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سااخت. ایان مقاررات انگیزرای ویاژه بارای        که ررای  خاص دارند، فاراهم مای  
 2014وانویاه   1اروپا، در تاریخ  ی مطلوب اتحادیه یدار حکومتپایدار و  ی توسعه

وظااایف و  توسااعه درحااالاصااالر رااد. ایاان یاارر باارای کمااک بااه کشااورهای 
 ی یناه درزممهام   المللای  ینبا هاای   های ویژه ناری از تصوی  کنوانسیو  مسلولیت

مطلاوب و   یدار حکومات و  زیسات  ی محا ر، حفاظات از  حقوق بشر و حقوق کا
بیشاتری باه    ی آ  اسات. مقاررات اصاالحی جدیاد انگیازه      مؤ رچنین اجرای  هم

اروپاا   ی های اتحادیه نظارت حال یندرعکند،  کشورها برای پیوستن به آ  فراهم می
محوری این یرر از ساوی   المللی ینبهای  را نیز برای تضمین پیروی از کنوانسیو 

باراین، ایان    عاالوه  (Zamfir, 2017, p. 2) .دهاد  کشورهای واجد ررای  افزایش می
نظام عماومی ترجیحاات   محوری مندرج در  المللی ینبکنوانسیو   27کشورها باید 

، محیطای  یسات کنوانسایو  ز  12کنوانسیو  حقوق بشر و حقوق کار و  15پالس )
د. الجته نرا تصوی  کنبا تولید و انتقال مواد مخدر( مطلوب و مجارزه  یدار حکومت

هاا ممناوف اسات،     هایی که توس  ایان کنوانسایو    ها نجاید با حق ررط تصوی  آ 
 گوناه  ی ها هاا نجایاد    ، نهادهای نظارتی ناظر بر این کنوانسیو یتدرنهاهمراه بارد. 

 ها یافته بارند. آ  مؤ رکوتاهی و نقض جدی در اجرای 
راامل   نظاام عماومی ترجیحاات پاالس    د ررای  درخواست کشورهای واج

ورد، جزایاار کااو ، کاسااتاریکا، اکااوادور،  ارمنسااتا ، آذربایجااا ، بولیااوی، کیاا 
السااالوادور، گرجسااتا ، گواتماااال، هناادوراس، جمهااوری اسااالمی ایاارا ، عااراق، 

، های فدرال میکرونزی، مغولستا ، ناائورو  قرقیزستا ، مالدیو، جزایر ماررال، ایالت
نیکاراگوئه، نیجریه، نیووی، پاکستا ، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، جمهوری کنگو، 

راوند.   سریالنکا، سوریه، تاجیکستا ، تونگا، ترکمنستا ، اوکراین و ازبکساتا  مای  
نظاام عماومی   فارغ از این فهرست، کشورهای دیگاری واجاد رارای  اساتفاده از     

فعلای باه کشاورها     ی اروپا اعمال نخواهند بود. برناماه  ی اتحادیه ترجیحات پالس
در ایان یارر را مطارر ساازند.     دهد تا در هر زما  درخواسات رامول    اجازه می

گاوی پیوساته باا کشاورهای     و براین، مکانیسم نظارت با استفاده از یک گفت عالوه
ادیاه  توس  رورای اتح تنها نهو بررسی دقیق آ   دوسالهنفع و با تعیین گزار   ذی


