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1. در مورد این رهنمود

آزادی بیان، انجمن ها و گردهامئی های صلح آمیز و حق مشارکت در امور اجتامعی از آن دسته 
حقوق انسانی است که به مردم اجازه ترشیک دیدگاه، شکل دهی دیدگاه های تازه و پیوسنت 
با دیگران برای مطالبه حقوق شان را می دهد. از طریق استفاده از همین آزادی های اجتامعی 
است که می توانیم در مورد توسعه اقتصادی و اجتامعی خویش تصامیم آگاهانه اتخاذ کنیم. از 
طریق این حقوق است که می توانیم در فعالیت های مدنی رشکت منوده و جوامع دموکراتیک 

را بسازیم. محدود منودن این حقوق پیرشفت مشرتک و دسته جمعی همه را به تحلیل می برد.

به سلسله رهنمود های دفرت کمشرن عالی حقوق برش، این ششمین رهنمود عملی حقوق برش 
برای جامعه مدنی می باشد و باید در قالب موضوع » گسرتش دادن فضای دموکراتیک« که یکی 

از اولویت های موضوعی فعلی دفرت کمشرن عالی حقوق برش می باشد، در نظر گرفته شود. 

این رهنمود موضوعات مرتبط به کار اعضای جامعه مدنی را برجسته می مناید. رهنمود با تعریف 
واژه های »جامعه مدنی« و »فضای جامعه مدنی« آغاز شده و بعد مروری دارد بر رشایط و 
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محیط الزم برای ایجاد یک جامعه مدنی آزاد و مستقل بشمول معیار های بین املللی حقوق برش 
برای آزادی بیان، انجمن و گردهامیی های صلح آمیز و حق مشارکت در امور اجتامعی. 

در این رهنمود چند مثال آورده شده است که نشان می دهد چطور دولت ها و اعضای جامعه 
مدنی با هم کار منوده اند تا فضای الزم برای جامعه مدنی را ایجاد کنند تا جامعه مدنی بتواند 
کار خود را جهت ترویج استفاده از حقوق کامل برشی )مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و 
اجتامعی( برای همه به پیش بربد. موانع و محدودیت های فرا روی کار جامعه مدنی بشمول آزار 
و اذیت، تهدید و انتقام جویی علیه اعضای جامعه مدنی نیز مشخص شده اند. این رهنمود از  
اعضای جامعه مدنی دعوت می مناید تا بخاطر ترویج و حفاظت از فضای جامعه مدنی در سطح 
محلی از سیستم حقوق برش ملل متحد کار بگیرند. معلومات در مورد منابع و متاس ها در آخر 

این رهنمود درج شده اند. 

هدف اصلی این رهنمود کمک به آن عده از اعضای جامعه مدنی می باشد که تا هنوز با سیستم 
حقوق برش ملل متحد آشنائی حاصل نکرده اند. تهیه این رهنمود از آغاز با دیدگاه ها و مشوره 

های اعضای مختلف جامعه مدنی پربار و غنی شده است.
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2. اعضای جامعه مدنی و فضای جامعه مدنی

»اگـر رهـربان بـه مـردم شـان گـوش ندهنـد،  آنـگاه صـدای آنهـا هـا را – در خیابـان ها، 
چهـار راه هـا و یـا طـوری کـه بـه تکـرار دیـده ایـم، در میـدان هـای جنـگ - خواهنـد 
شـنید. اما راه بهرتی هم وجود دارد. مشـارکت بیشـرت. دموکراسـی بیشـرت. سـهم گیری و 

شـفافیت بیشـرت. ایـن کار حـد اکـر فضـا بـرای جامعـه مدنـی را ایجاد مـی مناید.« 

 از سخنان بان کی مون- رسمنشی عمومی ملل متحد در یک 
گردهامئی عالی در مورد حامیت از جامعه مدنی
 تاریخ 23 سپتمرب 2013

یا گروه هائی تعریف می مناید که بطور  افراد  این رهنمود اعضای جامعه مدنی را به عنوان 
رضاکارانه در ساختار ها و اقدامات همگانی حول محور منافع مشرتک، ارزش ها و اهدافی که با 
اهداف ملل متحد در مطابقت قرار دارند، سهم می گیرند: حفظ و برقراری صلح و امنیت، تحقق 

توسعه و ترویج و رعایت حقوق برش.

کار ملل متحد برای بهبود زندگی ما ریشه در مسئله رعایت حقوق برش دارد. و اعضای جامعه 
مدنی، طوری که در فوق تعریف شدند، از طریق محتوی یا ماهیت کارشان، چه بطور رصیح ویا 

بطور ضمنی، تالش می کنند که حقوق برش را ترویج و محفاظت مناید. 

اعضای جامعه مدنی آگاهی از حقوق را ترویج می منایند، اجتامعات مردمی را در بیان نگرانی 
های شان کمک می کنند، اسرتاتیژی ها را شکل می دهند و بر پالیسی و قوانین تأثیر می گذارند 
و روی حسابدهی تأکید می کنند. اعضای جامعه مدنی دیدگاه های مردم را جمع آوری منوده و 
آنرا به مراجع مربوطه سوق می دهند تا تصمیم گیری ها در مورد پالیسی های عامه بشکل کامالً 
آگاهانه صورت گیرد. اعضای جامعه مدنی برای افرادی که در معرض خطر قرار داشته و آسیب 

پذیر اند، نیز در عرصه های مختلف خدمات عرضه می کنند. 

ــت و  ــج و حامی ــا دیگــران، در راه تروی ــراه ب ــا هم ــردی ی ــردی حــق دارد، بطــور ف  »هــر ف
تحقــق  حقــوق بــرش و آزادی هــای اساســی در ســطوح ملــی و بیــن املللــی بکوشــد.« )مــاده 

۱، قسمت هائی از منت جهت تأکید، برجسته ساخته شده است(.

اعالمیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و نهادهای جامعه در ترویج و حامیت از حقوق برش و آزادی های 
اساسی شناخته شده جهانی )قطعنامه شامره 53/144 مجمع عمومی(، که معموالْ به آن اعالمیه مربوط به 

مدافعین حقوق برش گفته می شود.    

به گونه مثال، اعضای جامعه مدنی شامل افراد ذیل می گردد: 1

کار با برنامه حقوق برش ملل متحد، کتاب رهنمود برای جامعه مدنی، دفرت کمشرن عالی حقوق برش،   1

.p.vii ،2008
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مدافعین حقوق برش بشمول اعضای آنالین؛ ◄

سازمان های حقوق برش )سازمان های غیر دولتی، انجمن ها، گروه های حامی قربانیان(؛ ◄

ائتالف ها و شبکه ها )مثأل در ارتباط به حقوق زنان، حقوق کودکان یا مسایل محیط زیستی،  ◄
حقوق زمین و حقوق همجنسگرایان و دوجنسی ها و غیره(؛

افراد دارای معلولیت و سازمان های مناینده ی آنها؛ ◄

گروه های برخاسته از اجتامعات مردمی )مردم بومی، اقلیت ها و اجتامعات روستایی(؛ ◄

گروه های عقیدتی )کلیسا ها، گروه های مذهبی(؛ ◄

اتحادیه ها )اتحادیه های صنفی و همچنین انجمن های حرفه ای مانند انجمن خربنگاران،  ◄
قضات و حقوقدانان و انجمن وکالی مدافع، انجمن های مهاجرین، اتحادیه های دانشجویی(؛

طرفدار  ◄ های  جنبش  و  دانشجویی  های  جنبش  صلح،  های  )جنبش  اجتامعی  های  جنبش 
دموکراسی(؛

افراد مسلکی که مستقیأم در تامین بهره مندی افراد از حقوق برشی شان سهم دارند )مانند،  ◄
کارکنان برشدوستانه، حقوقدانان، داکرتان و کارکنان صحی(؛

اقارب و انجمن های قربانیان نقض حقوق برش؛ و ◄

نهاد های عامه که فعالیت هایی را با هدف ترویج حقوق برش انجام می دهند )مکاتب،  ◄
دانشگاه ها و نهاد های پژوهشی(. 

اعضای جامعه مدنی به منظور حل مشکالت و رسیدگی به مسائلی که برای جامعه اهمیت دارند 
سعی و تالش می کنند، مثالً: 

مبارزه با فقر، فساد و نابرابری اقتصادی ●
رسیدگی به بحران های برشی بشمول درگیری های مسلحانه ●
ترویج حاکمیت قانون و حسابدهی ●
ترویج آزادی های عامه  ●
تالش در جهت تامین شفافیت بودجه های دولت ●
حفاظت از محیط زیست  ●
تحقق حق توسعه  ●
توامنند سازی افراد متعلق به اقلیت ها و دیگر گروه های در معرض خطر ●
مبارزه با هرگونه تبعیض ●
حامیت از منع جرایم ●
ترویج مسئولیت های مشرتک اجتامعی و حسابدهی  ●
مبارزه با قاچاق انسان ●
توامنند سازی زنان ●
مبارزه با گفتار نفرت انگیز  ●
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توامنند سازی جوانان ●
تقویت عدالت اجتامعی و محافظت از مستهلکین  ●
عرضه خدمات اجتامعی  ●

اعضای  جامعه مدنی در متام سطوح فعالیت می کنند: محلی، ملی، منطقوی و بین املللی. 

فضای جامعه مدنی جایگاهی است که اعضای جامعه مدنی در داخل جامعه اختیار می کنند؛ 
محیط و چارچوبی است که در آن جامعه مدنی فعالیت می کند؛ و  به  رابطه میان اعضای جامعه 

مدنی، دولت، سکتور خصوصی و مردم عام نیز گفته می شود. 

1.2 سیستم حقوق برش ملل متحد – در یک نگاه

در کنار تأمین صلح و امنیت و کار در راستای تحقق انکشاف و توسعه در رسارس جهان، ترویج 
و حفاظت از کلیه حقوق برشی برای همه انسان ها یکی از سه رکن اساسی ملل متحد به شامر 
می آید. این موضوع در منشور ملل متحد و قانون بین املللی حقوق برش تسجیل گردیده است.  

ملل متحد سعی می مناید که حقوق برش را به سه روش اساسی ترویج و محفاظت کند: 

دفرت کمشرن عالی حقوق برش ملل متحد )OHCHR( نهاد پیشگام در درون ساختار سازمان . 1
ملل متحد می باشد که در راستای ترویج و حفاظت حقوق برش کار می کند. این دفرت با 
)مانند، سازمان جهانی  متحد  ملل  برنامه های  و  موسسات تخصصی، صندوق های وجهی 
صحت، سازمان مهاجرین ملل متحد، یونیسف، سازمان جهانی کار، یونسکو و غیره( کار می 

کند تا تاثیرات کار حقوق برش را به حد اعظمی آن افزایش دهد. 

معاهدات بین املللی حقوق برش )میثاق ها و کنوانسیون ها( هیئت های کارشناسان مستقل . 2
یا نهاد های معاهدات را به منظور بررسی منظم و دوره یی چگونگی تطبیق مکلفیت های 

حقوق برشی کشور ها ایجاد شده است.

از کشور های عضو ملل متحد به منظور بحث روی . 3 الدول مرکب  یا مجامع بین  ارگان ها 
مسایل و وضعیت حقوق برش ایجاد شده است. ارگان عمده و اساسی بین الدول برای این 
هدف، شورای حقوق برش می باشد که کار آن، در میان سایرین، توسط کارشناسان مستقل بنام 

طرزالعمل ویژه و میکانیزمی بنام بررسی دوره یی جهانی حامیت می شود. 

این سه عنرص مستقل اما متمم یک دیگر می باشند.

توضیحات مفصل در مورد این ارگان ها و میکانیزم ها را می توان در کتاب رهنمود تحت عنوان 
کار با برنامه حقوق برش ملل متحد: رهنمودی برای جامعه مدنی )به بخش 6، منابع مراجعه 
شود( یافت. این کتاب راهنام به شش زبان رسمی ملل متحد و در فرمت سی دی در سیستم 
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اطالعات دیجیتالی قابل دسرتس )DAISY( به زبان های انگلیسی و فرانسوی برای افراد نابینا نیز 
موجود می باشد. 

کار دستگاه حقوق برش ملل متحد با مشارکت اعضای جامعه مدنی پشتیبانی می شود. در سطح 
بین املللی، جامعه مدنی با  فراهم آوری تخصص، آگاهی دهی، نظارت و گزارش دهی در مورد 
مسایل و تخلفات حقوق برشی با در عرصه حقوق برش کمک و همکاری می کند. اعضای جامعه 
مدنی در ایجاد معیار های جدید حقوق برش، میکانیزم ها و نهاد ها و در بسیج منابع و حامیت 

های مردمی از مسایل حقوق برش کمک می کنند. 

ابتکار های شورای حقوق برش ملل متحد در مورد جامعه مدنی

ــرای  ــژه ب ــت وی ــه دارای اهمی ــه را ک ــن قطعنام ــد چندی ــل متح ــرش مل ــوق ب ــورای حق ش
جامعــه مدنــی مــی باشــد ماننــد آزادی بیــان، آزادی انجمــن و گردهامیــی صلــح آمیــز، ارعــاب 
ــالهای 2013 و  ــت. در س ــوده اس ــب من ــرش را تصوی ــوق ب ــن حق ــی و مدافعی ــام جوئ و انتق
2014، ایــن شــورا قطعنامــه هــای 27/31 و 24/21 در مــورد فضــای جامعــه مدنــی را تصویــب 
منــود و بدیــن ترتیــب »اهمیــت حیاتــی مشــارکت فعــال جامعــه مدنــی، در متــام ســطوح، در 
پروســه هــای حکومتــداری، و در ترویــج حکومتــداری خــوب، منجملــه از طریــق شــفافیت و 
حســابدهی، در متــام ســطوح، کــه بــرای ایجــاد جوامــع صلــح آمیــز، مرفــه و دیموکراتیــک امــر 

الزمــی مــی باشــد« را تاییــد و تصدیــق منــود.     
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رشایط برای کار آزاد و مستقالنه جامعه مدنی   .3

»جامعـه مدنـی آزاد و مسـتقل بنیـاد حکومـت داری سـامل و پاسـخگو در سـطح محلی، 
ملـی و جهانـی می باشـد« 

 پیام ویدیویی بان کی مون-  رسمنشی عمومی ملل متحد 
 به بیست و پنجمین نشست شورای حقوق برش، مارچ 2014 

مکلفیت های حقوقی بین املللی کشور ها آنان را ملزم میدارد که رشایط – اقتصادی، سیاسی، 
اجتامعی، فرهنگی و حقوقی- را که توانایی و ظرفیت افراد برای مشارکت در فعالیت های مدنی 

بصورت فردی یا گروهی را حامیت می مناید، تأمین کنند. 

اصول حقوق برشی که رابطه میان مسئولین عامه و اعضای جامعه مدنی را شکل می دهند، قرار 
ذیل است: 

مشارکت – نقش جامعه مدنی در جامعه پذیرفته شده و اعضای جامعه مدنی آزاد اند که  ◄
بصورت مستقل عمل منایند و از موقف هایی طرفداری کنند که با موقف مقامات دولتی فرق 

دارد.

عدم تبعیض- از متامی اعضای جامعه  مدنی خواسته می شود و به آنها امکان داده می شود  ◄
که بدون هیچ نوع تبعیضی در زندگی عامه سهم بگیرند. 

کرامت- مسئولین دولتی و اعضای جامعه مدنی با اینکه نقش متفاوت از هم دارند، هدف  ◄
مشرتک برای بهبود و ارتقای سطح زندگی دارند. در این رابطه احرتام متقابل رضوری می باشد. 

شفافیت و حسابدهی- اجراات در راستای منافع عامه مستلزم علنیت، مسئولیت، وضاحت،  ◄
شفافیت و حسابدهی از سوی مسئولین دولتی می باشد. این امر مستلزم شفافیت و حسابدهی 

اعضای  جامعه مدنی در برابر همدیگر و در برابر مردم نیز می باشد. 

رشایط کلیدی که زمینه کارکرد خوب را مهیا می سازد:2    

محیط مساعد سیاسی و اجتامعی - یک محیط سیاسی و عمومی است که   1.3
در آن، مشارکت مدنی ارج گذاری شده و ترغیب می شود. در عمل، نهاد ها و 

گزارش گزارشگر ویژه در باره رشایط مدافعین حقوق برش، عنارص یک محیط مصئون و مساعد برای   2

.A/HRC/25/55 ،مدافعین حقوق برش
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مسئولین دولت در تعامالت منظم شان با اعضای جامعه مدنی در برابر آنها پاسخگو 
هستند. 

ــرای  ــد کــه ب ــا مشــارکت در ایجــاد پالیســی هــا و قوانیــن جدی ــی ب   تونــس – جامعــه مدن
حقــوق بــرش و دموکراســی رضوری اســت، نقــش مهمــی را در ســاختار نویــن ایــن کشــور ایفــا 
منــوده اســت. در ارتبــاط بــه ابتــکارات اولیــه در مرحلــه انتقــال دموکراتیــک بــا ســازمان هــای 
ــرای  ــی ب ــو عموم ــان عف ــه فرم ــاط ب ــالً در ارتب ــت، مث ــی مشــورت صــورت گرف ــه مدن جامع
زندانیــان عقیدتــی و قوانیــن در مــورد پیوســنت بــه چهــار معاهــده بیــن املللــی )کنوانســیون 
بیــن املللــی حفاظــت افــراد در برابــر ناپدیــد کــردن اجبــاری، پروتکــول اختیــاری بــه میثــاق 
ــع شــکنجه و  ــه کنوانســیون من ــاری ب ــی، پروتکــول اختی ــی حقــوق سیاســی و مدن ــن امللل بی
ســایر رفتــار هــا یــا مجــازات ظاملانــه، غیــر انســانی یــا اهانــت آمیــز و اعالمیــه رم بــه دادگاه 
بیــن املللــی جرایــم(. ســازمان هــای جامعــه مدنــی در ایجــاد نهــاد هــای مهــم دموکراتیــک 
ســهم گرفتنــد کــه ایــن نهــاد هــا قانــون جدیــد انتخاباتــی و قانــون جدیــد آزادی تجمعــات کــه 
شــامل حکمــی دربــاره متویــل ســازمان هــای غیــر دولتــی از جانــب دولــت و همچنیــن متویــل 
از خــارج از کشــور نیــز مــی باشــد را تصویــب منودنــد. در تونــس از زمــان تصویــب قانــون 
جدیــد در ســپتمرب 2011 تاکنــون، چندیــن هــزار انجمــن تأســیس شــده اســت. نقــش جامعــه 
مدنــی در انتحابــات 2011 کــه اولیــن انتخابــات دموکراتیــک و شــفاف در تونــس بــود، حیاتــی 
بــود. بــرای اولیــن بــار بیــش از 10 هــزار فعــال جامعــه مدنــی بــرای نظــارت در انتخابــات 
مجلــس قانوگــزاران بــا حامیــت جامعــه بیــن املللــی بســیج شــدند. جامعــه مدنــی، بــه ویــژه 
ســازمان هــای مدافــع حقــوق زنــان بــرای گنجانیــدن حــق برابــری کامــل زن و مــردان در مــنت 
پیــش نویــس قانــون اساســی کــه در جنــوری 2014 بــا اکریــت مطلــق در مجلــس قانوگــزاران 

تصویب شد، تالش و فعالیت منودند. 

خالصه ی بحث گروهی شورای حقوق برش در مورد اهمیت ترویج و حفاظت فضای جامعه مدنی، 
A/HRC/27/33

چهارچوب مقرراتی پشتیبان - قوانین، قواعد و مقررات اداری همه در موازات   2.3
با معیار های بین املللی قرار داشته و از فعالیت های جامعه مدنی حامیت می 

کنند. دسرتسی اعضای جامعه مدنی به عدالت، نهاد های مستقل و موثر حقوق برش 
ملی و دسرتسی به میکانیزم های بین املللی حقوق برش همه اجزای جدایی ناپذیر 
این چارچوب بشامر می آیند. پالیسی ها و قوانین سامل و بی عیب رضوری اند، اما 

اگر بصورت درست تطبیق نشوند، بی اثر خواهند بود.
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 در کشــور اســلوانی حــق آزادی انجمــن از همــه انجمــن هــا بشــمول انجمــن هــای ثبــت 
ــن امــکان را میــر ســاخته اســت کــه افــرادی کــه در انجمــن  نشــده حفاظــت منــوده و ای
هــای ثبــت نشــده ســهم دارنــد مــی تواننــد هرگونــه فعالیــت بشــمول مشــارکت در تجمعــات 

صلح آمیز داشته باشند. 

A/HRC/20/27 ،گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد آزادی تجمعات صلح آمیز و انجمن ها

قوانیــن در کشــور هــای لبنــان و مراکــش کســب اجــازه از مقامــات قبــل از اینکــه اعضــای 
ســازمان ھــای جامعــه مدنــی منابــع مالــی داخلــی یــا خارجــی  دریافــت کننــد را الزمــی منــی 

دانــد. 

A/HRC/20/27 گزارش گزارشگر ویژه حقوق برش در مورد آزادی تجمعات صلح آمیز و انجمن ها

جریان آزاد اطالعات - دسرتسی آزاد به ایده ها، اطالعات، گزارشات، ابتکارات و   3.3
تصامیم به اعضای جامعه مدنی این امکان را می دهد که در مورد مسایل آگاهی 

داشته؛ نگرانی ها را مورد غور و بررسی قرار داده؛ در فعالیت ها بطور سازنده سهم 
گرفته و در یافنت  راه حل ها کمک کنند.

منابع و حامیت درازمدت - اقدامات برای ایجاد ظرفیت برای صدا های در انزوا   4.3
قرار گرفته، تضمین دسرتسی به منابع، مراکز برای جلسات و تکنولوژی برای همه 

اعضای  جامعه مدنی.

 در کشــور کرواســی دولــت در ســال )2007( قانــون »عملکــرد خــوب، معیــار هــا و رشایــط 
اختصــاص منابــع بــرای برنامــه هــا و پــروژه هــای انجمــن هــا« را تصویــب منــود و ایــن قانــون 
قواعــد شــفاف، اساســی و طرزعمــل هــا بــرای مســئولین دولتــی در متــام  ســطوح دولــت را 

جهت توزیع منابع مالی عامه فراهم منوده است. 

مرکز اروپایی برای قانون غیرانتفاعی )ECNL(، متویل مالی عامه برای سازمانهای جامعه مدنی: روش خوب 
در اتحادیه اروپا و حوزه غربی بالکان، 2011. 

فضا های مشرتک برای گفتگو و همکاری - فراهم ساخنت فضائی برای جامعه   3.5
مدنی در پروسه های تصمیم گیری. 
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در کشــور مالدیــوف در ســال 2014، دولــت از یــک تجمــع پنــج روزه بــرای حامیــان حقــوق 
زنــان حامیــت کــرد تــا بــا ترشیــک تجربیــات منطقــوی بــا دیگــر انجمــن هــای غیــر دولتــی 
منطقــوی و ســازمان هــای بیــن املللــی مســئله تأمیــن برابــری جنســیتی در یــک چارچــوب 

اسالمی را مورد بحث قرار دهند.

در مکســیکو قانــون ســال 2012 بــرای حفاظــت از مدافعیــن حقــوق برش و خربنــگاران ترصیح 
مــی کنــد کــه یــک میکانیــزم ملــی بــرای رســیدگی بــه تهدیــد هــا علیــه مدافعیــن حقــوق برش 
و خربنــگاران ایجــاد شــود. پیــش نویــس ایــن قانــون بــا مشــارکت اعضــای جامعــه مدنــی و 
کنگــره آن کشــور و بــا حامیــت انجمــن هــای غیــر دولتــی بیــن املللــی و ســازمان هــا و دفــرت 

کمشــرن عالــی حقــوق بــرش ملــل متحــد در مکســیکو تهیــه شــد. 

در نپــال در ســال 2010، قانــون تعبیــض بــر اســاس طایفــه و نجاســت بــا مشــارکت جامعــه 
مدنــی، کمیســیون ملــی دالیــت و دفــرت کمشــرن عالــی حقــوق بــرش ملــل متحــد در آن کشــور 

تســوید گردیــد. ایــن قانــون در مــاه مــی 2011 تصویــب شــد. 

ــوید  ــن تس ــن معلولی ــارکت انجم ــا مش ــت ب ــه ی معلولی ــال 2011، الیح ــد در س در نیوزیلن
ــد.  گردی

A/HRC/20/27  گزارش گزارشگر ویژه حقوق برش در مورد آزادی تجمعات صلح آمیز و انجمن ها

در جمهــوری کوچــک وانواتــو در ســال 2013، دولــت یــک کمیتــه بررســی دوره ای جهانــی 
)UPR( را ایجــاد منــود کــه معــاون آن از ســوی انجمــن هــای غیردولتــی وانواتــو معرفــی شــد. 
عــالوه بــرآن، مناینــده جامعــه مدنــی در کمیتــه ملــی حقــوق بــرش )NHRC( حضــور دارد کــه 
ایــن ارگان موظــف اســت امــور گزارشــدهی در مــورد تحقــق مکلفیــت هــای حقــوق بــرش در 
وانواتــو و ایجــاد نهــاد ملــی حقــوق بــرش در ایــن کشــور را هامهنــگ کنــد. در ســال 2013، 
بــا ســازمان هائــی کــه بــا افــراد معلــول کار مــی کردنــد در زمــان تهیــه پیــش نویــس گــزارش 

بــه کمیتــه حقــوق افــراد معلــول مشــورت همــه جانبــه صــورت گرفــت. 

معیار های حقوقی بین املللی مربوط به کار جامعه مدنی 

محیط مصئون و مساعد برای کار جامعه مدنی باید از سوی یک چارچوب حقوقی ملی قوی که 
براساس قانون بین املللی حقوق برش تهیه شده باشد، حامیت شود. 

آزادی های بیان، انجمن ها، گردهامیی های صلح آمیز و حق مشارکت در امور عامه از جمله 
حقوقی اند که امکان بسیج مردمی را برای آوردن تغییرات مثبت فراهم می کنند. هر شخص، 
چه بصورت انفرادی یا همراه با دیگران، باید از این حقوق برخوردار باشد. این ها جزو اساسات 

جامعه مدنی بشامر می آیند. 
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اکر اسناد مهم حقوق برش بین املللی دربر گیرنده قواعد و احکامی اند که بصورت مستقیم به 
حفاظت از آزادی های عامه ارتباط دارند و در همه ی این اسناد به اصل عدم تبعیض اشاره شده 

است. 

اعالمیه جهانی حقوق برش )ماده های 19، 20، 21(؛ ◄

کنوانسیون بین املللی حقوق سیاسی و مدنی حق آزادی بیان افکار، گردهامیی صلح آمیز و  ◄
انجمن و مشارکت در زندگی عامه را ترصیح منوده است. )ماده های 19، 21، 22 و 25(؛

کنوانسیون بین املللی حقوق فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی حق تشکیل یا مشارکت در یک  ◄
اتحادیه صنفی و در زندگی فرهنگی را تسجیل منوده است. )ماده های 8 و 15(؛

کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان حق مشارکت زنان در زندگی فرهنگی، اقتصادی  ◄
و سیاسی را تسجیل منوده است. )ماده 3(؛

کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض نژادی؛ هرگونه تعبیض در ارتباط به ازادی بیان، گردهامئی  ◄
و انجمن ها و انجام امور عامه را منع قرار داده است. )ماده 5(؛

کنوانسیون حقوق طفل نیز آزادی بیان، انجمن ها و گردهامیی صلح آمیز را ترصیح کرده است  ◄
)ماده های 13 و15(؛

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حق آزادی دیدگاه و بیان و حق دسرتسی به معلومات،  ◄
مشارکت در زندگی سیاسی و اجتامعی و زندگی فرهنگی را تضمین منوده است )ماده های 

21، 29 و 30(؛

کنوانسیون بین املللی حفاظت همه افراد در برابر ناپدید کردن اجباری حق تشکیل یا مشارکت  ◄
آزادانه در انجمن ها و سازمان های را می دهد که قصد شناساسی رشایط ناپدید شدن اجباری 
و معلوم منودن رسنوشت افراد ناپدید شده و کمک به قربانیان ناپدید شدن های اجباری را 

دارند. )ماده 24(؛ و

کنوانسیون بین املللی حفاظت از حقوق کاگران مهاجر و اعضای خانواده آنها، حق ایجاد انجمن  ◄
و تجامعات را تسجیل کرده است. )ماده 26(

آزادی بیان، آزادی انجمن ها و گردهامیی های صلح آمیز و حق مشارکت در امور عامه وسیله 
ی الزم برای استفاده از خیلی از حقوق اجتامعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی محسوب 
می شود. این حقوق به زنان، مردان و کودکان این امکان را می دهد که در فعالیت ها به مقصد 

آوردن تغییرات بهرت اجتامعی مشارکت منایند.

آزادی بیان. آزادی بیان دربر گیرنده حق مطالبه، دریافت و ارسال هرگونه معلومات و نظریات 
می باشد. حق آزادی بیان شامل معلومات و نظریات در مورد گفتامن های سیاسی و دینی، امور 
عامه، حقوق برش و همچنین آزادی های فرهنگی و هرنی می شود. حیطه آزادی بیان در بر 
گیرنده اظهاراتی نیز می باشد که شاید به شدت اهانت امیز تصور شوند، ولی چنین اظهارات 
تابع محدودیت هائی می باشند )مثالً، پالن عمل رباط برای منع تبلیغ برای نفرت ملی، قومی یا 
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مذهبی که تحریک کننده تبعیض، خشونت یا خصومت می باشد، 5 اکتوبر 2012(. همه اشکال 
آزادی بیان و وسیله توزیع و تکثیر آن ها محفوظ می باشند: زبان گفتاری، نوشتاری یا اشاری 
و بیانات غیر کالمی بصورت تصاویر و اشیای هرنی. بیان یک موضوع از طریق کتاب، روزنامه، 
نرشیه، پوسرت، کارتون، برن، لباس و توابع حقوقی ممکن می باشد. این آزادی شامل همه اشکال 

بیان اندیشه و نظریات از طریق مواد تصویری- شنیداری، الکرتونیکی و انرتنتی می باشد. 

آزادی انجمن: انجمن به هرگونه گروه های افراد یا نهاد هایی گفته می شود که منافع مشرتک 
شان را بصورت دستجمعی، بیان، ترویج، دنبال یا دفاع می کنند. منونه های آزادی انجمن شامل 
پیوسنت یا مشارکت – یا عدم مشارکت – در نهاد های جامعه مدنی، کلوب ها، کوپراتیف ها، 
موسسات غیر دولتی، انجمن های مذهبی، احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، بنیاد ها یا انجمن 
های انرتنتی می گردد. »برای وجود و فعالیت موثر هرگونه انجمن رصفنظر از اینکه بزرگ یا 
کوچک باشد، توانایی آن در مطالبه، کسب و استفاده از منابع رضوری شمرده می شود. حق آزادی 
انجمن دربرگیرنده حق مطالبه، دریافت و استفاده از منابع – انسانی، مادی و مالی- از مراجع 

داخلی، خارجی و بین املللی می گردد«. )A/HRC/23/39، بند 8(

آزادی تجمعات صلح آمیز. اجتامع صلح آمیز به معنی یک گردهامیی موقت بدون خشونت 
در یک محیط شخصی یا عمومی برای یک هدف خاص می باشد. این آزادی شامل تظاهرات، 

اعتصاب ها، راه پیامئی ها ویا تحصن ها می شود. 

حق مشارکت در امور عامه. اجرای امور عامه یک موضوع وسیعی است مربوط به استفاده از 
قدرت سیاسی بخصوص استفاده از صالحیت های قانونی، اجرایی و اداری می شود. این امر همه 
عرصه های مدیریت عامه و تشکیل و اجرای پالیسی ها در سطح بین املللی، ملی، منطقوی و 
محلی را دربر می گیرد. مشارکت در آن می تواند تصویب ویا تعدیل قانون اساسی، تسوید قانون 
و وضع پالیسی ها از طریق مناینده هائی که آزادانه انتخاب شده اند ویا بطور مستقیم ویا تصمیم 
گیری در مورد مسائل عامه از طریق همه پرسی، مشارکت در گردهامیی های مهم با قدرت های 
تصمیم گیری در مورد مسایل محلی باشد. حق آزادی انجمن بشمول حق تشکیل یا پیوسنت به 
سازمان ها و انجمن های مرتبط به امور سیاسی یا عامه برای تحقق حق مشارکت در امور عامه 

رضوری می باشد. 

عدم تبعیض. کلیه حقوق فوق الذکر بدون هیچ نوع تفکیکی براساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، 
مذهب، دیدگاه سیاسی و غیره، هویت جنسیتی، منشاء ملی یا اجتامعی، دارایی، وضع تولد یا 
دیگر وضعیت ها برای همه تضمین شده است. این حقوق برای همه قابل تطبیق است از جمله 
برای زنان، کودکان، افراد بومی، افراد دارای معلولیت، افراد متعلق به گروه های اقلیت یا گروه 
های در معرض خطر انزوا یا محرومیت بشمول آن قربانیان تعبیض که به علت گرایشات و هویت 
جنسی شان مورد تبعیض قرار گرفته اند، افراد بدون ملیت منجمله افراد بدون تابعیت، پناهندگان 

یا مهاجرین و همچنین انجمن و گروه های ثبت نشده.  
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این معیار های بین املللی بر متام قوه های دولت اعامل می گردد: یعنی قوه ی اجرائیه، مقننه 
یا قضاییه؛ سایر نهاد های عامه یا دولتی در هر سطوح باشد – ملی، منطقوی یا محلی. دولت 
مکلف است تا همه را در برابر اقدامات افراد خصوصی یا نهادیی که مانع استفاده از آزادی های 
شان می شود، محافظت کند. دولت ها مسئولیت اصلی در قبال ترویج و حفاظت از این حقوق 

را به عهده دارند. 

آزادی بیان، آزادی انجمن و گردهامیی های صلح آمیز با خود مکلفیت و مسئولیت های خاصی به 
همراه دارد و بنابرین استفاده از این حقوق میتواند تابع محدویت هائی مشخص باشد. هرگونه 
محدودیت باید بر اساس قانون وضع شود و آن محدودیت برای رعایت حقوق یا حیثیت دیگران؛ 
ویا برای حفاظت امنیت ملی یا نظم عامه؛ ویا سالمت و روحیه عمومی الزم و رضوری باشد. اما 
این دالیل منی توانند هرگز توجیه کننده هرگونه مانع در برابر حامیت و طرفداری از دموکراسی 

چند حزبی، اصول دموکراتیک و حقوق برش بکار بروند. 

کمیته حقوق برش، توضیح عمومی شامره 34، ماده 19: آزادی بیان و عقیده، CCPR/C/GC/34؛ و توضیح عمومی 
شامره 25، ماده 25: حق مشارکت در امور عامه،CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 گزارش های گزارشگر ویژه ملل 

 .A/HRC/23/39 و A/HRC/20/27 ،متحد در مورد آزادی ها برای تجمعات صلح آمیز و انجمن ها

»هیـچ یـک از مـا، بـه شـمول دولـت ها بـه تنهایی متـام واقعیت هـا و بهرتیـن نظریات 
را در اختیـار نداریـم و متـام دالیلـی کـه مشـکلی را کـه در صـدد حل آن هسـتیم، خلق 
کـرده اسـت، را منـی دانیـم. مـا تنهـا و تنهـا مـی توانیـم از دانـش و خـرد همگانی سـود 
بربیـم. بنابریـن قبـل از اینکـه تصمیمـی بگیریـم باید به صـدای همه گروه هـا منجمله 
بـه صـدای افـراد به حاشـیه رانده شـده گوش بدهیـم. به گونه مثـال، کمیته حقوق برش 
از طیـف وسـیعی از منابـع مختلـف معلومـات بدسـت مـی آورد؛ یعنـی از دولـت هـا، 
ملـل متحـد و جامعـه مدنـی. این کار کمـک می کند تـا مالحظات و پیشـنهادات نهایی 
مـان را بـه شـکل آگاهانـه تهیـه کنیـم کـه این پیشـنهادات گام هـای عملی بـرای دولت 
هـا را مطـرح مـی کنـد تا آنها بـا اسـتفاده از آن قوانیـن و اقدامات شـان را در مطابقت 
نزدیکـرت بـا مکلفیـت هـای شـان بر اسـاس معاهـدات حقوق بـرشی که تصویـب منوده 

انـد، قـرار دهند.«

 پروفیسور رس نایجل رودلی- رئیس
کمیته حقوق برش ملل متحد، اکتوبر 2014.     
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چالش های فرا روی اعضای جامعه مدنی   .4

اعضای  جامعه مدنی در سطح محلی، ملی، منطقوی یا جهانی می توانند با موانعی روبرو شوند 
که به هدف جلوگیری، کاهش، مختل سازی ویا نفی کردن تاثیرات فعالیت های مرشوع آنها در 
برابر آنها به سبب اینکه آنها از موضع گیری ها، پالیسی ها ویا اعامل حکومت انتقاد می کنند ویا 

با آن مخالف اند، ایجاد می شود. 

این موانع می تواند شامل وضع محدودیت ها در آزادی و استقاللیت اعضای  جامعه مدنی و یا 
آزار و اذیت، تهدید، و انتقام جوئی از آنها شود. 

راه های جلوگیری، کاهش، مختل منودن یا نفی کردن تاثیرات کار جامعه مدنی 

 آزار و اذیت
 تهدید و ارعاب
انتقام جویی

قانونی

فرا قانونی

 محدودیت 
بر آزادی و استقاللیت

اقدامات قانونی و حقوقی که مانع کار جامعه مدنی می شوند  1.4

قوانین و مقررات می توانند آزادی و استقاللیت اعضای جامعه مدنی را به روش های ذیل محدود 
کنند:

ملزم دانسنت ثبت و راجسرت، بدون اینکه سود مثبتی داشته باشد )مثالً سود مالیاتی(؛ ◄

محدود منودن نوع فعالیت هائی که می توان انجام داد؛  ◄

وضع مجازات های جزائی برای فعالیت های ثبت نشده؛  ◄
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وضع محدودیت بر ثبت انجمن های مشخص بشمول موسسات غیر دولتی بین املللی یا انجمن  ◄
هایی که از منابع خارجی پول بدست می آورند و یا هم گروه های که در عرصه حقوق برش 

کار می کنند؛

وضع رشایط و معیار ها برای اینکه چه کسی و یا چه نوع فعالیت ها باید انجام شود و یا وضع  ◄
محدودیت بر آن گونه فعالیت ها؛

محدود کردن منابع مالی )مثالً منابع خارجی(؛ و  ◄

قوانینی حاکم بر آزادی گردهامیی های صلح آمیز، انجمن ها و آزادی بیان که حاوی احکام تبعیض  ◄
آمیز می باشند ویا بشکل نامتناسب بر بعضی از گروه ها اثرات منفی برجای می گذارند؛

عالوه بر آن، طرز عمل های سنگین اداری و اقداماتی که به صوابدید مقامات انجام می شود نیز 
می توانند فعالیت اعضای جامعه مدنی را محدود کنند و یا به تاخیر اندازند. 

زمانی که حق آزادی اطالعات محدود شود، اعضای جامعه مدنی کمرت می توانند در عرصه پالیسی 
سازی بصورت موثر سهم بگیرند. همین قسم، وضع محدودیت های سختگیرانه ی غیر موجه )مثال 
دادن »موقف ناظر« به اعضای جامعه مدنی یا حق محدود سخن گفنت( در پروسه های تصمیم 
گیری نیز مانع مشارکت اعضای جامعه مدنی در این پروسه ها می شود. معیار های آزادی انجمن 
ها به هامن اندازه که در سطح بین املللی قابل تطبیق اند، در سطح ملی و محلی نیز قابل اجرا 

می باشند.3          

اقدامات خودرسانه   2.4

زمانیکه جامعه مدنی از موضع گیری ها، پالیسی ها ویا اقدامات دولت انتقاد می کند ویا مخالف 
آن می باشد، احکام مبهم در قوانین می تواند تحت عنوان قانونیت و مرشوعیت )مثالً تحت 
عنوان مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریزم، امنیت ملی، روحیه جامعه، افرتا، حفاظت از حاکمیت 

ملی( بطور خود رسانه علیه آنها اعامل شود که نتایج آتی را در پی خواهد داشت:

تحقیق و تدقیق خودرسانه در مورد مدیریت و ادارۀ داخلی؛ ◄

تهدید به لغو ثبت ویا عمالً اقدام به این کار؛ ◄

بسنت اجباری دفرت؛ ◄

تالشی و ضبظ اموال؛ ◄

جریمه های گزاف؛ ◄

پیگرد عدلی نادرست؛ ◄

گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در امور آزادی های انجمن های صلح آمیز و گردهامئی ها در چارچوب   3

A/69/365 ،نهاد های چند جانبه
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بازداشت و توقیف خودرسانه؛  ◄

وضع ممنوعیت مسافرت؛ ◄

حرمان از تابعیت؛ و ◄

وضع محدودیت و یا لغو خودرسانه اعرتاضات یا تجمعات. ◄

 قطعنامــه 24/21 شــورای حقــوق بــرش ملــل متحــد در خصــوص ایجــاد و حفــظ یــک محیــط 
مصئــون و توانــا در قانــون و بشــکل عملــی بــرای جامعــه مدنــی یــاد آور میشــود کــه »در 
ــوء  ــا س ــا از آنه ــد و ی ــرده ان ــعی ک ــی  ... س ــررات اداری داخل ــن و مق ــوارد، قوانی ــی م برخ
اســتفاده شــده اســت تــا مانــع کار جامعــه مدنــی شــوند و یــا مصئونیــت آن هــا را بــه گونــه 

ی که در مغایرت با حقوق بین امللل قرار دارد، به خطر بی اندازند.«

آزار و اذیت، ارعاب و یا انتقام جوئی های فراقانونی  3.4

عالوه بر محدودیت های اعامل شده بشکل قانونی و قوانین اعامل شده بشکل خودرسانه که می 
توانند فضای کاری جامعه مدنی را محدود  کند، تهدید و یا نوع دیگر فشار های روانی یا حمالت 
فیزیکی بر اعضای جامعه مدنی یا خانواده های آنها می توانند مانع انجام کار آزادنه آنها شود. 

چند منونه از آن:

پیام های تهدید آمیز تلفنی ◄

زیر نظر داشنت ◄

حمله فیزیکی یا جنسی ◄

تخریب اموال ◄

ممنوعیت از کار و یا از بین بردن منبع درآمد  ◄

تبلیغات رشم آور علیه اعضای جامه مدنی و برچسب زدن اوصافی چون »دشمنان دولت«،  ◄
»خائنین« به اعضای جامعه مدنی و متهم کردن آنها کار کردن برای »منافع خارجی«. 

ناپدید کردن ◄

شکنجه ◄

کشتار ◄
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»مـردم و گـروه هـای جامعـه مدنـی بخاطـر بهبـود زندگـی دیگـران اغلب جان خـود را 
بـه خطـر مـی اندازنـد. حتی  زمانی کـه می دانند ممکن برای همیشـه خاموش سـاخته 
شـوند، صـدای خـود را بلنـد می کنند. آنها مشـکالتی را برجسـته می سـازند کـه دیگران 
نادیـده مـی گیرنـد ویـا شـاید از وجـود چنین مشـکالتی حتی خرب نداشـته نباشـند. آنها 

از حقـوق مـا دفـاع مـی کنند و مسـتحق حقوق خود هسـتند.« 

 سخنان بان کی مون رسمنشی عمومی ملل متحد
 در رویداد مقامات بلند پایه برای حامیت از جامعه مدنی

23 سپتمرب 2013 

»اعـامل تهدیـد و ارعـاب و انتقـام جوئـی بـا وارد منودن فشـار بر اعضـای حقوق برش و 
شـاهدین منـی گـذارد کـه آنهـا نگرانـی هـای خـود را مطـرح منایند و یـا با سـازمان ملل 
متحـد و یـا دیگـر اعضـای بین املللـی کار کنند. ایـن اقدامات در عین زمـان باعث ایجاد 
تـرس در بیـن مـردم شـده و فضائـی رسکـوب کننـده ی را بوجـود مـی آورد کـه در آن، 
آزادی بیـان، انجمـن و گردهامیـی صلـح آمیـز کـه عنـارص الزمی یـک جامعـه دموکرات 

مـی باشـد را رسکوب می شـود.«

 سفیر، الورا دوپوی الرس،
 مناینده دایم کشور اروگوای در دفرت ملل متحد در ژنو و

 رئیس شورای حقوق برش )از 2011 تا 2012(  

زنان مدافع حقوق برش 

زنان مدافع حقوق برش، مثل همکاران مردشان، نیز با تهدید های مشابه روبرو اند و افزون بر 
آن، به عنوان زن در معرض تهدید های جنسی و خشونت های خاص جنسیتی نیز قرار دارند. کار 
زنان مدافع حقوق برش  اکراً  به عنوان تالشی برای به چالش کشدین ارزش های سنتی خانواده و 
نقش جندر در جامعه تصور می شود که این امر  می تواند سبب بروز خصومت از سوی مردم و 
مقامات دولتی علیه زنان مدافع حقوق برش شود. زنان مدافع حقوق برش در معرض بدنام شدن 
اعتقادی، خانواده ها و  از سوی رهربان اجتامعی، گروه های  از حقوق اجتامعی  و محرومیت 
اجتامعاتی قرار دارند که به نظر آنها چنین زنان با کار خود دین، آبرو و فرهنگ را تهدید می کنند. 

عالوه بر آن، نفس کار این زنان و یا آنچه که برای تحقق اش تالش می کنند )به گونه مثال تحقق 
حقوق زنان یا حقوق مرتبط به جندر( می تواند آنها را در معرض حمالت گوناگون قرار دهد. برای 
اینکه زنان مدافع حقوق زن را منزوی یا بی میل به ادامه کارشان کنند، خانواده های شان نیز در 
معرض تهدید و خشونت قرار می گیرند. برخالف همکاران مرد شان، زنان مدافع حقوق برش بیشرت 
در معرض نوع خاص خشونت ها، بدرفتاری، پیشداوری، محرومیت از کار و ترد شدن قرار دارند. 
برای اینکه بتوانیم میکانیزم های حفاظتی و دیگر اشکال رسیدگی به نگرانی های آنها را در سطح 
محلی و بین املللی تقویت کنیم، چنین چالش های خاص باید شناسایی و تشخیص شوند. تهدید، 
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آزار و اذیت، خشونت و بدرفتار که علیه زنان مدافع حقوق برش چه از سوی عاملین دولتی یا غیر 
دولتی صورت می گیرد باید بشکل فوری و همه جانبه مورد تحقیق قرار گیرد. 

در سال 2013، مجمع عمومی ملل متحد اولین قطعنامه شامره 68/181 خویش در مورد زنان 
مدافع حقوق برش را تصویب کرد که بر نگرانی های خاص در مورد تبعیض های منظم، ساختاری 
و خشونت های تأکید می مناید که زنان مدافع حقوق برش در متام سنین با آن روبرو اند. این 
قطعنامه از متام دولت ها می خواهد بخاطر تأمین حفاظت این افراد هرگونه اقدام الزم را روی 
دست گرفته و برای ایجاد یک محیط مصئون و مساعد در دفاع از حقوق برش در تالش های خود 

نیز یک دورمنای جندر را بگنجانند. 

  در کشــور ســاحل عــاج قانــون ترویــج و حفاظــت از مدافعیــن حقــوق بــرش  مــورخ 2014 
بســیاری از حقوقــی را شــامل مــی شــود کــه در اعالمیــه مدافعیــن حقــوق بــرش نیــز آمــده 
ــق  ــی، ح ــر دولت ــات غی ــن و موسس ــکیل انجم ــان، آزادی تش ــق آزادی بی ــد  ح ــت؛ مانن اس
دسرتســی بــه منابــع، حــق ارایــه معلومــات بــه ارگان هــای بیــن املللــی و حــق محفاظــت در 
برابــر انتقــام جوئــی هــا. ایــن قانــون دربرگیرنــده احکامــی بــرای محفاظــت مدافعیــن حقــوق 
بــرش، خانــواده و خانــه هــای آنهــا در برابــر حمــالت و همچنیــن تحقیــق و مجــازات عاملیــن 
در صــورت وقــوع حملــه مــی باشــد. در ایــن قانــون تهدیــد هائــی کــه مشــخصا متوجــه زنــان 
مدافــع حقــوق بــرش اســت و محفاظــت هــای الزم بــرای آنــان مشــخص شــده اســت. ایــن 
قانــون کشــور ســاحل عــاج مــورد اســتقبال اعضــای جامعــه مدنــی بشــمول ائتــالف مدافعیــن 

حقوق برش و شبکه مدافعین حقوق برش افریقای غربی قرار گرفته است. 

تهدید و ارعاب و انتقام جوئی ها علیه افراد یا گروه ها به سبب همکاری آنها 
با ملل متحد 

»کار جامعـه مدنـی بـرای پیشـربد کل برنامـه های سـازمان ملل متحد، نـه تنها در بخش 
حقـوق بـرش، بلکـه در بخـش هـای صلـح و امنیـت و توسـعه نیـز حیاتـی مـی باشـد. 
اهمیـت جامعـه مدنـی و نیـاز بـه آن هیچگاهـی بیـش از ایـن احسـاس نشـده اسـت. 
انتقـام جوئـی هـا و تهدیـد و ارعـاب علیـه افـرادی  که با ملـل متحد کار مـی کنند قابل 
قبـول نیسـت – نـه بـه ایـن دلیـل که مـا را در انجـام کار مان که بر اسـاس منشـور ملل 
متحـد و اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش مکلـف به انجـام آن شـده ایم، کمک مـی کنند -  
بلکـه قصـد دارنـد افـراد دیگـر را از همـکاری بـا ما دلرد کننـد. ما بایـد بخاطر تقویت 

نـدای دموکراسـی در متام سـطوح دسـت بکار شـویم.« 

 سخنان بان کی مون رسمنشی عمومی ملل متحد
 در رویداد مقامات بلند پایه برای حامیت از جامعه مدنی

23 سپتمرب 2013 
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» ملـل متحـد منـی توانسـت کار ارزشـمند خود بـرای تحقق حقـوق برش را بـدون آنانی 
کـه بـا مـا همـکاری می کننـد، انجام دهـد. وقتـی آن افراد مـورد تهدید و هـدف انتقام 
جوئـی قـرار مـی گیرنـد، آنهـا قربانی می شـوند ولـی مصئونیـت همه ی ما نیـز کاهش 
مـی یابـد. زمانیکـه همـکاری آنهـا بـا ما رسکوب شـود، کار مـا نیز در عرصـه حقوق برش 

بـه مخاطره مـی افتد.« 

 سخنان بان کی مون رسمنشی عمومی ملل متحد
 در بحث عمومی هیئت عالی رتبه در مورد انتقام جوئی ها 
نیویارک، 2011

اما اقدامات تهدید و انتقام گیری علیه افراد یا گروها بخاطر همکاری منودن با ملل متحد در 
عرصه حقوق برش بشدت تکان دهنده می باشد. به رغم تصدیق و پذیرفنت نیاز و حق این افراد 
و گروه ها برای مشارکت در کار سیستم حقوق برشی ملل متحد، هچنین اعامل تهدید و انتقام 

جوئی علیه آنها ادامه دارد.

بعضی از اعضای جامعه مدنی بخاطر همکاری با میکانیزم ها یا مسئولین ملل متحد )مثالً بخاطر 
اعالمیه ها، اظهارات و نشست ها و غیره( می توانند مورد تهدید یا انتقام گیری قرار گیرند یا مثالً 
از سوی مسئولین دولت بخصوص از طریق اظهارات مسئولین بلند پایه تهدید یا اذیت شوند؛ از 
مسافرت برای مشارکت در نشست ها منع شوند و در نهایت چنین اعضای جامعه مدنی متوجه 
می شوند که فعالیت های آنها تحت نظارت بوده و یا محدود شده است. تبلیغات برای بدنام 
سازی آنها در رسانه های همگانی چاپی یا از طریق تلویزیون چیز غیر معمولی نیست. تهدید ها 
میتواند حتی از طریق تلفن، پیام متنی یا با متاس مستقیم انجام شود. شاید اعضای جامعه مدنی 

بازداشت، شکنجه، لت و کوب و یا حتی کشته شوند. 

شورای حقوق برش چندین قطعنامه را در این مورد بشمول قطعنامه های 24/24 و 12/2 صادر 
منوده است. رسمنشی عمومی ساالنه قضایای منتسب به انتقام گیری بخاطر همکاری با ملل متحد 
در عرصه حقوق برش را گزارش می دهد. رسمنشی عمومی و کمشرن عالی حقوق برش هر دو 
چندین بار گفته اند که این گونه انتقام جوئی ها قابل قبول منی باشد و ملل متحد باید در برابر 
چنین اقدامات واکنش هامهنگ شده و یکپارچه نشان دهد. در برابر چنین اعامل انتقام جویانه 

سایر میکانیزم های حقوق برش نیز بصورت علنی و قوی موضع گیری کرده اند.

احکام معاهده حقوق برش در مورد انتقام جوئی ها

پروتکول اختیاری به میثاق بین املللی حقوق فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی – ماده 13 

کشور عضو متام اقدامات مناسب را به منظور حصول اطمینان از این که افراد تحت قلمرو اش به 
سبب ارتباط برقرار کردن با کمیته مطابق این پروتوکول مورد هیچگونه بدرفتاری یا تهدید قرار 

منی گیرد، بر می دراد.
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پروتکول اختیاری به میثاق بین املللی حقوق کودک در مورد طرز العمل ارتباطی – ماده 4

کشور عضو متام اقدامات مناسب را به منظور حصول اطمینان از این که افراد تحت قلمرو اش به 
سبب ارتباط برقرار کردن ویا همکاری با کمیته مطابق این پروتوکول مورد هیچگونه نقض حقوق 

برش، بدرفتاری یا تهدید قرار منی گیرد، بر می دراد.

پروتکول اختیاری به میثاق بین املللی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان– ماده 11

کشور عضو متام اقدامات مناسب را به منظور حصول اطمینان از این که افراد تحت قلمرو اش به 
سبب ارتباط برقرار کردن با کمیته مطابق این پروتوکول مورد هیچگونه بدرفتاری یا تهدید قرار 

منی گیرد، بر می دراد.

 در اتریــش، بنــد 18 قانــون هیئــت بــازرس مــورخ 1982 چنیــن رصاحــت دارد: »هیــچ شــخص 
نبایــد بــه موجــب ارائــه اطالعــات بــه کمیتــه فرعــی منــع شــکنجه، بــه هیئــت بــازرس یــا بــه 

کمیسیون های ایجاد شده توسط آن مجازات و یا به گونه دیگری تنبیه شود.« 

ــر  ــت دارد: »ه ــن رصاح ــال 2007، چنی ــی س ــون اساس ــاده 56 قان ــرو، م ــور مونتنگ در کش
شــخص حــق دارد بخاطــر حفاظــت از حقــوق و آزادی هــای تضمیــن شــده در قانــون اساســی 

بــه نهــاد هــای بیــن املللــی مراجعــه کنــد.«

محدودیت های حقوقی و اداری توأم با آزار و اذیت، ارعاب و انتقام جوئی نقش مشارکتی جامعه 
مدنی را که باید با دولت ها ایفا کند، کم رنگ و ضعیف می سازد. هدف این محدودیت ها این 
است که از کار جامعه مدنی مامنعت کرده ویا تاثیرات آنرا محدود، بی اعتبار ویا بی اثر مناید. 
عدم موفقیت در حفاظت و توسعه این فضا و تضمین یک محیط مصئون و مساعد در تناقض با 

مکلفیت های کشور ها بر اساس قانون برشدوستانه بین املللی می باشد. 

کشور ها در برابر حفاظت از اعضای جامعه مدنی مسئولیت اساسی دارند، اما زمانی که فضای 
جامعه مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی بخاطر کارشان در راستای پیرشفت حقوق برش در 
و  منافع  آنها  از  حفاظت  و  برابر حامیت  در  املللی  بین  جامعه  گیرند،  می  قرار  خطر  معرض 

مسئولیت مشرتک دارند. 
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من چی کاری می توانم بکنم؟ مراجعه به ملل متحد  .5

قانون بین املللی حقوق برش یک پالتفورم خاصی را فراهم می مناید که اعضای جامعه مدنی با 
مراجعه به آن می توانند حامیت و رهنمود بدست بیاورند. این پالتفورم شامل دفرت کمشرن عالی 
حقوق برش ملل متحد، نهاد های معاهدات حقوق برش، شورای حقوق برش و میکانیزم های آن 

)تعهدات طرز العمل ویژه، بررسی دوره ای جهانی و غیره( می شود. 

»معیـار هـای حقـوق بـرش بیـن املللـی یـک چهارچـوب جهانـی را ارایـه می دهـد و به 
سـازمان هـای مدنـی توانایـی مـی بخشـد تا از عملی شـدن نـورم های توافق شـده بین 
املللـی حامیـت کننـد. ایـن معیـار هـا نـه تنهـا فعالیـت هـای سـازمان هـای مدنـی را 
مرشوعیـت بخشـیده، بلکـه یـک پالتفـورم موثـر را بخاطـر نظـارت مسـتقیم و گـزارش 
دهـی از مکلفیـت هـای حقـوق بـرشی دولـت ها نیـز فراهم می منایـد. میکانیـزم های 
بیـن املللـی حقـوق برش بـه مثابه یک پالتفورم اساسـی بـرای حامیت از محیط مسـاعد 
تـر بـرای جامعـه مدنـی عـرض وجـود منـوده انـد. در محیـط هـای مخصوصـاً محـدود 
کننـده، ارگان هـای حقـوق بـرش ملـل متحـد نقطه آغازین اسـت بـرای گروه هـای ملی 

جامعه مدنی تا سطح آگاهی را بلند بربند و در مورد مسائل حساس گفتگو منایند.«

 دکتور دانی رسیس کاندراجا
 رسمنشی عمومی، CIVICUS: ائتالف جهانی برای مشارکت شهروندان

اکتوبر 2014 

دو راه وجود دارد که از طریق آن میکانیزم های حقوق برش ملل متحد می توانند از فضای جامعه 
مدنی محافظت کنند4: 

مستند سازی موانع، تهدید ها در برابر فضای جامعه مدنی و کارکرد های خوب. ثبت موارد در 
مورد وضعیت حقوق برش اساس الزم برای مداخله میکانیزم های حقوق برش ملل متحد را فراهم 
می مناید. اطالعات تائید و درست ثبت شده از سوی اعضای جامعه مدنی یک موقعیت قوی را 
برای اقدام ایجاد می مناید، معترب تر و متقاعد کننده می باشد، رد آن مشکل است و راه موثری 
برای ترویج و حفاظت از حقوق برش به شامر می اید. از اعضای جامعه مدنی درخواست می 
شود تا اسناد و مدارک )مثالً، معلومات معترب و واقعی، تحلیل های دقیق و پیشنهادات مشخص( 
شان  در مورد موانع و تهدید ها علیه اعضای جامعه مدنی و فضای کاری آنها را با همه رشیک 
منایند و در ضمن کارکرد های خوب خود را به میکانیزم های حقوق برش ملل متحد انتقال دهند. 

خوانندگانی که تا اکنون با مشخصات اصلی این مکانیزم ها آشنائی ندارند، می توانند به کتاب رهنامی   4

دفرت کمیشرنی عالی حقوق برش ملل متحد برای جامعه مدنی تحت عنوان "کار با پروگرام حقوق برش 
ملل متحد" مراجعه کنند. معلومات و مطالب بیشرت را می توان در مجموعه رهنمود های عملی برای 

جامعه مدنی از جمله چگونه می توان توصیه های حقوق برشی ملل متحد را پیگیری کرد، یافت.
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استفاده از فضای موجود. از اعضای جامعه مدنی دعوت می شود تا از فرصت ها برای مشارکت 
در کنفرانس ها و نشست های بین املللی یا بازدید کارشناسان استفاده کنند. فرصت ها از طریق 
اظهار نظر، برگزاری جلسات، ایجاد شبکه های کاری میان اشرتاک کنندگان برای باالبردن سطح 
آگاهی در مورد موضوعات مرتبط به فضای جامعه مدنی و همچنین درمیان گذاشنت پیشنهادات 

و اسرتاتیژی های موفق موجود می باشد. 

کارکردن با میکانیزم های حقوق برش ملل متحد روی موضوعات فضای جامعه مدنی این امکان 
را به اعضای جامعه مدنی می دهد تا از این دستاورد ها )پیشنهادات و یافته های بین املللی 
به دولت در مورد اقدامات حقوقی، اداری و دیگر اقدامات( در کار شان برای حفاظت از فضای 

جامعه مدنی استفاده کنند و در سطح محلی اعضای جامعه مدنی را تقویت ببخشند. 

چند منونه از دستاورد های مأموریت ها و میکانیزم های حقوق برش ملل متحد: 

مالحظات و نتیجه گیری های نهاد های معاهدات و همچنین دیدگاه ها و پیشنهادات در مورد  ◄
قضایای انفرادی؛

کشور  ◄ از  بازدیدها  مورد  در  ها  گزارش  مندرج  های  گیری  نتیجه  و  پیشنهادات  ها،  ارزیابی 
ها، گزارش های موضوعی و مکاتبات در مورد قضایای انفرادی توسط طرزالعمل های ویژه 

)کارشناسان مستقل( شورای حقوق برش تهیه شده اند؛

پیشنهادات برخاسته از بررسی های دوره ای جهانی؛ ◄

قطعنامه ها و تصامیم شورای حقوق برش و مجمع عمومی؛ ◄

گزارش های کمیسیون های تحقیقی، هیئت های حقیقت یابی و دیگر میکانیزم های تحقیقاتی  ◄
تک موردی حقوق برش که توسط شورای حقوق برش ایجاد می شوند؛ 

اعالمیه های رسمنشی عمومی ملل متحد؛ ◄

ترشیک  
معلومات 

مشارکت 

سیستم حقوق 
برش ملل 

متحد

 • یافته ها،
 • جمع بندی ها،

 • گزارش ها، 
• قطعنامه ها، 

• اعالمیه ها، 
• درخواست 

های بین املللی

ابزار ها برای 
حامیت و شکل 
دهی اقدامات 

محلی 
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اعالمیه ها، گزارش ها و تحقیقات کمشرن عالی حقوق برش ملل متحد )مثالً گزارش ها در مورد  ◄
فعالیت های منایندگی های ساحوی، گزارش ها و مطالعات در مورد کشور و وضعیت های 
موضوعی که از سوی شورای حقوق برش یا مجمع عمومی ملل متحد صالحیت داده می شود(؛

گزارش های ساالنه رسمنشی عمومی در مورد قضایای تهدید یا انتقام جوئی علیه افراد یا گروه  ◄
های همکار با ملل متحد در عرصه حقوق برش؛

درخواست های رسمنشی عمومی، کمشرن عالی حقوق برش یا کارشناسان حقوق برش از کشور  ◄
ها در اعالمیه های علنی؛ 

این یافته ها و پیشنهادات نیز می توانند به مثابه ابزار قوی در طرفداری و سوق حامیت ها و 
شکل دهی فعالیت های محلی و محافظت بکار برده شوند. به گونه مثال اعضای جامعه مدنی 

می توانند موارد ذیل را انجام دهند:

کار با دولت های مرکزی و محلی روی تطبیق پیشنهادات سیستم حقوق برش ملل متحد؛ ◄

بلند بردن سطح آگاهی اجتامعات محلی در مورد تحلیل ها و انتظارات از فعالیت های حقوق  ◄
برشی در کشور؛ 

نظارت و ارزیابی واکنش ها و اقدامات انجام شده توسط مسئولین در سطح مرکزی و محلی؛  ◄

تقویت مواد موجود پشتیبانی از طریق متون قوی و هدفمند، اسرتاتیژی های موثر و روش  ◄
های خوب؛ 

بسیج دیدگاه ها در داخل و در رسارس نهاد های جامعه مدنی و در میان مردم؛  ◄

ایجاد مشارکت ها؛ ◄

بهبود کیفیت گفتگو ها با مسئولین عامه؛  ◄

مشارکت در ایجاد پالیسی ها؛ ◄

شکل دهی دعاوی حقوقی/جزائی؛ ◄

مشارکت در طرز العمل های پیگیری میکانیزم های حقوق برش؛ ◄

ارزیابی و ارایه مشوره های فنی به افرادی که می خواهند شکایت های انفرادی خود را به  ◄
میکانیزم های حقوق برش تسلیم دهند؛ 

یافته های ملل متحد در مورد دیگر کشور ها نیز منابع رسشار از معلومات در مورد اسرتاتیژی 
هائی می باشند که به تجربیات مشابه در دیگر مکان ها ارتباط دارند. 
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میکانیزم های حقوق برش ملل متحد چگونه کار می کنند

بطور عموم، میکانیزم های حقوق برش ملل متحد در تالش برای رسیدگی به مشکالت حقوق برشی 
از یک پروسه مشابه پیروی می کنند. معلومات از منابع گسرتده و مختلف بشمول اعضای جامعه 
مدنی جمع آوری یا دریافت می شود. این معلومات به منظور تثبیت صحت، اعتبار و دقت آن 
تحلیل و بررسی می شود. میکانیزم مربوطه گفتگوی حضوری یا کتبی را با دولت آغاز می مناید 
تا محتوای معلومات را روشن سازد. مکانیزم متذکره می تواند به دولت در خصوص چگونگی حل 
مشکل توصیه هائی ارائه منایند و بخاطر کمک در اجرای این توصیه ها با آن کشور همکاری 
کند. سپس معلومات بیشرت جمع آوری می شود تا بر اساس آن پیرشفت تطبیق توصیه های ارائه 

شده ارزیابی شود. 

جمع 
آوری معلومات 
از منابع )کشور 
ها، جامعه مدنی 

وغیره(
گزارش 

دهی کشور به 
میکانیزم حقوق برش 
)نهاد های معاهدات 

 )UPR و

توصیه ها به کشور

تطبیق و پیگیری

گفتگو با کشور
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ــپانیه  ــور هس ــت کش ــراد دارای معلولی ــدگان اف ــه مناین ــای کمیت ــل 2011، اعض ــاه اپری در م
 )CRPD( بــا رشکــت در پنجمیــن نشســت کمیتــه حقــوق افــراد داری معلولیــت )CERMI(
در تهیــه لســتی از مســائل ســهم گرفتنــد. ایــن مناینــدگان گزارشــی بــه کمیتــه ارائــه داشــته در 
مــورد مســائل بــه کمیتــه معلومــات دادنــد و ســپس روی مســئله پیگیــری پیشــنهادات مطــرح 
ــن  ــه )CERMI( کمپای ــخص، کمیت ــور مش ــد. بط ــپانیه کار کردن ــت هس ــی دول ــده عنوان ش
گســرتده ی را بــرای احیــای حــق رأی دهــی بــرای کســانی کــه حــق رأی شــان بخاطــر معلولیت 
ــأ 80 هــزار نفــر مــی  ــه تقریب شــان از آنهــا ســلب شــده بــود و تعــداد شــان در آن زمــان ب
رســید، بــه راه انداخــت. ایــن کمیتــه پیشــنهاد منــوده بــود کــه »متامــی قوانیــن مربوطــه بایــد 
بررســی گــردد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه متامــی افــراد معلــول رصفنظــر از نــوع معلولیت، 
 ,CRPD/C/ESP/CO/1( »موقــف حقوقی یا محل ســکونت شــان دارای حــق رأی می باشــند
پراگــراف 48(. ایــن کمیتــه چندیــن برنامــه در حامیــت از تعدیــل در قوانیــن را روی دســت 
گرفــت از جملــه نــرش رهنمــودی تحــت عنــوان »شــام حــق داریــد کــه رأی بدهیــد و کســی 
ــورد مراحــل  ــل در م ــات مفص ــاوی معلوم ــه ح ــرد« ک ــام بگی ــن حــق را از ش ــد ای ــی توان من
ــه و اســتفاده از حــق رأی دهــی مــی شــد. در نتیجــه تــالش هــای ایــن  ــرای مطالب عملــی ب
کمیتــه، ســارنوال دادگاه عالــی از ســارنواالن منطقــوی خواســت تــا از حــق رأی دهــی افــراد 
دارای معلولیــت محافظــت کننــد. کمیتــه )CERMI( از دولــت و کنگــره نیــز خواســت کــه 
بــر اســاس مالحظــات نهایــی کمیتــه )CRPD( قوانیــن را تعدیــل کننــد. طــرح تعدیــل قانــون 

به چندین عضو کنگره و دولت ارسال گردید.

اعضای جامعه مدنی می توانند از حامیت جامعه بین املللی برای پشتیبانی از اسرتاتیژی های 
ملی جهت بسیج مردم محل و ترغیب مسئولین عامه به ترویج و حفاظت از فضای جامعه مدنی 

استفاده منایند. 

من چی می توانم بکنم؟ 
از اسناد تهیه شده توسط حقوق برش ملل متحد در مورد کشور خود آگاه بوده و آن را با دیگران  ◄

در میان بگذارید.
http://www.ohchr.org/EN/Countries?Pages?HumanRightstheWorld.aspx

با نزدیکرتین دفرت کمشرن عالی حقوق برش ملل متحد یا تیم کشوری ملل متحد متاس گرفته  ◄
و گزارش خویش در مورد تجربیات تان از فضای جامعه مدنی را با بخش جامعه مدنی دفرت 

 civilsociety@ohchr.org:کمشرن عالی حقوق برش ملل متحد در میان بگذارید

معلوم منائید که چگونه می توانید در کار نهاد های معاهدات حقوق برشی سهم گرفته و  ◄
مشارکت منائید.

http://www.ohchr.org/Documents?Publications?NgoHandbook?ngohandbook4.pdf
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بر اساس معاهده حقوق برش شکایت درج کنید، از جمله، در صورت مناسب بودن، خواستار  ◄
اقدامات موقت عاجل شوید.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf

به کارشناسان طرزالعمل خاص شورای حقوق برش شکایت خود را تسلیم منائید:  ◄
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

به طرز العمل شکایات شورای حقوق برش شکایت خود را درج منائید: ◄
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/
HRCComplaintProcedureIndex.aspx

معلومات و تجارب خود در ارتباط به فضای جامعه مدنی را در نشست های شورای حقوق  ◄
برش با دیگران رشیک سازید: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRConcil/PracticalGuideNGO_
en.pdf

معلومات و تجربیات مرتبط به فضای جامعه مدنی را در بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق  ◄
برش از کشور تان رشیک سازید:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.
pdf

معلومات و اظهارات مفصل خود در مورد قضایای آزار و اذیت، ارعاب یا انتقام علیه افراد یا  ◄
گروه هایی که با سازمان ملل متحد، منایندگان و میکانیزم های آن در عرصه حقوق برش در 
reprisals@ohchr.org :تهیه گزارش ساالنه رسمنشی عمومی همکاری می کنند را با رشیک سازید

در گزارش های موضوعی رسمنشی عمومی ملل متحد ویا کمیشرن عالی حقوق برش ملل متحد  ◄
نظریات خود را ابراز منائید: 

در گزارش های موضوعی و کشوری طرز العمل های خاص دیدگاه های خود را بیان کنید:  ◄
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf

  در لست ایمیل های بخش جامعه خود را ثبت نام کنید تا بتوانید از فعالیت های میکانیزم  ◄
های حقوق برش ملل متحد آگاهی حاصل کنید: 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRConcil/PracticalGuideNGO_en.pdf 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRConcil/PracticalGuideNGO_en.pdf 
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مدیریت منودن انتظارات 

دولت ها در برابر ترویج و حفاظت از آزادی بیان، انجمن و گردهامیی صلح آمیز و تامین حق 
مشارکت در امور عامه مسئولیت اساسی را دارند. اعضای جامعه مدنی همراه با سیستم حقوق 

برش ملل متحد و دیگر اعضاء می توانند دولت ها را در انجام این مکلفیت یاری رسانند. 

رسیدگی به موانع فرا روی فضای جامعه مدنی که ناشی از قوانین و مقررات می باشد معموأل 
نیازمند چارچوب زمانی طوالنی می باشند ولی رفتار هایی چون آزار و اذیت، ارعاب و انتقام 
جوئی علیه اعضای جامعه مدنی ایجاب توجه عاجل را می کنند. استفاده از مکانیزم های ذیربط 

ملل متحد که به قضایای مورد بررسی ارتباط دارند مهم می باشد. 

توانای برای بوجود آوردن نتایج مثبت در هردو رشایط فوق الذکر یک تالش همگانی است که 
همیشه با بسیج منودن طیف وسیعی از اعضاء تحقق می پذیرد: مردم محل، سایر اعضای جامعه 
مدنی )داخلی و بین املللی(، نهاد های حقوق برش داخلی، رسانه ها، مسئولین دولتی، سیاسیون، 

دیگر کشور ها و اجتامعات منطقوی و بین املللی. 

همکاری و مشارکت اعضای جامعه مدنی با سیستم حقوق برش ملل متحد یکی از روش ها برای 
ازدیاد و بلند کردن خواست ها و صداها برای آوردن تغییرات می باشد. این یکی از عنارص موثر 

اسرتاتیژی کلی برای ترویج و حفاظت از فضای جامعه مدنی می باشد. 

 راه حل به 
مشکل

متام 
 قوه های 
ثالثه کشور
• اجراییه
• قضاییه
• مقننه

رسانه ھا 

سایر نهادهای 
بین املللی

ملل متحد

کشورھا 

نهاد های ملی 
حقوق برش

سیاستمداران

مسؤولین 
دولت

فعالین جامه 
مدنی

مردم
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منابع اسناد  .6

منابع ملل متحد

کار با برنامه حقوق برش ملل متحد: کتاب راهنام برای جامعه مدنی – 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf

چگونه پیشنهادات حقوق برش ملل متحد را پیگیری کنیم – رهنمود عملی برای جامعه مدنی – 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/
HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf

مورد  در  اسرتاتیژی موضوعی  تا 2017(،   2014( عالی حقوق برش  دفرت کمشرن  مدیریتی  پالن  
گسرتش فضای دموکراتیک )صفحات 72 تا 83(- 

http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/
media/pdf/10_Democratic_space.pdf

اعالمیه در مورد مدافعین حقوق برش
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

خالصه ی بحث مجمع عمومی شورای حقوق برش در مورد اهمیت ترویج و حفاظت از فضای 
.A/HRC/27/33 ،جامعه مدنی

.CCPR/C/GC/34 ،کمیته حقوق برش، تبرصه عمومی شامره 34، ماده 19: آزادی دیدگاه و بیان

انجمن ها، گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعین  به آزادی  ارزیابی قوانین مرتبط 
.A/64/226 ،حقوق برش

تحقیقی پیرامون زنان مدافع حقوق برش، گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعین حقوق 
.A/HRC/16/44 ،برش

عنارص یک محیط مصئون و مساعد برای مدافعین حقوق برش، گزارش گزارشگر ویژه در مورد 
.A/HRC/25/55 ،وضعیت مدافعین حقوق برش

آزادی  حق  مورد  در  ویژه  گزارشگر  گزارش  مالی،  منابع  به  دسرتسی  برای  ها  انجمن  توانایی 
.A/HRC/23/39 ،گردهامیی صلح آمیز و انجمنها
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آن  میکانیزم های  و  منایندگان  متحد،  ملل  با  مورد همکاری  در  گزارش های رسمنشی عمومی 
 ،A/HRC/18/19 ،A/HRC/21/18 ،A/HRC/24/29 ،A/HRC/27/38( در عرصه حقوق برش

)A/HRC/14/19

فصل 16، سهم گیری و مشارکت با جامعه مدنی، رهنمود دفرت کمشرن عالی حقوق برش در مورد 
نظارت بر حقوق برش- 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf

برخی منابع برگزیده شده از جامعه مدنی و سایر منابع 

چک لست اصول و عنارص برای قوانین ملی )مرکز بین املللی قانون غیر انتفاعی(- 
http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf

اتحادیه  طرز سلوک نیک برای منونه های مشارکت جامعه مدنی در پروسه تصمیم گیری ها، 
اروپا –

http://wwwcoe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp

کتاب راهنام در مورد انتقام جوئی ها )خدمات بین املللی برای حقوق برش(- 
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook

)CIVICUS( 2013 اندکس محیط مساعد سال
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf 

متاس با ما  .7

از طریق ذیل می توانید با بخش جامعه مدنی دفرت کمشرنی عالی حقوق برش متاس برقرار منایید: 

civilsociety@ohchr.org

تلفون: 9656 917 22 )0( 41+

و  اطالعات و رهنمود ها در مورد متامی مأموریت ها  ترین  تازه  ایمیل جامعه مدنی  سیستم 
میکانیزم های حقوق برش و همچنین معلومات و رضب االجل ها برای درخواست برای منابع 
مالی، کمک های بالعوض و کمک های تحصیلی فراهم می کند. برای عضویت در آن، به صفحه 

انرتنتی جامعه مدنی مراجعه کنید:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages?CivilSociety.aspx
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 CH 1211 Geneva 10
 Switzerland 

تیلیفون: 00 90 917 22(0)41+
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