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هاای نظاامی    های تاریخی بسیاری دارد. تعریاف مأموریات   قضایی نمونه -حقوقی
اروپاا   ی اخیر در اتحادیه ی دهای حقوق بشری در یک دههبرای نظارت بر استاندار

اروپاا در   ی است. برای مثال، تعریف مأموریت حاکمیت قانو  اتحادیاه  یافته توسعه
مأموریت تحت لوای سیاست دفااعی و   ینتر بزرگ 2020تا  2008از سال  1کوزوو

ایش است. حمایت از حاکمیات نهادهاای قاانونی در راساتای افاز      2امنیتی مشتر 
پااایری، پااایر  تکثاار قااومی، تطااابق کاماال بااا   ا ربخشاای، پایااداری، مساالولیت

حقاوقی اتحادیاه اروپاا     -استانداردهای حقوق بشری و رعایات الزاماات سیاسای   
 اهداف اصلی این مأموریت بوده است. ازجمله

 فشارهای اقتصادی حقوق بشر .2-2

اروپا به رامار   ی دیهرورن فشارهای اقتصادی حقوق بشری اتحا ی ها نمونه تحریم
سازترین نوف فشارهای اقتصادی حقوق بشاری   ها هزینه ، تحریمییورکل بهآیند.  می

هاای اقتصاادی، ابازار ماؤ ری در      تحاریم ( Cardena, 2007, p. 102) .روند تلقی می
، ییاورکل  باه د. نا آی الملال باه رامار مای     مقابله با نقض حقوق بشر در حقوق باین 

هاا در   جنگ جهانی دوم بارای مجاازات دولات    زما  پایا ِهای اقتصادی از  تحریم
 (Baek, 2008, p. 4) راده اسات.   کاار گرفتاه  هاا باه    راساتای اصاالر رفتارهاا آ    

آیناد کاه    اقدامات قهرآمیزی در سیاست خارجی به رمار می» :های اقتصادی تحریم
ازجمله تجارت یا قصد آ ، متوقف ساختن مناسجات متعارف اقتصادی یک دولت، 

« .است تا با این اقدام، دولت مدنظر وادار به تغییر رفتاار  گاردد   تجادالت مالی آ 
(Cortright & Lopez, 1995 p. 15) هاای اقتصاادی معماوالً بار روی اعماال       تحریم

های مالی )تراکنش و انتقال ارز یاا دریافات وام( و    موانع تجاری، وضع محدودیت
ریااایی، هااوایی( و محدودسااازی  هااای ترانزیتاای )زمیناای، د  ایجاااد ممنوعیاات 

 کند. ها تمرکز می المللی دولت های تسلیحاتی بین همکاری
اروپاا کاه در ساال     ی اتحادیاه  3محدودکنندهاصول اساسی استفاده از اقدامات 

                                                                                                                                 
1. European Union Rule of Law Mission in Kosovo 

2. Common Security and Defense Policy 

3. Basic Principles on the Use of Restrictive Measures 2004 


