابي به سطح امنيت اهميت اساسي دارد.

ات، حق غذا، حق مسکن، حق شغل، حق حي :مرتبط با سالمتي عبارتند از هايها وابسته است. حقبشري دارد و به تحقق آن

 16.عدم تبعيض، ممنوعيت شکنجه، حريم خصوصي، دسترسي به اطالعات و...

عنوان حقي که داراي ابعاد به کميته حقوق اقتصادي اجتماعي در تالش براي مشخص کردن قلمرو حق سالمت

 داند از:را عبارت مي ها نسبت به حق سالمتمختلفي است تعهدات محوري دولت

  ؛( فراهم کردن امکان دسترسي به امکانات، کاالها و خدمات مربوط به سالمت بدون تبعيض1

ي سالم باشد و همه از گرسنگ اي کافي واي که از نظر تغذيه( فراهم کردن امکان دسترسي به حداقل غذاي ضروري1

  ؛رهايي پيدا کنند

 ؛( فراهم کردن امکان دسترسي به مسکن و آب آشاميدني سالم8

  ؛( فراهم کردن داروهاي ضروري1

 ؛توزيع برابر همه امکانات کاالها و خدمات مربوط به سالمت (5

  17.( اتخاذ و اجراي يک استراتژي ملي و برنامه اجرايي براي سالمت6

ن سخها در قبال حق سالمت هاي دولتزماني که از مسئوليت ،کنواسيون حقوق کودک 11ه بر اين موارد ماده عالو 

 کند. هاي بهداشتي پيشگيرانه اشاره ميبه توسعه مراقبتگويد، مي
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با استفاده از حداکثر منابع موجود اند هاي عضو موظفدولت ،ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي 1ماده  1طبق بند 

 ،عمال کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق اقدام کنند و در اين راه کشورهاي تواناترخود به منظور تأمين تدريجي اِ

  .تر هستندتوانهاي اقتصادي و تکنولوژيکي به کشورهاي کمموظف به ارائه کمک
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اي را پيوستههمبراي حق سالمت عناصر اساسي و به 11در نظريه عمومي شماره  ،صاد و اجتماعي فرهنگيکميته حقوق اقت

که امکانات کاالها و شود. اين عناصر عبارتند از اينها حق سالمت نيز محقق نميقائل شده است که بدون تحقق آن

روشن است که دسترسي  .( با کيفيت باشند1 و ذيرش،( قابل پ8( در دسترس، 1( فراهم، 1خدمات پزشکي و دارويي بايد: 

تري  به دانش يا علوم و تکنولوژي مربوط به سالمت براي تحقق عناصر مذکور ضروري است که در ادامه با تفصيل بيش

 پردازيم.به آن مي

 

 . فراهم بودن1-2-5-2

                                                 
 .1116. اساسنامه سازمان جهاني بهداشت،15 

16. CESCR, general comment no. 14. 

17. Ibid., paragraph 34. 



فرهنگي آمده امکانات مربوط به سالمت عمومي و  و اجتماعي ،کميته حقوق اقتصادي 11در نظرية عمومي  شماره

به اندازه کافي فراهم و موجود باشد. نوع و ماهيت دقيق اين امکانات و کاالها  هاي بهداشتي، کاال و خدمات بايدمراقبت

رتند مت عباکننده براي حفظ سالشود. برخي از امکانات تعيينعضو مربوط مي هايتيافتگي دولو خدمات به سطح توسعه

وهاي هاي مربوط به سالمت و دارناها و ساختمها و کلينيکاز: آب کافي و قابل آشاميدن، تجهيزات فاضالب، بيمارستان

  11.است در مورد داروهاي اساسي مقرر شده سازمان بهداشت جهاني  اساسي به آن نحوي که در برنامه عمل
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آيد. وجود ميهاي بنحو شايستهاست و به دنبال آن است که امکان تحقق حقوق بشري بهاساس توسعه دسترسي به دانش 

مند هرههايي است که در يک نظام و کشور بدسترسي فيزيکي به امکانات و کاالهاي مربوط به سالمت نيازمند زيرساخت

هاي آب آشاميدني سالم و فاضالب سيستم، 11در نظرية عمومي شماره  نمونه، از توسعه امکان تحققش وجود دارد. براي

 :داردرر ميفرهنگي مق و اجتماعي ،اند. کميته حقوق اقتصاديکيد قرارگرفتهأتمورد بهداشتي براي تأمين حق سالمت 

 کاالها، امکانات و خدمات مربوط به سالمت بايد در دسترس همه باشند  و اين دسترسي بايد شرايط زير را دارا باشد:»

 تبعيض بين افراد جامعه در دسترس باشند؛. بدون 1

 ها و اقشار جامعه فراهم باشند؛ها براي همة گروه. از نظر فيزيکي امکان استفاده از آن1

. دسترسي اقتصادي نيز از عناصر دسترسي است و به اين معناست که کاالها و خدمات و امکانات مربوط به سالمت با 8

 مه قابل خريد و تهيه باشند؛هايي ارائه شوند که براي هقيمت

. دسترسي به اطالعات مربوط به سالمت نيز بخش مهمي از دسترسي به امکانات کاالها و خدمات مربوط به سالمت 1

 11.«است

 پردازيم زيرا دسترسي اقتصادي با بحث دسترسي به دانش و حقبه دسترسي اقتصادي مي از اين چهار نوع دسترسي، 

 تري دارد.و مستقيم ترارتباط ملموس سالمت

 

 . دسترسي اقتصادي به سالمت و دسترسي به دانش 3-5-2

ديده که مختلف گر هايهاي اخير موجب توسعه مرزهاي علم و تکنولوژي در حوزهتغيير و تحوالت تکنولوژيکي در سال

ها نقشه ژنوم اين پيشرفتاند. از جمله نتايج حاصل از ثير اين تحوالت قرار گرفتهأحوزه دارويي و پزشکي نيز تحت ت

ها نويدي بود براي تأمين حق سالمت باشد. اين توسعهتالش براي يافتن درمان ايدز مي انساني، درمان سل، ماالريا و

ده گريبانند. اما هنوز هم ديهاي مسري دست بهتر با بيماريخصوص براي مردمان کشورهاي در حال توسعه که بيشبه

و با وجود توسعه علم و  51گيرندها نفر را ميقابل پيشگيري و قابل درمان هر سال جان ميليونهاي شود که بيماريمي

وسعه وجود يافته و در حال تهاي غيرقابل پذيرشي از نظر موقعيت سالمت بين مردم کشورهاي توسعهتکنولوژي نابرابري

                                                 
11. CESCR, general comment no 14, paragraph 12. 

11 . CESCR, general comment no14, paragraph 12. 

51. See Sisule F. Musungu, Utilizing Trips Flexibilities for Public Health Protection Through South-South 

Region Frameworks, South Center, 2004.  



اکم است. زيرا قيمت داروها و کاالهاي پزشکي بين مردم ثروتمند و فقير نيز ح ،دارد. اين نابرابري در داخل کشورها

توان به اين سؤال داد اين است که وقتي يک دارو هايي که ميباالست. اما دليل باال بودن قيمت چيست؟ يکي از پاسخ

ق ثبت ححمايت تحت رود. طرفداران گيرد به دليل ايجاد انحصار قيمت باال ميقرار ميحق ثبت اختراع تحت حمايت 

توسعه  هاي تحقيق وبه دو موضوع تشويق نوآوري و تأمين هزينة پروژه ،قرار گرفتن کاالهاي مربوط به سالمت اختراع

 کنند.براي توجيه اعطاي حقوق انحصاري در امور مربوط به دارو درمان استناد مي
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 حق غذا .1-6-2

 و آور در ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعيصورت يک تعهد الزاممصاديق حق حيات به نعنوان يکي از بارزتريحق غذا به

مقرر  فرهنگيو اجتماعي  ،ميثاق حقوق اقتصادي 11اند. ماده ها ملزم به تأمين آن شدهفرهنگي، مطرح گرديد و دولت

باشد که اين حق در بردارندة  منداش بهره: هر کس حق دارد از يک سطح زندگي مناسب براي خود و خانوادهکرده است

فرهنگي توافق  و اجتماعي ،اعضاي ميثاق حقوق اقتصادي ،اين ماده 1خوراک، پوشاک، و مسکن کافي است. طبق بند 

ن المللي تدابير الزم را اتخاذ کنند که از جمله ايمنظور رهايي همه افراد از گرسنگي از طريق همکاري بيناند که بهکرده

ه  علمي است تا جايي ک هاي توليد، حفظ و توزيع خوار و بار با استفادة کامل از معلومات فني وود روشبهب ،هابرنامه

 د.شوثر و استفاده از منابع طبيعي تأمين ؤحداکثر توسعه م

حق غذا در ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز مورد تضمين قرار ، فرهنگي و اجتماعي ،عالوه بر ميثاق حقوق اقتصادي 

طور ضمني دهد بهخود حق حيات را مورد شناسايي قرار مي 6جا که ميثاق حقوق مدني و سياسي در ماده است. آن گرفته

حق غذا را نيز در نظر داشته است. تعيين محتواي حق غذا مورد توجه کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده 

 51ا شامل موارد زير دانسته است:خود حق غذا ر 11است. اين کميته در نظريه عمومي شماره 

ها بر تأمين حق غذا در بردارندة تعهد نسبت به فراهم کردن غذايي است که از نظر ( کافي بودن غذا: تعهد دولت1

 کيفيت و کميت براي پاسخگويي به نيازهاي افراد کافي باشد. 

باشد. مدت و رسيدن به امنيت غذايي مي صورت طوالني( در دسترس بودن غذا: منظور از دسترسي امکان تهيه غذا به1

 دسترسي شامل دسترسي اقتصادي و دسترسي فيزيکي است.

فرد را  قدر زياد نباشد که تواناييهاي پرداختي براي تهيه غذا آنالف( دسترسي اقتصادي به اين معنا است که هزينه

 براي خريد و تهيه ساير نيازهاي اساسي از بين ببرد و يا محدود کند.

م خود به توليد طور مستقيفراهم باشد که افراد به بايد امکاناين ست. ا ب( دسترسي فيزيکي به معناي فراهم بودن غذا

حوي باشد که نکه سيستم بازار و فرايند توزيع بهو کشت محصوالت غذايي بپردازند و غذاي خود را تهيه کنند و يا اين

 به آن نياز است منتقل گردد.غذاي مازاد بر نياز محل توليد به جايي که 

  

 دانش و تأمين حق بر غذا .2-6-2
                                                 

51. CESCR, General comment no. 12.  



نحوي باشد که براي براي تحقق حق بهبود شرايط توليد و نقش دانش و دسترسي به آن، غذا بايد از نظر کيفيت و کميت به

شوند. براي مثال رفته ميگ کاررفع نياز افراد کافي باشد. امروزه دانش ژنتيک براي توليد محصوالت با کيفيت باال بسيار به

ميليون کودک بر اثر کمبود ويتامين آ  8شود. در هر سال در توليد محصوالت داراي ويتامين آ از علم ژنتيک استفاده مي

ترين اميد براي مبارزه با اين تلفات و باال بردن کيفيت غذا از لحاظ تأمين ويتامين آ اضافه شوند. امروزه بزرگنابينا مي

ين ويتامين به گياهان است و برخي بر اين باورند که تغيير ژنتيکي احتماالً بهترين روش براي رسيدن به اين منظور کردن ا

هز به ژن مقاوم هاي گياهي مجگيري گونهکارمانند توليد و به ،کندعلم ژنتيک به تحقق امنيت غذايي نيز کمک مي 51است.

س. سواميناتان کنند مانند بنياد ام. ابسياري هستند که در اين زمينه فعاليت ميسسات ؤها. مخشکي و بيماري ،در برابر شوري

  58کنند.مدرس که براي افزايش درجه پايداري برنج در برابر شوري دريا کار مي

 

 انحصار دانش و حق بر غذا .3-6-2

 دست آمده دارايست. بذرهاي بهشيوه توليد محصوالت غذايي پيشرفت کرده ا ،با استفاده از دانش مربوط به علم ژنتيک

شود که شوند. با اين حال امروزه ديده ميهستند که باعث بهبود کيفيت و کميت محصوالت توليدي ميهايي ويژگي

استفاده از دانش جديد براي توليد بذرهاي سودمندتر خود به يکي از عوامل به خطر افتادن امنيت غذايي در دنياي امروز 

مالکيت  کنند و با استفاده از مزاياياز آن استفاده انحصاري مي اند،يافته کساني که به اين دانش دستتبديل شده است. 

 شوند.باعث افزايش قيمت مواد غذايي مي ،انحصاري روش توليد، بذرها و گياهان در دنياي تجارت آزاد

ها انسان ،استفاده و فروش بذرهاي ژنتيکهاي ژنتيک با شود صاحبان فناوريديده مي؛ شودجا ختم نميمشکل به اين 

توانند غذاي خود کنند. بعضي از اين بذرها قابل کشت نيستند و کشاورزان نميرا از دسترسي فيزيکي به غذا نيز محروم مي

أمين ت مين کنند، در نتيجه پس از آن ديگر غذايي براي رفع نياز وجود ندارد. در نتيجه امنيت غذايي که از عناصر اصليأرا ت

هاي فاقد دانش مربوط به توليد محصوالت غذايي به محصوالت وارداتي وابسته رود و ملتميميان  حق بر غذاست از

 ند.نظر کنهاي آن بايد از ساير نيازهاي اساسي خود صرفقيمتي که براي پرداخت هزينهگران محصوالت؛ شوندمي

 داده است که ثبت سازمان تجارت جهانيزه را به کشورهاي عضو موافقتنامه تريپس اين اجا 17ماده  8هر چند بند  

هاي شکلي از نگهداري مالکيت فکري براي گونه توانند، مياما با اين وجود ،انحصاري گياهان حيوانات را ممنوع کنند

ده و جود زنمو وسيله مقررات خود و در مورد حق انحصاري برکند. موافقتنامه تريپس بهتازه گياهي را درخواست مي

ي است، کار رفته براي توليد گياهي انحصارگذارد. بنابراين اگر روش بهها اثري مستقيم روي امنيت غذايي ميويژه دانهبه

اورزان خود را کش ترتيب از اين روش برخوردار است. بدين توليد شده صاحب انحصار از حقوق استثنايي بر روي گياهان

 51بينند.دست آمده از اين گياهان ميبذرهاي به در برابر ممنوعيت به کارگيري

ازجمله  ؛انتقاد بسياري بر مسئلة امکان حصول مالکيت فکري انحصاري براي ابداعات مربوط به گياهان وجود دارد 

تغبيري اند دهدست آورهاي گياهي که کشاورزان در طي ساليان دراز با انجام گزينش بهگونه، در وسيله تکنولوژيکه بهآن

 شوديرو گفته مشوند. از اينکنند و با استفاده از مالکيت فکري صاحب حق انحصاري بر روي آن گونه ميايجاد مي
                                                 

 

 .117، ص 1816الدين محالتي، انتشارات امير کبير، تهران، ، ترجمه صالحتجارت گرسنگي .  جام هاولي،58 
51. See CIDSE, Patenting of Life, the Poor and Food Security, Bruxelles, CIDSE (Cooperation international 

pour ie development ET la solidarte), 1999. 



اين انتقادات در جاي  55شناسند.حقوق جوامع بر منابع خويش را به رسميت نمي ،حقوق مالکيت فکري هايمهناموافقت

تنها توجه به خطري است که انحصار دانش براي امنيت غذايي ايجاد  ،ديگري بايد مطرح شود و نقطه نظر اين گفتار

 ،تهديدآور است چهبلکه آن ،ترين تهديد براي امنيت غذايي نيستندشده بزرگهاي دستکاريبايد گفت سازواره کند.مي

اختيار  آذوقه در تهيه و ذخيره کنترل شود تاهاي گياهي است که موجب ميانحصاري شدن دانش مربوط به بذرها و گونه

 دارندگان حقوق انحصاري قرار گيرد.

به اين ترتيب خطر تعلق حقوق انحصاري به ابداعات مربوط به محصوالت غذايي در جهان امروز امري است بسيار   

هم از سود حاصل از افزايش قيمت حاصل از حقوق  ،هاي دارنده حقوق انحصاريملموس و تجربه شده است. شرکت

نندگان کشرايط خود را به مصرف ،دارند که با استفاده از بازار انحصاريبرخور اين امکان از برند، همره ميانحصاري به

ند مان)ها را با محصوالت جديد خود از امنيت غذايي محروم کنند هاي فقير هستند تحميل کنند و آنکه اغلب ملت

 ها را براي داشتن غذاي کافي و مناسبدانش بشري که انسانهاي ورداها را از دستو آن (محصوالتي غير قابل کشت مجدد

 کند محروم سازند. ياري مي

 

  هاتعهد دولت حق غذا و. 4-6-2 

  56داند.ها در مورد حق غذا را شامل تعهد به احترام، حمايت و اجرا مياجتماعي تعهد دولت و کميته حقوق اقتصادي

هاي آن هيچ اقدامي که در جهت ناديده گرفتن است که دولت و سازمان( تعهد به احترام: اين تعهد متضمن آن الف

که  ها بايد از انجام اقداماتيباشد و دولتو تعرض اين حق باشد انجام ندهند. تعهد به احترام در سطح جهاني نيز مطرح مي

 م شامل اعمال و تصميماتکنند خودداري کنند. اين ممنوعيت هها به غذاي کافي مانعي ايجاد ميبراي دسترسي انسان

صورتي جمعي المللي دولتي بههاي بينها در قالب سازمانهاست و هم شامل اعمال و تصميماتي است که دولتدولت

 ثيرأالمللي را که تهاي بينها و اقدامات سازمانبرنامه هخود مسئل 1رو کميته در نظريه عمومي شماره کنند. از ايناتخاذ مي

 ـ الملليبين هايعنوان اعضاي سازمانها بهدولت 57حقق حقوق بشري دارند مورد توجه قرار داده است.منفي بر روي ت

ها و تصميماتي مغاير با سياست از اتخاذ چه در توان دارند انجام دهند تا مانعهر آن اندموظف ـ هاي ماليويژه سازمانبه

  51شود. ي در اين زمينهتعهدات حقوق بشر

غذا توسط اشخاص  ها موظف هستند تا از افراد در مقابل نقض حقموجب اين تعهد دولتحمايت: به تعهد به ب(

  .ثالث جلوگيري کنند

ه هايي کمتعهد هستند فرصت ،فرهنگي و اجتماعي ،حقوق اقتصاديميثاق  11ها طبق ماده تعهد به اجرا: دولت ج(

ها بايد تدابيري دولتگفته، ه پيشماد 1ند. به موجب بند کن سهيلشود را تمندي از اين حق ممکن ميها بهرهموجب آنبه

اتخاذ کنند تا شرايط توليد حفظ و توزيع غذا با استفاده کامل از معلومات فني و علمي و با توسعه يا اصالح زراعي بهبود 

 يابد.

                                                 
55. See Action Aid, Trips and Former's Rights, Londers, Action Aid, 1999. 

56. General Comment IVO12. 

57. ESCR, General Comment VO2 (1990), International Technical Assistance, UN Doc, E/1990/23. 
51.  ESCR, Concluding Observations, Ireland, E/C .12/1/Add.77. 5 June 2002. 



هاي  علمي و ا در زمينههالمللي از طريق همکاري دولتها براي اجراي حق در سطح بينتعهد حقوق بشري دولت 

ميثاق  1فرهنگي در ماده  و اجتماعي ،ها نيز در حقوق اقتصاديشود. هر چند مسئله لزوم همکاري بين دولتفني ايفا مي

يثاق نيز کنندگان مشود. تدوينتر ميکيد قرار گرفته است. اما اهميت اين همکاري براي تأمين حق غذا پر رنگأمورد ت

 ژي و دسترسي به علوم جديد را براي تأمين غذاي کافي و باکيفيت درک کرده بودند.ضرورت وجود تکنولو

 

 گيرينتيجه

ه عنوان يک حق بشري ياد شدبه ،از حق جستجو و دريافت اطالعات بدون در نظر گفتن مرزها ،در معاهدات حقوق بشري

عالوه حقوق ديگري که در اين معاهدات مورد . بهاست هشداست و براي نوع و يا شکل ارائه اطالعات محدوديتي ذکر ن

اند نيز براي تحقق نيازمند دانش و تکنولوژي روز هستند مانند حق غذاي کافي، حق سالمت، حق حمايت قرار گرفته

ها منوط به دسترسي داشتن به حقوق آموزش، حق مشارکت در زندگي فرهنگي. اما در رأس همه حقوقي که تحقق آن

و دليل  عنوان منشاءبه ،شناسايي شده است ،سياسي و قرار دارد. حق حيات که در ميثاق حقوق مدني حق حيات ،بشر است

 .رودبه شمار مي هاي ديگري همچون حق برغذا، حق مسکن، حق سالمت و غيرهظهور حق

ت در جهر جهان سامروزه خطر انحصار دانش در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفته است و فعاالن بسياري در سرا

هاي نويسشاند، مانند پيهايي از سوي اين فعاالن تهيه و ارائه شدهنويسکنند و پيشتأمين دسترسي آزادانه دانش تالش مي

البته تأمين دسترسي آزادانه به دانش  61و معاهده تحقيقات و توسعه مربوط به امور پزشکي. 51معاهده دسترسي به دانش

شري به عنوان يک حق بنيز ضرورت دسترسي به دانش براي تأمين کرامت انساني به که از لحاظ نظريمند آن است نياز

تري از مؤثر نحوهب ،ها و امکانات حقوق بشريسازوکار المللي با استفاده ازاثبات رسيده و دفاع شود تا بتوان در عرصه بين

 لزوم دسترسي آزادانه به دانش دفاع و از انحصار دانش جلوگيري کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51. Access to Knowlwge Treaty (A2KT). 

61. Medical Research and Development Treaty (MRDT) 
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