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الزامات حقوق بشري در سازمان تجارت جهاني
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چکيده
حقوق بشر حقوقي است وابسته به طبيعتت انستان ته مهت تترین
مصادیق آن حقوق مدني سياسي ،حقوق اقتصادي ،اجتمتايي و ررنگيتي
است و حق نمبستيي نيز به يگوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضارهشده
است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملي و بينالمللي مطرح است ،در
سطح ملي مگعکس گگده تضاد بين نظ و آزادي و در ستطح بتينالمللتي
تضاد بين حقوق بشر و حا ميت دولت است ه ندف اصلي حقوق بشر
بينالمللي وضع مقررات بينالمللي و وادار ردن نظامناي حقوقي داخلي
به تبعيت از آننا است .تکامل حقوق بينالملل ،حقوق بشر را از حمایت
بينالمللي برخوردار نموده است؛ اما در روابط بينالملل تجاري ،قابلذ ر
است ه اصوالً تجارت بين دولتنا رارغ از توجه به مسائل حقوق بشري
است ولي با شکلگيري نظام تجارت جهاني رویکرد تغيير نمتوده و ایتن
تغيير متأثر از تحوالت حقوق بينالمللي بهطور لي است.

واژه ناي ليدي :تجارت بينالملل ،تجارت جهاني ،حقوق بشر اقتصـاد ،،حامميـ
دول ها.

* دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز
تاریخ دریاف 0931/5/2 :

dr_emami@yahoo.com
تاریخ پذیرش0939/8/01 :
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 .1مقدمه
الزامات حقوق بشر ،ميتواند در حوزه تجـارت جهـاني جایگـاهي داشـته باشـد.
امروزه باوجود فعالي ها ،گسترده و مـثرر سـازما تجـارت جهـاني ارت ـاگ تنگاتنـ
تجارت و سياس

غيرقابلانکار اس  .توجـه بـه مظحتـات حقـوق بشـر ،بـهوسـيله

سازما ها ،بينالمللي اقتصاد ،ازجملـه سـازما تجـارت جهـاني در واقعيـ
مأموری

یك سازما بينالمللي اقتصاد ،مغایرت دارد ،چو مأموری

امـر بـا

چنين سـازماني

نميتواند تنتيم روابط بينالمللي سياسي باشد و با اصل تخصصـي بـود مغـایرت دارد
ولي این پرسش مطرح اس
خنثي بود نس

مه آیا یك سازما بينالمللي اقتصاد ،ميتوانـد از حالـ

به مسائل سياسي و حقوقي بشر ،خارجشده و فعاليتش را بـا توجـه

به معيارها ،سياسي در پيش گيرد .مسئله در چارچوب سازما ها ،جهاني مطرح شـده
اس

زیرا در این نهادها بعضـي از مشـورها وجـود دارنـد مـه بـه سـختي مـيتواننـد،

معيارها ،سياسي را از معيارها ،اقتصاد ،جدا سازند .در اینجـا مخالفـ هـایي مـه بـه
وسيله اعضاء مثرر مثسسات مالي بين المللي در اعطـا وام بـه مشـور آفریقـا ،جنـوبي
ابرازشده بهعنوا نمونه قابلذمر اس .
ال ته تصميمات مثسسات اقتصاد ،بينالمللي بایستي بـر پایـه عقظنيـ

اقتصـاد،

استوار باشد این تئور ،در منشور تشکيل دهنده نهادهـا ،اقتصـاد ،مشـاهده مـيشـود
بهعنوا مثال برابر ماده  1-01اساسنامه بانك بينالمللي برا ،بازساز ،و توسعه ،بانك و
روسا ،آ در امور سياسي هيچ دول

عضو دخالـ

نخواهنـد مـرد و تصميماتشـا از

جه دهي سياسي دول ها ،عضو تأرير نخواهد پذیرف

و تصميماتشا صرفاً بـر پایـه

مظحتــات اقتصــاد ،اســتوار خواهنــد بــود .جــدایي سياس ـ
موردتوجه اس

سازما بينالمللي اقتصاد ،باید از دخال

از اقتصــاد در دو جن ــه

در امور سياسي امتنـا ورزد

و در تصميمات خود مظحتات سياسي را موردتوجه قرار ندهد .وليکن تحـول حقـوق
بينالملل و بهخصوص اهميتي مه برا ،دفا از حقوق بشر قائل اس
پرسش ميشود مه آیا چنين رفتار ،همواره درسـ

موجب طرح این

اسـ ب بعضـاً دفـا مـيشـود مـه

دول ها ،عضو و سازما ها ،بينالمللي زماني مه مسئله جلوگير ،از تجاوز به حقوق
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بشر مطرح اس  ،تکليف به دخال

دارند .مظحتات حقوق بشر ،موجب ميشـود مـه

سازما ملل متحد فراتر از صظحي

پيشبينيشده در ماده  211منشـورش عمـل منـد.

جا ،تعجب دارد مه سازما ملل متحد در امـور داخلـي دولـ هـا ،عضـو بـه لحـا
مظحتات حقوق بشر ،دخال

ميمند ولي سازما ها ،بينالمللي اقتصاد ،جهاني این

مظحتات را موردتوجه قرار ندهد.
به نتر ميرسد مه جدایي سياس
به دول هایي اس

از اقتصاد یك شـکل از مشـروعي

مه حقوق بشر را رعای

نميمنند اصل جدایي سياسـ

ملي به لحا تحوالت حقوق بينالملل تعدیلشده اس

داد پنهـا
از اقتصـاد

بهعنوا مثال بانك اروپایي برا،

بازساز ،و توسعه مه وظيفهاش صریحاً ممك به مشورها ،سوسياليستي پيشين اروپایي
مرمز ،و شرقي اس

مشورها ،ممكمننده مشـورها ،توسـعهیافتـه صـنعتي اروپـایي

هستند مه از لي راليسم اقتصاد ،پشتي اني مـيمننـد اررپـذیر ،ممـك بـه ایـن مشـورها
مستلزم پيوستن آ ها به اردو ،لي راليسم اقتصاد ،اس  .بهعظوه برخي از انوا حقـوق
بشر مانند حق ایجاد تجارت مستقل همزما هم سياسي و هم اقتصـاد ،اسـ  .حقـوق
مختلط چو حق مردم بومي به حمای

از سن ها ،دیـرین خـود و روشهـا ،سـنتي

زندگي خود ،نمونه دیگر ،اس  .تجارت بـينالمللـي و سـرمایهگـذار ،هـمچنـين بـر
مسائلي چو حق پاميزه بود محيطزیس

و حمای

آ تأرير ميگذارد( .فيتز پاتریـك،

 )2 :0333بدواً مثلفهها ،حقوق بشر بهطور اختصار بيا ميشود و انعکاس جن ههـا،
حقوق بشر در اساسنامه سازما تجارت جهاني مورد مطالعه قرار ميگيرد.
 .2نياني اجمالي به مؤلفهناي حقوق بشر
همواره گفته ميشود مه حقوق بشر جهاني اس  .در مـورد جهـاني بـود حقـوق
بشر منشور ملل متحد صراح
احترام جهاني و رعای

دارد ،ماده  55منشور ،دولـ هـا را ملـزم مـيمنـد مـه

حقوق بشر را برا ،همه بدو ت عيض از نتر نژاد جنس زبا یا

مذهب مدنتر قرار داده و آ را ترویج منند .شاهد مدعا ،مقدمه و سـایر مـواد آ اسـ
مه از ع اراتي نتير هر فرد ،هيچ فرد و بدو ت عيض از نتر نژاد ،مـذهب ،زبـا  ،جـنس
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مه همگي تأميد بر جهاني بود حقوق بشر دارد .این روند به وسـيله

اسناد بعد ،حقوق بشر مانند ميثاقها ،منوانسيو ها و اعظميههـا تکـرار گردیـده اسـ .
جهاني بود حقوق بشر با غيرقابل سلب بود آ مظزمه دارد .منتور از حـق غيرقابـل
مه وجودش به دارنده حق متکي اسـ

سلب حقي اس

حقـوق بشـر توسـط جامعـه،

دول  ،مقامات سياسي مشرو یا نامشرو وضع یا اعطا نشده و بنابراین قابل سـلب یـا
محدود شونده توسط آ ها نيس  ،یعني مليه انسا ها بدو توجه به نژاد ،فرهن  ،نتـام
سياسي یا هرگونـه تمـایز دیگـر از آ برخوردارنـد تحـوالت حقـوق بشـر در عرصـه
بينالمللي موجب شکلگير ،مثلفهها ،زیر گردیده اس

(نـادر رضـو-01 :0911 ،،

)8
 .2.1حقوق مدني و سياسي
حقوق مدني و سياسي مه به نسل اول حقوق بشر موسوم اسـ
بشر را از حوزه صظحي
را بر حامم ي

ملي به صحنه بينالمللي هموار نموده و اولين محـدودی هـا

ملي وارد آورده اس

توجه به این حقوق بعد از جن

بانيا ملل متحد مدیو احساس نياز ،بود مه حمای
جن

راه ورود حقـوق
جهـاني دوم نـزد

از حقـوق افـراد و جلـوگير ،از

در برابر وحشيگر،ها ،نازیسم به وجود آورده بود .حقوق مـدني و سياسـي یـا

حقوق و آزاد،ها به حقوق منفي مشهور هستند بدین معني مه حمای

از این حقوق با

عدم مداخله در امور افراد و رها مرد آ ها تحقق ميیابد بهعظوه ایـن حقـوق قابليـ
دادخواهي داشته و حق به معنا ،واقعي هستند .ال ته توصيف مليه حقوق مـدني تحـ
عنوا حقوق منفي صحيح نيس  .بهعنوا مثال حق داشتن حق دادرسي منصفانه تنها بـا
عدم مداخله تأمين نميشود بلکه مستلزم ایجاد تشکيظت دادگسـتر ،،انتصـاب قاضـي
پيرو ،از یك سر ،اصول دادرسي ،خصوصاً معاضدت قضایي بـرا ،افـراد ميسـر و ...
اس .
حقوق مدني و سياسي بر پایه آزاد ،شکلگرفته مه متأرر از دیدگاهها ،نتـامهـا،
سياسي غربي اس

مه درصحنه بينالمللي صرف نتر از مواد  0تـا  20اعظميـه جهـاني

حقوق بشر این حقوق توسط مواد  0تا  21ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسـي بـه
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رسمي

شناخته شده اس .

 .2.2حقوق اقتصادي ،اجتمايي و ررنگيي
در برابر حقوق بشر مدني و سياسي پيشنهاد ،مشورها ،غربـي مشـورها ،بلـو
شرق بهخاطر مظحتات ایدئولويیکي و مشورها ،جها سوم بخاطر اوضـا و احـوال
سياسي و اقتصاد ،خاص خودشا از حقوق اقتصاد ،و اجتماعي مشهور به نسـل دوم
حقوق بشر طرفدار ،ميمردند .به نتر اینا حقوق مدني و سياسي بدو تحقق حقـوق
اقتصاد ،و اجتماعي بي مفهوم خواهد بود آزاد ،بي فایـده خواهـد بـود اگـر انسـا از
گرسنگي رها ن اشد.
بر خظف حقوق مدني و سياسي نس

به ماهي

این حقـوق بحـ هـا ،زیـاد،

وجود دارد از جمله اینکه این حقوق حق به معنـا ،خـاص ملمـه نيسـ
قابلي

دادخواهي اس  ،محتو ،آ روشن نيس

چـو فاقـد

و بهـرهمنـد شـد از آ بـه صـورت

تدریجي امکا پذیر اس .
این حقوق بر پایه برابر ،شکل گرفته و هـدف آ تـأمين رفـاه مـاد ،و بـرآورد
نيازهــا ،اجتمــاعي و فرهنگــي اس ـ

تحقــق آ منــوگ بــه ارائــه خــدمات از طــرف

دول هاس
از مهمترین اسناد در صحنه بين المللي عظوه بر مواد  22الي  23اعظميـه جهـاني
حقوق بشر ،مواد  0تا  05ميثاق بين المللي حقوق اقتصاد ،اجتمـاعي و فرهنگـي ایـن
حقوق را به رسمي

شناخته اس

مهمترین این حقوق ع ارتاند از :حـق مـار و سـایر

حقوق مربوگ بدا نتير مزد برابر برا ،مار برابر ،شرایط مناسب مار ،حـق داشـتن غـذا
مسکن و ل اس مناسب حق داشتن زندگي با استانداردها ،مناسب ،حق داشتن بهداش
و امکانات بهداشتي ،حق آموزش آزاد ،فعالي ها ،فرهنگي و حق مشارم

در آ .

 .2.2حقوق نمبستيي
حقوق بشر نسل سوم در واقع بازتابي از تکامل جامعه بين المللي اس  .بر خـظف
نسل اول حقوق بشر مه بر پایه آزاد ،و نسل دوم مه بر پایه برابر ،شکل گرفته اسـ ،
حقوق بشر نس ل سوم بر پایه همکار ،شـکل گرفتـه اسـ  .تحقـق آ تنهـا منـوگ بـه
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خوددار ،از سلب آزاد ،یا ارائه خدمات ن وده بلکه از طریق تظشها ،هماهن

همـه

بازیگرا جامعه یعني فرد ،مردم ،دول  ،ارگا هـا ،غيـر دولتـي و جامعـه بـين المللـي
به حقوق هم ستگي شهرت یافته اس .

امکا پذیر ميشود و به همين عل

با توجه به اینکه مشورها با سطح توسعه متفاوت به سازما تجارت جهاني پيوسته
و ميپيوندند و مشارم

مشورها مستلزم پـذیرایي اصـول حـامم بـه سـازما و تط يـق

سياس ها ،اقتصاد ،داخلي با مصوبات سازما اس

پيوستن به سازما ممکـن اسـ

محدودی هایي برا ،مشورها به وجود آورد مه امکا برنامهریـز ،آ هـا را در توسـعه
حقوق بشر اقتصاد ،محدود نماید.
 .2انعکاس الزامات حقوق بشري در موارقتگامهناي سازمان
از اول يانویه  0335با به مرحله اجرا در آمد موافقتنامه مرامش ،سازما تجـارت
جهاني به وجود آمد مه در نتيجه آ حقوق قابل اعمال بر سيستم تجـار ،چنـد جـان ي
دچار جهش قابل توجها ،شده اس  .تا آ زما چارچوب حقوقي تجارت بـين الملـل
متشت

وضعيف به نتر ميآمد گات (موافقتنامه عمومي تعرفه تجـارت) مـه در 0311

متعاقب منشور هاوا پا به عرصه وجود گذاش  .بدو اینکه تشکيل یك نهاد را بدهـد
به تدریج از طریق استثنائات و موارد نسـخ ناشـي ازموافقتنامـههـا ،جـان ي قلمـرو آ
محدود گشته اس  .موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت هرگز ابزارها ،مافي بـرا ،وادار
نتمي مه بانيا در سر ميپروراندند نداش  .با سازما

مرد دول ها ،عضو به رعای

تجارت جهاني حقوق بين الملي تجارت چند جان ي از ایـن پـس دارا ،نهـاد یگانـها،
اس  .سازما  ،مدیری

تجارت چند جان ي قرارداد ،را بر عهده خواهد داش  .بعـظوه

با استقرار سيستم تجار ،چند جان ي تعداد زیاد ،از خظءها ،زما گات پـر مـيشـود
زیرا به خدمات و مالکي

فکر ،گسترش ميیابد و سرانجام سيستم به وسيله سـازومار

حل اختظف تجار ،مثرر تقوی
حقوق بشر ،در نگاه نخس

ميشـو (دومينـك مـارو )11 :2109 ،امـا در حـوزه

با مراجعه به مجموعه اسناد سازما در مـيیـابيم نـامي از

حقوق بشر در اسناد سازما تجارت جهاني دیده نمـيشـود ،امـا در ميـا مـواد آ بـه
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مسائلي اشاره شده مه گاه با صراح

و گاه با اندمي تأمل و موسعنگر ،ميتـوا آ هـا

را در دایره وسيع و در حال توسعه و پویا ،حقوق بشر قرار داد .ال ته مقدمه موافقتنامـه
سازما حاو ،بيشترین تاميدات حقوق بشر ،اس  .در مقدمه موافق نامهها ،سـازما
هدف مجموعها ،از تظشها برا ،ارتقا ،استاندارها ،زندگي ،تضـمين اشـتغال مامـل،
حجم زیاد و دائمالتزاید درآمدها ،واقعي و تقاضاها ،مثرر ،گسترش توليـد و تجـارت
ماال و خدمات ،فراهم مرد امکانات استفاده بهينه از منابع جها منط ق با هدف توسـعه
پایدار ،حفظ و حراس

از محيط زیس  ،تقوی

وسایل انجام آ به گونها ،مه سازگار

با نيازها و عظئق مربوطشا در سطوح مختلف توسعه اقتصـاد ،باشـد ،تضـمين سـهم
دول در حال توسعه به ویژه دول دارا ،ممترین ميزا توسعه یـافتگي ،ممـك بـه رشـد
تجارت بينالمللي متناسب با نيازها ،توسعه اقتصاد ،،همکار ،در جهـ

تحقـق ایـن

اهداف ميا دول عضو عنوا شده اس .

در مقدمه ميثاقين سازما ملل نيز نجات از فقر و برخوردار ،از حقوق اقتصاد ،و
اجتماعي از اهداف حياتي شمرده شده اسـ  .در مـاده  00اعظميـه حقـوق اقتصـاد،،
اجتماعي و فرهنگي به حق داشتن سطح زندگي مناسب بـرا ،افـراد و بـرا ،رهـایي از
گرسنگي مه یکي از ارما اساسي باال بـرد سـطح زنـدگي و رسـيد بـه اسـتاندارد،
مطلوب اس

اشاره شده اس  .ارتقا ،استاندارها ،زندگي به گونها ،دیگر در ماده 05

اعظميه حقوق اقتصاد ،،اجتماعي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفته اس .
ماده  1موافقتنامه سازما تجارت جهاني به ساختارها ميپردازد در قسـمتي از بنـد
 1به وظایف مميته توسعه و تجارت اشاره مينماید؛ بررسي مقررات خاص مـذمور در
موافق نامه به نفع دول عضو دارا ،ممترین ميزا توسعه یافتگي و فعاليـ

در راسـتا،

به ود اوضا مشورها ،در حال توسعه (مه در مفهوم حق توسعه این مفاهيم را ميتوا
دید ).ماده  5به مسئله همکار ،ميپردازد با توجه به اهداف ملي این مـاده در تفسـير،
موسع ميتوانيم انتتار همکار ،با سازما ملل و نهادها ،حقوق بشر ،را تصـور منـيم.
ماده  00با عنوا اعضا ،اصلي در بنـد  2اشـاره مـينمایـد دول دارا ،ممتـرین ميـزا
توسعه یافتگي مه سازما ملل آ ها را با این عنوا ميشناسـد در عـين بهـره منـد ،از
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مزایا ،تجارت آزاد تنها ملزم به ق ول تعهدات تا حد ،مه سازگار با نيازهـا ،توسـعه و
تجار ،یا توانائيها ،ادار ،و تشکيظتي آ ها باشد ،خواهند بود.
الف) رویکرد موافق نامه راجع به مشاورز( ،موافقتنامـه مشـاورز ،سـازما تجـارت
جهاني) هدف بلنـد مـدت را ایجـاد سيسـتمي عادالنـه در زمينـه تجـارت محصـوالت
مشاورز ،بر اساس اصول بازار آزاد دانسته اس

و در ادامه با اعظم پای ند ،نسـ

دستيابي به تعهدات الزامآور خاص در حوزهها ،دسترسي بـه بـازار ،حمایـ
رقاب

صادراتي و رسيد به توافق در زمينهها ،بهداشـتي و بهداشـ

بـه

داخلـي،

ن ـاتي همينـين

به ود بيشتر فرص ها ،شرایط دسترسي به بازار و آزادساز ،مامل تجـارت محصـوالت
مشاورز ،گرمسير( ،به نحو ،مه در بررسي ميا دورها ،مورد توافق قـرار گرفتـه) از
جمله اهداف این موافق نامه اس  .موافق نامه بر سه پایه دسترسي به بـازار ،حمایـ
داخلي و ممكها ،مالي خارجي استوار اس

و شامل موارد خاصي از ممكها به نفـع

مشورها ،خاص برا ،باال برد استانداردها و تضـمين مـار اسـ  .ایـن مـوارد شـامل
جن هها ،غيرتجار ،،رفتـار ویـژه و خـاص ،1حفاظـ

ویـژه 2و تصـميم در خصـوص

واردات ش که غذایي به مشورها ،در حال توسعه اس

هر چند در عمل معلـوم گشـته

این اقدامات نميتواند برا ،به ود اوضا منوني مافي باشـد ،امـا ن ایـد آ هـا را نادیـده
گرف  .جن هها ،غيرتجار ،به موارد ،چـو امنيـ
زندگيها ،حاشيها ،و حفاظ
مورد توجه قرار گرف

از محيط زیس

غـذا ،توسـعه روسـتائي و به ـود

بر ميگردد .رفتار ویـژه و خـاص نيـز

و شامل انعطافپذیر ،سـازما نسـ

بـه مشـورها ،در حـال

توسعه مانند معاف نمود مشورها ،در حال توسعه از لغو تمـام تعرفـههـا و حفاظـ
ویژه به عنوا مکانيسمي بـاز بـرا ،مشـورها تـا بـه طـور موقـ

حمایـ هـایي را از

مشاورز ،داخلي زماني مه حادره غيرمترق ه و زیا آور ،برا ،آ ها رخ ميدهـد اعمـال
نمایند ميشود (دمن بن لي ليستو )01 :2115 ،؛ اما آیا این مسئله ميتواند زمـاني مـه
خطر ،به طور مزمن در مشور وجود دارد چارهساز باشدب این موافق نامـه بـه عنـوا
بخشي از موافق نامـه ملـي در زمينـه مشـاورز ،در  0335الزماالجـرا شـد و شـامل
مقرراتي اس

مه اعضا ،سازما را به تأسيس سيستم تجار ،منصفانه و مردمـي مجـاز

91

الزامات حقوق بشر ،در سازما تجارت جهاني

دعوت مينماید ،تظش سازما برا ،ایجاد عدال

و سيستم تجار ،صـحيح اسـ  ،امـا

مقررات موافق نامه مشاورز ،در عمل غيرقابـلاسـتفاده و تعریـف نشـده بـاقي مانـده
اس .3
ن ـاتي -در مقدمـه

ب) موافق نامـه راجـع بـه اعمـال اقـدامات بهداشـتي و بهداشـ

موافقتنامه از اینکه اعضا بتوانند به اتخاذ و یا اجرا ،برنامههایي در زمينهها ،حفاظ
بهداش

از

انسا  ،حيوا و ن ات به شـرطي مـه وسـيلها ،بـرا ،ت عـيض دلخواهانـه یـا

غيرقابل توجيه ميا اعضا نشود ،م ادرت ورزنـد منـع نشـده اسـ  .در راسـتا ،به ـود
بهداش

انساني ،بهداش

ن ـاتي بـه ایجـاد چـارچوب چندجان ـه

حيـواني و بهداشـ

متشکل از قواعد و نتاماتي در زمينه اجـرا ،اقـدامات بهداشـتي و بهداشـ

ن ـاتي بـه

منتور بـه حـداقل رسـانيد ارـرات منفـي آ هـا بـر تجـارت و تصـدیق اسـتانداردها،
دستورالعملها و توصيهها ،بينالمللي و در ممك به دول در حال توسـعه اشـاره شـده
اس .
در ماده  2موافقتنامه به حقوق و تعهدات اساسي اشاره ميشود مه شـامل اقـدامات
بهداشتي و بهداش

ن اتي الزم برا ،حفاظ

از حيات و بهداش

انسا  ،حيوا و ن ات

اس  .در ماده  5به ارزیابي خطر و تعيين سطح مناسب اقـدامات بهداشـتي و بهداشـ
ن اتي ميپردازد مه بر م نا ،این ماده اعضا تعهد مينمایند تظش منند تا با ارزیابي دقيـق
شرایطي مناسب با سطح بهداش

استاندارد فـراهم آورنـد .در بنـد  1ایـن مـاده اعـظم

ميشود اعضا هنگام تعيين سطح مناسب حفاظ

بهداشتي و بهداش

ن اتي ،بـه حـداقل

رسانيد تاريرات منفي تجار ،را در نتر ميگيرند .ال ته رشد استانداردها و مقررات فني
در مشورها تاريرات منفي بر تجارت بينالملل گذاش  ،چرا مه رعای

این اسـتانداردها

هزینهها ،اضافي فراواني بر صادرمنندگا و توليدمنندگا تحميل نمود و قدرت رقاب
آ ها را در بازارها ،خارجي ماهش داد.
ماده  1به شفافي

عملکردها ميپردازد .طي مواد  3و  01اعضا موافق

مينماینـد

مه از یك سو به ادامه ممكها ،فنـي بـه دول در حـال توسـعه و ممتـر توسـعه یافتـه
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را در خصوص رفتار متمایز و ویژه با ایـن دول

فعال اعظم داشته (مه ال ته این موارد في نفسه هيچ گونه بـار الـزام آور،

نداشته و هيچ گونه تعهد و تضـميني را در بـر نداشـته اسـ ) .در قسـم

 3مـاده 05

«رفتار ویژه و متمایز» شـامل رفتـار مسـاعدتر در ق ـال دول در حـال توسـعه عضـو در
خصوص تعهدات به نحو تعيين شده در موافقـ نامـه مـورد تأیيـد قـرار مـيدهـد .در
ضميميه الف ماده  0اقدامات بهداشتي و بهداش

ن اتي شامل حفاظ

از حيات انسـا ،

حيــوا ن ــات ،جلــوگير ،از خطــرات شــامل ورود ایجــاد و شــيو آفــات و بيمــار،
ارگانيســمهــا ،حامــل بيمــار ،،جلــوگير ،از ورود خســارت ،جلــوگير ،از وقــو
بيمار،هایي مه حيوانات و ن اتات ناقل آ هستند مورد تأیيد قرار ميگيرد.
ج) رویکرد موافق نامه راجع به منسوجات و پوشا  :در مقدمـه موافقتنامـه بـه توافـق
اعضا در رفتار ،ویژه و متمایز با دول دارا ،ممترین ميزا توسعه یـافتگي اشـاره شـده
اس  ،بند  2ماده  0این موافق نامه به افزایش معنيدار امکانات دسترسي به بازار بـرا،
عرضه منندگا موچك و بزرگ و توسعه فرص ها ،تجـار ،بـرا ،تـازه واردیـن بـه
بخش تجارت منسوجات و پوشا اشاره ميمند و در بند دو ماده  1به شرایط تجـار،
منصفانه و عادالنه ميپردازد.
د) رویکرد موافق نامه راجع به موانع فني فرا راه تجارت :در مقدمه بـه به ـود مـارآیي
توليد و تسهيل جریا تجارت بينالمللـي و بـه سـهمي مـه اسـتانداردها ،بـينالمللـي
مي تواند در انتقال تکنولوي ،از دول توسعه یافته به دول در حال توسعه ایفا نماید اشاره
شده اس  ،در ادامه وضعي

مساعدتر ،در تنتيم و اجرا ،مقررات فني و اسـتانداردها

و رویـههـا بـرا ،دول در حـال توسـعه یـاد آور ،مـيگـردد .در مـواد  00و  02ایـن
موافقتأنامه نيز به ممكها ،فني به اعضا ،در حال توسعه یا ممتـر توسـعه یافتـه و بـه
رفتار ،ویژه و متمایز با این گروهها اشاره شده اس .
ه) رویکرد موافقتنامه برا ،سرمایه گذار ،مرت ط با تجارت :در مقدمه موافق نامه راجع
به سرمایهگذار ،مرت ط با تجارت اعضا اذعا دارند گسترش و آزادساز ،هر چه بيشـتر
تجارت جهاني و تسهيل سرمایهگذار ،در دول دیگر به منتور افـزایش رشـد اقتصـاد،
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مليه طرفها ،تجار ،به ویـژه دول در حـال توسـعه را مـورد تشـویق قـرار داده و در
ضمن رقاب

آزاد با در نتر گرفتن نيازها ،ویژه تجار ،توسعها ،و مالي دول در حـال

توسعه به ویژه دول ممتر توسعه یافته را تضمين نمایند .ط ق ماده  21موافق نامه راجع
به جن هها ،تجار ،حقوق مالکي

فکر ،دول ها مـيتواننـد از ر ـ

اخترا در مورد محصوالتي مه زندگي یا سـظم

یـا اعطـا ،حـق

انسـا  ،حيـوا و گيـاه را بـه خطـر

مياندازد یا احتمال خطر یا آسيب جد ،به محيط زیس

در آ ها متصور اسـ  ،امتنـا

ورزند اما هيچ منعي در این خصوص مه به حـق حيـات و سـظمتي افـراد برمـيگـردد
وجود ندارد و مشورها ميتوانند با ر

و اعطا ،چنين حقوقي افراد بسيار ،را به ویژه

در مشورها ،ممتر توسعه یافته و در حال توسعه از حق سـظمتي و حياتشـا بـيبهـره
سازند این مسئله به ویژه در خصوص داروها جلوهگر اس  .داروهایي مه ميتواند هـم
در مرحله توليد و هم آزمایش مخرب باشند.
 .4استيناي اسگاد سازمان از زاویه حقوق بشري
با نگاهي به این مواد درميیابيم در مجموعه اسـناد سـازما نمـيتـوا چنـدا در
یافتن مفاهيم و حمای ها ،حقوق بشر ،موفق بود امـا ایـراد اساسـي در موافقـ نامـه
سازما عدم اشاره به منشور سازما ملل و تأیيد اصـول آ و یـا اعظميـه حقـوق بشـر
اس  .انتتار ميرف

اساسنامه به ميثاق حقوق اقتصـاد ،،اجتمـاعي و فرهنگـي مـه در

ارت اگ مستقيم با فعالي هـایش اسـ

اشـاره مـينمـود .ال تـه در نتـر گـرفتن شـرایط

مشـورها ،در حـال توسـعه و ممتـر توسـعه یافتــه و توجـه ویـژه بـه آ هـا از جملــه
برخوردار ،از ريیمها ،استثنائاتي و ترجيحات گمرمي ميتواند به عنوا نگـاه حقـوق
بشر ،با تفسير موسع تلقي گردد پيشينه تاریخي حکای

از آ دارد مه اول بار مقررات

گات  0311به اعضا اجازه ميداد تا ابزارهایي را برا ،حمای
مار برند .اخظق حسنه ممکن اس

از «اخـظق حسـنه" بـه
4

برا ،تصدیق ابزارها ،اقتصاد ،در راستا ،حمای

از حقوق بشر تفسير شود و یا در معاهداتي مـه طـرفين اخـتظف عضـو آ مـيباشـند،
لحا گردد .بنابراین ت عيضات جنسي ،مـذه ي و نـژاد ،،بردگـي ،آزاد ،ارت ـاگ ،حـق
مالکي

و بسيار ،دیگر حقوق بشر در این چارچوب قابل عرضه بود (مليولند،2110 ،
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از حق بر زندگي را ميتوا با م ـارزه بـا ينوسـاید ،ت عيضـات جنسـي،

مذه ي و نژاد ،،بردگي هم معنا شمرد ،به عظوه سظحها ،تحریم شـده و یـا تجـارت
عمومي تحریم شده با مشورها ،درگيـر بـا خشـون
ميتواند تح

سيسـتماتيك عليـه حـق حيـات

این ع ارت مورد قضاوت قرار گيرد؛ اما این موارد بـه سـ ب عـدم ذمـر

مسـتقيم در موافقـ نامـههــا ،سـازما قابليـ

اررگــذار ،را نداشـته و از هـيچ ر ــاتي

برخوردار نيستند.
ماده  21گـات ابزارهـا ،مربـوگ بـه ماالهـا ،توليـد ،توسـط

الزم به ذمر اس

زندانيا را نيز پوشش ميدهد .این استثنا احتماالً ميتواند به وضعي

مارگراني مه مانند

یك برده با آ ها رفتار ميشود بسط یابد .پتانسـيل حقـوقي دیگـر ،نيـز بـر اسـتثنائات
اخظق حسنه استوار اس

برا ،نمونه موارد ،مه با منع تصاویر ضد اخظقي 5مه توسط

زنا و گاه مودما مورد استفادهها ،تجار ،قرار ميگيرد مرت ط ميشود .ماده در چنين
موارد ،ميتواند با تأرير گذار ،بر عرضه ماال و محدود مرد آ در موارد نقض حقوق
بشر ،مورد حمای

قرار گيرد و حقوق بشر را در موارد ،مه الزام به رعایـ

حق حيات و سظمتي افراد را پوشـش مـيدهـد حمایـ

و حفـظ

نمایـد ،نمونـها ،از آ قضـيه

پن هنسوز اس  .6جایي مه منع ادامه واردات آ ابزار ،مناسب و مق ـول بـرا ،حفـظ و
حمای

از سظمتي عمومي باشد .این ماده به مشورها اجازه ميدهد تا از جن هها ،غيـر

اقتصاد ،در مشور خودش حمای

نماید .یعني اقدامات برا ،حفاظ

سظمتي عمـومي

در مشور ميتواند در راستا ،اساسنامه سازما بر ابزارهـا ،اقتصـاد ،تحميـل گـردد.
نمونها ،از این مسئله زماني اس
حفاظ

مه در فرانسه هـدف از تحـریم واردات پن ـه مـوهي

از سظمتي مارگرا اعظم شد ،اما چنين مواد ،هرچند با خـوشبينـي و تفسـير

موسع بتواند در برخي موارد بسته به مشور و رویه آ مورد پيرو ،قرار گيرد ،خظءها،
موجود سازما را پر نمينماید و تحقق آ به اراده مشورها برميگردد .قابل ذمـر اسـ
حمای

از زندگي انسا این معني ضمني را به همراه دارد مه در موارد عدم رعایـ

در

راستا ،حفظ زندگي انسا ميتوا مجازاتها ،حقوق بشر ،را به مار برد .ال تـه ایـن
ع ارت قابلي

گسـتردهتـرین چـارچوبهـا ،حمـایتي و حقـوق بشـر ،را از حقـوق
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اقتصاد ،،اجتماعي و فرهنگي تا عرصه حقوق سياسي و مدني داراسـ ؛ امـا آیـا اعضـا
چنين تقسير را ميپذیرندب سومين مورد مجاز شمرد ابزارهایي برا ،حفظ نتم عمومي
اس  7این مسئله در موافق نامهها ،گوناگو تجار 8،ن وده 9و موافق نامه سازما نيـز
دارا ،چنين موارد ،نيستند 10اما برا ،موضوعات مربوگ به موافق نامـههـا ،فهرسـ
شده در پيوس

موافق نامه ایجاد سازما ( 11مثظً موافق نامه مشاورز )،گات به طـور

بالقوه قابل اجرا اس

هرچند وضعي

شروگ استثنا در این چارچوب نامشخص اسـ .

در همين حال موافق نامه موانع تکنيکي تجارت 12روش دیگـر ،را اتخـاذ نمـوده ،بـه
جا ،رفتار در راستا ،حقوق بشر مانند حمایـ

از حـق حيـات و سـظمتي بـه عنـوا

استثنا عمومي ،موافق نامه این حقوق را با رجحا قواعد تجار ،با این قواعـد آميختـه
اس .

13

گات به طور مستقيم از حقوق بشر نام ن رد امـا بـا مقـدمات مـورر ،مـه در گـات
وجود داش  ،انتتار ميرف

زمينهها ،مناسـ ي را در رویـه اعضـا ،سـازما تجـارت

جهاني ایجاد نماید و با قانونمند نمود استثنائات حقوق بشر مـيتوانسـ

در سـازما

بدو تخطي از اصول گات نمود یابد (ماده  .14)21استثنائاتي مه به توسـعه حمایـ
انسا  ،حيوا و گياها ميپرداخ

از

و حقوقي چـو حقـوق مـار را مـورد توجـه قـرار

ميداد (هاوس و ماماو )2 :2111 ،و سازما گامي فراتر از گـات برنداشـ  .بـرخظف
گات موافق نامهها ،جدید سازما صرفاً بر م نا ،استانداردها ن ود در حـالي مـه یـك
سيستم متخصص و بيطرف بسيار ،از موانع موجود در اسناد را ميتوانس
منشور جدید اقتصاد جها با ساختار حقوقي پر از جزئيات نتوانس

حل نماید،

نگرش درسـتي در

حوزه حقوق بشر ارائه دهد .سازما و سایر ارگا ها نتير بانك جهـاني تـامنو حقـوق
بشر را بسيار محدود تفسير مردهاند حقوق بشر در حـوزه اقتصـاد ،لزومـاً هزینـههـا،
بسيار ،برا ،اعضا در بر دارد و احتماالً با باز توزیع درآمـد و رـروت برخـورد خواهـد
نمود .سازما رویه خاصي در مورد حقوق بشر ندارد و حتي یك بـار هـم در مقـررات
سازما ع ارت «حقوق بشر» ذمر نشده اس  .نحوه فعالي ها ،سازما ایـن نهـاد را بـه
شرمتي ت دیل نموده مه در جه

منافع خود گام برميدارد و تنها برا ،منافع مالي خـود
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نماید و همين رویه را نيز برا ،اعضا در پيش گرفته اس  .ال ته توسعه اقتصاد،

این انتتار را هم مطرح مينماید مه رشد اقتصاد ،جها را به وضعي
اجرا ،حقوق بشر هدای

ميمند وليکن تنها توجه بـه منفعـ

بهتر و در نتيجـه

اقتصـاد ،سـرمایهدارا

ميتواند منجر به رشد اقتصاد ،برا ،ط قه خاص و فقيرتر شد ط قهها ،دیگـر گـردد،
ط قه متوسط به ط قه فقير نزدیك شده و به توسـعه ط قـه فقيـر مـيانجامـد .طرفـدارا
سازما ميگویند فعالي

سـازما را نمـيتـوا بـا شـرم هـا مقایسـه نمـود چـرا مـه

«شرم ها وقتي به مقابله با تجارت آزاد ميپردازند به منـافع اجتمـاعي در وسـيعتـرین
سطح لطمه ميزنند اما قواعد و مقررات سازما جلو ،لطمـه خـورد منـافع اجتمـاعي
وسيع را ميگيرد و قطعاً با تعدیظتي بر اساس واقعي ها ،اجتماعي و سياسـي خواهـد
بود» (آندره ساپير و دیگرا )18: 0981 ،؛ اما حقوق بشـر و تجـارت بـه مـوازات هـم
توسعه ميیابد ريیم تجارت بينالمللي منصفانه ،صلح جهاني را به همراه مـيآورد ولـي
ريیم حامم فقر را تشدید مينماید .مشورها ،در حال توسعه مه برا ،اولـين بـار سـند
سازما را امضا نمودند در جریا عمل پي بردند سيستم حامم نميتواند ممکي به آ ها
نماید .تا سال  0311گـات را بایـد نهـاد مـوفقي در زمينـه تعرفـههـا خوانـد چـرا مـه
سياس ها ،ت عيض آميز به نحو ،مه پس از آ بروز یاف

وجود نداش

ولي به مرور

ممكها ،مالي ،دامپين  ،موانع تجار ،سيستم گات را دچار اختظل نمود و بسـيار ،از
این م اح

جنجال آميز مانند موانع تجار ،خدمات مالکي

در اسناد جدید سازما تجارت جهاني نيز به صراح

فکر ،و ممـكهـا ،مـالي

مورد توجه قرار گرف .

معاهدات موجود سازما  ،تضمين دسترسي بـه خـدمات اساسـي چـو سـظمتي،
آموزش و آب را به عنوا ماالها ،تجار ،تضـعيف مـينمایـد .معيارهـا ،متنـاقض در
خصوص تجارت آزاد در مشاورز ،به بهرهمند ،بيشـتر مشـورها ،رروتمنـد بـه ویـژه
امریکا ،اروپـا و ياپـن مـيانجامـد درحـالي مـه مشـورها ،درحـال توسـعه مج ورنـد
بازارهایشا را باز منند و امني
فقدا شفافي
حقوق بشر اس

ماالها ،داخليشا را سس

نمایند.

و دمکراسي در سازما تجارت جهاني در تناقض آشکار بـا اصـول
مه نيازمند همکار ،و حمایـ

از آسـيبپـذیرا و مسـئولي پـذیر،
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سازما ميباشد .برخظف نتام چندجان ه تصميمگير،ها در سازما  ،آمریکـا و اتحادیـه
اروپا با برپایي جلسات دو جان ـه ،بسـيار ،از مـوارد و موضـوعات مـورد عظقـه و یـا
اختظف خود را بررسي و حل و فصل مرده و عمظً دسـتور مـار مـذامرات سـازما را
شکل ميدهند (جاورا و آیلين ماو .)2 :2111 ،به همين عل

در نشس هـا ،سـازما

ممتر توجهي به مسائلي نتير دسترسي مشورها ،جنـوب (در حـال توسـعه) بـه بـازار
محصوالت مشاورز ،مشورها ،شمال ميگردد مه برا ،مشورها ،در حـال توسـعه از
اهمي

بسزایي برخوردار اس  .مشورها ،توسعه یافته به خواس

مشـورها ،در حـال

توسعه برا ،ماهش تعرفهها ،گمرمي محصوالت مشاورز ،وقعي ننهادهاند.
از دیگر اهداف سازما رشد اقتصاد ،و افزایش سرمایهدار ،اس .
طرفدارا این رویکرد دستيابي به این اهداف را برا ،حمای

از حقوق بشـر الزم

دانسته و نجات نتامها ،اقتصاد ،منـزو ،را در ایـن چـارچوب ممکـن مـيداننـد امـا
سازما با چه تمهيداتي مشور منـزو ،اقتصـاد ،را مـه در درو از عـدم دمکراسـي و
عدال

رنج ميبرد ،نجات ميدهدب برا ،تأرير حقوق بشر ،در مشـورها ،عضـو نهـاد

مذمور باید صظحي

نتارت بر جن هها ،حقوق بشر ،را داشته باشد .این امر بایـد در

منشور و اساسنامه آ پيشبيني گردد .آیا در موافق نامـههـا ،سـازما حمایـ هـا،
حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته اس ب
از سو ،دیگر برخي ادعاها در خصوص مزی ها ،سازما مطرح شده اس

مـثظً

سيستم به ترقي صلح ممك مينماید ،چرا مه هرچه تجـارت ميـا مـردم بيشـتر شـود،
جن

و خشون

مم ميشود( .قاعده باز.)0 :2111 ،،

حمای ها ،ضعيف سازما از حقوق بشر ،موجـب مـيشـود مـه موافقـ نامـه و
تصميمات این نهاد به گونها ،خطرنا منافع شهروندا را به نفع منافع اقتصاد ،اعضـا
از بين ب رد.
سازما نقطه ضعف بزرگي دارد ،نوعاً ایجاد مننده قاعـده نيسـ  .سـایر نهادهـا،
بينالدولي معموالً صظحي ها ،قاعدهساز ،دارند و مـيتواننـد تصـميمات یـكجان ـه
الزامآور اتخاذ نمایند .قلمرو تصميمات ميتواند چارچوبي فراتر از سازما داشته باشـد،
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ولي سازما این اختيار را ندارد زیرا وظيفه اصلي آ فراهم آورد شرایط مـذامره ميـا
دول عضو اس

و اصالتاً نميتواند به وضع قاعده بپردازد .عدم اعطا ،چنـين حقـي بـه

سازما به این عل

اس

مه بيشتر تح

منتـرل اعضـا مـيباشـد در حـالي مـه سـایر

سازما ها ،دیگر بينالدولي گرچه به وسيله دول تشکيل ميشوند عمـلمـرد و حيـات
مستقلي از اعضا دارند در سازما دول عضو چنـين خواسـتها ،نداشـته و از ایـن نهـاد
توقعي در حد مکاني برا ،مذامره دارند .چنين نهاد ،چگونه ميتواند هنجارهایي را بـر
مشورها ،عضو تحميل نماید مه برا ،آ ها هزینه دارد .ميتوا ایـن پرسـش را مطـرح
مرد مه اعضاء سازما مه از اعضاء سازما ملل متحد هستند چگونـه الزامـات حقـوقي
بشر ،را در آ سازما مورد تأميد قرار ميدهند ولي در سازما تجارت جهاني بر ایـن
الزامات پا نميفشارند.
با این حال نميتوا از مزایا ،سازما غافل شد .مزی ها ،عضـوی

در سـازما

تجارت جهاني یا حتي فرص هایي مانند دسترسي آسا و مطمئن به بازارها ،ماالهـا و
برخوردار ،از ممكها ،فني ،مالي و پژوهشي سازما  ،دسترسي آسا بـه شـ کههـا،
توزیع و پایگاهها ،اطظعاتي و همينين دسترسي به مواد اوليه مرغوب و آسا اسـ
در مقابل تشدید رقاب
ماالها و ماهش قيم

و

جهاني و افزایش هزینهها از ق يل هزینـه دسـتمزدها و ت ليغـات
جهاني نس

به برخي از ماالهـا ،داخلـي را بایـد از تهدیـدات

دانس .
 .5لزوم تجدید نظر در مقررات سازمان از زاویه حقوق بشر
 .5.1توجه بيشتر به حقوق بشر اقتصادي
انوا گوناگو حقوق بشر ،مـه در سـازما تجـارت جهـاني مـورد بحـ
مي گيرد ،چندا قابل توجه نيس

قـرار

(قاعده باز .)0 :2111 ،،ال ته هيچ نو تعارض ذاتي

و عمده ميا اهداف حقوق بشر بينالملل و اهداف تجارت بينالملل وجود نـدارد و در
ریشه هر دو بـه به ـود و تـرميم سـطح زنـدگي فـرد ،و اجتمـاعي ممـك مـينماینـد
(روبينسو و دیگرا  .)9 :2119 ،ولي امروزه تأمين و تضمين حقوق بشـر اقتصـاد ،و
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اجتماعي با مشکظت حقوقي جد ،از جمله فقـدا صـراح
قواعد مربوگ به آ ها و عدم قابلي

مفـاهيم ،محـدود بـود

دادخواهي این حقوق در محامم مواجه شده اسـ

(امير ارجمند .)91 :0981،حقوق بشر و چارچوبها ،آ ميتواند دقـ

بيشـتر را در

اعمال سياس ها ،تجار ،و اقتصاد ،به ویژه در رابطه با مشورها ،فقير اضافه نمایـد.
این مسئله نيازمند تجدید نتر در مجموعه قوانين سازما اس .
مخالفا سازما اظهار ميدارند مه ارت اگ منوني سازما تجارت جهـاني و حقـوق
بشر این فرضيه را مطرح ميسازد مه در منار رشد سـازما تجـارت جهـاني ،تهدیـد،
گسترده عليه حقوق بشر شکل ميگيرد.
اصوالً تجـارت آزاد عـدم تسـاو ،و نـابرابر ،در توزیـع درآمـدها را در پـيدارد،
تجارت آزاد تح

حمای

سازما تجارت جهـاني نتـایج مخـوفتـر ،را در پـيدارد.

طرفدارا سازما اعتقاد دارند ،برعکس سيستم تجـارت جهـاني بـر قواعـد سـودمند،
استوار اس

مه زندگي را برا ،همه آسا تر مينماید .سازما نميتواند تمام اختظفـات

مشورها را برطرف نموده ،آ ها را با هم برابر نماید ،ميتواند فاصلهها را مم نمـوده بـه
مشورها ،ضعيفتر هم اجازه عرض اندام دهد (سه قاعده .)0 :2111 ،به نتر مـيآیـد
سيستم با اجرا ،تجارت آزاد ،بدو توجه به مشورها ،ضعيف موجب حـذف آ هـا و
ادغام ناخواسته و انحظل مشورها ،ضعيف را موجب گشته اس .
مشورها به طور فزایندها ،ادعا دارند مه نيازمند شروگ اجتماعي بـرا ،حمایـ
حقوق بشر و استانداردها ،زندگي اجتماعي هستند و مسئله قابل توجه ایـن اسـ

از
مـه

قوانين حقوق بشر در سطح بينالملل و قوانين تجارت بينالملل رشد ،بسيار باشکوه و
پر سروصدا داشته و همين مشورها موج ات آ را فراهم آوردند؛ اما در راستا ،سازما
تجارت جهاني سکوت ترسنامي دیده ميشود مـه نقـاب از چهـره بسـيار ،از حاميـا
ظاهر ،حقوق بشر برميدارد .سازما با قـانو گـذار ،حقـوق بشـر ،قـو ،در حـوزه
فعالي

خود ميتواند معضظت ،تردیدها و سستيها ،اعضا را برطرف نمایـد .سـازما

باید شامل مجموعها ،از قواعد باشد مه حقوق بشر را به نحو مطلوب و مامـل پوشـش
دهد و از تضييع این حقوق جلوگير ،نماید.
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بر اساس اعظميه جهاني حقوق بشـر مـه دربرگيرنـده حـدود  91حـق اسـ  ،مـا
نيازمندیم در خصوص هر مدام از اقسام این حقوق به طـور ویـژه برنامـهریـز ،شـود.
اجرا ،این حقوق ميتواند بسته به مورد در نهادها ،گونـاگو بـينالمللـي و منطقـها،
دن ال شود .این بح

شامل سازما تجارت جهاني نيز ميشود .انتتار ميرود ایـن نهـاد

با توجه به حيطه فعاليتش ،حقوق بشر را به نحو مطلـوب پوشـش دهـد .حمایـ هـا،
حقوق بشر ،عموماً نيازمند قانو گذار ،مثرر اس

و حمای

مالي یکـي از مـوررترین

ابزار حمایتي اس  .برابر ،به برنامـهریـز ،نيـاز دارد .سـازما اقتـدار مـالي الزم بـرا،
حمای ها ،حقوق بشر ،را داراس

و ميتواند از این ابزار به شـکل شایسـتها ،بـرا،

اعمال حقوق بشر استفاده نماید .سازما ميتواند حقوق بشـر را در فعاليـ هـا ،خـود
ماننـد حمایـ

وارد مند و برخي راهها را برا ،تضمين عـدال
بسيطتر برا ،منع و مقابله نمود در برابر دامپين

از قواعـد نيرومنـدتر و

و اتخاذ جن ـههـا ،غيـر تجـار ،در

تخمين و استفاده از ش کهها ،امنيتي ،اتخـاذ مقـررات متفـاوت ،ویـژه و مفيـدتر بـرا،
مشورها ،در حال توسعه ،برنامهریز،هـا ،دقيـق و حسـاب شـده ،ایجـاد زمينـههـا،
همکار ،مفيد ،تضمين اتخاذ سياس ها ،صحيح در راستا ،توسعه اقتصاد ،و حقـوق
بشر ،در منار هم اعمال نماید .از بعد قواعد تجار ،برخي از مظحتات متفـاوت را در
خصوص تجارت آزاد ميتوا در نتر گرف

مه حرم ها ،خـظف حقـوق بشـر ،را

برطرف نماید و گستره موافق نامـههـا ،سـازما را در مسـير ،صـحيح قـرار دهـد و
مکانيسمي پيش بيني مند مه برخورد با حرم ها مخالف قشر آسـيبپـذیر و بـه زیـا
فقيرا و مردم را تضمين نماید .در ایـن صـورت سـاختار سـازما تجـارت جهـاني در
تعارض با حقوق بشر و مشورها ،توسعه نيافته نخواهـد بـود .سـازما نيازمنـد تحـول
اس

و اولين نمود این تحول باید در مجموعه اسناد آ مشاهده شـود افـزود حقـوق

بشر در مجموعه اسناد سازما به ویژه حقوق بشر اقتصاد ،مـه در ارت ـاگ مسـتقيم بـا
فعالي ها ،سازما قرار ميگيرد از ضرورتها ،اساسي برا ،ادامه حيـات سـازما بـه
گونها ،موفق و مفيد خواهد بود در همـين راسـتا سـازما نيازمنـد تـدوین ضـميمها،
حقوق بشر ،به ویژه حقوق بشر اقتصاد ،در درو خود اس

مه بـه مجموعـها ،ایـن

الزامات حقوق بشر ،در سازما تجارت جهاني
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قواعد صراحتاً توجه نماید.
 .5.2ضرورت تجدید نظر در حوزه حقوق ار
حقوق مار از مجموعها ،وسيع از حقوق و قواعد اساسـي مـه شـرایط مـار ،حـق
بهرهمند ،افراد به مار مناسب بر حسـب قابليـ هـا و تحصيظتشـا  ،اعطـا ،دسـتمزد
عادالنه( ،مزد ،مه برا ،تأمين مخارج زندگي فرد در سطحي مناسب مافي باشـد) ،منـع
اعمال انوا ت عيضات از جمله ت عيضات جنسي در مقابل مار برابر ،وجود حـق تشـکيل
و الحاق به اتحادیهها و حمای

از اتحادیههـا ،مـارگر ،در مشـورها ،عضـو را بيـا

ميدارد (ال ته نه به معنا ،پایمالي حق مارفرمایا  ،وجود سيستم نتارتي عادالنـه نـه بـه
معنا ،حمای

مطلق از مارگرا  ،بلکه ایجاد شـرایط مناسـب و منصـفانه بـرا ،طـرفين

رابطه مار) تشکيل ميشود .در حقوق مـار بایـد بـه وضـعي

مـادرا مـارگر در دورا

باردار ،نيز توجه شود .مار مودما تا حد امکا منع گردد یا در شرایطي مجاز باشد مه
به درس و رشد سالم فکر ،و روحـي مـود صـدمها ،وارد نشـود .حـق اسـتراح ،
فراغ

و تفریح به خصوص محدودی ها ،معقول ساعات مار و مرخصيهـا ،ادوار،

با اخذ حقوق ذ،حق و بهـرهمنـد ،از شـرایط آبرومندانـه زنـدگي در مواقـع بيکـار،،
بيمار ،،نقص عضو ،پير ،از حقوقي اس

مه باید مورد توجه باشد .شرایط مـار ن ایـد

به گونها ،باشد مه فقيرا مه توليد رروت نموده ،خود ،فقير و فقيرتر شوند.
در حاليمه اسـتانداردها ،نيـرو ،مـار از موضـوعات قواعـد و مقـررات سـازما
تجارت جهاني نميباشد ،برخي از مشورها ،عضو شامل مشورها ،اروپایي و امریکا،
شمالي اعتقاد دارند تعداد ،از اصول باید به مجموعه قواعد سازما و سيسـتم تجـارت
جهاني همچو آزاد ،پيمانها ،دستهجمعي ،آزاد ،تشکيل انجمنها ،حـذف ت عيضـات
در محل مار و حذف سوءاستفادهها و بهرهمشـيهـا از مـارگرا هـمچـو اج ـار مـار
مودما  ،ساعات طوالني مار و برخورد نامناسب بـا مـارگرا مهـاجر افـزوده گردیـده،
تقوی

شود .بسيار ،از مشورها ،جها سوم نيز اعتقاد دارند استانداردها ،حقوق بشر

مار باید در مقررات سازما گنجانده و به عنوا چارچوبها ،اصلي اصول مـار مـورد
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استفاده و پيرو ،قرار گيرد .این امر به رشد اقتصاد ،ممك نمـوده و موجـب مـيشـود
بازدهي مق ولي در طول زما مار حاصل گردد و مـار مفيـد و سـازنده بـه همـين معنـا
اس (بينـام ،سـه قاعـده .)0 :2111 ،سـازما بـينالمللـي مـار  011مقاولـه نامـه در
خصوص استانداردها ،مار انتشار داد .این مقاوله نامهها و دیگر اسناد مربوطـه ،تظشـي
اس

در این راستا مه از سو ،سازما تجارت جهاني مورد حمای

قرار نگرفته اسـ .

گرچه ایجاد ارت اگ بين نورمها ،اجتماعي و تجارت بين الملل در دور اروگوئـه مطـرح
و اختظفات بين مشورها ،در حال توسعه و مشورها ،صنعتي بنحـو بـارز نمـود پيـدا
مرد ،مشورها ،صنعتي با اولوی

داد به تجارت آزاد در پي راه حلي جه

حـل آرـار

اجتماعي تجارت آزاد بودند و مشورها در حال توسعه با تأميـد بـر حقـوق بشـر سـعي
داشتند به بهترین حمای

بين المللي خقوق بشر مار دس

یابند .اخـتظف نترهـا مـانع

درج شروگ اجتماعي در مقررات سازما شد شاید یکي از علل این امر فقدا ارت اگ یا
الاقل ارت اگ ضعيف سازما با سازما بين المللي مار باشد مه نمـيتوانـد بـر آ نفـوذ
داشته باشد.
 .5.2در حوزه حق توسعه
حق توسعه یعني حق افراد جامعه به داشتن پيشرف ها ،اقتصاد ،و تأمين زنـدگي
در فضایي آزاد و مناسب و بهرهمند ،از حقوق بشر ،نمونها ،دیگر از حقوقي اس

مـه

سازما با توجه به مقدمه و رویه خود باید به آ توجه نماید .این حـق بسـيار مهـم بـه
س ب لزوم پرداخ

هزینهها ممکن اس

با تردید مشورها مواجه شود .نمـود آ سـطح

مناسب زندگي و بود در شرایط استاندارد اس  .ال ته مميته تجارت و توسـعه سـازما
تظش مينماید تا این هدف را پياده نماید ،اما مسائل سياسي و مالي اجرا ،آ را تحـ
تأرير قرار داده اس  .وجود اقتصاد پویا موجب پيشرف

حقوق بشر ميشـود و اقتصـاد

پویا نقطه مشتر حق توسعه و سازما تجارت جهاني اس « .حيطـه عمـل و تعهـدات
حق توسعه نه تنها شامل توسعه اقتصاد ،ميشود ،بلکـه تحقـق حقـوق بشـر بـه ویـژه
حقوق اقتصاد ،،اجتماعي و فرهنگي را در برميگيرد» (هوزیستن ،ماده .)1
حق نوشـيد آب سـالم ،حـق رعایـ

بهداشـ

در راسـتا ،حقـوق اقتصـاد ،و

الزامات حقوق بشر ،در سازما تجارت جهاني
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اجتماعي و فرهنگي نيز باید مورد توجه قرار گيرد .بيشك باید نـورمهـا و هنجارهـا،
بينالمللي در این عرصه مورد تأميد و پيرو ،سازما باشد .حقـوق بشـر بـرا ،اعمـال،
نياز به پشتوانها ،قو ،دارد تا الزام را دروني نماید .در خصوص توجه ویژه به نيازهـا،
غذایي مشـورها ،دارا ،مـمتـرین ميـزا توسـعه یـافتگي و به ـود شـ که غـذایي در
مشورها ،در حال توسعه مذامراتي برا ،اصظح برنامه در خصـوص مشـورها ،دارا،
ممترین ميزا توسعهیافتگي و وضعي

غذا در مشورها ،در حـال توسـعه در مـرامش

انجام و اعظم شد باید با افزایش قيم

مقابلـه صـورت گيـرد .حـق

غذا با ميفي

مناسب ،مق ول فرهن

غذا از سو ،دول

جامعه ،در دسترس افراد و محترم شمرد این حق

از سو ،حکوم ها باید در موافق نامه حقوق بشر ،سازما لحـا شـود .مهـمتـرین
مسئله اتخاذ سياس

غذایي اس

مه به مسائل حقوق بشر ،توجـه ویـژه داشـته باشـد،

چرا مه غذا از محور،ترین حقوق بشر اقتصاد ،افراد اس .
 .5.4تأ يد بر حق بر سالمت و دسترسي به داروناي مفيد
اولوی

داد به سظمتي از ضرورتها ،دیگر سازما تجارت جهاني اس  .یکـي

از پایهها ،سظم

به ود بيمار ،اس

مه نيازمند دس رسي به دارو اس  .داروها بایـد

در دسترس و با ميفتـي مناسـب موجـود باشـد و ایـن نيازمنـد مسـاعدت و همکـار،
بينالمللي و وجود سيستم پاسخگو و مسئولي پذیر اس

(روبينسين و سـوزا ،2119 ،

ص )9و باید این سيستم در مقررات تجار ،مـه حيطـه معـامظت داروهـا را مشـخص
ميمند به صراح
و وضعي

پيشبيني شود .اسناد سازما تجارت جهاني در خصوص حقوق مار

داروها قوانيني دارد مـه دسترسـي و تـأمين حقـوق بشـر اقتصـاد ،در ایـن

زمينهها را به مخاطره مياندازد .زماني مه در دور دوحه در  2110اعضا بـرا ،تضـمين
این مه قواعد سازما دسترسي مشورها ،جها سوم و در حـال توسـعه را نسـ
داروها به مخاطره نخواهد انداخ

بـه

اصـظح مـينمودنـد ،در مقابـل قسـمتي از تخریـب

مذمور گام برميداشته شد .به عظوه استدالل نمودنـد قيمـ

بـاال ،داروهـا ربطـي بـه

سازما نداشته ق ل از این نهاد نيز بسيار ،از داروها گرا و یا ممياب بودند .دارو برا،
مشورها ،ممتر توسعه یافته مسئله بسيار مهمي اس

و بایـد سـازما تـظش نمایـد بـا
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قانو گذار ،قو ،داروها در این مشورها ارزا  ،در دسترس و با ميفي

مطلوب باشد.

حق دس رسي به داروها ،مفيد ،ارائه خدمات بهداشتي رایگا تـا سـقف معقـول
برا ،همه و رایگا در هر مقطعي بسيار ضرور ،اس
هزینه نمایند و همين ممکن اس

مشورها را سس

و برا ،ایـن مـار مشـورها بایـد
مند .وجود یك قانو ملـزم مننـده

ميتواند تأرير مث تي بر اجرا ،این دسته از حقوق بشـر اقتصـاد ،داشـته باشـد .داروهـا
شامل تمام انوا آ نه تنها تعداد خاص ميشود ،تمام داروها ،موجود هما داروهـایي
مه مشورها ،شمال به آ دسترسي دارند باید در اختيار مشورها ،جنوبي باشد .داروها
باید با هما ميفيتي مه در مشورها ،پيشرفته در اختيار افراد قـرار مـيگيرنـد در سـایر
خوب» به همـين معنـا اسـ  .رفتـار مشـورها بایـد در

مشورها موجود باشند« .ميفي

جریاني قانوني باشد و این جریا قانوني را سازما باید بيا دارد ،جریاني مه در آ نـه
اقتصاد و نه حقوق بشر لطمه ب يند .ال ته سازما نس

به اعمال و رویهها ،غيرحقـوقي

هشدار ميدهد و اعظم ميدارد اقدامات ن اید در مسير ،به مار رود مه از یـك ت عـيض
خودسرانه و ناموجـه ميـا مشـورهایي مـه در شـرایطي مشـابه مـيباشـند تشـکيل یـا
محدودی

پنهاني در تجارت بينالمللي ایجاد نمایند(زاجل گودر  ،2112 ،ص .)21

 .5.5حمایت از محيط زیست
توسعه پایدار و حمای

و محافت

از محـيط زیسـ

از اهـداف اساسـي سـازما

تجارت جهاني اس  ،به این اهداف در موافق نامه مرامش ارج نهاده شد در حـالي مـه
هيچ موافق نامه ویژها ،در این خصوص وجود ندارد .تحـ

مقـررات سـازما اعضـا

از محيط زیس

تصـویب نماینـد(آنـوني

باید بتوانند ابزارها ،تجار ،مرت ط با حفاظ

موز ،پيشين) .سند سازما باید به طور ویژه برا ،تحقق این اهداف گام بردارد .اسـتفاده
از روشها ،مطابق اصول محيط زیستي ،نصب بر چسب زیس

محيطي ،ماليات بـرا،

محيط زیس  ،خسارت بر اعمال ضد محيط زیستي مـيتوانـد در سـند حقـوق بشـر،
سازما وجود داشته باشد .محيط زیس

قسم

مهمي از حقوق بشر اس

مه به سـ ب

رابطه بسيار با فعالي ها ،اقتصاد ،آلوده مننده در حقوق بشر اقتصاد ،مطرح ميشود.
ال ته سازما  ،محيط زیس

را فراموش ننموده و مميته تجارت و محيط زیس

سـازما
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تظش مينماید تا حمای ها ،مورر ،از محيط زیس

ارائه دهد ،اما به س ب پـارها ،از

موتاهيها و عدمتوجه به سایر شاخهها ،حقوق بشـر اقتصـاد ،مـه بـا هـم در ارت ـاگ
سازنده و مهمي ميباشند این رمن نتوانسته گامها ،مفيد ،بـردارد .رابطـه بـين محـيط
زیس

و تجارت در عصر گات به عل

عدم حصول اجما دول ها حـل نشـده بـود.

برا ،درج الزامات محيط زیستي در سازما تجارت جهاني تظشهایي صـورت گرفـ
مه منجر به ایجاد مميته محيط زیس
شکل نگرف

و رعای

در موافقتنامه مرامش گردید ولي رویکـرد مث تـي

ضوابط محيط زیس

در حد استثنائات به آزاد ،تجـارت تلقـي

ميگردد  .حتي مرجع حل اختظف سازما در مقابل حل تضاد بين ضرورتها ،محـيط
زیستي و آزاد ،تجارت اولوی

را اغلب به آزاد ،تجارت داده اس ( .دومنيـك مـارو،

پيشين ،ص )119
 .5.5مبارزه با رقر
فقر مسئله دیگر ،اس

مه در تمام شاخهها ،حقوق بشر ،نمود ميیابد .سـازما

تجارت جهاني باید بخشي از اقدامات خود را برا ،م ارزه با فقر اختصاص دهد و ایـن
مار نياز به قانو گذار ،در این عرصه دارد .برا ،اقشار فقير باید اولویـ هـایي را قائـل
شد .وجود اختظف ط قاتي در تمام جوامع وجود دارد و امـر غيـر ط يعـي نيسـ ؛ امـا
اختظف ن اید به نحو ،باشد مه برخي از افـراد از پـایينتـرین حـداقلهـا ،اسـتاندارد
زندگي بيبهره باشند .سازما ميتواند اعضا را ملزم نماید مه بخشي از منافع حاصـل از
رروتها ،ط يعي را به طور مستقيم به فقيرا اختصاص داده و نتيجه مار را به سـازما
اعظم نمایند .سازما ميتواند از اعضا بخواهد توزیع منصفانه منابع خواربـار را دسـتور
مار خود قرار دهند و بر روند آ نتارت نمایـد .حـق داشـتن سـطح مناسـب زنـدگي،
حقوقي شامل خورا  ،پوشا  ،مسکن مافي و به ود مداوم شرایط زندگي برا ،هر فرد
و خانوادهاش به عظوه داشتن امني

و بيمهها ،اجتماعي و مراق

ها ،ط ي نيز باید در

منشور سازما مورد توجه قرار گيرد .به عظوه منابع و رروتها ،ط يعي حق همه افـراد
یك سرزمين اس

و مشورها باید ملزم گردند منافع حاصل را برا ،به ود سطح زنـدگي

افراد جامعه به مار برند .این سودها ميتواند برا ،تـأمين حـدامثر سـظم

جسـماني و
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رواني افراد جامعه به مار رود.
حق مالکي
اس

یکي دیگر از حقوق بشر اقتصاد ،اس

و ممکن اس

مه ناشـي از رویـه دولـ هـا

اشخاص خصوصي بر ارر سياس ها ،دول

به طور مستقيم یا غير

مستقيم مانند اعمال ماليات سنگين بر اموال از این حق بيبهره ميشوند سازما ميتواند
از دول ها بخواهد با اجرا ،سيستمها ،عادالنه از بروز چنين نـاحقيهـایي خـوددار،
نمایند .حق مسکن ،حصول شرایط ترقي و توسعه حـل مسـائل بـينالمللـي اقتصـاد،،
اجتماعي ،بهداشتي و مسائل مربوگ به آ ها و همکار ،بينالمللي و فرهنگي و آموزشي
باید در روند قانو گذار ،سـازما مـورد توجـه باشـد .موافقـ نامـه مالکيـ
ميتوانس

حق سظمتي را حفظ نماید موافق نامه مشاورز ،مـيتوانسـ

مقررات راجع به امني

معنـو،

دربرگيرنـده

غذا و مارگرا باشد؛ اما موافق نامهها خالي از شروگ اجتماعي

و توجه به هنجارهایي مه ميتواند موجب به ود روند تجارت در نهای

گردد اس .

 .5.5جهاني سازي و حقوق مدني و سياسي
جهاني ساز ،در راستا ،توجه به منافع تجارت شکل گرفته و سـاما یافتـه اسـ
ولي رویکرد تدریجي به الزامات حقوق بشر ،بر توسعه سياسـي بـدو تـأرير نخواهـد
بود .توجه به مشورها ،در حال توسعه در سازما بسيار مهـم اسـ  ،ال تـه سـازما بـا
اعطا ،پارها ،ترجيجات و رفتارها ،ویژه و متفاوت نس

به آ ها در مجموعه قواعد،

موفق بوده اما در همين حال رویه سازما نشـا داده ،در بسـيار ،مـوارد موفـق ن ـوده
اس  .برخي اساس سازما تجارت جهاني را مغایر با منافع مشورها ،غير توسعه یافتـه
دانسته و معتقدند مه مقررات این سازما بخصوص حـق مالکيـ هـا ،معنـو ،مـانعي
بزرگ در جه

توسعه پایدار مشورها بـوده و آ هـا را از رشـد اقتصـاد ،و خظقيـ

فکر ،باز ميدارد؛ اما از نگاه حاميـا سـازما ت ـادل آزاد مـاال و خـدمات در دنيـا بـه
افزایش رشد اقتصاد ،مل ها ،ارتقا ،سطح زندگي مردم ،تـرویج دمکراسـي و بـاالخره
برقرار ،صلح و ر ات در جها منجر ميشود .موافقا سـازما تجـارت جهـاني تاميـد
ميمنند تعهد مليه اعضا به اجرا ،قوانين این سازما بـه تـدریج موجـب به ـود نتـام
قضایي آ ها ،برقرار ،حکوم

قانو و هماهنگي بيشتر با جامعـه بـينالمللـي خواهـد
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شد .این امر به نوبه خود مشورها ،دیکتاتور ،و است داد ،را به سـو ،جامعـهپـذیر،
سوق داده و آ ها را مج ور خواهد مرد مه نه فقط درها ،اقتصـاد ،بلکـه دروازههـا،
نتام سياسي خود را نيز گشوده و دمکراتيزه نمایند؛ اما نگاهي به نتام سياسـي بسـيار،
از مشورها ،عضو مه چندا هم دمکراتيك نيستند نشا ميدهد مه پيوستن به سـازما
تجارت جهاني لزوماً به برقرار ،یـك دمکراسـي تمـام عيـار در مشـورها نمـيانجامـد
(هما  .)9 :سازما باید به حقوق مـدني و سياسـي امنيـ  ،توجـه بـه توسـعه سياسـي
مشورها و برابر ،در توزیع منـافع ،ممـك بـه بـاال بـرد تـوا تکنولـوي ،مشـورها و
نمونهها ،بسيار دیگر توجه نماید .اما اگر بنا باشد تمام این حقوق محـور فعاليـ هـا،
سازما به طور مستقيم گردد ،سازما تجارت جهاني جایگـاه اقتصـاد،اش را بایـد بـه
نهاد ،حقوق بشر ،دهد مه این مسئله نه ممکن و نه سـودمند اسـ  .جایگـاه سـازما
بسيار مهمتر از آ اس
برداش

مه به س ب فقدا حقوق بشر در آ بتوا این نهـاد را از ميـا

چرا مه رفتن سازما از عرصه بينالمللي ضررها ،بيشتر ،را بر پيکـر جامعـه

بينالملل به بار ميآورد سازما نيازمند اصظح اس

و اولين گام اساسي در این اصـظح

توجه به جن هها ،مختلف و درج آ در حقوق بشر مجموعه اسناد آ ضرور ،خواهـد
بود.
 .5نتيجهگيري
موفقي

سازما در قلمرو حقوق بشر نياز به توجه خـاص بـه ایـن موضـو دارد،

افزود ضميمه حقوق بشر ،به مجمو اسناد این نهاد مه دربرگيرنده همـه شـاخههـا،
حقوق بشر به ویژه حقوق بشر اقتصاد ،باشد ميتوانـد یکـي از سـازومارها ،مناسـب
تلقي گردد .باید پذیرف

حقوق بشر اقتصاد ،در ميا اسناد سازما تجارت حقي بـيش

از اینها دارد و سازما باید ضميمه حقوق بشر ،را به مفاهيم خود اضافه نماید.
افزود حقوق بشر در اعطا ،مشروعي ها ،آتي به سازما تجارت جهـاني مـثرر
خواهد بود (آنوني موز ،هما ) این مسئله بسيار تأسفآميز اس

مه  91تـن از اعضـا،

سازما تجارت جهاني از جمله امریکا عضو منوانسيو اقتصاد ،اجتمـاعي و فرهنگـي
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( )0311سازما ملل متحد نميباشند(هما ) .زماني مه حقوق بشر نقش واقعي خود را
در تجارت و اقتصاد ایفا نماید جها شاهد ترقيها ،بسيار خواهـد بـود مـه در نهایـ
رشد دهکده جهاني را به همراه خواهد داش  .حقوق بشر نيرو ،تـازها ،بـه رگهـا،
تجارت و اقتصاد وارد خواهد نمود مه در نهای
سازما با وضعي

منوني و با توجه به حيطه فعالي

مشورها در اعطا ،حاممي
حمای

همه از قِ َل آ سود خواهند برد.
خود و حساسـي هـایي مـه

به این نهاد نيرومند اقتصـاد ،دارنـد دارا ،پتانسـل بـالقوه

از حقوق بشر اقتصاد ،اس  .حيطه فعالي

آ گسترده و حجم م ادالت در آ

وسيع و توا مالي اعضا ،آ برا ،برقرار ،چنين مکانيسمي مناسب اس
الزام به رعای

و حمایـ

و

حقوق بشر اقتصاد ،از این اعضا امر ،بعيد و ناممکن نيس  .ایـن نهـاد

در مقدمه خود به حقوق بشر اقتصاد ،توجه نموده ،اما نقش حقـوق بشـر اقتصـاد ،در
فعالي ها ،سازما تجارت جهاني بسيار بيش از وضعي
موفقي

منوني بوده و سـازما بـرا،

نياز به یك تجدید اساسي در ساختار قانوني و سيسـتم اجرایـي خـود دارد مـه

پيشنهاد پژوهشگر در مرحله اول افزود موافق نامه حقوق بشر ،با تکيـه بـر حقـوق
بشر اقتصاد ،به مجموعه موافق نامههـا ،سـازما اسـ
سنجش حمای

و الزام به ت عي

سـند ،مـه معيـار و مرجـع

از حقوق بشر در سازما تجارت جهاني خواهد بـود.

چنين سند ،با ایجاد یك رمن نيرومند در سازما مـيتوانـد فعاليـ هـا ،خـود را بـه
نحو ،مطلوب سازماندهي مند تا با ترميم ماستيها ،حقوق بشر اقتصـاد ،هـمگـام بـا
فعالي ها ،سازما ملل مه بيشتر بر جن هها ،حقوق مدني و سياسي خواهد بـود بسـتر
مناس ي را برا ،زندگي بشر فراهم آورد.
پينوشتنا
1

). Special and Differential Treatment (SDT
). The Special Safeguard (SSG
3
. WTO, Agreement on Agriculture – Preamble
نامه  TRIPSبيش از اخظق حسنه “ ”public moralsبه اخظقي “”morality
2

 . 4ماده  21موافق
اشاره نموده اس .

. Pornographic material
. The Asbestos case

5
6

الزامات حقوق بشر ،در سازما تجارت جهاني

55
7

. Public order/ordre public
. TRIPS, GPA and GATS
زماني مه دور اروگوئه شرو شد ماده  XXمسئله مورد

8

 . 9گات در  0311مورد مذامره قرار گرف
اختظفي ن ود تا در آ خصوص بح

شود نگاه منيد به:

Marceau Gabrielle, “WTO dispute settlement and human rights”, European
801–159), pp. 2112( 1, No. 09Journal of International Law, vol.
 . 10ماده  9موافق نامه مالکي معنو ،اعظم ميدارد تمام استثنائات تح گات  0331به عنوا
فرص هایي برا ،اجرا ،مقررات این موافق نامه باید اجرا گردد
 .11ضميمه  1Aموافقت نامه ايجاد کننده سازمان تجارت جهاني
12
). The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT
 . 13تح موافق نامه  TBTاعضا ،سازما باید ابزارهایي برا ،تضمين این مه مقررات تکنيکي به
گونه ا ،به مار نرود مه مغایر با تجارت باشد به مار گيرند و برهمين اساس مقررات تکنيکي ن اید
محدودتر از اهداف قانوني باشد .پس در این دایره جایي برا ،حقوق بشر و امني

وجود ندارد چرا مه

در قانو مذمور ذمر نشده هر چند مهم و اساسي باشد.
. Article XX
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مگابع
الف .رارسي
اميرارجمند اردشير (« ،)0981بررسي و تحليل تضمينات حقوق اقتصـاد ،و اجتمـاعي
بين الملل (حقوق رفاهي) در نتامها ،حقوقي داخلي» .مجله آموزه ناي قرآنتي،
سال هفتم.21-11 :29 ،
آندره ساپير و دیگرا (« ،)0981جهاني شدن و سازمان تجارت جهاني به سوي آزاد
سازي تجاري» فصلي از گزارش پيتر ساترلند (آخرین دبيـر مـل گـات) و هيـأت
همکار ،درباره آینده سـازما تجـارت جهـاني  05فوریـه « 2111در مسـائل و
تحوالت تجارت بين الملل از گات تا سازما تجارت جهـاني»( ،)0981تنتـيم و
ویرایش احمد اخو ،،تهرا  :موسسه مطالعات و پژوهشها ،بازرگاني.
بينام( ،)0981چالشها ،سازما تجارت جهـاني بـرا ،مشـورها ،در حـال توسـعه»
بانك مقاالت و اطظعات سال
دعایي ح يباهلل و محمد رضا یاقوتي(« ،)0989آرار پيوستن ایرا بـه سـازما تجـارت
جهاني بر صادرات فرش دست اف مشور» .بررسينتاي بازرگتاني ،دوره جدیـد،
سال اول9 09 .8 ،
رضو ،،نادر ( ،)0911مکانيس ناي بين المللي حمایت از حقوق بشر ،پایا نامه دوره
مارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.
طریقتي ،پریسا( ،)0981ابزارناي حقوق بشر اقتصادي در سازمان تجتارت جهتاني،
پایا نامه دوره مارشناسي ارشد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
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