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اعالمیه
 با اجامع توسط مجمع عمومی سازمان ملل

متحد تصویب شده است

از حقوق برش است ارتقاء، حامیت و دفاع  با  املللی مرتبط  بین  تبیین قوانین  تثبیت و  بر  اعالمیه مبتنی  این 

چه کسانی مدافعان هستند؟

 مردان و زنان عادی که برای احرتام به حقوق برش عمل می کنند، به عنوان مثال آزادی بیان، حقوق

 زنان، مردم بومی و یا  همجنسگرایان، ترنسجدر و اینرتسکس.  آنها می توانند به تنهایی یا در

سازمان ها عمل کنند

• پخش اطالعات در مورد اعالمیه مدافعان حقوق بشر

• کمک به شناخت کار مدافعان حقوق بشر 

• پشتیبانی از سازمان هایی که به مدافعان حقوق بشر کمک کرده و از آنها حمایت می کنند 

• اقدام برای مدافعان در معرض خطر 

• یک مدافع حقوق بشر باشید! هر کس حق و مسئولیت  ترویج و دفاع از حقوق بشر را دارد

چگونه می توان از مدافعان حقوق برش حامیت کرد؟

حقوق و حامیت های  مختص مدافعان حقوق برش

وظایف دولت ها

 رشکت در جلسات عمومی،
 رسیدگی و جلسات دادگاه

 برای ارزیابی انطباق آنها با
قوانین ملی و

تعهدات بین املللی حقوق برش

م�سئولیت هر فرد

 دفاع از حقوق برش به تنهایی یا
با دیگران

 تشکیل انجمن ها و سازمان
های غیر دولتی

مالقات یا تجمع صلح آمیز  ارتقای حقوق برش در
 کشورهای خود و در سطح

جهانی

 جستجو، به دست آوردن،
 دریافت و نگهداری اطالعات

مربوط به حقوق برش

 توسعه و بحث ایده ها و أصول
 جدید حقوق برشی و ادوکسی

برای پذیرش آنها

 ارائه انتقادات و پیشنهادها به
 مقامات برای بهبود عملکرد

 آنها و هشدار دادن به آنها در
 مورد هر نوع تهدیدی برای

تحقق حقوق برش

 شکایت در مورد سیاست های
 رسمی و اقدامات مربوط

 به حقوق برش و بررسی این
شکایت ها

 پیشنهاد و ارائه مشاوره
 حقوقی حرفه ای و یا مشاوره

 و کمک دیگر برای دفاع از
حقوق برش

 ارتباط بدون محدودیت با
 سازمان های غیر دولتی و بین

دولتی

 بهره مندی از جربان خسارت
موثر

 اجرای قانونی شغل یا حرفه
مدافع حقوق برش

 حامیت مؤثر تحت قوانین ملی
 هنگام اقدام مساملت آمیز علیه

 نقض حقوق برش

 درخواست، دریافت و استفاده
 از منابع برای حامیت از

حقوق برش

 حامیت، ترویج و اجرای همه
حقوق برش

 حصول اطمینان از اینکه همه
 اشخاص تحت قلمرو آنها قادر

 به بهره مندی از متام حقوق
 برش و آزادی های اساسی

هستند

 اتخاذ اقدامات قانونی، اداری
 و سایر مراحل برای اطمینان از
اجرای موثر حقوق و آزادی ها

 فراهم کردن جربان خسارت
 موثر برای افرادی که ادعا می
 کنند که قربانی نقض حقوق

برش شده اند

 انجام تحقیقات فوری و
 بیطرفانه درباره ادعای نقض

حقوق برش

 اقدامات الزم برای اطمینان از
 حامیت از افراد در برابر هر گونه

 خشونت، تهدید، انتقامجویی،
 تبعیض نامطلوب، فشار یا هر

 گونه اقدام غیرمجاز
 دیگر به عنوان پیامد
کار حقوق برشی آنها

 ترویج درک عمومی از حقوق
 مدنی، سیاسی، اقتصادی،

اجتامعی و فرهنگی

 تضمین و حامیت از ایجاد و
 توسعه موسسات مستقل ملی

حقوق برش

 ترویج و تسهیل آموزش حقوق
 برش در متام سطوح آموزش
رسمی و آموزش حرفه ای

 ترویج حقوق برش، حفاظت از دموکراسی و
نهادهای آن و عدم نقض حقوق برش دیگران

 اشخاصی که شغل آنها حقوق برش دیگران را
 تحت تاثیر قرار می دهد، به ویژه افرسان پلیس،

 وکال، قضات و غیره مسئولیت حامیت از این
.حقوق را دارند

 مواد ۱، ۵، ۶، ۷،

 ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ و

۱۳

 مواد ۱۰، ۱۱ و

۱۸

اعالمیه حق و مسئولیت افراد، گروه ها و نهادهای جامعه برای ارتقاء و حامیت از حقوق برش و آزادی های اساسی شناخته شده جهانی

www.protecting-defenders.org : برای اطالعات بیشرتبه این آدرس مراجعه کنید
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است؟ چگونه  اعالمیه  وضعیت 

 مواد ۲، ۱۲،۹،

۱۴ و ۱۵


