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اقتصاادی پایادار    ی مطلوب و توسعه یدار حقوق بشر، حاکمیت قانو  و حکومت
قانو  اساسی، استقالل نهادهای کلیادی مانناد    19 ی آغاز کرد. برای مثال، اصالحیه

چنین سریالنکا حمایت بهتاری   ی را مجدداً برقرار کرد. همکمیسیو  حقوق بشر ملّ
از حقوق راهدا  و قربانیا ، آزادی افراد تحت بازجویی مطاابق باا مقاررات ضاد     

ر کودکا  را انجام داد. این کشور همکاری با نظاام ساازما    تروریسم و مجارزه با کا
رورای حقوق بشر سازما  ملال متحاد را آغااز کارد. و بیشاتر       یژهو ملل متحد، به
بهدارات، آماوز  و براباری     ی یناه درزم یاژه و هزاره خاود را باه   ی اهداف توسعه

ر در چنین موارد بسایاری بارای بررسای در اداماه کاا      جنسیتی به دست آورده. هم
ایان مساائل تحات نظاارت نظاام       ی دستورکار دولت جدید قرار گرفت کاه هماه  

اروپا برای ایمیناا  از پیشارفت مثجات بودناد.      ی عمومی ترجیحات پالس اتحادیه
 2.6باازار صاادراتی ساریالنکا باا رقام       ینتر بزرگ 2016اروپا در سال  ی اتحادیه

کل صادرات جهانی آ  را تشاکیل   سوم یککه تقریجاً  ،آمد میلیارد یورو به رمار می
، ترتیا   ینا میلیارد یورو رسید. به 4چنین کل تجارت دوجانجه تقریجاً به  دهد. هم می

حفظ و افزایش این منابع درآماد عظایم، نقاش مهمای در تصامیم دولات جدیاد        
سریالنکا در پایر  اصول مندرج در نظام عمومی ترجیحاات پاالس دارات. در    

اروپا باهدف تقویت حقوق بشر و حقوق کار و نیاز   ی حادیه، ات2017مه  19تاریخ 
توسعه پایدار مجددًا به سریالنکا جهات صاادرات باه ایان بلاو  تجااری تعرفاه        
ترجیحی بخشید و این کار را تحت لوای برنامه نظاام عماومی ترجیحاات پاالس     
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 ایران .3-4-2-2

اروپاا وجاود نادارد.     ی توافق تجاری بین ایرا  و اتحادیاه  ونهگ ی هحاضر،  حالدر
کانالی برای اعماال   عنوا  بههای تجاری  نامه اروپا از توافق ی اتحادیه ازاین یشپالجته 

 2002فشارهای حقوق بشری علیه این ایرا  بهره برده است. پارلما  اروپا در سال 
 زماا   هام با ایرا  را به موفقیت  1نامه تجارت و همکاری موفقیت مااکرات موافقت

نامه غیر ترجیحی با  مااکرات سیاسی با این کشور مرتج  دانست. هرچند این توافق
                                                                                                                                 
1. Trade and Co-operation Agreement (TCA) 


