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 1971بار در ساال   این اتحادیه است. این مقررات نخستین 1سیاست مشتر  تجاری
اروپاا باا ایان     ی تحت بازبینی قرار گرفت. از آ  زماا ، اتحادیاه   ازآ  پسوضع و 

مکانیسم، دسترسای ترجیحای باه باازار خاود را باه تعاداد معینای از کشاورهای          
کناد.   هاا محادود مای    به رکل کاهش تعرفه کاالهاای وارداتای از آ    هتوسع درحال

هاای اقتصاادی نظیار عادم تناوف محصاول        باا رااخص   توساعه  درحالکشورهای 
ای دسترسای داراته    ترجیحات تعرفه نظام به ،توانند صادراتی و درجه باالی فقر می
کناد،   مای اروپا با نظاام عماومی ترجیحاات دنجاال      ی بارند. هدف اولی که اتحادیه

است. هدف دوم، بهجاود   توسعه درحالکمک به توسعه و ررد اقتصادی کشورهای 
نظام ، رویم تشویقی 2005وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشورها است. در سال 

تصاوی  راد کاه در رارای  معینای بارای حمایات از         2عمومی ترجیحات پالس
حقاوق و   المللای  ینبهای  برای تصوی  و اجرای کنوانسیو  پایر ی آسکشورهای 

نظاام  دهاد. بارای برخاورداری از رارای       حقوق کار، مزایای بیشتری را ارائه مای 
حقاوق   ی یناه درزم المللی ینب، کشورها باید استانداردهای عمومی ترجیحات پالس

خاوب را تصاوی  و    یدار حکومات بشر، استانداردهای پایه کار، توسعه پایادار و  
 (Velluti, 2016, p. 50) .پیاده کنند مؤ ر یور به

 اصل رضایت در برخورداری از مقررات نظام عمومی ترجیحات  .3-1

اروپااا،  ی فشااارهای حقااوق بشااری در رفتارهااای اتحادیااه ی یکاای از ابعاااد تااازه
هاای حقاوق بشاری در اعماال مقاررات نظاام عماومی         ررط قرارداد  رویام  پیش

قاانو  نظاام عماومی     ترجیحات تجاری است. برای مثال، ایان اتحادیاه در وضاعِ   
بار حقاوق    20123نظام عمومی ترجیحاات   جدید  و قواعد  2005ترجیحات پالس 

نلوگرامشی و از منظر ابزار زور  ی بندی نظریه کند. در چارچوب یجقه بشر تأکید می
و رضایت هژمونی، این رو  بیشتر با عنصار کسا  رضاایت و اقنااف در ارتجااط      

تری برای فشار به کشورهای  الاث   و هورمندانهتر  های نامحسوس است و از کانال

                                                                                                                                 
1. EU’s Common Commercial Policy (CCP) 

2. GSP+ 
3. New GSP Regulation 978/2012 


