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چکیده
اتحادیووه اروپووا موودعی اسووت کووه بووه کووارگیری شوورو حقوووق بشوور در
موافقتنامه های تجاری ،در جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر ،حائگ اهمیوت
است .در این راستا اتحادیه اروپا در غالب موافقتنامههای تجاری منعقوده بوا
سایر کشورها که عمدتاً شوامل کشوورهای در حوال توسوعه اسوت ،شورو
رعایت موازین حقوق بشر را درج نموده است .عدم رعایوت توافو  ،تعلیو و
تدابیر محدودکننده موافقتنامه را در پی خواهد داشت .در پوژوهش حاضور،
هدف بررسی عمل رد اتحادیه اروپا جهت حمایوت از حقووق بشور براسواس
روش های اتخاذ شده این اتحادیه است .همچنین میگان قابلیت و اثرگوذاری
آن در پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر موورد توجوه قرارگرفتوه اسوت.
سووا ت مطروحه بر این اساس است :موافقتنامههای تجاری مذکور به چوه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

میگان می توانند در حمایت ازحوقوق بشر مواثر باشند؟ آیا اساساً این طیو
از موافقتنامهها می توانند به مبواحث حووقوق بشوری باردازنود؟ کشوورهای
طرف پیمان به چه میگان از انعقاد چنین موافقتنامههایی رضایت دارند؟ بوه
واسووطه نتووای حاصوول از تحقیو حاضوور ،کشووورهایی کووه در حووال انعقوواد
موافقتنامه تجاری هستند ،میتوانند نسبت به شرای جدیدی که در حووزه
تجارت بین الملل ایجاد شوده آگواهی یابنود و بنوا بوه اطالعوات دریوافتی و
مقایسه آن با شورای و موقعیوت خوود بتواننود تجگیوه و تحلیول مناسوبی
بنمایند .لذا با در نظر گرفتن مصالح خود از شر حمایت از حقوق بشور در
انعقاد موافقتنامه استفاده نمایند و با دقت نظر بیشتری تصومی بوه رد و یوا
قبول موافقتنامه بریرند.

واژه های کلیدی :موافقتنامه های تجاری ،اتحادیه اروپا ،کشوورهای توسوعه
یافته ،کشورهای در حال توسعه ،حقوق بشر ،حمایت
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حقوق بشر و تجار
کمک مطالدا

از مفاهیم بسیار پویا هستند .ب ای مدنی ک با گذر زمان و به

و تحقیقا

بسیار تکامل یافت اند .حقوق بشر ک تنها شامل برخهی از

مهم تری حقوق مدنی و سیاسی بور ،امروزه بسیاری از حقوق رفاهی و فرهنگهی را
نیا رر برمیگیرر .حقوق همبستگی نیا سومی نسل آن محسوب مهیشهور .تجهار
نیا رر طول زمان از یک مفهوم تهکبدهدی بها اههداج محهدور که بیشهتر جوانهب
اقتصاری آن مدنظر بور ،ب مفهومی چندبددی با اهداج گسترره اقتصاری ،سیاسی و
اجتماعی تبدیل شده است .قوانی «تجار

بی الملل» و «حقهوق بشهر» هرکهدام بهر

مبنای ارز های مشخصی شکل گرفت و توسهد یافته انهد .اگرچه رر نگهاه اول از
لحا مبنا و اهداج رو حوزه مجاا از هم ب نظر میرسند .ای ررحالی است ک اگهر
با رقت بیشتری ب ای مفاهیم بنگریم ،ررخواهیم یافهت که ههر رو رر پهی اههداج
مشابهی هستند و آن هدج واالی تدمی رفاه و آسایش نوع بشر است .اما هریک به
شیوه خور رر پی رسیدن ب ای مهم میباشند .بایهد اذعهان راشهت که رر عههرص
حهقوق بی الملل فارغ از مباحث حهقوق بشر ،با کمی تهدمل مهیتهوان رریافهت که
حقوق بشر رر حوزه مسائل تجاری نیا رسوخ پیدا کرره و مهیتهوان ارعها کهرر که
لهاوم رعهایت حقوق بشر از سهوی رولهت هها به عههنوان یهک اصهل رر حههقوق
بی الملل ،رر ای زمیهن خورنمایی میکند.
رر سال های اخیر ،با توج ب محتوای موافقتنام های تجاری ای مسئل آشهکار
میشور ک رر اغلب ای موافقتنام ها قیوری برای تحقق ای امهر ررنظرگرفته شهده
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مقدمه

است ک قید رعایت موازی حقوق بشری ،یکی از بارزتری خواسهت هها و شهرایطی

است ک کشورهای طرج قراررار بطهور روزافاونهی تمایهل به اعمهال آن رارنهد و 149

همچنی رو ب افاایش است .قابهل توجه اسهت که کشهورهای اروپهایی از جمله
اتحاری اروپا نیا تمایل رر گنجاندن شرط رعایهت حقهوق بشهر رر موافقتنامه ههای
تجاری خهور رارنهد (مؤسسه مطالدها

بازرگهانی ،1386 ،ص  .)140ررج شهروط

حمایت از حقوق بشر رر موافقتنام ها و بررسی نسبت میان حقوق بشر و تجار

از

طریق بررسی نقش و جایگاه ای شروط  ،موضوعی است ک با توج ب مسئل عهدم
پایبندی رولتها ب رعایت موازی حقوق بشر ،اهمیت بیشتری مییابد.
مکانیامی ک برای تحقق اهداج ای طیا از موافقتنام ها طراحی شهده اسهت،
تحت عنوان حهقوق بشر مشروط لحها شده و بهرقراری و تهداوم روابهط تجهاری
و اقتصاری ،مشروط ب رعایت موازی حقوق بشر است .ای امر بدی مفهوم اسهت
ک اجرای موافقتنام (شروط حمایت از حقوق بشر) را ب حالهت تدلیهق ررخواههد
آورر و تدابیر محدورکننده رر قبال کشور نقض کننده ب اجرا ررخواههد آمهد .نکته
ریگر اینک شرط رعایت حقوق بشر مدموالً رر موافقتنام های تجاری ررج میشهور
ک غالبد امتیازا

و ترجیحا

تجاری رر آنها لحا شده است.

 .1اتحادیه اروپا ،حقوق بشر و تجارت
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اروپا رارای یکی از منسجمتری ترتیبا

منطقه ای حقهوق بشهر رر سراسهر جههان

است .س ره بدد از مداهده رم ،اتحاری اروپا رر زمینه گنجانهدن حقهوق بشهر رر
سیاست خارجی خور ،اقدامی مههم انجهام رار و ایه موضهوع بها امضهای مداههده
اتحاری اروپا رر نوامبر  1993وارر مرحل اجرایهی شهد .مداههده مهذکور توسهد و
تحکیم مررمساالری ،حاکمیت قانون و احترام ب حقوق بشر و آزاریهای اساسهی را
هدج اصلی سیاست خارجی و امنیتی اتحاری اروپا قراررار .ب نظر میرسهد حقهوق
بشر رر هر رو سیاست خارجی و راخلی اتحاری اروپا نقش مهمی را ایفا مینماید.
رر اسنار و منابع قانونی پای تشکیل اتحاری اروپا ،پایبندی ب مدیارهای حقهوق
بشر از جمل مبانی وجوری ای شکل گیری عنهوان شهده اسهت .وجهور یهک نظهم
حقوقی رر اتحاری اروپا شرط الزم برای ارام حیا

ای اتحاری اسهت .ایه منهابع

قانونی شامل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،منشور حقوق اساسهی اتحاریه اروپها،
منشههور اجتمههاعی اروپهها ،کنوانسههیون چهههارچوب حمایههت از اقلیههتهههای ملههی و
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کنوانسیون اروپایی منع شکنج و رفتارها یا مجازا ههای غیرانسهانی یها تحقیرآمیها
است .عالوه بر ای اسنار ،اتحاری اروپا با استفاره از نهارهایی نظیهر شهورای اروپها،
کمیسیون اروپا ،پارلمهان اروپها ،رارگهاه اروپهایی حقهوق بشهر و سهازمان امنیهت و
همکاری اروپا ،نظام ویاه ای را رر جهت ارتقاء حقوق بشر رر میان اعضای اتحاریه
).(Alston, 2013: 156

مسئل قابل تدملی ک رر اسنار حقوق بشری اروپایی ب چشم مهیخهورر ،نهوع
ریدگاه اتحاری اروپا ب موضوع حقوق بشر اسهت .اسهنار حقهوق بشهر اروپهایی رر
راسههتای اسههتانداررهای خههور گههام برمههیرارر که رر واقههع ،به رنبههال اشههاع ایه
استانداررها ب خارج از منطق اروپا است .ای اتحاری تمایل به حمایهت از حقهوق
مدنی و سیاسی رارر .رر ههمی راستها ،کنهوانسیهون اروپهایی حمایههت از حههقوق
بهشر و آزاریهای اسهاسی ،از حهقوق و آزاریهای مدنی و سیاسی حمایت میکنهد
و ای حقوق را نشان رموکراسی میراند ).(Kolband, 2010: 6
الزم ب ذکر است ک اتحاری اروپا اهمیت فراوانی نسبت ب شروط حقوق بشهر
رر سیاست حقوق بشری خور قائل است .ای امر رر گاار های پارلمهانی اتحاریه
مشهور است .با ای وجور ،پارلمان با توج ب قطدنام های خور رر سالههای 2007
و  ،2008نتوانست است مکانیسم مؤثری جهت اجرای سیاسهتههای حقهوق بشهری
اعمال نماید .پارلمان اروپا ،همچنی ضرور
موافقتنام را براساس یک رو

اجرای شروط حقوق بشر بی طهرفی

شفاج و مبتنی بر همفکری و رایانی ،تصری نموره

است ).(European Union Annual Report on Human Rights, 2008: 7
رر مداهدههای تاسیس جامد اروپا ،تشهکیل نشسهتههای روسهای رولهتهها
پیش بینی نشده بور ،اما رر ره  1960و اوایل ره  ،1970چند نشسهت از ایه نهوع
برگاار شد .رر سال  ،1974رر جریان اجالس پاریس ،مقرر شد ک جلسا  ،حالهت
نهاری ب خور گرفت و نهاری ب نام شورای اروپا تشهکیل شهور .از زمهان مداههده
ماستریخت ،نقش هدایت اصولی و جههتگیهری کلهی سیاسهت خهارجی و امنیتهی
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اروپا و رر راستای تاکید حقوق بشری رر تدامال

رو یا چندجانب پدید آورره است

اتحاری اروپا برعهده شورای اروپا گذاشت شده است .ب عالوه ،شورای اروپا همواره

بیانی های مختلفی رر مورر موضوعهای بی المللهی مههم از جمله مباحهث حقهوق 151

بشری و تروریسم را صارر کرره است .شورای اروپها اولهی سهازمان سیاسهی میهان
رولت های اروپایی است ک با هدج مساعد

برای پیشرفت اقتصهاری و اجتمهاعی

کشورهای عضو و ب منظور حفظ و همچنی ترویج ایدهها و اصول مرتبط با میراد
مشترک آنها ،تاسیس شده است .افاون بر آن ،تدیی خطمشی و سیاسهتگذاریهها و
تصمیم گیری ررباره ابتکارهای عمده اروپایی برعهده شورای اروپا و وایفه اجهرای
ای سیاست و تصمیمها برعهده ارگانهای مهدیریتی و اجرایهی (کمیسهیون اروپها و
شورای وزیران) قرارگرفت است .شورای اروپا برای ایجار اتحار و همبستگی بیشهتر
آزاری را تضمی می کند ،رر نتیج احترام ب حقوق بشر ،شهرط عضهویت رر شهورا
شد و بدینوسیل سیستمی رر جهت کسب ضمانت های جمدی حقوق بشر رر اروپها
سازمان رهی گررید .شورای اروپا همچنی به منظهور نهارینه کهررن رموکراسهی و
حمایت کامل از حقوق بشر ،همکاری ناریکی بها اتحاریه اروپها ،اتحاریه اروپهایی
غربی ،سازمان امنیت و همکاری اروپا ،سازمان ملهل و آژانهسههای تخصصهی آن و
سازمان های غیررولتی بی المللی و منطق ای فدال رر زمین حقوق بشر ،برقرار کهرره
است (نیوجنت.)405 1393 ،
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شورای اتحاری اروپا تدهدا

خور را رر ارتباط بها اصهول انسهجام و انطبهاق،

ارغام حقوق بشر رر تمام اقداما  ،شفافیت رر خهط مشهیههای خهور و شناسهایی
مناطق رر اولویت تصدیق مینماید .ب عنوان بخشهی از رونهد اجرایهی آن پیامهدهای
شورا« ،گروه کاری ررباره حقوق بشر» 1متدهد شد ک رسهتورالدملههایی رر ارتبهاط
با تبارل نظر رر مهورر حقهوق بشهر را رر مشهاوره بها گهروهههای کهار جغرافیهایی،
«گروههایی رر امر توسد همکاری» 2و کمیسهیون مدیارهها بهرای توسهد و انسهجام
رموکراسههی و حکومههت قههانون و احتههرام ب ه حقههوق بشههر و آزاریهههای اصههلی،
بنیانگذاری نماید.
تبارل نظرها با بحهثههایی بها ماهیهت کلهی ،براسهاس منطقه ای یها روجانبه ،
موافقتنام ها ،گررهماییها یا مشارکتهای استراتایک ک ب صور

منظم با موضوع

حقوق بشر سروکار رارند ،شکل گرفت .ای تبارل نظرها ب ویاه شهامل مهوارر زیهر
1. Working party on human rights
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2. Correspondance Euro pee’nne

است روابط با کشورهای راوطلب موافقتنام کوتونو 1با کشهورهای حهوزه آفریقها،
()1

کارائیب و پاسفیک

روابط بی اتحاری اروپا و کشورهای امریکای التهی

فراینهد

بارسون (کشور مدیتران ) خط محلی (ب ویاه کشهورهای ناحیه قفقهاز) تبهارل نظهر
سیاسی با کشور آسیایی رر محتوای آ.سه .آن 2روابهط کشهورهای غهرب بالکهان؛ و
).2005: 595

بخش مهمی ازموافقتنام های تجاری اتحاری اروپا جهت تنظیم روابهط تجهاری
ای اتحاری با  77کشور حوزه افریقا ،کارائیهب و اقیهانوس آرام (پاسهیفیک) مندقهد
شده است .ای موافهقتنام چهارچوب جدیدی را برای همکاری رر زمین تجههار
و توسد مقرر میراشت و ای بهار احتهرام به حقهوق بشههر ،اصهول رموکراتیهک و
حاکمیت قهانون عناصر ضروری اجرای موافقتنام ب شمار میرفتند .لذا امکهان ایه
امر پیش بینی شده بور ک نقض کنندگان تدهدا

(طرفی موافقتنام ) جریم شوند و

یا بطور کلی ،از موافقتنام کنار گذاشت شوند ک نمایانگر یک تحهول سهریع و مههم
رر سیاست کشورهای غربی رر زمین موافقتنام های تجاری مندقده توسط آنهاست
).((EPA), 2007: 6

آخری مت بهازبینی شهده موافقتنامه لومه  ،یدنهی موافقتنامه لومه  4توسهط
موافقتنام کوتونو رر مورخ  29فوری سال  2000جهایگای شهد .ههدج اصهلی آن
افاایش کمیت و کیفیت روابط کشورهای حوزه افریقها ،کارائیهب و اقیهانوس آرام و
اتحاری اروپا است .تصویب اهداج راهبرری از جمل رر زمین مبارزه با تروریسم و
گستر

و تکثیر سالح های کشتار جمدی و حمایت مؤثر از اقداما

و فدالیتههای

مراجع کیفری بی المللی بور ) .(Ibid, (EPA), 2007: 6همهانگونه که عنهوان شهد ،رر
رابط با لاوم رعایت موازی حقوق بشر نیا مقررا

قابل توجهی مهورر پهیشبینهی

قرارگرفت است.
رر بیان اهمیت روابط تجاری اتحاری اروپا و کشورهای حوزه افریقا ،کارائیهب
و اقیانوس آرام باید توج راشت که اتحاریه اروپها بخهش عظیمهی از کمهکههای
1. Cotonou
2. Association of Southeast Asian Nations
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روابط روجانب رر چهارچوب موافقتنام های مشارکت و همکهاری

(Hafner, Burton,
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اقتصاری و تجاری خور را با کشورهای استقالل یافت از اتحار جماهیر شوری سابق
رر اروپای شرقی و مرکای اختصاص راره اسهت .امها بیشهتری حجهم کمهکهها و
مبارال

تجاری اروپا و حتی بیشتر از حجم کمهکههای ارائه شهده به کشهورهای

آسیایی و امریکای التی و مدیتران  ،ب کشورهای حوزه افریقا ،کارائیهب و اقیهانوس
آرام اختصهاص یافته اسههت .موافقتنامه هههای لومه و موافقههتنام کوتهههونو ،سههط
همکاری اتحاری اروپا و کشهورهای حوزه افریقا ،کارائیب و اقیهانوس آرام را حتهی
ب عهوامل غیررولتهی نیا تهسری راره است .ب عهبار

ریهگر ،کشهورهای رر حهال

تهوسد نه تنها رر برنام های توسد خور ،بلک رر روند مشارکت سیاسی نیها ایه
عوامل را میبایست رر نظر راشت باشند ).(Carbon, 2005: 117
ب عقیده یکی از نویسندگان ،از سال  1995ب بدد ،شهروط حقهوق بشهر بهرای
تمامی مداهدا

اتحاری اروپا با کشورهای ثالث ب یک استاندارر الزمالرعای تبهدیل

شده است .البت اتحاری اروپا جهت وارر نمورن موازی حقهوق بشهری رر تجهار
بی المللی ،ررخواست پیش بینی مقررا

ناار بر همکاری صهندتی و فنهی را راشهت
ایه اتحاریه رر

است .ای همکاریها ب منظور ایجار امکان بههرهوری از امکانها
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روند صندتی سهازی کشهورهای رر حهال توسهد اسهت .ههدج اتحههاری اروپها رر
سیاستهای خور رر زمینهه حقوق بشهههر ،تبهدیل موضوع حمایت از حقوق بشهر
و رمهوکراسی ب یک موضوع محههوری ،از طریق جریانسازی 1ای اهداج رر مهت
موافقتنام های تنظیمی با سایر کشورها است ) .(Farrel, 2005: 275کمیسهیون اروپها رر
بیانی مورخ ماه می  2001خور رر ارتباط با نقش اتحاری اروپا و ارتقای حقوق بشر
و رموکراسی رر کشورهای ثالث ،برای نخستی بار بر ای جریانسازی تدکید نمهور.
متداقب آن نیها ،رر اسهنار مههم کمیسهیون ازجمله رر مهت گهاار

راهبهرر ملهی

کمیسیون 2ابراز شد ).(The European Union, 2007: 15
رر نهایت باید اذعان راشت ک موافقتنام های لوم و کوتونو موافقتنام شراکت
و همکاری محسوب میشوند .رر ای موافقتنام ها ،بخهش همکهاریههای صهندتی،
بهداشتی ،آموزشی ،محیط زیست ،تروریسم و ...رر آن موارری پیش بینی شده است.
1. Mainstreaming
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)2. Commission’s Country Strategy Parers (Csp’s

اما رر بخش صاررا
ترجیحا

کاالها از کشورهای حهوزه افریقها ،کارائیهب و اقیهانوس آرام،

تجاری یکجانب ای را ب نفع ای کشورها برقرار نموره اسهت .مهاره 186

موافقتنام لوم  4مقرر میرارر محصوال

و کهاالههای تولیهد شهده رر کشهورهای

حوزه افریقا ،کارائیب و اقیانوس آرام بدون منظهور نمهورن تدرفه به بهازار جامده
متقابل تجاری ک ب موجب موافقتنام لوم مقهرر شهده اسهت ،بهی طهرفی تهداوم
مییابد.
 .2سـیستـمهای نـظـارتی
اگرچ رر مت موافقتنام هایی ک شروط حقوق بشر رر آنها مهندرج است از عهنوان
کلی «اتهخاذ اقداما

تجاری مناسب ،رر شرایط نقض حقوق بشر» استفاره میشهور،

اما با ای وجور ،اقداما

مناسب لاوم ًا به مدنهای لغهو یها تدلیهق کامهل موافقتنامه

نیست بلک میتوان ب مدنای اتخاذ و اعمال تدابیری ،مانند ایجهار تغییهر رر برنامه
همکاری ،مسدور نمورن مسهیرهای مشهخص شهروط جههت رسهاندن کمهکههای
اقتصاری و اعطای امتیازا

تجاری ،کاهش همکاریهای فرهنگی ،علمی و فنی ،به

تدویق انداخت یا مدلق نمورن ارتباطا

روجانب  ،شروع پرونده جدید و یا برقراری

تحریمهای تجاری محدور باشد ).(International Affairs and Defenses, 2011
بند  9و  10ماره  13موافقتنام تجار
نظار

بر تدهدا

آزار اتحاری اروپا و کرهجنوبی ب منظور

طرفی  ،رر رابط با حمایت از استانداررهای حقوق کار و محهیط

زیست است .براساس بندهای مذکور ،طرفی ملام ب طراحی و اعمال سهازوکارها و
اباار الزم رر شکلی کامالً مشخص و شفاج ب منظور نظهار

بهر اجهرای تدههدا

خور رر ای زمین شدهاند ).(Eu-South. Korea Free Agreement, 2008: 1044, 1045
یکی از سازوکارهای نظارتی رر موافقتنامه ههای تجهاری بها شهرط حمایهت از
حقوق بشر ،گفت وگو و رایانی و تبارل اطالعا

میان طرفی است .ای شیوه یکهی

از راه های کسب اطالع ،از نحوه و میاان رعایت مهوازی حقهوق بشهر و یها نقهض
شروط حقوق بشر مندرج رر موافقتنام فیمابی است ک تا قبهل از تدلیهق یها قطهع
اجرای موافقتنام ب اجرا ررمیآید .بنابرای نقض حقوق بشهر ،بالفاصهل منجهر به
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اروپا وارر خواهد شد .همچنی ماره  37ای موافقتنام مقرر راشت است ،ترجیحها
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قطع روابط تجاری نمیشور و قبل از آن میبایست مسیر گفتوگوهای سیاسی طهی
شور ) .(European Commission, 2001: 3آژانس «حقوق بنیاری اتحاری اروپا» 1یک نهار
مستقل از اتحهاری اروپا محهسوب می شور .ای آژانهس ،به منههظور فهراهم آوررن
خهدما

مشاوره ای و تخصصی ،برای اتحاری اروپا و کشورهای عضو ای اتحاریه

رر اجرای حقوق مشترک اروپایی ،حقوق بشر و آزاریههای بنیهاری تدسهیس شهده
است .ای آژانس گاار ها و اطالعا

تحلیلی را رر ارتباط با موضوعا

مرتبط بها

رعایت حقوق بنیاری بشر ک رر راستای شروط حقوق بشر است ،میبایست توسط
کشورهای طرج موافقتنام اجرا شوند ،ب ررخواست کمیسیون اروپا ارائ مینمایند.
رر نهایت باید اذعان راشت ک نظار

بر اجرا و رعایهت شهروط حقهوق بشهر

ررموافقتنامه هههای تجههاری رر منطقه اتحاریه اروپهها از سههازوکار نسههبتاً مشخصههی
برخهوررار اسهت چراکه وضهدیت حقهوق بشهر رر کشهورهای ثالهث طهرج ایه
موافقتنام  ،توسط رؤسای هیئت های مدموریت و ریپلماتیک اعضهای اتحاریه اروپها
مورر نظار

قرارمیگیرر ک گاار های منظمی را رر ای رابط ب ریاست اتحاریه

اروپا ارائ می نمایند .همچنهی پهارلمان اروپا ب ای موضوع نیا توج نمهوره اسهت
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ک چگون شروط حقوق بشر ،با توج ب اهداج موررنظر آنها رر موافقتنامه اعمهال
میشوند .یکی از اعضا ب نام الیوراپیس رر ژانویه سهال  ،2004رر رابطه بها نقهض
حقوق بشر توسط رولت تونس ،ک فداالن حقوق بشهر را مهورر تدقیهب قهراررار و
محدوریت هایی را علی آنها اعمال نمور ،هشهدار راره و پیشهنهار نمهوره اسهت که
اکنون زمان اعمال برخی محدوریتها براساس شروط حقوق بشهر فرارسهیده اسهت
(عایایان.)41 1390 ،
با توج ب مباحث یارشده چنی استنباط میشهور که طهرفی موافقتنامه ههای
مذکور ،شرط رعایت موازی حقوق بشر را ک غالباً ب صور
موافقتنام میآید ،ب اشکال و اربیا

یک شرط اصهلی رر

متنوعی مطرح میکنند .ایه امهر باعهث ایجهار

تفاسیر متفاوتی از شرط موررنظر میشور .همچنی با مطالد نوع حقوق بشهر مهورر
حمایت مشخص می شور ک طرفی موافقتنام براساس شرایط و نیازهای خهور ،به
)1. European Union Fundamental Rights Agency (FRA

حمایت از موازی حقوق بشر مطروح رر نسلهای حقوق بشهری مهیپررازنهد .بها
بررسی سیستم نظارتی ،میتوان رریافت ک ضمانت اجرایی ب صور
ندارر ،هرچنهد که رر صهور
گفتوگوهایی صور

مطلق وجهور

عهدم رعایهت مهوازی حقهوق بشهر ،تبهارل نظهر و

می گیرر و رر بدضی مواقع منجر ب تدلیق موافقتنام میشور،

 .3موافقتنامههای تجاری
رر صحن روابط بی الملل میتوان اذعان راشت ک نحهوه عملکهرر رولهتهها تهدثیر
بساایی بر روند حقوق بشر رارند ،رر عی حال حقوق بشر ب رلیل اینک رارای یک
نظام حقوقی رائماً رر حال تغییر و تحول است ،بطور مستمر متدثر از رفتار رولتهها
نیست .رر عمل مشاهده میشور ک رولتهای بسیاری علیرغم عدم تمایل خور به
پیوست ب یک کنوانسیون و یا موافقتنام بی المللی ،ب منظور حفظ وج خور ب آن
ملحق می شوند .بنابرای حقوق بشر رر نهوع خهور بهر رفتهار و عملکهرر رولهتهها
تدثیرگذار است.
مشکلی ک همواره رر ارتباط با حقوق بههشر بهی الملهل وجهور راشهت اسهت،
نهقص و ضهدا ضمانهت اجرای ای حقوق ،اعم از مشوقها یا تنبیها

و همچنی

فقدان یک سهازوکار متمرکها و مهنظم جههت تضهمی رعایهت مهوازی آن اسهت.
برخالج قواعد و موازی مندرج رر سایر موافقتنام ها و اسنار بی المللی که حهاکم
بر روابط و مسائل تجاری ،پولی ،مالی ،امنیتی و یا حتهی سیاسهتههای بهی المللهی
هستند ،عهدم رعایت قههواعد حههاکم بهر حههقوق بشهر بهی الملهل ،واکهنش سهایر
رولت ها ،ب شکل فدال و مؤثر را رر پی ندارر .همچنی موضوع ضدا و یها فقهدان
ضمانت اجرا ،هم رر رابط با رفتار خور رولت و هم رر ارتباط با عکسالدمل سهایر
رولتها قابل توج است.
مداهدا

حقوق بشری عمهدتاً رربررارنهده قواعهد الهاامآور بهرای کشهورهای

امضاکننده آن نیست و بیشتر از طریق ترغیب و تشویق ررصدر تدثیرگذاری بررفتهار
رولتها هستند ررحالی ک ترغیب عوامل ناقض حقوق بشر ،برای ایجهار تغییهر رر
رفتارهایشان نیازمند استدالل قانع کننده میباشد و ای موضوعی است ک مداههدا
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اما ای روند همواره ارام نیافت است.
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حقوق بشری فاقد آن هستند .نکت روم آن است ک موافقتنام تجاری و یا مداهدا
تجاری واجد شرایط حقوق بشر ،ب گون ای طراحی شدهاند ک زمین را برای اتخهاذ
اقداما

راوطلبان فراهم می آورند .ای امر ب جهت رعایت موازی حقوق بشهر به

منظور فراهم بورن امکان رسترسی ب بازارها رر سط فراملهی و منطقه ای صهور
میپذیرر ).)Trubek, 2012: 2
مسئل ای ک رر جهت ارزیابی تدثیر اجرای موافقتنامه ههای تجهاری ،بها شهرط
حمایت از حقوق بشر قابل طرح است ،ب کارگیری و اعمال مجازا ههای تجهاری،
ب منظور ارتقاء وضدیت حهقوق بشر است .از منظر اخالقی ،اقداما

تجهاری مهثالً

اعالم ممنوعیت ورور کاالهایی ک از طریق کار کورکان تولید شدهاند ،ب نظهر قابهل
توجی می رسد .ای رر حالی است ک از ریدگاه اقتصاری آثار چنهی مجهازا ههای
تجاری اغلب موجب آزار و اذیت مررم کشور مقصد میشور و تهدثیرا

منفهی که

اینگون مجازا های تجاری اغلب برجای می گذارر ،بسیار بیشتر از اثری اسهت که
بر ارتقاء وضدیت حقوق بشر بوجور می آید .باید خاطرنشهان کهرر که ایه باعهث
ایجار اختالفا

عمیقی میان کشورهای رر حال توسد و توسد یافت شده است.
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ازطرج ریگر ،میاان تدثیرگذاری حقوق بشر رر موافقتنام ها بستگی زیهاری به
ارفیت تجاری و منابع اقتصاری طرفی موافقتنام رارر .به همهی رلیهل مههمتهری
عاملی ک باعث می شور کشورهای رر حال توسد ب امضای چنی موافقتنامه ههایی
با پیشنهاررهندگان آن مانند اتحاری اروپا ت رررهنهد ،حجهم قابهل توجه مبهارال
تجاری ،جمدیت و بازارهای ای اتحاری است ک عامل مشوق مؤثری رر ای زمینه
محسوب میشور .اگرچ برخی رولتها نیا ترجی میرهند از ایه گونه امتیهازا
صرف نظر نموره وارر چنی موافقتنام هایی نشوند .شهواهد فراوانهی وجهور رارر که
بیانگر ای موضوع است ک موافقتنام های تجاری ،تدثیراتی را بر رفتار اعضای خهور
ب ویاه رولتهای ناقض حقوق بشر برجهای گهذاررهانهد .ایه تدثیرگهذاری ،عمهدتاً
ازطریق ب کارگیری و یا تههدید ب استفاره از اجبار بوره است .به ایه مفههوم که
رولتها متدهد برای از رست ندارن امتیازا

اعطهایی که براسهاس یهک موافقتنامه

تجاری کسب کرره است ،مجبور ب رعایت شهروط نهاار برلهاوم رعایهت مهوازی
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حقوق بشر مندرج رر موافقتنام شده است ) .(Fierro, 2003: 102آنچ مهیتهوان آن را

رفتار جدید ای رولت نامید ،انطباق بیشتری با مدیارها و موازی حقوق بشر اسهت.
اما انتقار وارر برای نگر
قدر

آن است ک آیا میتوان آن طرج از موافقتنامه را که از

تجاری و اقتصاری برتری برخوررار است و اقدام ب اجرای ضهمانت اجهرای

نقض شروط حقوق بشر مینماید را محق رر سوءاستفاره از نیاز اقتصاری و تجهاری
تهدیدآمیای ک ب منظور اعمال فشار بر کشورهای رر حهال توسهد اسهت ،فاصهل
زیاری با مفهوم حمایت از حقوق بشر رارر و بدضاً ب کلی با ای مفهوم بیگان است
).)Trubek, 2012, op.cit: 17
ماای ای تجاری ب کشورها بهرای ارتقهاء حقهوق بشهر بطهور کلهی و یها بهرای
برنام ریای جهترار برای اعمال جنب های خاصی از حقهوق بشهر پیشهنهار و ارائه
قههری صهور

می شور .از ای طریق بهبور وضدیت حقوق بشر از طریق اقهداما
نمی پذیرر بلک از طریق راوطلبان  ،ک با ارائ ماایای تجاری پهارا

راره مهیشهور،

ای مهم میسر میشور ).(Ibid, Farrel, 2005: 275
الزم ب ذکهر است رو عهامل را می توان رر فههراهم نههمورن امههکان اعهمههال
شهروط حهقوق بهشر رر موافقتنام های تجاری و میهاان تدثیرگهذاری مطلهوب آنهها
مؤثر رانست .نخست اقداما
ریهگری انجام اقداما

و فدالیتهای نهارهای حقوق بشری و جامد مدنی و

مؤثر رر سط قانونههگذاری راخلهی اسهت .رر ایه ارتبهاط

میتوان ب فشار پارلمانهای کشورهای عضو ای اتحاری اشاره نمور .رر ای راسهتا،
پارلمان ها رعایت موازی و شروط حقوق بشر رر زمین تجار

با سایر کشهورها را

مورر تدکید و توج خور قرارراره و تضمی نمورند ).(Krasmann, 2010: 3
اتحاری اروپا مدعی است ک ب کارگیری شروط حقوق بشر رر موافقتنام ههای
تجاری ،رر جهت حمایت از مفهوم حقوق بشر حائا اهمیت است ب ویاه به رلیهل
اینک ای حقوق غیرقابل تفکیک و جهانی است .بطور کلی میتوان چنهی برراشهت
نمور ک رر عمل ،بر ضرور

توج ب موازی حقوق بشر و یا حداقل عطا توجه

کافی نسبت ب آن رست از موازی حقوق بشر ک ارتباط زیاری با تجار

و اقتصهار
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طرج ریگر موافقتنام رانست؟ ب نظر مهیرسهد ،نتهایج حاصهل از چنهی اقهداما

بی الملل رارند ،مانند ضوابط و استانداررهای حقوق کار ،توجه بایسهت ای صهور

نگرفت است .رلیل عدم تمایل رولتها ب اقدام مؤثر رر ای ارتباط را نیها مهیتهوان 159

اعتقار ب رست و پاگیر بورن ای ضوابط ،با استانداررهای ویاه رر عرص رقابتهای
تجاری با سایر کشهورها رانسهت ) .(Ibid, Krasmann, 2010: 4بهرای بررسهی بیشهتر و
عینیتر آثار شروط حقوق بشر رر عمل ،موارری از میاان تدثیرگذاری شروط حقهوق
بشر رر وضدیت حقوق بشر و رعایت موازی آن رر چند کشهور طهرج موافقتنامه
تجاری اتحاری اروپا مطرح میشور.
روابههط اتحاری ه اروپهها بهها کشههورهایی ک ه روابههط تجههاری بهها آنههها متضههم
موافقتنام های تجاری واجد شرط حقوق بشر نیست نیا خالی از مالحظها

حقهوق

بشری نبوره است .ب عنوان مثهال رر ارتبهاط بها روابهط اتحاریه اروپها و جمههوری
اسالمی ایران ،رر گاار

حقوق بشر سال  2008اتحاری اروپها چنهی عنهوان شهده

است ک موضوع حقوق بشر ب عنوان یک عنصر ضروری رر روابط ای اتحاریه بها
جمهوری اسالمی ایران و رر هم سطوح مورر نظر و توج است .اگرچ جمههوری
اسالمی ایران رور پنجم گفت وگو رر ارتباط با مهوضوعا

حهقوق بهشر با اتهحاری

اروپا را ک از سهال 2002آغهاز شده بهور ،رر رسهامبر سهال  2006به حهال تدلیهق
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ررآورر ،اما اتحاری اروپا همچنان ب روند ای گفتوگوها امیدوار اسهت

(European

) .Union Annual Report on Human Rights, op.cit, 2008: 12هرچند ک مقاما

ایران نیها

بارها نقض حقوق بشر مورر ارعای اروپا رر ایران را تکذیب کررند.
با تدملی بر روابط تجاری ایران و اتحاری اروپا میتهوان رریافهت که اقهداما
اتحاری اروپا ب عنوان نخستی شریک تجاری ایران ،میتواند بر شهرایط اقتصهاری و
تجاری ایران اثرگذار باشد .ایران ب میاان زیاری رر حوزه ماشهی آال
با ای بلوک تجاری همکاری رارر .بسیاری از ای ماشی آال

و تجهیهاا

رر حوزه نفت و گهاز

ک نقش اساسی رر اقتصار کشور رارند ،ب کار گرفت میشوند .ای واقدیت کشور را
رر مقابل اعمال تحریمها از سوی اتحاری اروپا با مشکالتی مواج مهیکنهد .امها رر
مقابل ،ایران ب عنوان بیستوپنجمی شریک تجاری اتحاری اروپها 9 ،ررصهد از کهل
تجار

اروپا را شکهل می رهد و ای اتحاری چنهدان وابستههگی متقهابلی به ایهران

ندارر .هرچند رر حوزه سوخت فسیلی ،ایران یکی از بهارگتهری تهدمی کننهدگان
انرژی ای اتحاری بوره است اما شرایط ب گون ای نبوره ک انگیاه اعمال تحهریمهها
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را کاهش رهد و اتحاری حتی رر پی اجرای سیاست تنوعسهازی رر مبهاری وروری

انرژی و کاهش وابستگی ب روسی  ،گاینه ههایی به غیهر از ایهران را مهورر توجه
قرارمیرهد.
()2

مسئل نقض گسترره حقوق بشر و کشتار پناهنهدگان رر روانهدا را مهیتهوان
ب عنوان نمون ای رر خصوص میاان تدثیرگهذاری روابهط تجهاری بها شهرط رعایهت
اروپای مدعی حمایت از حقوق بشر را ب چالش کشید .روانهدا یکهی از کشهورهای
عضو موافقتنام لوم  4بور ک رر جامد اروپا اندقار یافته بهور .رر ایه موافقتنامه
شرط رسترسی آزار ب بازاهای اروپایی ،رر قبهال تدههد کشهورهای رریافهت کننهده
امتیازا

تجاری و ترجیحا

تدرف ای ،التاام ب رعایت شروط حقوق بشر است .به

رلیل نسلکشی رر رواندا رر سال  ،1994جامد اروپا موافقتنام لوم و ماایای ناشی
از آن را رر قبال ای کشور ب حالت تدلیق ررآورر.
نکت جالب توج آن است ک ای اقدام جامد اروپا رر مورر رولت فرانسه به
چالش کشیده شد چراکه فرانسه رر طهی اقهدامی یهکجانبه  ،تحهریمههای مهالی
اتخاذشده رر سط جامد اروپا را با اقدام کمک رسانی ب رولت روانهدا رور زر .به
همی ترتیب ،رولت بلایک نیا اگرچ اعالم نموره بور که سیاسهت او کمهکهها و
توج ویاه ب کشورهای افریقایی منوط ب برآورره شدن اهداج حقوق بشری است،
اما عمالً رر مورر مسئل رواندا برخالج مواضع رسمی خور عمل نمهور .ایه اقهدام
فرانس و بلایک مانع از آن شد ک بطور شایست چ رر سط بهی المللهی و چه رر
سط منطق اروپا ،پاسخ قاطع مناسبی ب عدم تدهد رولت رر قبال مسئل روانهدا راره
شور.
ب موجب موافقتنام لوم  ،کمکهای مالی قابل توجهی به منظهور بازسهازی و
اجرای برنام های توسد ای مشروط ب موازی حقوق بشر رر ارتبهاط بها کشهورهای
افریقایی و ب ویاه رواندا ک متحمل آسهیبههای فراوانهی ناشهی از ررگیههریههای
راخلی بور ،اختصاص یافت .اما رولت جهدیدی که رر روانهدا بر سر کار آمهد نیها
چندان ملتهام ب رعایت حههقوق بههشر بهاقی نمانههد .قبهل از ایه که نهخستیهه

بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامههای تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر  حاتم صادقی زیازی و نازیال سیه جانی

موازی حقوق بشری مهدنظر قهراررار و همچنهی اسهتانداررهای روگانه از طهرج

کمک های اختصاص یافت ب آن کشور منتقل شور ،ارتش رواندا پس از تخلیه یهک

کمپ مهاجران ،مرتکب موارر متددری از نقض موازی حقوق بشر شد .بدی جهت 161

و رر واکنش نسبت ب ای اقدام ،کمیسیون اروپا اعطای کمکهها را به حهال تدلیهق
ررآورر .همچنی وزرای خارج اروپایی از رولت رواندا ررخواست نمورنهد نسهبت
ب انجام تحقیقا

گسترره ب منظور شناسایی عوامل و مرتکبان قتل عامهای صور

گرفت و رستگیری آنها ب عنوان پیششرط اعطهای کمهکهها اقهدام نمایهد .امها ایه
ررخواست با مقاومت رولت ،رر رابهط با تهحت فهشار قهراررارن اعهضای ارتش و
فهرماندهان آن ک احیهاناً رر ارتکاب جنایا

نقش راشهت مواجه شهد تها اینکه رر

سال  ،1995رولت تحت فشارهای وارره با انجام بازجویی و تحقیقها

از عوامهل و

مسببان جنایت موافقت نمور و کمیسیون اروپا نیها بها از سهرگیری جریهان اعطهای
کمکها ب صور

مشروط موافقت نمور.

فیجی با نام رسمی جمهوری جاایهر فیجهی یهک کشهور جایهرهای رر منطقه
مالنای رر اقیانوس آرام جنوبی است )3(.همکاریهای اقتصاری اروپا با ایه کشهور
ب علت سرنگونی رولت قانونی و برآمده از انتخابها

مررمهی بها توسهل به نقهض

قانون اساسی ،ب حالت تدلیق ررآمد .رر ای رابط میتوان ب اقدام کمیسهیون اروپها
اشاره کرر ک رر لغو اعطای کمکی ب ارز

 31میلیون رالر به فیجهی ،نشهان ای از
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ناشکیبایی روزافاون بی المللی رر برخورراری رولت نظامی ای کشور از برگهااری
انتخابا

است.

پرراختهای ساالن اتحاری اروپا ب فیجی از زمهان به قهدر

رسهیدن "وگه

باینیماراما" رهبر نظامی ای کشور رر یک کورتهای آرام رر سهال  ،2006و مقاومهت
رر برابر فشار برای احیای رموکراسی رر ای کشور ،ب حالت تدلیق ررآمهده اسهت.
لذا متداقب تهدید ب اجرای برنام مالی و سرمای گذاری رر طهرحههای توسهد ای و
زیربنایی از محل صندوق توسد اروپا را ب تدویق انداخت .ای تدویهق تها زمانههی
برقرار شده ک ررخهصوص انجام اصالحا

مهقتضی رر سههاختار سیاسهی فیههجی

ب منظور تضمی سازوکار رموکراسی رر برگهااری انتخابها

آزار و عهدم مالحظه

نظامیان و همچنی احترام ب موازی حقوق بشهر و حقهوق مهدنی و سیاسهی رر آن
کشور اطمینان خاطر حاصل شور.
رر راهبرر سال  2007اتحاری اروپا با آسیای مرکای ،به صهراحت بیهان شهده
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است ک یکهی از اولویهت ههای کلیهدی اتحاریه اروپها رر آسهیای مرکهای تهرویج

رموکراسی ،حاکمیت قانون ،استقرار حکومت شایست و رعایت حقوق بشر است .از

پنج سال پیش تاکنون ،اتحاری اروپا موفق شهده اسهت "مهذاکرا

روجانبه حقهوق

بشر" و طرح منطق ای "حاکمیت قانون" را رر آسیای مرکهای به اجهرا ررآورر .از

مهوارری ک مهوجب تهدلیق رر همکاریها ب رلیل عدم رعایهت مههوازی حههقوق
اقتصاری اتحاری اروپا علی ازبکستان نام برر .ای تدلیق متداقب رویهدارهای نهاگوار
 13ماه می  2005رر شهر اندیجان رر جنوب ازبکسهتان به اجهرا ررآمهد .از ایه رو
اتحاری اروپا ناچار از اتخهاذ تهدابیر تحریمهی سهختگیران ای همچهون لغهو صهدور
روارید برای آن رست از سران و مقاما

کشور ازبکستان ک مسهتقیماً رر اسهتفاره از

نیروی نظامی و زور رر شهر اندیجان مداخل راشتند ،شد ).(Schmitz, 2009: 74
اتحاری اروپا ترویج حقوق بشر ب عنوان بخشی از روابط تدهاملی بها حکومهت
های آسیای مرکای را رر روابط تجاری خور با ای کشورها عنوان میکنهد و رونهد
مذاکرا

حقوق بشر ،با حضور پنج کشور منطق آسیای مرکای ،از اجاای ضهروری

رویکرر اصلی ای اتحاری ب حساب میآید .هرگون فدالیتی رر زمینه حقهوق بشهر
رر ای کشورها ،باید مورر تشویق و حمایهت قرارگیهرر .رر عهی حهال نقهض ایه
حقوق ،تحریم و عدم همکاری و مشارکت را ب همراه رارر.
 .4عدم اجرای شروط
یکی از بارزتری آثار اجرای شروط حمایت از حقوق بشر ،امکان تدلیهق موافقتنامه
ب استنار نقض ای شروط است .الزم ب ذکر است ک ای شروط حقوق بشهری که
اختیار و امکان تدلیق یک موافقتنام تجهاری را فهراهم مهینماینهد ،مهیبایسهت به
صور

عنصر ضروری موافقتنام مطرح و مهورر پهذیر

قرارگیرنهد که نقهض آن

ب عنوان نقض اساسی شناخت می شور .رر ابتدای ب کارگیری شروط حقوق بشهر رر
موافقتنام های جامد اروپا ،ای شروط بدون تدریا و به صهور

عنصهر ضهروری

موافقتنام مطرح میشدند زیرا ب لحا حقهوقی ،بها شهرایط مهوررنظر رر مهاره 60
کنوانسیون حقوق مداهدا

وی  ،1969مطابقت نداشتند .امها از آن تهاریخ به بدهد،

ای موضوع ملحو نظر قرارگرفهت .امها تحهول عمهده رر خصهوص قالهب مهورر
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بهشر است ،می توان از اقدام ب تدلیق موافقتنام های مشارکت و همکاری تجهاری و
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استفاره جهت منظور نمورن شروط حقوق بشر رر موافقتنامه ههای مندقهده رخ راره
است بدی ترتیب ک عالوهبر شروط حقوق بشر ب یهک شهرط مکمهل نیها بهرای
تکمیل کلیا

ای شروط حقوق بشری و مشخص نمورن نحهوه اثبها

نقهض ایه

شروط ب عنوان عنصر اساسی موافقتنام و نحوه اعمال ضمانت اجراهای مربوطه رر
یک موافقتنام جداگان تنظیم می شد .ای شرط مکمل با توج ب کشورهایی که رر

رابط آنها ب کار گرفت شده است ،تحت عنوان "شرط بالتهیک" و "شرط بلهغاری"
موسوم شده است.
شرط بالتیهک ک یک شرط صری است ،برای نخستهی بار رر موافقتهنام ههای
جامد اروپا با کشور اسهتونی و سهپس بها کشهور آلبهانی که از کشهورهای حهوزه
بالتیک( )4هستند ،از سال  1992ب کار گرفت شد .ب موجب ای شرط ،امکان تدلیهق
اجرای موافقتنام ب صور

کلی و یا جایی رر صورتی فهراهم مهیشهور که نقهض

اساسی موافقتنام محقق شور .ای امر بدی مفههوم اسهت که شهروط حقهوق بشهر
مندرج رر ای نوع موافقتنام ها منجر ب تدلیق فوری آنها میشور .ای شهرط چنهی
مقرر میراشت ک «طرفی موافقتنام  ،حق تدلیق تمامی یا بخشی از ایه موافقتنامه
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را با اثر فوری رر شرایطی ک نقض جدی عنصهر اساسهی موافقتنامه اتفهاق افتهد را
برای خور محفو می رارند» .اعمال شروط حقوق بشهر رر قالهب آنچه که شهرط
بالتیک نامیهده مهیشهور ،تها سهال  ،1992رر موافقتنامه ههای تجهاری مدمهول بهور
).(VanGenugten, 2001: 115

شههرط ریگههری موسههوم به "شههرط بلغههاری" اسههت و از اکتبرسههال  ،1992رر

موافقتنام های همکاری ،مشارکت تجاری و اقتصهاری اروپها وارر شهد .ایه شهرط
ب عنوان یک شرط کلی و فاقد اثر فوری و جهت تدلیهق اجهرای موافقتنامه مهدنظر
بوره است چراک تا قبل از اتخاذ هرگون اقدامی جهت تدلیق موافقتنام مهیبایسهت
روی مبتنی بر مذاکره و رایانی بی طرفی طی شده و تدلیق موافقتنام تنها به عنهوان
آخری تدبیر و راهکار مورر استنار قرارگرفت .ای شرط مقرر میراشهت «چنانچه
هریک از طرفی موافقتنام ب ای نتیج برسند ک طهرج ریگهر از اجهرای تدههدا
خور ب موجب ای موافقتنام تخطی نمهوره اسهت ،مهیتواننهد اقهداما
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مناسهب را

جهت برخورر با ای وضدیت ب کار گیرند .قبهل از اتخهاذ ایه تهدبیر ،به جها رر

موارری اضطراری ،میبایست نسبت ب برگااری جلساتی جهت بررسی اطالعها

و

مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر اقدام شور».
مطابق نظر کمیسیون اروپایی ،تفاو

موجور میان ای رو شرط و یا ب عبهارتی

ای رو نوع فرمول ،ناشی از میاان حساسیت و اهمیت موضوعی است که نهاار بهر
و رایانیهها

قبل از اقدام ب تدلیق اجرای موافقتنام نیست ،رر حالی که رر مهورر اخیهر ،ههدج

اصلی تداوم اجرای موافقتنام تا حد امکان است" .شرط بلغاری" رر موافقتنام ههای
مندقده اتحاری اروپا با روسی  ،اوکرای  ،اسلواکی و چند کشور حوزه مدیتران ماننهد
اسرائیل ررج شده است ) .(Ibid, VanGenugten, 2001: 116ای شرط رر موافقتنام ههای
مندقده با رومانی ،جمهوری چک و بالروس نیا ب کار گرفت شده است.
ایجار و توسد شروط حقوق بشری از اوایل  1980آغاز شد ک منجر ب ایجهار
یک شکل و قالب استاندارر و مدون برای ایه شهروط تها سهال 1995شهده اسهت.
ررهمی راستا ،موافقتنام های لوم و کوتونو بی اتحاری اروپها و کشهورهای ()ACP
مندقد شد ) .(European Commission, 2003: 1آنچ ک باعث جلب توجه صهاحبنظران
شده و مورر تدکید قرارگرفت است ،اصرار و فشار اتحاری اروپا بهرای مدرفهی و به
کارگیری اهداج سیاسی خور است .ای عملکرر اتحاری اروپا ذیل مفهاهیم منهدرج

رر موافقتنام های "کمهک و تجهار " و مشهروط نمهورن روابهط و همکهاریههای
سیاسی و تجاری بر پای رعایت موازی حقوق بشر رر مهاره  96موافقتنامه کوتونهو
نمور پیدا میکند .ای امر ب نحو قابلتوجهی از زمان نخستی بهازنگری کنوانسهیون
لوم رر  1985افاایش یافت است ).(Burown, 2011: 66
 .5دالیل موافقین و مخالفین درج شرط
رر مورر رالیل مخالفت ب ای زمین ها میتوان پرراخت.
صامل یوت مواخله در امیر داخل کشایرها :شهورای وزیهران کشهورهای
حههوزه افریقهها ،کارائیههب و اقیههانوس آرام رر اجههالس بررسههی مسههائل مههرتبط بهها
موافقتنام های تجاری و همکاری اقتصاری مندقده با اتحاری اروپا ،نگرانیهای خور

بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامههای تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر  حاتم صادقی زیازی و نازیال سیه جانی

اجرا یا عهدم اجهرای آن اسهت .شهرط بالتیهک رر مرحله اجهرا از شهد
برخوررار است چراک برخالج شرط بلغاری ،متضم اجرای مذاکرا

بیشهتری
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را رر رابط با پیش بینی مقرراتی رر ای موافقتنام ابراز راشهت اسهت .براسهاس ایه
موافقتنام  ،اتحاری اروپا میتواند تحریمهای اقتصهاری و تدلیهق موافقتنامه را علیه
هریک از کشورهای حوزه افریقا ،کارائیهب و اقیهانوس آرام که از ریهدگاه اتحاریه
اروپا مرتکب نقض حقوق بشر ب عنوان عنصر اساسی ای مداهده شهدهانهد ،اعمهال
نماید .شورای وزیران آن را نوعی مداخل رر امهور حهاکمیتی به بهانه حمایهت از
موازی حقوق بشهر تفسهیر نمهورهانهد ) .(Nwobike, 2012: 1382از ریهدگاه برخهی از
مخالفان وارر نمورن شروط حقوق بشر رر موافقتنام های تجهاری ،ضهام تغییهرا
واقدی بهبور وضدیت حقوق بشر نخواهد بور چرا ک بسهیاری از رولهتهها چنهی
موافقتنام هایی را رر تضار با اصول تجار
موازی حقوق بشر و تجار

آزار میرانند .از طرفی ایجار ارتباط میان

و تلفیق آنها با یکدیگر از طریق موافقتنام های تجاری

با شروط حقوق بشر ،هنوز ب لحا بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن نیا رچهار
مشکال

است ).(Aaronson, 2010: 134

ابزار یوت پاشبرد اهواف یاای و تطماا یاایات ماواران :همچنهی
مخالفان بر ای باورند ک رولتها از موافقتنام های تجهاری حهاوی شهروط حقهوق
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

بشری ،برای جهانیسازی سیاستها و روی های خور سوء استفاره مهینماینهد .ایه
رو

و شکل نوینی از تحلیل رو ها و هنجارهای مورر قبول آنها ب سایر جوامع،

باالخص کشورهای جهان سوم و رر حهال توسهد اسهت که اکثهر ایه جوامهع رر
گذشت  ،مورر استثمار کشهورهای اروپهایی بهورهانهد .رر حهالی که موافقتنامه ههای
تجاری ،اساساً ب منظور حل مشکال

مربوط ب عدم رعایت مهوازی حقهوق بشهر

ایجار و طراحی نشدهاند بلک هدج از ایجار آنها رفع موانع همکهاریهها و تسههیل
ارتباطا

تجاری است .لذا اعمال شروط حقوق بشر رر موافقتنام ها ایه سهئوال را

ایجار می نماید ک آیا هدج اصهلی موافقتنامه حمایهت از حقهوق بشهر اسهت و یها
اهداج توسد ای و اقتصاری مدنظر طرفی بوره است .ب عنوان مثال ،موافقتنام ههای
یاوانده ،لوم و کوتونو بی اتحاریه اروپها و کشهورهای حهوزه افریقها ،کارائیهب و
اقیانوس آرام ک ب صور

یکجانب بازار اروپا را بدون وضع تدرف های گمرکی رر

اختیار کشورهای حوزه افریقها ،کارائیهب و اقیهانوس آرام قهرارراره اسهت ،مفهار آن
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الااماتی رر رابط با حقوق بشر بر ای کشور تحمیهل شهده اسهت .رر واقهع تهال

کشورهای حوزه افریقا ،کارائیب و اقیانوس آرام جهت ایجار توازن رر تهراز تجهاری
خور ،رر راستای اهداج موررنظر اتحاریه اروپها ههدایت مهیشهور

(Hafner-Burton,

).2009: 614
ناصادالنه بیدن ای نیع میاف تنامه :رر ای موافقتنام ها شهرایط کشهورهای رر
موافقتنام ها ن تنهها زمینه مداخله سیاسهی کشهورهای توسهد یافته که رر اصهل
پیشگامان برقراری چنی موافقتنام هایی هستند را فراهم مهیسهازر ،بلکه بهر جنبه
تحمیلی و غیرعارالن ای موافقتنام ها نیا میافااید .جالبتر آنک ب نظهر مهیرسهد
اتحاری اروپا رر مواقدی ب گون ای عمل کرره است ک گویا کشورهای حوزه افریقها،
کارائیب و اقیانوس آرام را حتی ب عنوان طرج مذاکره نیا قبول ندارر .ب عنوان مثهال،
رر اغلب موارر برنام ریای مذاکرا  ،زبان ،رستورکار و برنام جلسا
اعتراضا

را علیرغهم

کشورهای حوزه افریقا ،کارائیب و اقیانوس آرام ،آنگون ک خور خواست

تدیی کرره است .نکت ریگر ای است ک  94ررصد اعضای حوزه افریقها ،کارائیهب
به زبهان انگلیسهی

و اقیانوس آرام ،غالباً فرانسوی زبان هستند ،اما اسنار و مذاکرا
است.
ب گواه ریپلما های افریقایی ،ب کرا

پیش آمده است ک نمایندگان اروپایی،

هنگام اتخاذ تصمیمی ،قبل از آنکه عضهو حهوزه افریقها ،کارائیهب و اقیهانوس آرام
توانست باشد ترجم فرانسوی مطلوبی را ک بایهد رر مهورر

نظهر بدههد بخوانهد،

قاعههده مههدنظر خورشههان را ب ه آنههها تحمیههل کههررهانههد .بنههابرای  ،جنب ه تحمیلههی
موافقتنام های لوم و کوتونو بر شروط حقوق بشر مندرج رر آنهها نه تنهها برتهری
رارر ،بلک ای شروط نیها صهرفاً لفظهی اسهت .رر واقهع موافقتنامه ههایی همچهون
موافقتنام کوتونو ک رر ماره  96آن شروط حقوق بشر و رموکراسی ب عنوان عنصهر
اساسی اجهرای موافقتنامه تدریها شهده اسهت ،رر اصهل موافقتنامه ای اسهت که
کشورهایی با رشد اقتصاری ضهدیا را رر شهرایطی نامسهاوی ،وارار به مقابله بها
کشورهای ثروتمند و شرکتهای فراملیتی مینماید (انتامبوتشیمبرلو.)2013 27 ،

بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامههای تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر  حاتم صادقی زیازی و نازیال سیه جانی

حال توسد مدنظر قرارنگرفت است .برای اینک اعمال شروط حقهوق بشهر رر ایه

رر خصوص رالیل موافقت ب موارر زیر میتوان اشاره کرر.
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تجار  :اعمال شروط حقوق بشر ،زمین برقراری گفتوگهو رر رابطه بها مسهائل و
موضوعا

حقوق بهشری را رر کشهورهایی فهراهم مینمایهد که تها پهیش از ایه

تهمایلی ب پهذیر

چهنی گهفتگویی را نهداشتند .رر نتیجه رر راسهتای بازشهدن

باب گفتوگو ،امکان نظار

بر وضدیت حقوق بشر رر کشهورهای طهرج قهراررار

امکانپذیر خواهد شد .ایجار انگیاههای تجاری رر موافقتنام های تجهاری بها شهرط
حمایت از حقوق بشر ،یکی ریگر از منافع ای موافقتنام ها است .اتحاریه اروپها رر
زمین اضاف نمورن بندهای حقوق بشری ب موافقتنام های تجهاری ،سهابق طهوالنی
رارر .ماایای تجاری ب ای کشورها با ای هدج اعطا میشور ک رر راستای ارتقهای
حقوق بشر ،بطور کلی و یا با برنام ریای جهترار ،برای اعمال جنب های خاصهی از
حقوق بشر گام بررارند .از ای طریق بهبور وضدیت حقوق بشر بها اقهداما
صور

نمیپذیرر بلک از طریق اجابت راوطلبان ک با ارائ ماایای تجهاری پهارا

راره میشور ،ای مهم مسیر می شهور .بطهور کلهی نکها

اصهلی اسهتدالل موافقهان

عبارتند از نخست آن ک سیستم حقوق بشر ب تنهایی و بها قهدر
مخاطبان خور را ب آن سط از التاام ناشی از باور و پذیر

توانسهت اسهت

رر خصهوص رعایهت
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موازی ای رست از حقوق وارار نماید چرا ک اکثر موازی حقوق بشهری ضهمانت
اجرای مناسبی ندارر ،یدنی رر رست حقوق فاقد ضمانت اجرای مؤثر یا حقهوق نهرم
جای میگیرر .ریگر آن ک پارا ها و مشوق های سیاسهی و تجهاری رر جهایی که
منافع ملی سیاسهت خهارجی رولهت هها اولویهت اصهلی اسهت ،ابهاار جهذابتهر و
کارآمدتری جهت تشویق رولتها ب رعایت موازی حقوق بشر است.
تأثار مثبت بر کشیرها در حال تییعه :رعایت موازی حقوق بشهر منهدرج
رر موافقتنام های مندقده میان کشورهای رر حهال توسهد و توسهد یافته  ،افهاایش
صاررا

و رفاه اقتصاری کشورهای رر حال توسد را رر پی خواهد راشت و سط

مدیار زندگی مررم ای کشورها را باال خواههد آورر .همچنهی مشهاغل ایجهار شهده
توسط سرمای گذاران خارجی ،می تواند جایگای بیکاری شور ک رر نهایت میتواند
منجر ب رستیابی ب اهداج موررنظر آنهها رر زمینه توسهد اقتصهاری و فرهنگهی و
اجتماعی و باالخص اهداج خاص و نهایی ای موافقتنام هها شهور
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قههری

)1383

(Nwobike, 2012,

 .op.cit:علیرغم رشواری اعمال چنی شروطی ،ایجار یهک تضهمی عملهی و

عینی برای رعایت حداقل استانداررهای حقهوق بشهری ،بهتهر از آن اسهت که ایه
اسههتانداررها رر حههد نوشههت ای بههرروی کاغههذ بههاقی بمانههد .بنههابرای اندقههار چنههی
موافقتنام هایی ،رر نهایت توسد اقهتصاری کشهورهای رر حهال تههوسد را رر پهی
خواهد راشت .ب اعتقار موافقان برای رسیدن ب ای ههدج ،یدنهی ارتقهاء وضهدیت
مو ررنظر ،سیاستمداران آن کشور نیا ررگیر شده و همکاری نمایند .برای رستیابی ب
ای هدج باید برنام های مناسب و قابل انجام با توج ب نیازههای کشهور مهوررنظر
انجام گیرر.
تأکاو دو یانبه بر رصایت میازی ح یق بشر :ای شروط ب هیچوج ماهیت
موافقتنام های تجاری را تغییر نمی رهد .برای اینک چهارچوب آنها پیرامهون مسائلی
است ک ارتهباط مهستقیمی با مهوضوع ارتهقاء وضهدیت حهقوق بههشر ندارنهد .به
عبارتی ای شهروط رر یهک بیهان سهاره ،صهرف ًا یهک تدکیهد و تصهدیق روجانبه از
ارز های متدارج مشترک و اصول و موازی پذیرفت شده است ک ب موجب مفهار
موافقتنام ب عنوان شرطی جهت برقراری و تداوم همکاریهای تجهاری و اقتصهاری
فی مابی ملحو شده است .لذا بطور صری  ،شرایط تدلیهق موافقتنامه رر صهور
عدم رعایت و اجابت ررخواست احترام ب ای ارز ها را تبیی نمهوره اسهت .ایه
روی ررریوان رارگستری اروپا رر رعوای طهرح شهده توسهط رولهت پرتغهال علیه
شورای اروپا رر سال  1996نیا مورر تدیید قرارگرفت .رر ای رعهوی ،ریهوان اعهالم
نمور ک یک کاربرر مهم شروط حقوق بشر میتواند متضم حق تدلیهق یها اختتهام
یک موافقتنام رر صور

نقض شروط حقوق بشر مذکور رر آن باشهد

& (Brandten

).Allan, 2011: 474
نتیجهگیری
آثار شروط حمایت از حقوق بشر رر موافقتنامه ههای تجهاری رر خصهوص ارتقهاء
استانداررهای حقوق بشر و رعایت مهوازی حقهوق بشهر رر عمهل و بها توجه به
ضمانت اجرای آنها قابل تدمل است ،رر ای راستا ،میتوان ب کمکههایی رر جههت
توسد اقتصاری ،اعطای امتیازا

و ایجار انگیاهها و مشوقهای تجاری اشاره نمهور.
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حقوق بشر رر کشورها ،تنها رر صورتی امکانپذیر است ک عالوهبر نهارهای کشور
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حاصل ای امر رر مجموع ب بهبور کارآیی اقتصاری سرمای گذاری و ارتقاء وضدیت
اقتصاری کشور میانجامد .از سهوی ریگهر ،رر زمهان اندقهار پیمهانههایی رر سهط
بی المللی ،رولت ها تنها ب واسط اقتدار حاکمیت ،مشروعیت نمییابند .با توج به
مطالب مطروح میتوان رریافت موافقتنام های تجاری میتواند بها رر نظهر گهرفت
موازی حقوق بشری مندقد شور .همچنی نه تنهها کشهورهای رر حهال توسهد بها
مطرح کررن حق بر توسد ب عنوان یکی از موازی حقوق بشری (نسل سوم حقهوق
بشر) استقبال نمورهاند ،بلک کشورهای توسد یافت نیها ایه امهر را تضهمینی بهرای
رمهوکراسی و آزاریهای سیاسی اتباع خور رانست اند.
شههاید بتههوان بههارزتری نقط ه ضههدا رر اعمههال شههروط حقههوق بشههری رر
موافقتنام های تجاری مشروط ب حمایت از حقوق بشر را غلب مالحظها

سیاسهی

بر موضوع حمایت از حقوق بشر رانست .ای مسئل با نحهوه به کهارگیری شهروط
حقوق بشر مندرج رر موافقتنام های تجاری اتحاری اروپا با سایر کشهورها به ویهاه
گههروه کشههورهای افریقهها ،حههوزه کارائیههب و اقیههانوس آرام قابههل مالحظ ه اسههت.
موافقتنام ههای تجهاری که اتحاریه اروپها بها کشهورهای رر حهال توسهد (ماننهد
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موافقتنام های لوم و کوتونو) مندقد نموره است و رر آنها شهروط حقهوق بشهر به
عنوان عنصر اساسی موافقتنام رر نظر گرفت شده است ،ب رلیهل ایه که نیازههای
اقتصاری و تجاری کشورهای رر حال توسد را ب عنوان یک اهرم فشار مورر سهوء
استفاره قرارراره است ،ارعای غیرصارقان اتحاری اروپا رر زمین حمایهت از حقهوق
بشر را با تررید جدی مواج کرره است .ب عبارتی ایه اقهدام رر ذا

خهور رچهار

تناقض است چراک کشورهای رر حال توسد از لحا اقتصاری و تجاری نیازمنهد
تداوم اجرای چنی موافقتنام هایی هستند و رر صهور

لغهو اجهرای موافقتنامه به

علت نقض اساسی موازی حقوق بشری مندرج رر آنها ،متحمل آسهیب و خسهار
اقتصاری شدیدی میشوند .لذا میتوان آن را نقض یا بیتوجهی ب حقوق اقتصاری،
اجتماعی و فرهنگی مررم ای کشورها رانست .نکت ریگهر آن اسهت که اسهتفاره از
ای شروط زمین مداخل رر امور راخلی کشورهای طرج موافقتنام با اروپا و نقهض
حمایت سیاسی آنها را فراهم می آورر چرا ک برخی صاحبنظران ای موافقتنام ها را
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موافقتنام هایی میرانند ک از موضع قدر

به سهایر کشهورها به ویهاه کشهورهای

افریقایی تحمیل شده است.
رر موارری موازی اجتماعی و حقوق بشری میتوانند توسط تجار

رر سهط

منطق و بی المللی بهبور یابند ک مجازا های تجاری برای رسیدن ب ای هدج به
کار گرفت نشوند .راهکار ریگر ای است ک بها افهاایش صهاررا  ،رفهاه اقتصهاری
شده توسط سهرمای گهذاران مهیتواننهد جهایگای بیکهاری شهور .از ایه رو اعمهال
محدویتهای تجاری ک ب علت عدم رعایهت مهوازی حقهوق بشهری مشهروط رر
موافقتنام های تجاری ب کارگرفت می شور ،ن تنها کمکی ب بهبور وضهدیت حقهوق
بشر رر کشورها نمیکند بلک موجب آسیب های بدضاً غیرقابل جبرانی نیا میشوند.
همچنی رر برخی مو ارر مرتبط نمهورن اعطهای چنهی امتیهازاتی بها لهاوم رعایهت
حهقوق بشر ،اگرچ رر بهدو امر ممک است رر جهت حمایت از اقتصهار و کمهک
ب توسد تجار

خارجی و بازرگانی کشورهای رر حال توسد ب مهوازا

پیشهبرر

اهداج به اصهطالح حههقوق بشهری به نظههر برسهد ،امها رر نهایهت کشههورهای
توسد یافت پس از سالیان سال غار

و استثمار کشورهای رر حال توسهد به ایه

جایگاه رست یافت انهد و متاًسهفان باعهث فقهر روزافهاون و پایمهال شهدن حقهوق
اقتصاری ،اجتماعی و فرهنگی ای کشورها شدهاند .اگر تداوم روابط ای رو گروه از
کشورها مدنظر است ،میبایست رر نحوه تدامل بی آنها تجدیدنظر اساسی صهور
پههذیرر .بنههابرای بهها اتخههاذ شههیوههههایی ماننههد اعهههمال شههروط حقهههوق بشههر رر
موافقهتنام های تجاری روجانب و منهطق ای ،میتوانند با نمهایش عملکهرر مثبهت از
خور ،سط ررآمد کشورهای رر حال توسد را اندکی افاایش رهند تا بهدی وسهیل
ضم ارتباط با بازار ای کشورها امکان مداخل رر مسائل راخلی آنها را نیا ب بهانه
عدم رعایت حقوق بشر و اصول رموکراسهی به صهفر برسهانند .ایه اقهدام بیشهتر
نشانگر تغییر رو

استثمار ای کشهورها اسهت و پهذیر

ررحال توسد راحت تر خواهد بور .رر غیر ایه صهور

آن از سهوی کشهورهای
پهذیر

شههروط حقهوق

بشری مذکهور رر موافقتنام های تجاری بیشهتر از آنکه ناشهی از حسه همکهاری
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کشورهای رر حال توسد و سط زندگی مررم ای کشورها باال برور .مشاغل ایجار

باشد ،ناشی از اجباری است ک ب بهانه توسهد اقتصهاری و رفهاه بیشهتر متحمهل

میشوند .از ریگر رالیلی ک کشورهای توسد یافت تمایل ب اندقهار موافقتنامه ههای 171

مذکور رارند ،حفظ ثبا

و امنیت رر منطق است ک رر واقع رر سای آرامش ایجهار

شده بتوانند ب مناسبا

تجاری و اقتصاری خور بپررازند و احترام ب موازی حقهوق

بشر چندان مدنظر نیست.

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1394

172

1. African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP):
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یادداشتها

گروه کشورها رر سال  1975و ب موجهب موافقتنامه جهورج تهاون تاسهیس یافته اسهت.
اعضای تشکیل رهنده ای موافقتنام رربررارنهده کشهورهای زیهر اسهت آنگهوال ،آنتیگهوا،
بابورا ،باهاماس ،بلیها ،تههبسوانا ،بههورکینافاسو ،برونهدی ،کهامرون ،کیههپورر ،جمههوری
افریقای مهرکای ،چار ،کومور ،کنگو ،جاایر کوک ،سهاحل عههاج ،جمههوری رمههوکراتیک
کنگو ،جیبوتی ،جهمهوری رومینیک  ،تیمور شرقی ،گین استوایی ،ارتیره ،اتیهوپی ،فیههجی،
گاب  ،گهرانارا ،جهمهوری غنا ،گین  ،گین بیهسائو ،گویان ،هائیتی ،کنیا ،جامائیکا ،کریبهانتی،
لسوتو ،لیبریا ،ماراگاسکار ،مهاالوی ،مالی ،جاایر مهارشال ،مهوریتانی ،موریس ،میهکرونای،
موزامبیک ،نامیبیا ،نائورو ،نیهجر ،نیجری  ،نیوپالئو ،گین نو ،روانهدا ،سنههتگیهتس و نهاموو،
لوسیها ،سنت ونیسنت و گرانارا ،ساموا ،سائوتوم و پرنسهیپ ،سهنگال ،سیشهل ،سهیرالئون،
جاایر سلیمان ،افریقای جنوبی ،سومالی ،سهوران ،سوریههنام ،سهوازیلند ،تههاناانیا ،تههوگو،
تهونگا ،تهرینیدار و توباگو ،توالو ،اوگاندا ،وانوآتو ،زامبیا ،زیهمبابوه ،الزم ب ذکهر است که
کهوبا عهضو ای گروه است اما موافقتنام کوتونو را ب امضا نرسانده است .نگاه کنید ب
https://en.wikipedia.org/.../African,_Caribbean_and_Pacific_Group_of_States.
 .2نسل کشی رواندا رر سال  1994ب رنبال سقوط هواپیمای حامل «جونال هابیها ریمانها»
رئهیس جمهور وقت رواندا ناریک کیگالی ،پایتخهت ایه کشهور به وقهوع پیوسهت .قهوم
«هوتو» ای عمل را ب قوم توتسی نسبت رار .همی امر منجر ب آغاز ررگیریههای شهدید
میان رو قوم شد ک ب کشتار  800هاار توتسی رواندایی و هوتوهای میان رو رر مد 100
روز توسط هوتوهای تندرو انجامید .با آغاز نسهلکشهی سهازمانیافته که  100روز طهول
کشید( 800000 ،ب آمار سازمان ملهل اویها  1071000به آمهار روانهدا) از قهوم توتسهی و
هوتوهای میانرو ک از پیروی از رستورا هوتوهای تندرو مماندهت کهرره بورنهد ،کشهت
شدند .نسلکشی هوتوها از نیروهای نظامی توتسیها و سایر کشورهای افریقایههی متوقها
شد و بددها رارگاهی برای محاکم سران نسلکشی تشکیل شد (منبهع نسهلکشهی روانهدا
.)fa.wikipedea.org/widi/
 .3فیجی تا پیش از کسهب اسهتقالل رر سال  ،1970مستمره بهریتانیا بهور .ایه کشهور رر
سهال  1987نظام جمهوری را پهذیرفت و طبق قهانون اساسی سال  ،1997نظام رموکراتیک
بههر آن حههاکم شههده اسههت .براسههاس قههانون فیجههی رئههیسجهههمهور ،رئههیس حهههکومت و 173

نهخست وزیهر رئهیس رولت است .ای کشهور از سهال  1987ررگیهر کورتها و حههکومت
نظامیان شده است .ژنرال یاتاین رابیکا طی کورتایی رر سال  1987ب قدر رسهید ،رر
همی سال رر فیجی نظام جمهوری برقرار شد .راتای یارکاماتتاه ماارا رر سهال 1994
رئیسجمهور فیجی شد ،رئیسجمهور سهابق از حاب سیاسی فیهجی نیا رر سال  1992رر
اولیه انتخابا بدد از کورتا ب سمت نهخستوزیهری رسید .رر سال  2000میالری راتهو
ژوزفا ایلوئیلو ب عنوان رئیسجمهور انتخاب شد .نگاه کنید ب
http://rahchamani.mihanblog.com/page/10 .
 .4کشورهای حوزه بالتیک شامل س کشور اسلوونی ،التویا و لیتوانی است.
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