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

مطلوب و حمایت  یدار برای کاهش فقر، ترویج حکومتتوسعه  کشورهای درحال
است. اساتفاده از   المللی ینپایدار با افزایش درآمدها از یریق تجارت ب ی از توسعه

نفع اصول پانزده کنوانسیو  ساازما    ررط آ  است که کشور ذی نامه به این موافقت
ر )کاه در  کار در ماورد حقاوق بشار و حقاوق کاا      المللی ینملل متحد و سازما  ب

بخش هفتم بخش اول مقررات نظام عماومی ترجیحاات اتحادیاه اروپاا      ی ضمیمه
 د.نقرار دارد( را رعایت کن
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 تجاارت ی هاا  ناماه  لغاو موافقات   ی ماهاه  18فرایند  2019اروپا از فوریه  ی اتحادیه
وق هاای حقا   را به علت نگرانی« جز تسلیحات یزیهر چ»ترجیحی با کامجوج بانام 
تواناد باه    می 2020تا آگوست  2019گیری نهایی از فوریه  بشری آغاز کرد. تصمیم
کامجوج برای چندمین بار  یروز ، نخست1، هو  سن2018 ی یول بیانجامد. در ووئیه

قدرت را در این کشور با پیاروزی در انتخاباات پارلماانی و کسا       1985از سال 
اروپاا   ی خاود درآورد. اتحادیاه   ی قجضه به ،های آ  توس  حزب وی تمامی صندلی

درصااد از  45رااریک تجاااری کااامجوج بااا واردات   ینتاار باازرگ 2018در سااال 
هاای تولیادی پوراا  کاامجوج      آمد. کارخاناه  محصوالت صادراتی آ  به رمار می

و پوراا  ساهم اصالی صاادرات      ؛دارند هزار نفر را در استخدام خود 700حدود 
میلیاو  یاورویی    900میلیاارد و   4با درآمد تقریجاً  ،اروپا ی این کشور را به اتحادیه
 ی دهد. بنابراین حفظ مقررات ترجیحی کاامجوج باا اتحادیاه    به خود اختصاص می

اهمیت اساسای بارای تاداوم رراد و      ،اروپا در چارچوب هر چیزی جز تسلیحات
و تعلیااق آ  باارای  ؛کناای فقاار در ایاان کشااور دارد  اقتصااادی و ریشااه ی توسااعه
نهاد.   ای حقوق بشری، ابزار فشار مؤ ری در اختیار ایان بلاو  قارار مای    ه نگرانی

مردم کامجوج اعاالم   کمیسیو  اروپا هدف خود را کس  ایمینا  از بهجود وضعیت 
 (Blenkinsop, 2019) داند. می ی و توقف ترجیحات تجاری را آخرین گزینه

در ماورد ایان   را  یاز برانگ بحث ی سه مسلله 2019 ی کمیسیو  اروپا در فوریه
های کارگری  کشور رناسایی کرد. نخست، مشکل حقوق کارگرا  است که اتحادیه
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