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عنوا  کامال  باا  1( 2019-2015اقدام برای حقوق بشر و دموکراسی ) ی برنامه
جدید ایان اتحادیاه    ی ، برنامه«حفظ حقوق بشر در قل  دستور کار اتحادیه اروپا»

هاای مختلاف    حمایت از حقوق بشار در جنجاه  پارچگی بیشتر در برای تضمین یک
حاال  آ  دارد که حمایات از حقاوق بشار در   ه حکایت از خارجی است. این برنام

و  ؛هاای اتحادیاه اروپاا اسات     به یکی از دستورکارهای اصلی سیاسات  رد  یلتجد
های مختلاف خاارجی    پارچه به مالحظات حقوق بشری در جنجه اهمیت توجه یک

گااری، مهاجرت و  در رابطه با تجارت و سرمایه یژهو بههای اتحادیه اروپا،  سیاست
 .دهاد  چنین مجارزه باا تروریسام را نشاا  مای     های توسعه و هم پناهندگی، سیاست

(Nakanishi, 2018, p. 4) 
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 ی هاروپا یکی از کنشگرا  اصلی در رجک ی در چارچوب نظریه نوگرامشی، اتحادیه
فشاار حقاوق بشاری را در     وسیع بازیگرا  دولتی و غیردولتی )داخلی و خارجی(

دهد. این بلو  مسلولیت تأسیس و اجرای بعضای از   داری جهانی رکل می سرمایه
ها است  معاهدات حقوق بشری و نیز تفسیر و تضمین انطجاق رفتارها با این معاهده

و دارای قابلیت باالیی برای اعمال فشارهای حقوق بشری است. این اتحادیه با دو 
قضاایی( و   -های اقتصاادی و پیگارد حقاوقی    نظامی، تحریم ی لهابزار اججار )مداخ

کناد.   پاروا را دنجاال مای    ورهای بای فشاار حقاوق بشاری علیاه کشا      ی اقناف پرووه
اروپا برای ملزم ساختن کشاورها باه    ی  های اتحادیهاصلی فشار ، ماهیتییورکل به

نظاامی   ی نظامی )مداخله - فشارهای سیاسی -1شر جهانی رامل: رعایت حقوق ب
تجویز رهنمودهای  ازجملهاجماعی ) -فشارهای فرهنگی -2و فشارهای سیاسی(؛ 

راود. در   فشارهای اقتصادی مای  -4قضایی؛ و  -ی پیگردهای حقوق -3آموزری(؛ 
ساازی کشاورها بارای تجعیات از      سه رو  نخست، امکا  کمتری بارای رهنماو   

از ساازوکارها، نهااد و   حقوق بشر جهانی وجود دارد. کاناال اقتصاادی و اساتفاده    
ترین راه برای هدایت و ملزم کرد  کشورها به رعایات   داری، مهم های سرمایه رویم

اروپا در قال  ابزارهای سیاسای، نظاامی،    ی فشار اتحادیه حقوق بشر جهانی است.
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