
 79     اروپا: مطالعه موردی مقررات نظام عمومی ترجیحات ی تحول در ابزارهای فشار حقوق بشری اتحادیه

December, 2018, p. 17) کمیسایو  اروپاا    ی براین، اولین گازار  دوسااالنه   عالوه
ساازما  ملال    کار و دیگر نهادهای نظارتی المللی ینادعا کرد که تخصص سازما  ب

زمیناه،   درایان  .مفیاد باراد  نفع  های همکاری در کشورهای ذی تواند برای پرووه می
نفاع   مصاحجه و جلسات با کشورهای ذی 26، 2017کمیسیو  اروپا تا پایا  سپتامجر 

کارد. از ایان    یدها  اروپا و کشورهای موردمطالعاه ساازما    ی این یرر در اتحادیه
نفاع ارساال راد؛     دعوت به کشورهای ذی 450مورد همکاری کتجی بود؛  10میا ، 

هاای   راد؛ کارگااه   یدها  مدنی در بروکسال ساازما    ی جامعهگوی و نخستین گفت
محلی در بنگالد ، اتیوپی، بولیوی و پاکستا  برگازاری گردیاد؛ و یاک مشااوره     

 ای نیز اجرا رد. هفته 12عمومی آنالین 

 مکانیسم ارزیابی بیرونی .3-3

م ابزار دوم، ارزیابی بیرونی تأ یر مقررات نظام عمومی ترجیحات است. این مکانیس
موفقیت این مقررات یراحی ردند. در چاارچوب اجتمااعی    ی برای بررسی درجه

فقر با گساتر    کنی یشهو سیاسی، ارزیابی سهمی که نظام عمومی ترجیحات در ر
مطلاوب در   یدار پایدار و حکومات  ی واردات از کشورهایی با بیشتر نیاز و توسعه

م عماومی ترجیحاات بار    دستور کار آ  است. بارای انجاام ایان کاار، ا ارات نظاا      
کاری مناس  )ایجاد رغل، استانداردهای کار، حمایت اجتمااعی   ی ارتغال؛ برنامه»

هاا در یاول    مازد و تغییارات آ    و گفتگوی اجتماعی(؛ ررای  کاری؛ سطور دست
باا توجاه باه    « زما ؛ کاهش فقر؛ برابری جنسیتی؛ حقوق بشر؛ و حکومت مطلوب

گانه حقاوق بشاری و    15گانه و  27های  یو تصوی  و اجرای مؤ ر اصول کنوانس
 ,Development Solutions Europe Ltd) .گاردد  اجتماعی مورداراره آ  ارزیابی مای 

2018, p. 39تأ یر مثجتی بر حقوق بشار در کشاورهای عضاو داراته      یسم( این مکان
 تواند تغییرات ساختاری در جامعه عالوه، تعهد به احترام به حقوق بشر می هاست. ب

 رود. خود باعث کاهش فقر می ی نوبه ایجاد کند که به
اکنو  ارتقای حقاوق بشار در کشاورهای یارف مقاررات نظاام عماومی         هم

اروپاا در   ی ، اتحادیهییورکل آید. به ترجیحات یکی از اهداف اصلی آ  به رمار می
در تعهاد باه    یرف یعنوا  یک بازیگر منصف و ب قال  این رویم، اعتجار خود را به


