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راوند.   مستقل و کارکنا  در حق اعتصاب با آزار و اذیت سیستماتیک مواجهاه مای  
کشاور بسایار    10های کارگری، کامجوج یکای از   یجق گزار  کنفدراسیو  اتحادیه

 ,International Trade Union Confederation) .ضعیف جها  بارای کاارگرا  اسات   

2018, p. 6خواری دوماین نگرانای اصالی کمیسایو  اروپاا در قجاال        ( مشکل زمین
اروپا با ساازوکار هار    ی کامجوج است؛ با توجه به افزایش صادرات رکر به اتحادیه

بخشی به مزارف کشت  جز تسلیحات، حدود ده هزار کشاورز باهدف توسعه یزیچ
اند. سومین مشکل مهم، سرکوب سیاسای   داده هایشا  را ازدست ناین محصول، زمی
کاه قادرت خاود را از ساال      ،اسات  1وزیر و حزب مردم کامجوج ها  سو  نخست

 ی های اتحادیاه  اکنو  ارزیابی (Russell, 2019, p. 2) .تاکنو  حفظ کرده است 1985
اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در کامجوج ادامه دارد. این روند رامل رش مااه  

گازار    ی ونایم تهیاه   ازآ  یاک ساال   گو با مقامات کامجوج و پسو نظارت و گفت
که آیا ترجیحات تجارت را لغو کند یاا   گیری در مورد این برای کمیسیو  و تصمیم

 انجامد. نه، به یول می
 میانمار .3-4-1-2

 یزیهر چ»در مقررات نظام عمومی ترجیحات بانام  1997یت میانمار در سال وضع
برای نقض حقوق کار )کار اججااری( تعلیاق راد و تنهاا در ساال      « جز تسلیحات

کار از بهجود اوضاف ایان   المللی ینپس از اعالم نتایج ارزیابی موفق سازما  ب 2013
میانماار از ایان زماا  افازایش     اروپا بازگشت.  ی کشور، به مقررات پیشین اتحادیه

میلیاو    963باه   2013میلیو  یاورو در ساال    192رردی را در صادرات )از  روبه
( باه اروپاا   2017میلیو  یاورو در ساال    300و یک میلیارد و  2016یورو در سال 
هاای ناژادی و    ، سازما  ملل از تداوم تجعایض علیاه اقلیات   وجود ینتجربه کرد. باا

رتج  باا جناگ و کااهش آزادی بیاا ، ساخنرانی، تشاکیل       های م ماهجی، خشونت
 .ها و اجتماعاات و عادم کنتارل کامال دولات بار کشاور را گازار  کارد          انجمن

(Development Solutions Europe Ltd, 2018, p. 98)  اعزامای   یلات ه 2018در اکتجر
اروپا به میانمار، بررسی وضعیت احترام به حقوق بشر و حقاوق کاار را    ی اتحادیه
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