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

، تنهاا  2014در عمال، از ووئیاه   پاایرد.   اروپا بلکه توس  پارلما  اروپا صورت می
وود، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گرجساتا ،   کشورهای ارمنستا ، بولیوی، کی 

گواتماال، مغولستا ، پاکستا ، پاناما، پاراگوئه و پارو از فهرسات کشاورهای واجاد     
 Official Journal of) .برند رجیحات پالس بهره میررای  از مزایای نظام عمومی ت

the European Union, 2015, p. 14-17) 
 سریالنکا .3-4-2-1

 ی اتحادیاه  978/2012 ی ه، پاراگراف )الف( قانو  رامار 1، بند 19 ی هبراساس ماد
نقاض جادی و   » تواند باه علات    مقررات نظام عمومی ترجیحات می ی هاروپا، هم

های فهرست رده در بخاش اول ضامیمه    سیستماتیک اصول مندرج در کنوانسیو 
مند  ( بنابراین، وضعیت کشورهای بهرهRegulation, 2012, p. 12) .فسخ گردد« هفتم

از نظام عمومی ترجیحات پالس در صورت عدم انجام تعهدات و احتارام باه ایان    
. تاکنو  تنها سریالنکا مطابق باا  آید یدرم به حالت تعلیق ،ها ییف وسیع کنوانسیو 

المللی حقاوق مادنی و سیاسای، کنوانسایو       این ماده به دلیل نقض کنوانسیو  بین
حقوق کود  و کنوانسیو  منع رکنجه از نظام عمومی ترجیحات پاالس اتحادیاه   

 (Zamfir, 2017, p. 4-5) ه است.اروپا خارج رد
اروپاا   ی مومی ترجیحات پالس اتحادیاه از نظام ع 2010تا  2005سریالنکا از 

مند بود و زمانی این از سازوکار خارج رد که در یول جنگ داخلای در ساال    بهره
حقوق بشار از ایان کشاور     ی گزار  نقض سیستماتیک و گسترده 2009تا  2008

گزار  گردید. بخش اصلی اقتصادی سریالنکا که نظام عمومی ترجیحاات پاالس   
ا  این کشور بود که در ایجاد ارتغال و کاهش فقر در آ  برد، صنعت پور سود می

اروپا به علت پیامدهای منفای آ    ی نقش مهمی دارت. هرچند این تصمیم اتحادیه
اماا دولات جدیاد     (Zamfir, 2017, p. 6) رو رد. به رو هاییبر ارتغال و فقر با انتقاد
هاای   رفتانتخااب راد، تحات هماین فشاارها، پیشا       2015سریالنکا که در ساال  

منادی از ساازوکار    گیری در حقوق بشر کرد و تصمیم گرفت که مجدداً بهره چشم
 (Daily News, 2016) .اروپا را درخواست کند ی ای اتحادیه تعرفه

ی و احترام باه  ای را باهدف دستیابی به آرتی ملّ دولت جدید اصالحات عمده


