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

های مختلف ساازما  ملال در ماورد     در دستور کار قرار داد. هدف بررسی گزار 
 ی هها درباار  و نگرانی 3و را  2، راخین1کاچین یاالتا چندین نقض حقوق بشر در

ز ساوی کمیسایو    ت اعزامای ا لا حقوق کارگرا  در این کشور اعالم راد. ایان هی  
کنوانسایو  حقاوق بشاری و حقاوق      15رعایات   ی مأموریت ارزیابی درجه ،اروپا

. میانماار  را دارات اروپا  ی اجتماعی مورداراره در نظام عمومی ترجیحات اتحادیه
تاا   ؛گاارات  ها احترام می ها را رعایت و به آ  باید اصول مندرج در این کنوانسیو 

با بخشاودگی از عاوار  گمرکای و فاارغ از ساقف      از دسترسی به بازار اتحادیه 
هاای ایان    برخوردار گردد. یافتاه  ،جز تسلیحات یزیای از یریق یرر هر چ سهمیه

نقش اساسی در تداوم و یا تعلیق وضعیت میانماار در ایان رویام ترجیحای      یلته
از  2019مقامات میانمار در وانویه  (European Commission, 2018) .تجاری دارت

اروپا درخواست کردند که مقررات ترجیحی در واردات از این کشاور را   ی یهاتحاد
اعاالم کارد کاه     2019اروپا در آوریل  ی اتحادیه (The Nation, 2019) .تعلیق نکند

 4،کمیسیو  مشورنی تحت مدیریت کوفی عنا  در ایااالت راخاین  ارزیابی گزار  
اروپاا   ی کشاور باا اتحادیاه    در مورد وضعیت میانمار برای حفظ امتیاز تجارت این

گوهاای باین یارفین در ماورد     و ( گفات 2019اهمیت دارد. تا این تاریخ )آوریال  
های حقوق بشر و حقوق کارگر مطابق با مقررات نظام عمومی ترجیحی  کنوانسیو 
 (Chau, 2019) .گیرد ماهه صورت می رش ی هدر دور 5«افزایش نظارت»و مکانیسم 

 نظام عمومی ترجیحات پالس .3-4-2

درصادی   66یک یرر انگیزری ویژه رامل کااهش   2006اروپا در سال  ی اتحادیه
مطلاوب معرفای کارد. ایان      یدار حکومات پایدار و  ی ای با تمرکز بر توسعه تعرفه

های ترجیحی برای ییف وسیعی از محصوالت تولیدی در کشاورهایی   یرر تعرفه

                                                                                                                                 
1. Kachin 

2. Rakhine 

3. Shan 
4. Kofi Annan-led Advisory Commission on Rakhine 

5. enhanced monitoring 


