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 ها اجرا کند.   و دولت
گستر ایجاد کارده   بشر جهانی نوعی استاندارد یا هنجار جها حقوق  ی توسعه

داری با توجه به آ  ارزیابی و رفتاار خاود را    که کنشگرا  اقتصادی مختلف سرمایه
اکنو  ییاف   دهند. هم رسمی( تغییر می صورت بهبراساس این استانداردها )حداقل 

راامل   -وق بشر ها و راهجردها برای یرفداری و حمایت از حق وسیعی از سیاست
کماک   ی ررط ساختن احترام به حقوق بشر بارای ارائاه   ها، پیش ها و تجمع کمپین

. راود  توساعه و اجارا مای    -گیری از نیروی نظامی ها و حتی بهره اقتصادی، تحریم
ها یا مؤسسات تجاری  دولت یهبرعلهایی  های غیردولتی کمپین ممکن است سازما 

هاا   چنین ررکت ناچار به رعایت حقوق بشر سازند. هم ها را ، تا آ اندازند یببه راه 
)چه کوچک و چندملیتی( از دست زد  به اقداماتی که حقوق بشر را باه مخاایره   

 اند. اندازد، اجتناب و حتی خود به مجارزا  این راه تجدیل رده

 حقوق بشر در اتحادیه اروپا .2

جهاانی دوم   جناگ   پیوساته از  یاور  باه حمایت از حقوق بشار در اتحادیاه اروپاا    
 1اروپاا منشاور حقاوق اساسای     ی بوده است. در این راستا، اتحادیاه  توسعه درحال

مختص خود را دارد. از سوی دیگر، حقوق بشر در این بلو  توس  قاوانین آ  و  
چنین پیماا  لیساجو  مکانیسام     تضمین رده است. هم 2دادگاه عدالت اتحادیه اروپا

ر ماورد حقاوق بشار را فاراهم سااخت. باه       همجستگی رواب  داخلی و خارجی د
ساازد کاه حقاوق بشار را در      اروپا را قادر می ی معناکه این پیما  فوق، اتحادیه این

 (Nakanishi, 2018, p. 3) .ماا  روابا  خاارجی خاود قارار دهاد       نقطه  قل گفات 
 حسااب  باه ، حمایت از حقوق بشر به لحاظ تاریخی، موضوعی داخلای  ییورکل به
یافات، اماا    ها با قوانین و ابزارهای داخلی تحقق مای  خود دولت یلهوس بهآمد که  می
 ینتار  مهم، در مقطع فعلی، حمایت از حقوق بشر و ارتقای آ ، یکی از وجود ینباا

اروپاا نیاز    ی اتحادیاه ( Baek, 2008, p. 4) .آیاد  المللی به رمار مای  های بین دغدغه
 نیست.  مستثنالمللی از این امر ا ترین سازوکارهای بین یکی از جدی عنوا  به

                                                                                                                                 
1. Charter of the Fundamental Rights of the EU 

2. Court of Justice of the EU (CJEU) 


