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NOTE 
 های ثالث در ارتباط با حقوق بشر با کشورالعمل های اتحاديه اروپا در مورد تبادل نظرهار دستو          :موضوع

بروز درآمده شده –                 
 

 
مقدمه ١- 

 

 در باره نقش اتحاديه اروپا ٢٠٠١ ماه مه ٨، شورا به رسانگری کميسيون در ٢٠٠١ ژوئن ٢۵در پيامدهايش در  

در ترويج حقوق بشر و ايجاد دموکراسی در کشورهای ثالث، که سهم ارزشمندی را در ارتباط با قدرت بخشيدن به 

در اين . دموکراسی ارائه داده است، خوش آمد می گويدانسجام و انطباق در مورد خط مشی حقوق بشر و ايجاد 

 ادغام حقوق بشر در تمام اقدامات، ، انطباق وپيامدها، شورا مجددًا تعهدات خود را در ارتباط با اصول انسجام

بعنوان بخشی از روند اجرائی آن .  اولويت تصديق می نمايد در خط مشی های خود و شناسائی مناطقدر شفافيت

تبادل د که دستورالعمل های در ارتباط با ي گردمتعهد) COHOM( شورا، گروه کاری درباره حقوق بشر پيامدهای

 ، گروه کاری در امر توسعه همکاری در مورد حقوق بشر را در مشاوره با گروه های کاری جغرافيائینظر

)CODEV ( ترام به حقوق بشر و  قانون، و اححکومتو کميسيون معيارها برای توسعه و انسجام دموکراسی و

  .های اصلی، بنيان گذاری نمايدديآزا
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  وضعيت کنونی -٢

 

اين تبادل نظرها بشخصه يک . اتحاديه اروپا درگير تبادل نظر درباره حقوق بشر با تعدادی از کشورها می باشد 

اروپا ممکن است ه اقداماتی که اتحاديآنها درميان يک سلسله . دست افزار برای خط مشی خارجی اتحاديه می باشند

 استراتژی  ازبرای اجرای خط مشی خود در ارتباط با حقوق بشر از آن استفاده نمايد، قرار دارند، و بخش مهمی

کلی اتحاديه اروپا را که هدف آن ترويج توسعه پابرجا، صلح و ثبات می باشد، که، همانطور که بوسيله اعالميه 

سيله همفکری همگانی و در باالترين سطح گردهمائی عمومی سازمان د، بو تأکيد گردي٢٠٠۵اجالس سران در سال 

ملل متحد تصويب گرديد، از نقطه نظر جنبه های حقوق بشر بهم وابسته بوده و بصورت مشترک يکديگر را تقويت 

با غاز چنين تبادل نظرها، براساس دستورالعمل های تبادل نظر در ارتباط با حقوق بشر آتصميم برای  .می نمايند

هرچند بايد .  می باشد، اختيار گرديد، که بوسيله شورای اتحاديه اروپا انجام گرفت٢٠٠١کشورهای ثالث که در 

در حقيقت، ما با افزايش . ذکر گردد که شانس بيشتری برای تطابق در روش کنونی در جهت تبادل نظر وجود دارد

بعنوان ( در هر سطحی انجام می گيرد ادل نظرهائیتب و عالوه برآن چنين چنين تبادل نظرهائی روبرو می باشيم

تصميم گيری برای  در نتيجه .و در کنگاشگاه های مختلف) مثال در سطح افراد خبره در پايتخت ها و رؤسای هيئت

 جديد می بايد در ارتباط با ارزش افزوده پيش بينی شده و منابع قابل دسترسی برای اجرای تبادل نظربوجود آوردن 

.م گيردآن انجا

 

: درنتيجه انواع مختلف گفت و شنودهای موجود، شامل موارد زير می باشد 

 

  جانبه، موافقت نامه ها، گرد همآئی ها يا مشارکتدوتبادل نظرها با بحث هائی با ماهيت کلی بر اساس منطقه ای يا   -١/٢

 بويژه شامل موارد زير می اين ها. های استراتژيکی که بصورت منظم با موضوع حقوق بشر سر وکار دارند

:باشند

 
   روابط با کشورهای داوطلب؛- ١/١/٢ 

؛ACPبا کشورهای ) Cotonou(   موافقت نامه کوتونو - ٢/١/٢ 

؛   روابط مابين اتحاديه اروپا و کشورهای آمريکای التين- ٣/١/٢ 
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؛)ی ناحيه قفقازبويژه کشورها (و خط مشی محلی) کشورهای مديترانه (فرآيند بارسلون   - ١/٢/۴ 

؛ASEM و ASEAN   تبادل نظر سياسی با کشورهای آسيائی در محتوی - ١/٢/۵ 

غرب بالکان؛   روابط با کشورهای - ١/٢/۶ 

.   روابط دو جانبه در چهارچوب موافقت نامه های مشارکت و همکاری- ٧/١/٢ 

 

ر حال حاضر چندين تبادل نظر نهادی منظم د. تبادل نظرهائی که اختصاصًا بر روی حقوق بشر متمرکز شده است  -٢/٢

ت ازمان منطقه ای تخصيص داده شده اسشور ثالث يا سقوق بشر مابين اتحاديه اروپا و کوجود دارد که فقط به ح

 با چين، مشاوره با روسيه، تبادل نظر با پنج کشور آسيای مرکزی و تبادل نظر با اتحاديه تبادل نظربعنوان مثال، (

در سطح افراد خبره از پايتخت ها در امور حقوق بشر برگزار   ها با ساختار باالهتبادل نظرها و مشاور ينا). آفريقا

. ی اسالمی ايران حفظ نمود در مورد حقوق بشر با جمهورمان اتحاديه اروپا نيز تبادل نظردر يک ز. می گردد

). وان مثال هندوستان، پاکستان و ويتنامبعن(بادل نظرها در سطح رؤسای هيئت نمايندگان برگزار می گردد ساير ت

اين حقيقت که چنين تبادل نظری وجود دارد بدين معنی نمی باشد که مسأله حقوق بشر نيز در ساير سطوح تبادل 

  .اسی بحث نمی گرددينظر س

 

 يا وه برآن، در محتوی گوناگون موافقت نامه های همکاری يا مشارکت با کشورهای ثالث، کميته های فرعیعال 

اين موردی است که بويژه در مورد . گروه های ويژه ای وجود دارند که درگير مسأله حقوق بشر می باشند

کشورهای مختلف در سواحل جنوبی مديترانه از قبيل مراکش، تونس، لبنان، اردن، مصر، اسرائيل و مقامات 

  .فلسطين صدق می نمايد

 

.  بشر بسط پيدا می نمايدق از قبيل حقوCFSPت مربوطه به  برحسب ضرورت با موضوعای ويژهتبادل نظرها  ٣/٢

اتحاديه اروپا در حال حاضر چنين تبادل نظر هائی را حفظ می نمايد، بعنوان مثال با سودان، در سطح رؤسای 

  .هيئت نمايندگی در محل
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با . ت بصورت کلی براساس نزديک شدن نظريا، ثالثرهای محتوی روابط ويژه با بعضی از کشوتبادل نظر در  -٢/۴

 اياالت متحده، کانادا، نيوزيلند، ژاپن و کشورهای وابسته، بعنوان مثال، اين مورد بيشتر بصورت جلسات شش ماهه

، با يک هيئت سه نفری به نمايندگی از اتحاديه اروپا در برابر شورای حقوق بشر و اجالس عمومی متخصصين

وم ز جلسات شورای حقوق بشر و کميته سريقا قبل ابا اتحاديه آفوره انجام مشا. شکل می گيرد سازمان ملل متحد

هدف اصلی از اين تبادل نظرها به منظور بحث در مورد . گردهمآئی عمومی سازمان ملل متحد پيش بينی شده است

  .مسائل مورد عالقه مشترک و امکان همکاری چند جانبه در قالب گروه های حقوق بشر می باشد

 
ظر در سطح اتحاديه اروپا، تعدادی از کشورهای عضو نيز تبادل نظرهائی با تعدادی از کشورهای ثالث عالوه بر تبادل ن

.در سطح ملی حفظ می نمايند

 
:ار زير می باشدباط با حقوق بشر دارای چندين هدف بقرعمل ها در مورد تبادل نظر در ارتدستورال

 و خط مشی اتحاديه اروپا درباره حقوق بشر بازی CFSPتعيين نقشی که بوسيله اين مدرک در قالب جهانی  –

  ميگردد؛

 بر تحليل  و انسجام و تطابق روش اتحاديه اروپا در مقابل تبادل نظرهای حقوق بشر بوسيله تجزيهتقويت –

 کار برای  ظرفيت در مورد حقوق بشر و نتيجه ارزش افزوده شروع يک تبادل نظر مورد به مورداساس

COHOM؛  

 دست افزار بوسيله شرايطی که در آن ميتوان بکار رود و آن را مؤثر دن تسهيالت استفاده از آنفراهم آور –

سازد؛

بويژه سازمان های بين المللی، سازمان های غير دولتی، جامعه مدنی، سازمان (مطلع نمودن طرفين ثالث  –

. درباره اين روش)های خبری، پارلمان اروپا، کشورهای ثالث
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تفصيلی عملکردها و ترتيبات ) Cotonou( تحت موافقت نامه کوتونو ACPی سياسی با کشورهای نظرهاتبادل 

هرچند، بخاطر تطابق، تبادل اخبار و . شندمی بادارا  موافقت نامه توصيه شده است، ٨خود را بصورتيکه در ماده 

. انجام پذيردCOHOMکاری گروه تجربه می بايد بر يک مبنای منظم در قالب جلسات 

 

اصول بنيادی  -٣

 

در تمام ") جريان اصلی("اتحاديه اروپا تقبل می نمايد که روند هدف های ادغام دموکراسی و حقوق بشر را   -١/٣

بنابراين، اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که . ازدياد بخشدجوانب خط مشی های خارجی خود 

م جلسات و بحث های آينده با کشورهای ثالث و در مسأله حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون در تما

تمام سطوح، صرفنظر از اين که صحبت در سطح وزرا، جلسات کميسيون مشترک يا تبادل نظر با رهبری 

 اين اطمينان .، شامل خواهد شد، رؤسای هيئت نمايندگان يا کميسيون باشدهرئيس شورا انجام، هيئت سه نفر

کومت قانون در برنامه ريزی بحث ها و مسأله حقوق بشر، دموکراسی و ح بيشتری بوجود خواهد آورد که

  .کشور شامل گرديده استتژی مدارک استرادر 

 

 گيرد، اتحاد يه اروپا ممکن شر در عمق بيشتر مورد بررسی قرارهرچند، به منظور اين که مسائل حقوق ب  -٢/٣

.  آغاز نمايدرا با يک کشور ثااث خاص حقوق بشر است تصميم بگيرد که يک تبادل نظر ويژه در مورد

تصميماتی از اين قبيل بر اساس بعضی از موازين خاص در حاليکه درجه ای از انعطاف و مصلحت گرائی 

اتحاديه اروپا يا خود ابتکار عمل را به منظور پيشنهاد تبادل نظر با . در آن حفظ می گردد، اتخاذ خواهد شد

  . به درخواست کشور ثالث پاسخ خواهد داد، يات يک کشور ثالث در دست خواهد گرف

 

اهداف تبادل نظر در باره حقوق بشر  -۴
 

 بر اساس مورد به مورد  هر يکاهداف تبادل نظر در باره حقوق بشر از يک کشور به کشور ديگر متغير خواهد بود و

 :اين اهداف ممکن است شامل موارد زير باشد. تعيين خواهد گرديد

 

ت مورد عالقه مشترک و ارتقاء همکاری در مورد حقوق بشر از جمله، در کنگاشگاه های چند بحث سوأال  )الف(

مليتی مانند سازمان ملل متحد؛
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ثبت نگرانی که بوسيله وضعيت حقوق بشر در کشور مورد نظر بوسيله اتحاديه اروپا احساس می گردد،   )ب(

.بشر در آن کشورجمع آوری اطالعات و کوشش به منظور بهبود وضعيت حقوق 

 

عالوه بر آن، تبادل نظرها در مورد حقوق بشر ميتواند مشکالتی را که ممکن است در آينده منجر به 

.در مرحله اول شناسائی کندرا برخورد گردد 

 

مسائلی که در تبادل نظر های حقوق بشر در نظر گرفته می شود   -۵

 

هرچند، اتحاديه . ساس مورد به مورد تعيين خواهد شدد برامسائلی که در تبادل نظرهای حقوق بشر بحث می گرد 

 تمام تبادل نظرها می بايد در صورت جلسهکه که دارای ارجحيت می باشند را تعهد نموده است که آن مسائلی  اروپا

لمللی حقوق بشر، ا ء، تصويب و اجرای قراردادهای بيناين موارد شامل امضا. مورد بررسی قرار دهد شامل باشد

مبارزه با مکاری با فرايندها و مکانيزم های بين المللی حقوق بشر، مبارزه با مجازات اعدام، مبارزه با شکنجه، ه

ن کودکانی که در مبارزات مسلحانه می باشند، حقوق زنان، آزادی آق کودکان، و بويژه تمام انواع تبعيض، حقو

اه لی در زمينه عدالت، بويژه با دادگکاری بين الملبيان، نقش جامعه مدنی و محافظت از مدافعان حقوق بشر، هم

مت قانون و ممانعت از برخورد می دموکراسی و اداره صحيح مملکت، حکوجزائی بين المللی، ارتقاء روندها در 

 - برطبق شرايط – در مورد حقوق بشر می باشد همچنين ميتوانند تبادل نظرهانی که هدفشان ارتقاء همکاری. باشد

بويژه اجرای تصويب قراردادهای بين (ويت هائی که در باال به آنها اشاره گرديد،  از مسائل با اولل بعضیشام

و همچنين تهيه و ادامه کار شورای حقوق بشر در ژنو، کار کميسيون سوم ) المللی حقوق بشر بوسيله طرف ديگر

آنها . يا بين المللی گردند/ ی و گردهمآئی عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک و کار کنفرانس های منطقه ا

ديه اروپا زد که وضعيت حقوق بشر را در اتحابراساس اقدام متقابل تشکيل می شود، که کشور ثالث را قادر می سا

  .مطرح سازد
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عملکرد آغاز تبادل نظرها در مورد حقوق بشر  -۶

 
بتدا به يک ارزيابی در وضعيت حقوق هرگونه تصميمی که تبادل نظرها را برای حقوق بشر آغاز نمايد در ا  -۶/١

اخذ تصميم به منظور آغاز يک ارزيابی اوليه بوسيله گروه کاری . بشر در کشور مربوطه نياز خواهد داشت

انجام خواهد گرفت، که تا آنجائی که الزم باشد گروه های کاری ) COHOM(حقوق بشر  در مورد

اقدامات برای توسعه و انسجام و کميسيون ) CODEV(جغرافيائی، گروه کاری در امر توسعه همکاری 

ارزيابی به  .دموکراسی و حکومت قانون، و برای احترام به حقوق بشر و آزاديهای بنيادی را درگير نمايد

در ميان ساير .  با همکاری با ساير گروه های کاری انجام خواهد گرفتCOHOMخودی خود بوسيله 

، به به بهبود وضعيتدولت  اشتياق ه ميزان وضعيت حقوق بشر، ب به توسعه درارزيابیاين  ديگر چيزهای

ميزان ، از طرف دولت در ارتباط با اجالس های بين المللی حقوق بشر نشان داده شده استمقدار تعهدی که 

نين وضعيت  حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچلت در همکاری با عملکردها و مکانيزم هایآمادگی دو

گزارش های داده شده : ارزيابی، ضمنًا، برمبنای منابع زير. توجه خواهد کردعه مدنی دولت نسبت به جام

 -بوسيله رؤسای هيئت نمايندگان، گزارش های داده شده بوسيله سازمان ملل متحد و ساير سازمان های بين

 دولتی که  غير پارلمان اروپا و بوسيله سازمان های مختلفالمللی و منطقه ای، گزارش های داده شده بوسيله

 خواهد در زمينه حقوق بشر فعاليت می نمايند، و کميسيون استراتژی خط مشی برای کشورهای مربوطه

  .بود

 
اتحاديه عيين اهداف عملی که به منظور تبادل نظر در مورد حقوق بشر در ابتدا نياز به تهرگونه اخذ تصميم   -۶/٢

 يک دل نظر با کشور مربوطه می باشد، و همچنينخواستار رسيدن به آنها بوسيله شرکت کردن در تبا

در ميان نيز  اتحاديه اروپا . که از چنين تبادل نظری بدست می آيد، داردارزيابی در مورد ارزش افزوده

مورد به مورد، موازينی بمنظور اندازه گيری پيشرفت حاصل شده در رابطه با معيارها و  براساس ،مدت

اتژی خروج ممکن ولی بدون اينکه آن شرطی برای آغاز تبادل نظر در همچنين موازينی برای يک استر

. پايه گذاری خواهد نمود را مورد حقوق بشر باشد
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هدف از آن . م خواهد پذيرفتآغاز گردد انجا  مربوطهل از اين که تبادل نظر با کشورگفتگوهای مقدماتی قب  -۶/٣

بوسيله هر کشوری که با تبادل نظر با اتحاديه اروپا اول تعيين اهدافی که : ها دو قسمت خواهد بودگفتگو

گيری گردد و راه های ممکن که تعهد آن کشور را در پيموافقت نموده و يا آن را درخواست کرده است، 

تقاء و ارمقابل قراردادهای بين المللی حقوق بشر، عملکردها و مکانيزم های بين المللی حقوق بشر و 

مشخص شود؛ و متعاقبًا اطالعات در  ،دهدميحفاظت حقوق بشر و دمکراتيک کردن را بصورت کلی افزيش 

مذاکرات همچنين موقعيتی را فراهم خواهد . مورد گزارش های متعاقب با ارزيابی اوليه بروز درآورده شود

نين اهداف اتحاديه در پيشنهاد يا اصول زير بنای اقدامات اتحاديه اروپا، و همچکشور مربوطه به آورد که 

گفتگوهای مقدماتی ترجيحًا بوسيله يک هيئت . قبول تبادل نظر ويژه در مورد حقوق بشر توضيح داده شود

 از اتحاديه اروپا که نمايندگی پايتخت ها می باشند، با مشاوره نزديک با رئيس هيئت های نمايندگان سه نفره

سپس يک ارزيابی در مورد مذاکرات .  رهبری می گرددمی باشدبوطه که دارای اعتبار نامه در کشور مر

اتحاديه اروپا با در نظر گرفتن آن ارزيابی تصميم خواهد گرفت که آيا مايل به . مقدماتی انجام خواهد شد

.ادامه ان براساس عرف و ساختار بيشتر می باشد يا خير

 
در کاری  گروهبحث در  حقوق بشر نياز به ارتباط باه در  تبادل نظر ويژميم به منظور آغاز يکهرگونه تص  -۴/۶

تصميم نهائی به منظور شروع يک تبادل نظر و تعيين قرار . قبل خواهد داشتاز مورد حقوق بشر و موافقت 

های عملی برای چنين تبادل نظری، و اينکه آيا در سطح متخصصين از پايتخت ها يا در سطح روسای هيئت 

.اشد، بستگی به شورای اتحاديه اروپا داردگروه های محلی می ب

 
و ) CODEV(همکاری رمورد توسعه ، در صورت لزوم، گروه های کاری دگروه های کاری جغرافيائی و  -۵/۶

کميسيون اقدامات برای توسعه و انسجام دموکراسی و حکومت قانون، و برای احترام به حقوق بشر و آزادی 

.د تصميم گيری در گير باشندهای بنيادی، نيز بايد در اين رون
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ادل نظر در مورد حقوق بشر را تصميم گيرد که تبيا اتحاديه اروپا / در صورتی که ارزيابی منفی باشد و  -۶/۶

ل نظر در مورد آغاز ننمايد، اتحاديه اروپا بررسی خواهد کرد که آيا ساير روش ها، مانند تأکيد بر تباد

 در مورد  ويژهمعلوماتمتخصص  نمودن شاملرد نظر، از جمله، با  با کشور موبشر جوانب سياسی حقوق

  .بشر در گروه تبادل نظر سياسی ممکن است مناسب باشدحقوق 

  

 تبادل نظر و تعيين برنامه کار در تمام تعقيب کردنمسئول ) COHOM(گروه کاری در مورد حقوق بشر   -۶/٧

، وطه، بعبارت ديگر، گروه های کاری جغرافيائیشرايط، در جائيکه الزم باشد با ساير سازمان های مرب

و کميسيون در مورد ) CODEV(رؤسای هيئت های نمايندگی، گروه کاری در مورد توسعه همکاری 

 حقوق بشر و آزادی های احترام بهی م دموکراسی و حکومت قانون، و برااقدامات برای توسعه و انسجا

 .بنيادی خواهد بود

 
 بادل نظر در مورد حقوق بشرترتيبات عملی برای ت  -٧

 
،  می باشدملگرائی لغات کليدی در محتوی ترتيبات عملی برای تبادل نظر در مورد حقوق بشرانعطاف و ع

 گردد، اين بوطه بصورت مورد به مورد تعيينکه از اينرو می بايد با موافقت مشترک با کشورهای مر

تبادل نظر صورت می گيرد و سطح نمايندگی مورد  اغلب گی و مواردی را کهچگونترتيبات جوانبی مانند 

 .نياز را در بر خواهد گرفت
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ی که در اتحاديه اروپا برگذار ا آنهائکه با نظرات مشترک کشورها مشابه يتمام تبادل نظرها، باستثنای آنهائی  ،در اصل

ه منظور استفاده از حداکثر زمانی گردد، می بايد حداقل يک روز کاری بطول انجامد، و، تا حد امکان ترجمه همزمان بمي

ی نمايد، اتحاديه عالوه برآن، وقتی که ترغيب به يک تبادل نظر م. که برای مباحثات در اختيار می باشد، انجام پذيرد

روپا می بايد اين را برای کشور ثالث روشن سازد که ايشان اين حق را برای خود حفظ نموده که به موارد انفرادی رجوع ا

.  تهيه می نمايد را دارد،انتظار دريافت پاسخآن در ارتباط با که در هر جلسه يک فهرست از موارد انفرادی را ه ککرده، 

است، بوده، و، در صورت يه ايشان مطرح گرديده با درخواست آزادی آن افرادی که قضاين فهرست می تواند همراه 

ا يک در جائيکه مناسب باشد، اتحاديه اروپ. سی مطرح گرددلزوم، آن موارد انفرادی می تواند در سطح تبادل نظر سيا

ی تبادل نظر منتشر خواهد نمود، تا در وب سايت دبيرکل شورا و هيئت های نمايندگی مربوطه اطالعيه مطبوعاتی در انتها

رک داده توجهات الزم همچنين بر اساس مورد به مورد نيز به منظور انجام يک کنفرانس مطبوعاتی مشت. وارد نمايند

  .خواهد شد و مصاحبات با مطبوعات بعد از هر جلسه تبادل نظر انجام خواهد پذيرفت

  
برای اطمينان حاصل نمودن از مثمر ثمر بودن مباحثات تا حد امکان، تبادل نظرها می بايد تا آنجائی که ممکن است، در 

ن در تداوم، هيئت سه نفری می بايد نمايندگی  بخاطر اطمينا.سطح نمايندگان دولت مسئول برای حقوق بشر انجام پذيرد

  .اتحاديه اروپا را در سطح نمايندگی از پايتخت ها يا رئيس هيئت نمايندگی بعهده داشته باشند

 

اين روش . اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که  جلسات تبادل نظر بصورت منظم در کشور مربوطه تشکيل گردد

 دهد تا موقعيت محلی را برای خود سنجيده و، بر ان اتحاديه اروپا موقعيت بهتری که به نمايندگدارای اين مزيت می باشد

بصورت سنتی، تبادل نظری . برقرار نمايندتماس ه را با افراد و سازمان های مورد عالقاساس موافقت با مقامات کشور، 

بشر می باشد، در بروکسل تشکيل  با حقوق که هدف آن بحث مسائل مشترک مورد عالقه و تقويت کارهای در ارتباط

  .اين سنت می بايد ترجيحًا باقی بماند. گرددمي
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تا آنجائی که ممکن است، اتحاديه اروپا از مقامات کشور درگير در تبادل نظر در ارتباط با حقوق بشر درخواست  

برای موضوعات مربوط به رتخانه های مسئول و وزاخواهد کرد که هيئت های نمايندگی سازمان های مختلف 

 همچنين، . شامل نمايندرا، پليس، مديريت زندان و غيره خانه های دادگستری و کشورحقوق بشر، مانند وزارت

 حقوق بشر، در اجرای تبادل نظر بخودی وضعيتيابی اوليه در ز قرار در ار ترينامعه مدنی می تواند در مناسبج

 اروپا به  جامعه مدنی کشور ثالث و اتحاديهموارد، سمينارها با نمايندگانبويژه با سازمان دهی، در بعضی از (خود 

 تعقيب کردن، و در ) تبادل نظر رسمیبه موازات بيشتر مورد موضوعات ريشه ای ويژه در عمقمنظور بحث در 

ود را برای  از اينرو اتحاديه اروپا می تواند حمايت خ.تبادل نظر بصورت کامل و ارزيابی آن دست اندر کار گردد

  . نمايدتی بدين شکل را حفظ می کند، تقويتمدافعان حقوق بشر در کشورهائی که با ايشان تبادال

 
 از شفافيت مرتبه ایاتحاديه اروپا تا حد ممکن به تبادل نظرهای مربوط به حقوق بشر در ارتباط با جامعه مدنی  

 .خواهد دادرا واقعی 

 
 ادل نظرهای دوجانبه و تبادل نظرهای اتحاديه اروپاتطابق ما بين کشورهای عضو در تب  -٨

 
ل نظرهای دوجانبه کشورهای مبادله اطالعات مابين کشورها ضروری می باشد در صورتی که از تطابق مابين تباد 

تبادالتی از اين قبيل، بويژه در مورد مسائلی که بحث گرديد و نتايج . حاديه اروپا اطمينان حاصل گرددتاعضو و 

. اجرا گردد) COHOM( يا گروه کاری در مورد حقوق بشر COREU از مباحثات، ممکن است بوسيله حاصله

در . سياسی رياست جاری در کشور مربوطه همچنين می تواند اطالعات مربوطه را در محل جمع آوری نمايدمقام 

، گروه های )COHOM(غير رسمی مابين اعضای گروه کاری در مورد حقوق بشر جائيکه مناسب باشد، جلسات 

همچنين امکان دارد که تشکيل جلسات . جغرافيائی مربوطه، و پارلمان اروپا می تواند مورد بررسی قرار گيرد

مانند تبادل (ه می دهند طه ادامبا کشور مربوکه سريع غير رسمی با ساير کشورها که تبادل نظرهای حقوق بشر را 

نين جلساتی می بايد گروه کاری، و گروه های کاری جغرافيائی يا چ. مورد بررسی قرار دهند) ظر جاری با چينن

  .گروه های مطالعه را دست اندرکار نمايد
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با ايشان  در کشور هائی که  حقوق بشر و ايجاد دموکراسیارتباط باهائی که بوسيله اتحاديه اروپا در  در کمک 

فت در تبادل نظر و نتايج آنها در نظر بايد پيشرتبادل نظر سياسی را حفظ می نمايند فراهم آورده می شود، می 

به اين دليل، کميسيون اروپا  بصورت منظم استفاده از بودجه های دست افزار اروپا را برای . گرفته شود

 خواهد رساند، تا در نتيجه يک تبادل نظريات بتواند COHOMرا به اطالع ) EIDHR(دموکراسی و حقوق بشر 

، همچنين در ارتباط با هرگونه کمک COHOMامات کمکی با تعيين اولويت ها بوسيله در مورد تطابق چنين اقد

  .که بوسيله کشورهای عضو در اين زمينه انجام می پذيرد، انجام گيرد

  

 HRC و UNGA به اتحاديه اروپاتطابق مابين تبادل نظرهای حقوق بشر و قطعنامه های   -٩

 

 د رمورد حقوق HRC يا UNGAرائه شده بوسيله اتحاديه اروپا به تبادل نظرهای حقوق بشر و قطعنامه های ا  

بنابراين، در حقيقت تبادل نظرهائی که در . بشر در بعضی از کشورها دو اقدام با اشکال کامًال متفاوت می باشند

ه يک مورد حقوق بشر بين اتحاديه اروپا و کشورهای ثالث صورت می گيرد از اقدام اتحاديه اروپا در مورد ارائ

قطعنامه در باره وضعيت حقوق بشر در آن کشور يا از تأمين حمايت ها برای يک ابتکار از يک کشور ثالث 

وجود دارد که ور ثالث ابين اتحاديه اروپا و کشتبادل نظر حقوق بشر ميک   نه اينکه در حقيقت.خواهد کردنممانعت 

از جمله کنگاشگاه های مناسب بين ، ر در آن کشور در مورد محکوم کردن نقض حقوق بشاز اقدام اتحاديه اروپا

 .مربوطه در هر سطح جلوگيری نمايدوضوع در جلسات با کشور های ثالث رح کردن ميا از مطالمللی، 
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 ارزيابی تبادل نظرهای حقوق بشر  -١٠

  

 مربوطه،  جغرافيائی، باتفاق گروه کاریCOHOMتمام تبادل نظرهای حقوق بشر بر يک مبنای منظم بوسيله 

  . امکان، هر يکسال در ميان ارزيابی خواهد شدترجيحًا، و تا حد

 

 کمک می گردد يا، در موارد انفرادی، بوسيله شوراارزيابی ممکن است بوسيله رياست فعلی، که بوسيله دبير   

ی در مورد اين ارزيابی برای بحث و اخذ تصميم به گروه کار. استفاده از خدمات يک مشاور خارجی انجام پذيرد

 با همکاری با گروه های کاری جغرافيائی، گروه های کاری در توسعه همکاری )COHOM(حقوق بشر 

)CODEV ( و کميسيون اقدامات برای توسعه و انسجام دموکراسی و حکومت قانون، برای احترام به حقوق بشر و

 .بی خواهد شدجامعه مدنی درگيری انجام اين ارزيا. آزادی های اساسی ارائه خواهد شد

   

 را در ارتباط با اهدافی که اتحاديه اروپا برای خود قبل از شروع تبادل نظر تعيين می موقعيتاين کار ارزيابی   

 بوسيله اين تبادل نظرتأمين گرديده هنمايد درگير خواهد نمود، و بررسی خواهد نمود که به چه ميزان ارزش افزود

يشرفت انجام شده در موضوعات با اولويت های باال در تبادل نظر دقيقًا نظر اين بررسی بويژه از نزديک به پ. است

اگر پيشرفت در حقيقت انجام پذيرفته باشد، ارزيابی می بايد، در صورت امکان تجزيه و تحليل نمايد . خواهد افکند

تی صورت نگرفته اگر هيچگونه پيشرف. که تا چه حد فعاليت های اتحاديه اروپا در آن پيشرفت نقش داشته است

در مورد حقوق بشر را با   يا بررسی کند که آيا تبادل نظرباشد، اتحاديه اروپا می بايد يا اهداف خود را تعديل نمايد،

 در واقع يک ارزيابی در مورد تبادل نظر می بايد برای امکان اخذ تصميم به .طه ادامه دهد يا خيرکشور مربو

ه درخواست هائی که در اين دستورالعمل داده شده است ديگر برآورده نگردد منظور اختتام انجام آن در صورتی ک

يا شرايطی که در تحت آن تبادل نظر اجرا می شود قابل قبول نمی باشد يا در صورتيکه نتايج با انتظارات اروپا 

 که اثبات  همچنين، يک تصميم ممکن است به منظور معلق کردن تبادل نظری.تطابق نداشته باشد، منظور گردد

چنين موضوعاتی بوسيله گروه کاری در . ، گرفته شودشده است بوده و در نتيجه زايد  آميزگرديده است که موفقيت

  .بعنوان يک موضوع ارجح رسيدگی خواهد شد) COHOM(مورد حقوق بشر 

   

ئی که در سازمان  همکاری در مورد حقوق بشر می باشد، بويژه آنهادر مورد تبادل نظرهای که هدف آنها تقويت  

های منطقه ای و بين المللی تشکيل شده اند، ارزيابی در مورد قسمت هائی که همکاری در آن می تواند بهبود 

 . بيشتری بخشيده شود، متمرکز خواهد شد
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 اداره تبادل نظرهای حقوق بشر  -١١
  

چگونگی می بايد مشکل ) COHOM(با توجه به افزايش تعداد تبادل نظرها، گروه های کاری در مورد حقوق بشر 
 می باشد، از آنجائی که ساختار حمايت از تداوم يک عامل بسيار مهم.  نمايدبررسیرا اداره اين تبادل نظرها 

آماده کردن هر تبادل نظر . رياست کنونی شورا را در تهيه تبادل نظرها و باتمام رساندن آن را تقويت می نمايد
ن عناصر اوليه از گروه های جغرافيائی، ولی همچنين در صورت لزوم از گروه بصورت کامل نيز نياز به تأمي

و کميسيون اقدامات برای توسعه و انسجام دموکراسی و حکومت قانون، ) CODEV(کاری در توسعه همکاری 
حمايت دبير شورا به منظور مرکزی کردن تمام . خواهد بود برای احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی

اتحاديه اروپا همچنين ممکن . العات، تهيه متن و پشتيبانی، و به اتمام رساندن تبادل نظرها ضروری می باشداط
است بر اساس مورد به مورد، امکان همکاری يک بنياد يا سازمان خصوصی متخصص در زمينه حقوق بشر را 

 .در يک يا تعداد بيشتری تبادل نظر بررسی نمايد
  

  در تبادل نظرهای سياسیموقعيت حقوق بشر  -١٢

  

 اشاره گرديد، اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که مسأله حقوق بشر، ٣همانطور که در پاراگراف 

دموکراسی و حکومت قانون را در تمام جلسات، و مباحثاتی که با کشورهای ثالث در هر سطح، که شامل تبادل 

اتحاديه اروپا تقبل می نمايد که متخصصين . ح منظور گرددنظر سياسی و، در صورت لزوم، در باالترين سط

تصميم در مورد اينکه چه کسی معلومات تخصصی را .  نمايندگی اتحاديه اروپا شامل نمايدحقوق بشر را در هيئت

ی اگر چه اين نوع بحث توانائ. فراهم خواهد آورد براساس مورد به مورد، ولی با توجه به تداوم، اتخاذ خواهد گرديد

رسيدگی مسائل حقوق بشر را با جزئيات زياد ندارد، اتحاديه اروپا سعی خود را به منظور طرح آن به عنوان مسائل 

 . به آن رجوع گرديد، با کشور مربوطه خواهد نمود۵در اولويت که در پاراگراف 

  

 

 

    

 

 


