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چکیده
المللی ناظر برحقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را بینهاي غیردولتیسازمان

آوري اطالعات مرتبط با امور کاري خود، از قربانیـان نیـز   ها ضمن جمعآن. دهندانجام می
هـا و سـایر   حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را براي تعامل یا تقابـل بـا دولـت   

هایی را نیز براي آمـوزش حقـوق بشـر    برنامه. آورندگران ناقض حقوق بشر فراهم میکنش
المللـی تثبیـت   ها همچنین تا حدودي جایگاه خود را در سیستم قضایی بینآن. کنندتهیه می

ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی
هـاي گذشـته   دولتی حقوق بشري درسالهاي غیرسازمان. کنندعنوان خواهان، همراهی می

انـد و  المللی حقـوق بشـر ایفـا کـرده    هاي مربوط به اسناد بیني طرحنقشی بس مهم در تهیه
ي آن هسـتند،  کننـده ها را براي تصویب ایـن اسـناد کـه خـود آنهـا نیـز مبـدع و تهیـه        دولت

هـاي  عالیـت رو، رویکـردي توصـیفی و پژوهشـی نسـبت بـه ف     ي پیشمقاله. اندترغیب کرده
المللی دارد و برآن است تا نمایی کلـی از تحـوالت اخیـردر ایـن     هاي غیردولتی بینسازمان

.حوزه را به تصویر بکشد

المللی حقوق بشري، حقوق بشر، نظارت بر هاي غیردولتی بینسازمان:واژگان کلیدي
.حقوق بشر
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مقدمه.1
هستندکه به ابتکار بخـش خصوصـی   المللی غیردولتی حقوق بشري نهادهایی هاي بینسازمان

عمـومی بـا   اشـخاص خصوصـی یـا   هـا، هـا تشـکیل شـده و درآن   دولـت میـان  و خارج از توافـق  
شـان حمایـت از  به اساسـنامه هایی بناچنین سازمانهدف.آیندمیگرد همهاي گوناگون تابعیت

مـوزش حقـوق   آها به تعهدات حقوق بشري خـود و میزان پایبندي دولتحقوق بشر و نظارت بر
سـه سـطح، اقـدامات نظـارتی خـود را پیگیـري       درعرصـه حقـوق بشـر    این نهادهـا در . بشر است

آوري اطالعـات، شناسـایی و   هـا در سـطح ملـی بـه جمـع     ي اول ایـن سـازمان  در مرحله. کنندمی
المللـی بـا سـازمان ملـل     درسطح بین. پردازندي گزارش مییابی و تهیهکمک به قربانیان، حقیقت

المللی همکاري کـرده و از  هاي ناظر بر معاهدات حقوق بشري و مراجع قضایی بیند، کمیتهمتح
. کننـد هاي خود در جریان فعالیت در سطح ملی براي تعقیب ناقضان حقوق بشر استفاده مـی یافته

هـا  ي اخیـر مـورد توجـه ایـن سـازمان     سومین و باالترین سطح از اقدامات نظارتی که درچند دهه
ته، مشارکت در جریان استانداردسازي براي حقوق بشر است که از طرقی نظیـر مـذاکره   قرارگرف

ــت ــا دول ــهب ــا و تهی ــران خألهــاي موجــود    ه ــی جب ــه و در پ ي طــرح معاهــدات صــورت پذیرفت
.آورحقوق بشري استدرهنجارهاي الزام

حقـوق  المللـی  هـاي غیردولتـی بـین   هدف در این نوشتار، پاسخ به این سوال است که سازمان
بشري چه ساز وکارهایی درنظارت بر اجراي حقوق بشر در اختیار دارند؟ به منظور پاسخ به ایـن  

المللــی حقــوق بشــري در ســطوح ملــی، هــاي غیردولتــی بــینپرســش اقــدامات نظــارتی ســازمان
ي حقوق بشر تبیین خواهـد  ها در استانداردسازي در حوزهالمللی و همچنین نقش این سازمانبین
ي ي این تحقیق باید اشاره شودکه تمرکـز اصـلی منـابع موجـود در زمینـه     خصوص پیشینهدر. شد

هاي غیردولتی در سازمان ملـل متحـد و تبیـین موقعیـت مشـورتی      این پژوهش، مشارکت سازمان
انـد؛ حـال   ها پرداختههریک از این منابع، تنها به بخشی از اقدامات نظارتی این سازمان. هاستآن
هـا درتمـامی   پژوهش تالش بر این است تا تصویري جـامع از فعالیـت ایـن سـازمان    که در اینآن

.هاي نظارت برحقوق بشر ارائه گرددحوزه

المللی حقوق بشريهاي غیردولتی بیننگاهی از درون به سازمان: مبحث اول.2
تعریف. 2- 1

ار در سـال  مفهومی است که به طور رسمی بـراي نخسـتین بـ   » غیردولتیهايسازمان«عبارت 
با این وجود، منشور تعریفی از ایـن عبـارت   . در منشور ملل متحد مورد استفاده قرارگرفت1945

ها، تبیین عنـوان یعنـی   ي تعریف از این قبیل سازمانبنابراین، اولین گام در ارائهارائه نداده است؛
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یـن نهادهـا، بیـانگر نـوعی     براي ا» سازمان«ي استفاده از واژه. است» المللیسازمان غیردولتی بین«
هـا و  هـا را از سـایر تجمعـات ماننـد تظـاهرات، شـورش      تداوم در ساختار این ارکـان اسـت و آن  

هـاي غیردولتـی بایـد    بـرهمین اسـاس سـازمان   . سـازد ي موقتی دارند متمایز میها که جنبهجنبش
هـاي ایـن   فعالیـت ي تـداوم  الزمـه . داراي حداقل ساختار دائمی سازمانی، دفـاتر و درآمـد باشـند   

ویژگـی دیگـر ایـن    . ها درآمـد مـالی بـوده و هـدف از آن کسـب سـود و منفعـت نیسـت        سازمان
این امر از یک سو به این معناست کـه نماینـدگان دولـت    . آنان است»بودنغیردولتی«ها سازمان

تـی  هـاي ملـی کـه نماینـده و مقـام رسـمی دول      و از مردم یا گروهندارندها حضوردر این سازمان
ویـژه از نظـر مـالی    ها از دولت بـه شوند و از سوي دیگر به استقالل این سازماننباشند تشکیل می

هـاي  کند کـه سـازمان  غیردولتی عالوه بر معانی مذکور به این امر نیز اشاره میواژه. داللت دارد
ب و ترتیـب احـزا  بـدین . دنبال کسب اقتـدارات حکـومتی و قـدرت سیاسـی نیسـتند     غیردولتی به

از دیگر خصوصیات ایـن نهادهـا،   . شوندها خارج میهاي سیاسی نیز از شمول این سازمانتشکل
از . هایشـان در قلمـرو یـک کشـور خـاص اسـت      ها و عدم محدودیت فعالیتالمللی بودن آنبین

ها بایـد درصـورت   این سازمان«: اندکهبیان کردهاکوسوك1968و 1950هاي همین رو قطعنامه
ر تعداد قابل تـوجهی از کشـورهاي واقـع در منـاطق مختلـف جغرافیـایی فعالیـت داشـته         امکان د

.(Martens, 2002: 7-9)» باشند
ــین ســازمان ــد از  المللــی حقــوق بشــري عــالوه هــاي غیردولتــی ب ــر خصوصــیات فــوق، بای ب

:ها عبارتند ازاین ویژگی. خصوصیات دیگري نیز برخوردار باشند
هـاي محـل فعالیـت و    ثبـت و قـوانین دولـت   ه بر قوانین دولت محلها عالواین سازمان) الف

ي حمایـت  الزمـه . الملـل بشـر عمـل کننـد    الملل، مطابق بـا اسـتانداردهاي حقـوق بـین    حقوق بین
هـا خـود بـه ایـن اصـول پایبنـد باشـند       ي اول ایـن اسـت کـه ایـن سـازمان     ازحقوق بشـر در وهلـه  
(Edwards, 2010: 195).

هـا هسـتند،   هاي غیردولتـی، حـامی قربانیـان نقـض و منتقـد دولـت      زماناز آنجایی که سا) ب
هـا بایـد از هرگونـه تحـت نفـوذ      آن. هـا از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت      استقالل عمل آن

دور بـوده و  ... المللـی و  هاي بینهاي سیاسی، سازمانگروهها،قرارگرفتن و تأثیرپذیري از دولت
هاي مالی از منـابعی اسـت کـه در ازاي    ستقالل، عدم پذیرش کمکهاي حفظ ایکی از اولین راه

گیــري و ایـن کمـک مـالی شـروطی را بـراي ســازمان وضـع کـرده و در نتیجـه، جریـان تصـمیم          
(Edwards, 2010: 198-201).دهندهاي سازمان را تحت تأثیر قرار میبرنامه

سـازمان  . اسـت »خگوییپاسـ «و» شـفافیت «هـا  هاي دیگر بسیار مهم این سـازمان مشخصه) پ
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ها و اسناد درون سـازمانی را در  غیردولتی نه تنها باید اطالعاتی از وضعیت مالی و اجرایی، برنامه
قرار دهـد، بلکـه فراتـر از آن بایـد از منـابع مـالی خـود مطمـئن بـوده و          1نفعاناختیار اعضا و ذي

هـاي سـازمان اسـت مطلـع     هایی که نشانگر خط مشینفعان را از تصمیمات داخلی و گزارشذي
.(Edwards, 2010: 203)سازد 

تـوان  دانان میي بسیاري از حقوقیکی از عناصر اصلی است که به عقیده»بیطرف بودن«) ت
هـاي  طرفی در سازمانرعایت بی. هاي غیردولتی دانستآن را از منابع مشروعیت فعالیت سازمان

چنانچه سازمان بـه هـر علتـی    . و ایدئولوژیک داردغیردولتی پیوند نزدیکی با حفظ استقالل مالی 
طرفـی  استقالل عمل خود را از دست داده و به دولت یاگروه یا حزبی وابسته گردد، ناخواسته بی

توانـد موجـب پایمـال شـدن اصـول و اهـداف       این وابسـتگی، مـی  . دار کرده استخود را خدشه
یابند تـا سـازمان را تحـت    دیگر فرصت میي ي سازمان شده و دولت یا نهادهاي اشاره شدهاولیه

تواند وظـایف خـود را بـه عنـوان یـک نهـاد       درچنین وضعیتی سازمان دیگر نمی. تأثیر قرار دهند
هـاي  عالوه، همانطور که اقدامات موافق با سیاسـت به(Mertus, 1999: 1377).غیردولتی ایفا نماید

طرفـی  ادرست و اتهامات غلط نیز بـی شود؛ انتشار اطالعات نیک دولت، جانبداري محسوب می
یابی اولین مرحله براي دستیابی به اطالعات در مورد عملیات حقیقت. بردسازمان را زیرسوال می

ها و منـابع متفـاوتی بـراي    هاي غیردولتی از روشهاي حقوق بشر است و بایدگفت سازماننقض
هـاي  ف، بـه ویـژه در رابطـه بـاگزارش    منابع اطالعاتی ضعی. کننددستیابی به اطالعات استفاده می

توانـد موجـب کـاهش    کننـد، مـی  ها همکاري نمـی هاي غیردولتی از کشورهایی که با آنسازمان
هـاي صـادره بـا    ها گشته و در نهایـت سـبب شـود کـه گـزارش     هاي نقضاز دانستهاعتبار سازمان

.(Blitt, 2004: 334)واقعیت متفاوت باشند 
هایشـان  ی خـود اسـتانداردهایی را بـراي تعیـین چـارچوب فعالیـت      هاي غیردولتاغلب سازمان

این مشکل از نبـود  . کنندالبته گاه از اصولی که خود وضع کردند، صرف نظر می. اندایجاد کرده
هـاي غیردولتـی ناشـی    اي سازمانطرفی و عملکرد حرفهیک نظام کنترل رسمی براي تضمین بی

ي اول بایـد از  هـاي غیردولتـی در مرحلـه   اسـت کـه سـازمان   از همین رو اعتقاد بر ایـن  . گرددمی
یکـی از  . نمایـد طرفی آنان را تضمین مقررات مشترکی پیروي کنند که اعتبار و پاسخگویی و بی

» المللـی بـین غیردولتـی هـاي سازمانمسئولیتمنشور«اولین اقدامات صورت گرفته در این زمینه 
المللـی  هـاي غیردولتـی بـین   المللی سازماندگان بینکاري نمایندر جریان نشست گروهاست که 
طرفـی بـه عنـوان یکـی از اصـول بنیـادین       این منشور ضمن اشـاره بـه بـی   . تهیه شد2004در سال 

ذینفع توان در اقدامات سازمان،پذیرند را میها و اطالعات سازمان تأثیر میهایی که از فعالیتتمامی افراد و دولت.1
.دانست
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هـاي  ها، بـراي اولـین بـار نهادهـایی را بـا هـدف نظـارت بـر فعالیـت سـازمان          فعالیت این سازمان
1.غیردولتی ایجاد کرده است

هاي غیردولتیازمانشخصیت حقوقی س.2-2
آینـد و  ها بـه وجـود مـی   غیردولتی براساس قوانین داخلی دولتالمللی و بینهاي ملی سازمان

امـا در  شـوند؛ به تبع درهمان دولت و طبق قوانین داخلی آن از شخصیت حقـوقی برخـوردار مـی   
وجـب  بـه م » بـودن المللـی بـین «وضعیتی که یک سازمان غیردولتی براي برخـورداري از وصـف   

اسـت، مشـکالتی   هاي اکوسوك ملزم به فعالیت با تعداد قابـل تـوجهی ازکشـورها شـده    قطعنامه
هـا از شخصـیت حقـوقی الزم در    نظیر تعارض قوانین کشورها و عـدم برخـورداري ایـن سـازمان    

(Charnovitz, 2006: 355).نمایدشان بروز میانجام وظایف

هـاي  المللـی سـازمان  شخصیت حقـوقی بـین  هاي صورت گرفته تاکنون، بحث باوجود تالش
هـا  الملـل یعنـی دولـت   غیردولتی بـه جـایی نرسـیده و ایـن فقـط همـان تابعـان سـنتی حقـوق بـین          

المللــی برخوردارنــد الــدولی هسـتندکه از شخصــیت حقــوقی بـین  المللـی بــین هــاي بــینوسـازمان 
Bianchi, 2011: 39-57) .(داشـت کـه بـه شـکلی بـه      المللـی اشـاره  توان به یک سـند بـین  البته می

کنوانسـیون اروپـایی   «: المللـی، شخصـیت حقـوقی اعطـا کـرده اسـت      هاي غیردولتـی بـین  سازمان
هـاي  بـر ایـن اسـاس سـازمان    . »المللـی هاي غیردولتی بینشناسایی شخصیت حقوقی براي سازمان

راي هاي عضوکنوانسیون به صورت قانونی ثبـت شـده و دا  غیردولتی که در قلمرو یکی از دولت
هـاي عضـو   هایشان به قلمرو سایر دولتمرکز اصلی هستند، در صورت تمایل به گسترش فعالیت

2.از شخصیت حقوقی الزم برخوردار خواهند بود

ها در قلمـرو کشـورهاي مختلـف بـا     در واقع، این کنوانسیون براي تسهیل فعالیت این سازمان
یبـی کـه درکشـور محـل تأسـیس ایـن       قوانین داخلی گوناگون، شخصیت حقوقی را به همـان ترت 

از همـین  . شناسـد ها برایشان در نظرگرفته شده، در قلمرو دیگرکشورها نیز به رسمیت میسازمان
المللـی کامـل و مسـتقل    رسد این کنوانسیون نیز از شناسایی شخصـیت حقـوقی بـین   رو به نظر می

لـت محـل تأسـیس خـود محـدود      ها را بـه قـوانین دو  ها باز مانده و درنهایت آنبراي این سازمان
هـاي غیردولتـی از شخصـیت    نظر حقوقی، سـازمان در نتیجه از (Martens, 2003: 23).کرده است
.اندالمللی برخوردار نبوده و همچنان به قوانین ملی کشورها وابستهحقوقی بین

الملل یعنی معاهده و عرف از شناسایی شخصیت حقـوقی همانطور که منابع اصلی حقوق بین
www.ingoaccountabilitycharter.org: براي اطالعات بیشتر مراجعه شود به سایت. 1

2. European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International
NGOs, 1986: 2.
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الملـل نیـز یـافتن مبنـایی بـراي      اند، نویسندگان حقوق بـین ها باز ماندهالمللی براي این سازمانبین
اگرچه اکثر نویسـندگان  . اندها را دشوار دانستهالمللی به این سازماناعطاي شخصیت حقوقی بین

ن شخصـیت  المللی هستند، تعدادي از نویسندگاها فاقد شخصیت حقوقی بینمعتقدند این سازمان
اوپنهـایم برخـی همچـون   . انـد هـا را بـه صـورتی محـدود پذیرفتـه     المللی این سـازمان حقوقی بین

الملل همگی از اختیارات و تکـالیف یکسـانی برخـوردار نیسـتند، بلکـه      معتقدند تابعان حقوق بین
هـا بـوده و در نتیجــه   المللــی داراي حقـوق و تکـالیف در مقایسـه بــا دولـت    برخـی اشـخاص بـین   

المللی محـدود  الملل باشند و از شخصیت حقوقی بیني محدود تابع حقوق بینتوانند در زمینهمی
المللـی  برخی نیزمعتقدنـد؛ از آنجـا کـه اشـخاص بـین     ). 59-57: 1392قاسمی، (برخوردارگردند 

ماهیــت، عملکــرد و اهــداف یکســانی ندارنــد و تــابع ترتیبــات حقــوقی واحــدي نیســتند، حقــوق 
المللـی واجـد اهلیتـی    متفاوت است و به همین دلیل هریک از ایـن بـازیگران بـین   ها وتکالیف آن

).55: 1392زمانی، (کنند محدود است اي که در نظام حقوقی ایفا میهستندکه به نقش و وظیفه

هاي غیردولتی حقوق بشري در سازمان ملل متحدجایگاه سازمان. 3-2
الـدولی  هـاي غیردولتـی و بـین   مکانـات سـازمان  هاي موجود میان ساختار، عملکرد و اتفاوت

در . ها همچون حقوق بشر مکمل یکدیگر باشندها در برخی حوزهموجب شده است این سازمان
هـا، آزادي عمـل بیشـتري را    شان از دولتهاي غیردولتی به دلیل استقاللیک نگاه کلی، سازمان

راي پیشـبرد بهتـر اهـداف خـود از امکانـات      ها مایلند بآن.الدولی دارندهاي بیننسبت به سازمان
الملل نظریات گوناگونی درتوجیـه علـل اشـتیاق    در روابط بین. المللی بهره گیرندهاي بینسازمان
بـراي مثـال   . الدولی مطرح شده استهاي بینهاي غیردولتی براي ورود به سیستم سازمانسازمان

ــر اســاس  ــه«ب ــط فراملــیهــاي غیردولتــی ســازمان: »ي فراملــینظری بســیار داراي شــکلی از رواب
تـرین  یافتـه گیرنـد کـه سـازمان   المللی قرار مـی هاي بینیافته هستند و در مقابل آن سازمانسازمان

تواند بسیار متنـوع  در نتیجه، روابط بین این دونهاد می. دهندالدولی را تشکیل میشکل روابط بین
یـان غیردولتـی خـود ماننـد یـک واسـطه عمـل        الـدولی بـراي همتا  هـاي بـین  باشد چراکه سـازمان 

ها را دارند هاي دولتگذاريالمللی، امکان دسترسی بیشتري به سیاستهاي بینسازمان. کنندمی
تواننـد معـابري را   المللی هسـتند و لـذا مـی   گیري هنجارهاي قانونی بیني شکلو مهمترین عرصه

هـا بـا محـدودیت    رقـراري ارتبـاط بـا دولـت    هاي غیردولتی که علی القاعده، بـراي ب براي سازمان
را یـک مـدل خـاص از    » بومرنـگ «تـوان الگـوي   برهمین مبنا می. فراهم آورندبیشتري مواجهند

المللی به عنوان ابزاري براي تأثیرگذاري هاي بیني نهادهاي غیردولتی از سازماني استفادهنحوه
هاي غیردولتی داخلـی بـا   وفق آن، سازماناین الگو بیانگر روشی است که بر . ها دانستبر دولت
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المللـی دسترسـی   هـاي بـین  المللی همراه شده و ازطریق آنان به سازمانهاي غیردولتی بینسازمان
(Martens, 2004: 81-82).کنند تا بردولت موردنظر اعمال فشار کنندپیدا می

ي مـدنی و درشـکل   جامعـه المللی را پشتیبان اصـلی هاي بیننیز سازمان» ي فراجتماعینظریه«
هاي غیردولتی در چارچوب داند و معتقد است سازمانمیهاي غیردولتیاش سازمانیافتهسازمان
هـا  المللـی بـا دولـت   الدولی قادر خواهند بودتـا بـراي ارتقـاي اسـتانداردهاي بـین     هاي بینسازمان

.(Martens, 2006: 4-5)مذاکره کنند 
المللی غیردولتی با ارکان مختلف هاي بینتعامالت میان سازمانبا ذکر این مقدمه، به بررسی 

:پردازیمملل متحد می

اجتماعی-شوراي اقتصادي. 2- 3- 1
هاي غیردولتی به سیستم ملـل متحـد، کسـب مقـام مشـورتی از      اولین قدم براي ورود سازمان

ت و همکـاري  ي فعالیـ هـاي غیردولتـی و نیزحـوزه   با توجـه بـه ماهیـت سـازمان    . اکوسوك است
توانند خواستار مقـام  هاي غیردولتی میتوانند با اکوسوك به عمل آورند، سازماناحتمالی که می

هاي داراي مقـام مشـورتی عـام در اغلـب وظـایفی      سازمان.مشورتی عام، خاص و یا روستر باشند
مشـارکت  توانند به نحو مؤثري درتحقق اهداف شـورا که شورا به عهده دارد فعالیت کرده و می

.کنند
هـا و  هـاي غیردولتـی داراي مقـام مشـورتی خـاص؛ داراي مسـئولیت      از سوي دیگـر سـازمان  

هــاي فعالیــت اکوســوك بــه فعالیــت هــاي محــدود هســتند و تنهــا در برخــی از حــوزهصــالحیت
گیرنـد گـروه   هایی که در هیچ یک از دوگروه مـذکور قـرار نمـی   درنهایت، سازمان. پردازندمی

هایشـان  صـورت مـوردي و مـواقعی کـه فعالیـت     دهند که بهه روستر را تشکیل میسوم یعنی گرو
1.کنندمفید تلقی گردد با اکوسوك یا ارکان فرعی آن همکاري می

اي را براي رسیدگی محرمانه به شکایات نقض حقـوق  اکوسوك آیین ویژه1503ي قطعنامه
هـاي  سـازمان . بینی شده اسـت ز پیشهاي غیردولتی نیبشر ایجاد کرد که امکان مشارکت سازمان

که مطابق با اصول حقوق بشر فعالیت کرده و از مواضع سیاسی مغایر با اصـول منشـور   غیردولتی
کنند و اطالعـات مـوثقی از نقـض حقـوق بشـر دارنـد، خـواه از موقعیـت         ملل متحد حمایت نمی
نقض حقوق بشـر توسـط   توانند شکایت مبنی بر برخوردار باشند یا نه میمشورتی نزد اکوسوك

این شکایات ابتدا در یک گروه پنج نفره کاري در کمیسیون فرعـی  2.یک دولت را مطرح کنند
1. UN.Doc.E/RES/1996/31, 1996: 22-24.
2 .UN.Doc.E/CN.4/1070, 1971: 1.
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که امروزه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق هاجلوگیري از تبعیض و حمایت از اقلیت
ت، مسـأله را  چنانچه گروه مذکور، ادله مبنی بر نقض را قوي دانس. شودنامند، بررسی میبشر می

ضمن بررسی مجدد، نسـبت بـه ارجـاع شـکایت بـه      کمیسیون. دهدبه کمیسیون فرعی ارجاع می
. گیـرد مـی شوراي حقوق بشر جایگزین آن شده، تصمیم 2006که از سال کمیسیون حقوق بشر

هـایش  شوراي حقوق بشر، در صورت لزوم مطالعاتی انجام داده و گزارشی تهیه کـرده و توصـیه  
کند و ممکـن اسـت تصـمیم بگیـرد خـود، ایـن مسـأله را        ي اقتصادي اجتماعی ارسال میبه شورا

این تحقیقات با رضایت صریح دولـت مربوطـه و بـه صـورت محرمانـه و از طریـق       . پیگیري کند
1.گیردهمکاري با این دولت صورت می

شوراي امنیت.2- 2-3
هـاي غیردولتـی را فـراهم    ازمانمنشور ملل متحد، تنها زمینه همکاري اکوسوك و س71ماده 

هاي شوراي امنیـت  هاي غیردولتی به فعالیتساز ورود سازمانکرده و هیچ متن و قانونی که زمینه
بـه  1990تا پایان جنگ سرد روابط میان این دو، مورد توجه نبود؛ اما در دهه . گردد وجود ندارد

ملـل متحـد، زمینـه فعالیـت ایـن      هـاي غیردولتـی در نظـام   موازات، حضور هر چه بیشـتر سـازمان  
تـوان تغییـر   دلیل اصلی این امـر را مـی  . ها درحوزه هاي مرتبط با شوراي امنیت فراهم شدسازمان

المللی هدف حفظ صلح و امنیت بین. در ساختار شوراي امنیت پس از دوران جنگ سرد دانست
ن مهمتـرین عامـل تهدیـد    المللـی بـه عنـوا   اولیه شوراي امنیت بود که در اصل بر مخاصمات بـین 

صلح در جهان متمرکز بود، در این دهه توجه شورا به مسائل دیگـري نظیـر مخاصـمات داخلـی،     
تـوان تهدیـدي علیـه صـلح و     کـه مـی  ... هاي داخلی وفروپاشی نظام حکومتی یک کشور، بحران

.المللی دانست جلب شدامنیت بین
هاي غیردولتی هستند موجب شد که شـورا  انهاي جدید که مورد اهتمام سازمورود به حوزه

ها بسنده کند بلکـه تحقـق صـلح و امنیـت مـورد      دیگر نتواند به توافقات صلح رسمی میان دولت
اهتمام شوراي امنیت در این دوره، مستلزم توسعه اقتصادي و اجتمـاعی، احتـرام بـه حقـوق بشـر،      

هـاي  المللی و توسـعه آن بـه حـوزه   بینتفسیر گسترده شورا از صلح و امنیت .شد... خلع سالح و 
).78: 1392قاسمی، (هاي غیردولتی نزدیکتر کرده است جدید، این نهاد را به سازمان

:هاي غیردولتی و شوراي امنیت عبارتند ازانواع ارتباطات سازمان
که توسط یکی از اعضاي شـوراي امنیـت   2»آریافرمول«هاي غیررسمی در قالب نشست-1

چنـد سـازمان غیردولتـی بشردوسـتانه و حقـوق بشـري یـا کارشناسـان مربوطـه برگـزار           و یک یا 
1.UN.Doc.E/RES/1503 (XLVIII), 1970: 1-5.
2. Arria Formula Meetings.
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یک موضوع مطروحه در شوراي امنیت گفتگـو و تبـادل اطالعـات صـورت     شوند و در موردمی
ها، مقامات رسمی دبیرخانـه سـازمان حضـور ندارنـد و یادداشـتی نیـز از       در این نشست. گیردمی

اي از مطالـب طـرح شـده، از جانـب نماینـدگان      کـه تنهـا خالصـه   شود؛ بلها ارسال نمیطرف آن
آوریـل  17تـوان بـه نشسـت فرمـول آریـاي      براي نمونه می. شودهاي غیردولتی منتشر میسازمان

هاي فرانسـه، ایـاالت متحـده آمریکـا و اسـترالیا بـا       این نشست به دعوت دولت. اشاره کرد2014
بـان  الملـل و دیـده  تی حقوق بشري همچون عفو بـین هاي غیردولحضور نمایندگان برخی سازمان

یاب کره شمالی بررسی شـد و  در این نشست، گزارش کمیسیون حقیقت. حقوق بشر برگزار شد
اي به شوراي امنیت خواستار تدابیر الزم نسبت به وضـعیت حقـوق   کنندگان با صدور نامهشرکت

1.بشر در این کشور شدند

در سـال  : هـاي غیردولتـی مربـوط بـه شـوراي امنیـت      زمانهاي کـاري سـا  نشست با گروه-2
-با هدف پیگیري مسائل مربوط به اصالح ساختار شوراي امنیت-، چند سازمان غیردولتی1995

اعضاي این سـازمان  . هاي غیردولتی مربوط به شوراي امنیت را تشکیل دادندگروه کاري سازمان
تواننـد در چـارچوب ایـن گـروه بـا      نـد مـی  کنهاي تحت صالحیت شورا فعالیت میکه در حوزه

هاي عضـو  هاي هفتگی با سفراي دولتاین گروه ضمن مالقات. شورا به تبادل اطالعات بپردازند
ایـن تبـادل اطالعـات هـم بـه      . نمایـد اي را بـا ایـن سـفیران برگـزار مـی     هاي سـاالنه شورا، نشست

ریـزي و تعیـین   هـاي شـورا، بـه برنامـه    دهد تا با آگاهی از فعالیتهاي غیردولتی اجازه میسازمان
بـراي نمونـه ایـن    .هـاي شـورا تأثیرگذارنـد   گیـري هاي خود بپردازنـد و هـم بـر تصـمیم    مشیخط

کاري هرساله پس از برگزاري انتخابات اعضاي غیردائم شورا براي تبـادل نظـر جلسـاتی را    گروه
(Paul, 2004: 6-10).با این اعضا دارند

مجمع عمومی. 3-3-2
با ایـن  . هاي غیردولتی از موقعیت مشورتی رسمی نزد مجمع عمومی برخوردار نیستندسازمان

هـاي  توان مـواردي از همکـاري میـان مجمـع و سـازمان     وجود، با بررسی رویه مجمع عمومی می
هاي مجمـع،  ها در برنامههاي مشارکت پررنگ این سازمانیکی از زمینه. غیردولتی را احصا کرد

هایی فراهم است که بـه  این امکان براي سازمان. هاي ویژه مجمع عمومی استستحضور در نش
2002تـوان بـه نشسـت ویـژه کودکـان در سـال       براي نمونه مـی . ها دعوت شده باشنداین نشست

ــی آن    ــه ط ــرد ک ــاره ک ــد    15اش ــه کردن ــفاهی ارائ ــه ش ــی بیانی ــازمان غیردولت -UN Non) .س

Governmental Liaison Service, 2007: 7)بـراي اولـین بـار مجمـع     2005مـاه ژوئـن سـال    در

1. UN.Doc. S/2014/501.
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هـاي غیردولتـی، جامعـه مـدنی و بخـش      عمومی، جلسات تبادل نظر غیررسمی با حضور سـازمان 
سـازمان بودنـد و هـدف ایجـاد     230کننـده از  شـرکت 360خصوصی را برگزار کرد که طی آن 

امـروز جلسـات تبـادل نظـر     مجمـع عمـومی تـا بـه     . تعامل میان جامعه مدنی و مجمع عمومی بـود 
توان به جلسات تبـادل نظـر   ها میهاي غیردولتی برگزار کرده که از میان آنمتعددي را با سازمان
نهاد و بخش خصوصی براي بررسی برنامـه  هاي مردمهاي غیردولتی، سازمانغیررسمی با سازمان
.برگزار شد2015اشاره کرد که در ماه مه سال 2015توسعه پس از سال 

توانند هاي غیردولتی میدر شوراي حقوق بشرکه رکن فرعی مجمع عمومی است، سازمان
به عنوان ناظر درجلسات این نهاد به استثناي مذاکرات مربوط به رسیدگی به شکایات حضور 

توانند بیانیه کتبی به شورا ارائه کرده یا درجلسات شورا اظهارات شفاهی خود را ها میآن. یابند
توانند درگفتگوها و جلسات غیررسمی حضور هاي غیردولتی میبه عالوه، سازمان. ندبیان کن

باید توجه کرد . هاي شورا تهیه و اجرا کنندهاي مشابهی در زمینه فعالیتیابند و در نهایت برنامه
هاي غیردولتی برخوردار از مقام مشورتی نزد که تمامی این امتیازات تنها براي سازمان

. هاي ویژه با شوراي حقوق بشر همکاري کنندتوانند در رسیدگیآنها می. تاکوسوك اس
شودکه به تحقیق، نظارت، تهیه و انتشار گزارش از وضعیت رسیدگی ویژه به روشی اطالق می

در این فرآیند، . پردازدحقوق بشر دریک کشور یا یک موضوع حقوق بشري خاص می
توانند از جانب قربانیان، شکایات قعیت مشورتی میهاي غیردولتی در صورت داشتن موسازمان

فردي مطرح کنند و در بازدید از کشور موضوع تحقیق با نماینده شورا همکاري داشته 
ها یاب مالقات کنند و آنهاي کاري حقیقتوگزارش ارائه دهند، با گزارشگران ویژه و گروه

:OHCHR, 2010).شان یاري رسانندرا در تکمیل تحقیقات براي نمونه، گزارشگر ویژه (42-50
از نهادهاي مطلع درخواست کرد تا 2002خشونت علیه زنان براي تهیه گزارش خود در سال 

نهاد زنان آسیا و اقیانوسیه، قانون و توسعه که یک سازمان . اطالعات خود را ارائه کنند
زنان و گزارشگر ویژه کاري حقوقهاياي میان گروهاي است، جلسه مشاورهغیردولتی منطقه

این جلسه به گزارشگر ویژه کمک کرد تا اطالعات دقیقی از وضعیت . در منطقه تشکیل داد
.(OHCHR, 2010:51(کند خشونت علیه زنان در منطقه آسیا و اقیانوسیه کسب 

دبیرخانه.4-3-2
31/1996امه هاي غیردولتی، بخش دهم قطعنمبناي ارتباط میان دبیرخانه ملل متحد و سازمان

ــت  ــوك اس ــی . اکوس ــه م ــه    دبیرخان ــدور اعتبارنام ــورت و ص ــراي مش ــدامات الزم را ب ــد اق توان
المللـی زیـر نظـر سـازمان ملـل انجـام       هاي بـین هاي غیردولتی جهت شرکت در کنفرانسسازمان
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ها در مسائل مورد توجـه سـازمان مـذکور و دبیرخانـه، طـرف مشـورت بـا        همچنین سازمان. دهد
رارگیرند و با نظارت آن از امکاناتی نظیر دسترسی به اسناد اکوسوك و ارکـان فرعـی   دبیرخانه ق

هـا و  آن، دسترسی به خدمات انتشار اسناد سازمان ملل، برگزاري مذاکرات غیررسـمی بـا گـروه   
ها، استفاده از کتابخانـه ملـل متحـد، دسترسـی بـه مرکـز اسـناد و امـاکن ضـروري بـراي           سازمان

1.دار شوندها برخورگردهمایی

المللی حقوق بشريهاي غیردولتی بینفرآیندهاي نظارتی سازمان.3
المللی و نظارت در سطح ملیهاي غیردولتی بینسازمان.3- 1

هـاي غیردولتـی حقـوق بشـري در اولـین قـدم، نظـارت خـود را از سـطح ملـی آغـاز            سازمان
:برخی از این اقدامات عبارتند از. کنندمی

هـاي  مذاکره عنـوان کلـی اسـت کـه بـه روش     :ات رسمی دولتیمذاکره با مقام.1-1-3
هایشان اشاره دارد که المللی با هدف تغییر در سیاستمختلف اعمال فشار بر بازیگران ملی و بین

دهد تا مقامات سیاسی را از نیازهاي جامعه آگاه ساخته و مسائل مورد نظر خـود  این امکان را می
این تعامل، گاه به صورت مستقیم و از طریـق مالقـات بـا مقامـات     .را به سمع و نظر آنان برسانند

ها براي احترام بـه تعهـدات حقـوق بشـري و تغییـر در رویـه صـورت        ربط با هدف تشویق آنذي
البته اعمال فشار ممکن است به شکل غیرمستقیم نیـز محقـق شـود؛    (Davis, 2012: 204).گیردمی

رسانی به عموم مردم توجه آنـان را بـه مسـأله    د با اطالعتواندراین صورت، سازمان غیردولتی می
.مورد نظر جلب کرده و از این طریق، توجه مقامات را به موضوع مورد نظر خود معطوف کنند

هـاي غیردولتـی   مهمتـرین اقـدام سـازمان   :آوري اطالعات و تهیه گـزارش جمع.2-1-3
و عـدم رعایـت حقـوق بشـر و در     آوري اطالعات مـرتبط بـا مـوارد مراعـات    براي نظارت، جمع

شناسـایی  . هاسـت هاي ساالنه یـا مقطعـی از وضـعیت حقـوق بشـر درکشـور      نهایت انتشارگزارش
چنانچه یک واقعه در تعریفی کـه از نقـض حقـوق    . نقض، مهمترین گام در آغاز تحقیقات است

د کـه ادلـه   سازمان بایـد اطمینـان کنـ   . بشر وجود دارد، قرار گیرد، انجام تحقیقات ضروري است
رونـد  پـس از تشـخیص وقـوع نقـض،    . کافی مبنی بر نقض تعهـدات حقـوق بشـري وجـود دارد    

کـارگیري  آوري اطالعـات، بـه  مهمتـرین مسـأله در جمـع   . شـود آوري اطالعـات آغـاز مـی   جمع
هاي دستیابی بـه اطالعـات   روش. کندهاي دقیق است که صحت اطالعات را تضمین میتکنیک

شــهود و دریافــت وقربانیــانبــامصــاحبهکســب اطــالع از افــراد مطلــع،نظرســنجی،: عبارتنــد از
(OHCHR, 2001: 99-108).شکایات

1. UN.Doc.E/RES/1996/31, 1996: 64-70.
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اگرچـه  :يهاي غیردولتی و نهادهاي ملی حقوق بشـر همکاري با سازمان.3-1-3
المللی محـدودتر  هاي غیردولتی بینهاي ملی غیردولتی در مقایسه با سازمانحوزه فعالیت سازمان

و تهیه و انتشارگزارش از وضعیت داخلی، عامـل مهمـی در   آوريها در جمعالش آناست، اما ت
تـوان گفـت   از همـین رو، مـی  . المللی نسبت به یک کشور خـاص اسـت  جلب توجه نهادهاي بین

المللـی بـه وضـعیت حقـوق     هاي ملی غیردولتی نقش مهمی در افزایش توجـه بـین  حضور سازمان
.(Meernik, 2012: 237)هاي نظارتی این نهادها داردرنامهبشر در یک کشور و ورود آن به ب

توان بـه  پردازند میاز دیگر نهادهایی که در سطح ملی براي ارتقاي حقوق بشر به فعالیت می
قـانون برمبنـاي هـا دولـت «اي اسـت کـه   نهاد ملـی مؤسسـه  . اشاره کرد1نهادهاي ملی حقوق بشر

اتکـاء بـر سـازوکارهاي   کننـد تـا بـا   مـی آنتأسـیس بهتمبادرقانون عادياجرايدریااساسی
ایـن  ). 33: 1382هاشـمی،  (»آیـد فراهمآنازحمایتوبشرحقوقارتقايبرايزمینهمشخص،

هـاي ارگـان ازمسـتقل هـا کمیسیون. شودنهادها، گاه به صورت کمیسیون حقوق بشر تشکیل می
مـنظم طـور بـه صـالحی، مقـام هـر یـا مققنهقوهبهتااست الزم باشدممکندیگرندگرچهدولتی

است که مأمور رسیدگی به شکایات مـردم  2»دادآور«شکل دیگري از این نهادها . گزارش دهند
(OHCHR, 1995: 46-62).علیه دولت است

هرگونه فعالیتی که به منظـور دسـت یـافتن بـه جزئیـات و اطالعـات       :یابیحقیقت.4-1-3
. شـود پـذیرد، اطـالق مـی   وط به یک مسأله یا وضعیت مورد اختالف صـورت مـی  دست اول مرب

هایی در کشورهاي مورد نظر که اطالعاتی مبنـی بـر نقـض    یاب، در مکانهیأت یا مأمور حقیقت
هاي الزم حقوق بشر از آن در اختیار دارد، حاضر شده و اقدام به جمع آوري اطالعات و بررسی

.(OHCHR, 2015: 33-65)نمایند یاب ارائه میا به مرجع حقیقتکنند و گزارشی از آن رمی

هاي غیردولتی و نظام نظارتی مبتنی بر معاهدات حقوق بشريسازمان. 2-3
بینـی  معاهدات حقوق بشري، براي تضـمین حسـن اجـراي مفـاد خـود، نهـادي نـاظر را پـیش        

در خصـوص عمـل بـه    هـاي عضـو  اند که این نهاد رکن اصلی نظـارت بـر عملکـرد دولـت    کرده
هــاي تعــامالت میــان ایــن ارکــان وســازمان. شــودتعهــدات منبعــث از آن معاهــده محســوب مــی

:کنیمدر ادامه بررسی میغیردولتی حقوق بشري را
المللـی حقـوق مـدنی و    میثـاق بـین  28این کمیته بـه موجـب مـاده    :کمیته حقوق بشر.3- 2- 1

هاي غیردولتی سکوت کـرده، امـا کمیتـه    شارکت سازماناگرچه میثاق در رابطه با م. سیاسی ایجاد شد
مقـارن بـا درخواسـت    . هـا بـه وجـود آورده اسـت    کـاري بـراي همکـاري ایـن سـازمان     به تدریج آیین

1. National Human Rights Institution.
2. Ombudsman.
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هاي غیردولتی فعال در زمینه حقوق مـدنی و سیاسـی   گزارش از یک دولت، دبیرخانه کمیته از سازمان
رابطه با کشور مـورد نظـر در اختیـار دارنـد و همچنـین      کند تا هرگونه اطالعاتی که در درخواست می

تواننـد همگـام   هـاي غیردولتـی مـی   سـازمان . هاي پیشنهادي خـود را بـه دبیرخانـه ارجـاع دهنـد     پرسش
هـاي شـفاهی در   هـا ارائـه بیانیـه   دیگـر ابـزار ایـن سـازمان    . هاي موازي صادر کننـد باکشورها، گزارش

هـا قادرنـد نکـات انتقـادي منـدرج      ی آن، این سازمانجلسات رسیدگی به گزارش کشورهاست که ط
هاي موازي خود را تبیـین کـرده و چنانچـه اطالعـات جدیـدي ازکشـور مـوردنظر کسـب         درگزارش

براي رسـیدگی بـه گـزارش    2015توان به جلسه نوامبر براي نمونه می. کردند، باکمیته در میان گذارند
گزارش این دولـت، نهـاد ملـی اتریشـی افـراد معلـول و       مقارن با رسیدگی به. اتریش اشاره کرددولت

اي، از دولت مذکور خواستند تا اقدامات خود را بـراي تضـمین اجـراي    نهاد اروپایی معلولین، طی نامه
کنـد بـراي اجـراي    قوانین این کشور انتقاد کردند که مقرر مـی در میثاق شرح دهد و ازحقوق مندرج

متعاقـب آن، کمیتـه حقـوق بشـر نیـز      1.نون ملی تهیه و تصـویب شـود  تعهدات، مفادآن باید در قالب قا
دولـت اتـریش بایـد تضـمین کنـد کـه تمـامی حقـوق میثـاق را بـه           «هاي خود اشاره کردکـه  درتوصیه

2.»اندمقررات داخلی وارد کرده و قضات و مقامات اجرایی، آموزش الزم براي اجراي میثاق را دیده

شوراي اقتصـادي و اجتمـاعی طـی    :جتماعی و فرهنگیکمیته حقوق اقتصادي، ا.3- 2- 2
نحــوه مشــارکت . کمیتــه حقــوق اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی را ایجــاد کــرد 17/1985قطعنامــه 

تواننـد  ها مـی آن. هاي غیردولتی در این کمیته مشابه با وضعیت آنان در کمیته حقوق بشر استسازمان
هـاي  ود را دراختیارکمیته قرار دهند و در نشسـت در زمان دریافت گزارش از یک کشور اطالعات خ

ها ضمن ارائـه اطالعـات، بـه صـورت مسـتقیم یـا از       کاري و حین بررسی اولیه گزارشمقدماتی گروه
هـاي  طریق ارائه بیانیه کتبی به دبیرخانه یا ازطریق بیانیه شفاهی در جلسه، مسائل مورد اهتمـام و پرسـش  

هاي ویژه بررسی گـزارش ضـمن   هاي غیردولتی در نشستسازمان. دخود را در اختیار کمیته قرار دهن
بـراي  (OHCHR, 2010: 60-67).تواننـد گـزارش مـوازي تهیـه نماینـد      صدور بیانیه شفاهی یا کتبی، می

2015کـاري بـراي بررسـی گـزارش دولـت عـراق در مـارس        توان به نشست مقدماتی گروهنمونه می
عــراق در زمینــه حمایــت و آمــوزش کودکــان در دســتور اشــاره کــرد کــه بررســی اقــدامات دولــت 

هاي بـدنی کودکـان، ضـمن ارائـه     نهاد جهانی براي پایان بخشیدن به مجازات. کاري قرار داشتگروه
ها در قوانین عراق اشاره کرد و خواستار توجه کمیتـه بـه ایـن    گزارشی، به عدم ممنوعیت این مجازات

3.مسأله شد

1. Joint Submission of the Austrian National Council of Disabled Persons and the
European Disability Forum to UN Human Rights Committee, 2015: 1-2.
2. CCPR/C/SR.3225, 2015: 6.
3. Global Initiative to end all Corporal Punishment of Children, 2015.
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کنوانسـیون منـع شـکنجه و دیگـر     17این نهـاد، طبـق مـاده    :کمیته منع شکنجه.3-2-3
هـاي بـی رحمانـه، غیرانسـانی و مـوهن، بـه منظـور نظـارت بـر حسـن اجـراي            رفتارها یا مجازات

کنوانسـیون، بـه کمیتـه اجـازه بررسـی هرگونـه       20مـاده  1بنـد  . مقررات ایـن سـند تشـکیل شـد    
یردولتــی درمــورد وجــود شــکنجه المللــی غهــاي بــیناطالعــات دریــافتی از اشــخاص و ســازمان

البته این امر منوط به آن است که دولـت مربوطـه از قبـل    . درکشورهاي عضو را اعطا کرده است
هـاي  سـازمان 1.صالحیت کمیته را براي رسیدگی به این مکاتبات و اطالعات به رسمیت بشناسـد 

یـا درخـالل آن بـه    توانند اطالعات یـا گـزارش مـوردنظر را قبـل از نشسـت کمیتـه       غیردولتی می
تواننـد درحـین نشسـت کمیتـه بـراي بررسـی       هـا همچنـین مـی   آن. دبیرخانه ملل متحد ارائه کنند

درهنگـام تحقیقـات محرمانـه    . هاي خود را بیـان کننـد  گزارش دولت، به صورت شفاهی دیدگاه
فـاحش  یافتـه و  توانند اطالعات خود مبنی بـر نقـض سـازمان   هاي غیردولتی میکمیته نیز، سازمان

بـراي مثـال، سـازمان    (OHCHR, 2010: 63-67).کنوانسیون منع شکنجه را به دبیرخانه ارائه دهنـد 
بان حقوق بشر، پیش از برگزاري جلسـه بررسـی گـزارش دولـت آذربایجـان در کمیتـه، در       دیده

کتبی، تعدادي از قربانیان نقض کنوانسیون را معرفـی کـرد و رسـیدگی بـه     طی بیانیه2015اکتبر 
.(Human Rights Watch, 2015: 2-6)کایات این افراد را ازکمیته خواستار شد ش

کنوانسـیون حقـوق کـودك ایجـاد     43این نهاد بنابر مـاده  :کمیته حقوق کودك.4-2-3
ایـن کنوانسـیون بـه کمیتـه حقـوق کـودك اجـازه داده اسـت از مؤسسـات          45مـاده  . شده است

دار دعـوت نمایـد تـا مشـاوره و     رکان صـالحیت تخصصی، صندوق کودکان ملل متحد و دیگر ا
مشـارکت  2.نظر کارشناسـی خـود را در زمینـه اجـراي کنوانسـیون در اختیـار کمیتـه قـرار دهنـد         

در ایـن مـاده ممکـن    » صالحیتدارارکاندیگر«هاي غیردولتی باکمیته، با توجه به عبارت سازمان
طـی ایـن   . مقدماتی کمیته حضور یابنـد هاي توانند در نشستهاي غیردولتی میسازمان. گرددمی

هـا حـق   البته این سازمان. گیردها فرصتی براي گفتگوي سازنده تعلق میها، به این سازماننشست
هـا  توانند به عنوان ناظر در ایـن نشسـت  ارائه بیانیه شفاهی در نشست اصلی کمیته را ندارند اما می

که به منظور گفتگوي عمومی در مورد یـک  هاي عمومی کمیتهعالوه در نشستبه. حضور یابند
گـردد، نماینـدگان   برگـزار مـی  ماده خاص یا یک حق مشخص از حقوق مصرح در کنوانسـیون 

کننـد  مشارکت کـرده و توضـیحات کتبـی خـود را ارائـه مـی      المللی و غیردولتیهاي بینسازمان
.(OHCHR, 2010: 67-80)ق بشـر ترکمنسـتان   توان بـه گـزارش مـوازي نهـاد حقـو     براي مثال می

در ایـن  .ایـن دولـت، بـه کمیتـه ارائـه شـد      2015اشاره کرد که همزمان با بررسی گـزارش سـال   

1. Convention. (Against Torture, 1984: 17-22.
2. Convention on Rights of the Child, 1989, 43- 45.
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گزارش به لزوم ارتقاي کیفیت آمـوزش، کـاهش فسـاد در سیسـتم آمـوزش و پـرورش و بهبـود        
وضــع مــدارس اشــاره شــده بــود و متعاقــب آن، کمیتــه نیــز در گــزارش نهــایی خــود بــه دولــت  

وصیه کرد تا با آموزش به معلمان و بازنگري در محتـواي دروس، کیفیـت آمـوزش    ترکمنستان ت
1.را افزایش دهد

با هـدف نظـارت   1970این کمیته در سال :کمیته محو اشکال تبعیض نژادي.5-2-3
بر اجراي کنوانسیون امحاي کلیه اشکال تبعیض نژادي تشکیل شده و در مقایسه با سایر نهادهاي 

هـاي غیردولتـی   ات حقوق بشري، محدودترین مقررات را براي مشـارکت سـازمان  ناظر بر معاهد
هاي غیردولتـی را تنهـا   دهد اطالعات سازمانکنوانسیون، به کمیته اجازه می75ماده . درنظر دارد

تواننـد  هاي غیردولتـی همچنـین مـی   سازمان2.بپذیرد) نسبت به یک عضو کمیته(در سطح فردي 
توانند در جلسات به عنوان ناظر حضور یابند؛ با ها مید و نمایندگان سازمانبیانیه کتبی صادر کنن

-اعم از مقدماتی و ویـژه -ها هاي غیردولتی از حق ارائه بیانیه شفاهی در نشستاین حال سازمان
العاده از دیگر اختیارات خـاص ایـن کمیتـه اسـت کـه      هشدار قبلی یا آیین فوق. برخوردار نیستند

توانــد پــیش از رخــداد یــک مخاصــمه مســلحانه یــا در حــین آن، بــراي کمیتــه مــیبراســاس آن،
در این زمینه نیز امکان مشارکت و . جلوگیري از نقض کنوانسیون به دولت ذي ربط هشدار دهد

بـراي  (OHCHR, 2010: 74).هاي غیردولتی درنظر گرفتـه شـده اسـت   رسانی براي سازماناطالع
ل در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایاالت متحـده آمریکـا،   الملنمونه، سازمان عفو بین

بر اساس ایـن  . به عدم ممنوعیت اعمال معیارهاي نژادي در شناسایی و دستگیري افراد اشاره کرد
شـده  ها مظنونگزارش، در آمریکا نیروهاي پلیس به افراد به دلیل نژاد، زبان یا مذهب خاص آن

(Amnesty International, 2014: 15-17)..کننـد هـا آنـان را تعقیـب مـی    و به صرف ایـن ویژگـی  

از ایـن دولـت خواسـت تـا قـانونی را      2014متعاقب گزارش فوق، کمیته در گزارش نهایی سـال  
االجرا کند که به طورخاص مقامات اجرایی را از تعقیب افراد به دلیل نـژاد خاصشـان   تهیه و الزم

3نع کنندم

بـه موجـب مـاده    1982ایـن کمیتـه در سـال    :کمیته منع تبعیض علیـه زنـان  .6-2-3
هـاي  زمینه مشارکت سـازمان . کنوانسیون محو همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان، تشکیل شد17

هاي مقدماتی و اصـلی  توانند در نشستها میغیردولتی در این کمیته به نسبت گسترده است؛ آن
کنند، تقاضاي تحقیقـات محرمانـه کننـد، بیانیـه شـفاهی و کتبـی ارائـه دهنـد و از         کمیته شرکت 

اي کتبـی کـه در   الملل طی بیانیهبراي نمونه، سازمان عفو بین. فرآیند شکایت فردي استفاده کنند
1. CRC/C/TKM/CO/2-4, 2015: 55.
2. Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, 1966, 75.
3. CERD/C/USA/CO/7-9, 2014: 8.
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تهیه کـرد، بـه مسـأله خشـونت علیـه زنـان از       2014حین رسیدگی به گزارش دولت هند در سال 
ر این کشور اشاره کرد که مقامات پلیس از مداخلـه و دریافـت شـکایات در    جانب برخی اقوام د

کمیتـه نیـز درگـزارش خـود بـه ایـن دولـت        (OHCHR, 2010: 60-67).این زمینه امتناع ورزیدند
توصیه کرد تا ضمن تصویب قوانین، عملکرد پلیس در رسیدگی به موارد خشـونت را ارتقـا داده   

1.ه با این وضعیت براي نیروهاي پلیس تهیه کندهایی براي مقابلو دستورالعمل

ایـن کمیتـه بـر    :کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خـانواده آنـان  .7-2-3
حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنـان، ایجـاد   کنوانسیون72اساس ماده 

ي غیردولتـی را فـراهم کـرده    هـا این کنوانسیون زمینه مشارکت سازمان74ماده 4بند . شده است
هاي غیردولتی درخواست کند تا در زمینه مسائل مورد نظـر ایـن   تواند از سازمانکمیته می.است

تواننـد در  هـا همچنـین مـی   آن. کنوانسیون، اطالعات خـود را کتبـاً در اختیـار کمیتـه قـرار دهنـد      
بـراي  . قربانیـان طـرح کننـد   جلسات به عنوان ناظر حضور یافته و شکایات فردي به نماینـدگی از  

هاي تجاري فیلیپین هاي غیردولتی و اتحادیهتوان به اطالعات ارائه شده از جانب سازمانمثال می
در ایـن اطالعـات، ضـمن اشـاره بـه افـزایش تعـدادکارگران        . اشاره کرد2014به کمیته در سال 

اقـدامات قـانونی صـورت    مهاجر به این کشور، درخواست شده بود تـا از دولـت فیلیپـین دربـاره     
کمیته نیز در گزارش نهایی خود بـه دولـت فیلیپـین    2.گرفته جهت اجراي کنوانسیون تحقیق شود

توصیه کرد تا حقوق مندرج در این کنوانسیون را به تمامی مقامات اجرایـی، آمـوزش داده و بـه    
3.عالوه با تخلفات برخورد کند

المللیاجع قضایی و کیفري بینهاي غیردولتی حقوق بشري و مرسازمان.3- 3
. کننـد المللـی ایفـا مـی   المللی، نقش مهمی در تضمین و اجراي قواعـد بـین  مراجع قضایی بین

ــا مراجــع قضــایی در انجــام صــحیح    مشــارکت ســازمان ــه منظــور همکــاري ب هــاي غیردولتــی ب
دوسـت  .فـراهم کـرده اسـت   4»دادگـاه دوسـت «شان، زمینه را براي ایجاد نهـادي بـه نـام    وظایف

اي التین است و به نهادي اشاره دارد که خود طرف دعوا نیسـت بلکـه اطالعـات و    دادگاه، واژه
شود تا به او اجـازه ارائـه ایـن    هایی در رابطه با مسأله در اختیار دارد و از دادگاه تقاضا میدیدگاه

مـومی یـا   این نهاد، ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی، ع. اطالعات تکمیلی را اعطا کند
هـاي  در این قسمت به تعامالت میان سـازمان ). 156: 1387آبادي، رمضانی قوام(خصوصی باشد 

.پردازیمالمللی میغیردولتی با نهادهاي قضایی بین
1. CEDAW/C/IND/CO/4-5, 2014: 11.
2. Philippine NGOs-Trade Unions Submission of Information, 2014: 1.
3. CMW/C/PHL/CO/2, 2014: 25.
4. Amicus Curiae.
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المللی دادگستريدیوان بین.3- 1-3
از نقطه . نسبت به نهاد دوست دادگاه داردايالمللی دادگستري، نگرش سختگیرانهدیوان بین

تواننـد طـرفین دعـوا    ها میکند که تنها دولتاساسنامه تصریح می34نظر صالحیت ترافعی، ماده 
شـده از  البته بنـد دو ایـن مـاده، بـه دیـوان اجـازه داده تـا در مـورد دعـاوي بیـان          . نزد دیوان باشند

المللـی  هـاي بـین  سـازمان «عبـارت  . درخواسـت اطالعـات کنـد   » المللی عمـومی هاي بینسازمان«
هـاي ترافعـی   هاي غیردولتی در رسـیدگی تواند مبناي مناسبی براي مشارکت سازمانمی» مومیع

» عمـومی «آیین دادرسـی دیـوان بـه صـراحت بـر داللـت واژه       69دیوان باشد، اما بند پایانی ماده 
در ). 426: 1382قاسـمی،  (الـدولی اشـاره دارد   هـاي بـین  اساسنامه، به سازمان34مذکور در ماده 

از دیوان درخواست کرد تا بتوانـد در  1المللی حقوق بشر، جامعه بین1950ارتباط، در سال همین 
اطالعاتی را درباره قضیه حقوق پناهندگی میان کلمبیا و پرو در اختیار دیـوان  34چارچوب ماده 

مـاده  «گونه استدالل کـرد کـه   این تقاضا مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت و دیوان این. قرار دهد
تـوان یـک   المللی حقوق بشـر را نمـی  شود چراکه جامعه بیناساسنامه در این مورد اعمال نمی34

هـاي غیردولتـی را   بنـابراین دیـوان، سـازمان   2.»دانسـت 34المللی عمومی مطابق ماده سازمان بین
هـاي ترافعـی   ها از امکان مشـارکت در رسـیدگی  ندانسته و تا امروز، این سازمان34مشمول ماده 

.اندیوان برخوردار نشدهد
هـاي غیردولتـی در قضـایاي    المللی دادگستري در رابطـه بـا تقاضـاي مشـارکت سـازمان     دیوان بین

بـراي مثـال در قضـیه مشـورتی مربـوط بـه وضـعیت        . مشورتی با مسامحه بیشتري برخورد کرده اسـت 
- ازمان غیردولتـی ، دیـوان بـراي اولـین بـار بـه یـک سـ       1950المللی آفریقاي جنوب غربی درسال بین

اجازه داد تا اطالعات خود را به صورت مکتـوب در اختیـار ایـن مرجـع     - المللی حقوق بشرجامعه بین
اگرچه به دلیـل انقضـاي مهلـت قـانونی ثبـت ایـن اطالعـات، دیـوان از پـذیرش آن          . قضایی قرار دهد
سـازمان غیردولتـی   تا به امروز در هیچ مورد دیگري دیـوان چنـین اجـازه اي بـه یـک     . خودداري کرد

نیـز تعـدادي از   1996هـاي اتمـی در سـال    در قضیه مشورتی مشروعیت اسـتفاده از سـالح  . نداده است
هاي غیردولتی بدون کسب مجوز از دیوان اطالعاتی در اختیار این مرجـع قـرار دادندکـه البتـه     سازمان

,Bavishi).این اطالعات مورد پذیرش دیوان نبوده و در پرونده درج نشد 2012: 6)

اي حقوق بشريهاي غیردولتی در مراجع قضایی منطقهمشارکت سازمان.2-3-3
دیوان اروپایی حقوق بشر*

1959کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یک کمیسیون و متعاقـب آن در سـال   19به موجب ماده 
1. The International League for Human Rights
2. Robert Delson’s letter in Asylum Case, ICJ Pleadings, Part II, 1950: 227-228.
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رسـیدگی  هـاي عضـو و   دادگاه اروپایی حقوق بشر براي نظارت بر اجراي کنوانسیون توسط دولت
هر پرونده، ابتدا براي رسیدگی مقدماتی بـه کمیسـیون اروپـایی حقـوق بشـر      . به شکایات ایجاد شد

امـا بـا   شـد؛ ارسال و پس از طی این مرحله درصورت تأییـد ایـن کمیسـیون بـه دادگـاه ارجـاع مـی       
افزایش تعداد اعضاي کنوانسیون و باال رفتن تعداد متقاضـیان، مـدت زمـان رسـیدگی بـه شـکایات      

تهیـه  1998را در سال 11هاي عضو شوراي اروپا پروتکل شماره طوالنی شد؛ به همین علت دولت
اي نظارت بر حسن اجـراي ایـن کنوانسـیون    االجرا شدن این سند، سیستم دو مرحلهکردند و با الزم

).110- 106: 1382طباطبائی، (اي نزد دیوان تبدیل شد به رسیدگی تک مرحله
هـاي  هاي غیردولتی و گـروه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، افراد، سازمان34به موجب ماده 

توانند مستقیم در دادگاه طرح شکایت کنند؛ البته خواهـان، بایـد مـدعی نقـض یکـی از      افراد می
هـاي  به عالوه، سازمان. باشد» نسبت به خود«هاي عضو حقوق مندرج درکنوانسیون توسط دولت

تـوان بـه شـکایت    براي مثال مـی . دگی افراد را در دادگاه برعهده گیرندتوانند نماینغیردولتی می
این سـازمان  . اشاره کرد2014یک سازمان غیردولتی، علیه رومانی در سال 1مرکز منابع حقوقی،

غیردولتی متعاقب مرگ یکی از معلولین در آسایشگاه دولتی، شکایتی به نماینـدگی از وي علیـه   
وپایی حقـوق بشـر مطـرح کـرد و مـدعی شـد کـه اقـدامات نامناسـب          دولت رومانی در دیوان ار

دیـوان نیـز مقـرر    . مأمورین دولتی در این آسایشگاه سبب سلب حق حیات از این فردشـده اسـت  
با توجه به وضعیت خاص این پرونده و عدم امکان طرح دعوا از جانب شـخص خواهـان،   «: کرد

»ماینـدگی از متـوفی قابـل پـذیرش اسـت     بـه ن 2به دلیل فـوت وي، دعـواي مرکـز منـابع حقـوقی     
(ECHR47848/08, 2014: 112).

دیوان آمریکایی حقوق بشر*
سیستم آمریکایی حقوق بشر از دو نهادکمیسیون آمریکایی حقوق بشـر و دیـوان آمریکـایی    

کنوانسـیون آمریکـایی حقـوق بشـر، هـر فـرد       44بـه تصـریح مـاده    . حقوق بشرتشکیل شده است
به 3غیردولتی که به شکل قانونی در یک یا چندکشور عضو سازمان آمریکایییاگروه یا سازمان

توانــد درخواســتی مشــتمل بــرنقض یــا عــدم انجــام تعهــدات ناشــی  رســمیت شــناخته شــده، مــی
تواننـد در  هاي غیردولتی میسازمان. ازکنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را به کمیسیون ارائه کند

کنوانسیون، خواه نسبت به خود یـا بـه نماینـدگی از قربانیـان     صورت نقض حقوق مندرج در این 

1. Center of Legal Resources.
در بخارست رومانی براي ارائه خدمات حقوقی به طور خاص در جهت 1998یک سازمان غیردولتی است که از سال . 2

.مراجعه شودwww.crj.roبراي اطالعات بیشتر به سایت . ترویج و ارتقاي حقوق بشر تشکیل شده است
3. Organization of Amrican States (OAS).
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هـاي  هـاي غیردولتـی در اکثـر رسـیدگی    به عـالوه، هـم اکنـون سـازمان    . شکایاتی را مطرح کنند
بـراي نمونـه   (Mayer, 2011: 918-920).کننـد کمیسیون به عنـوان دوسـت دادگـاه مشـارکت مـی     

در رسیدگی بـه وضـعیت افـراد محـروم از     1للالمتوان به مشارکت مرکز عدالت و حقوق بینمی
ــه 2المللــی حقــوق بشــر، فدراســیون بــین2015آزادي در الســالوادور در مــارس  ، در رســیدگی ب

ــر   ــان در برزیــل، در اکتب ــه بومی ــه آزادي مــدنی  2015گــزارش خشــونت علی ــین اتحادی و همچن
ناهنـده در ایـاالت   هـاي مهـاجر و پ  ، در رسیدگی به گزارش وضعیت کودکان و خانواده3آمریکا

.اشاره کرد2014متحده آمریکا، در اکتبر 
دیــوان آمریکــایی حقــوق بشــر، نهــادي قضــایی و مســتقل اســت کــه بــر اســاس کنوانســیون  
آمریکایی حقوق بشر، با هدف تفسـیر و اجـراي مفـاد مقـررات منـدرج در کنوانسـیون مزبـور و        

شـناخته شـده در آن در سـال    هـاي بـه رسـمیت   رسیدگی به موارد ادعایی نقـض حقـوق وآزادي  
هاي عضوکنوانسـیون آمریکـایی   تنهاکمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دولت4.تشکیل شد1979

هـاي غیردولتـی،   سـازمان . توانند در دیوان آمریکایی حقوق بشر طرح شکایت کنندهستندکه می
5.چنان که گفته شد باید شکایات خود را نزد کمیسیون مطرح کنندآن

آفریقایی حقوق بشر و مردمدیوان*
سیستم آفریقایی حقوق بشر نیز از یک ساختار دوگانه متشکل از کمیسیون و دادگاه تشـکیل  

منشـور  30بـر اسـاس مـاده    1987کمیسیون آفریقـایی حقـوق بشـر و مـردم، در سـال      . شده است
بـاً بـه موجـب    دیوان آفریقایی حقوق بشـر، متعاق . آفریقایی حقوق بشر، فعالیت خود را آغاز کرد

شـکایات نقـض حقـوق    . االجراشد، تشکیل شـد الزم2004پروتکل منشور آفریقایی که در سال 
مندرج در منشور، درصورت رعایت شروطی، نظیر طی شـدن مراحـل رسـیدگی داخلـی و عـدم      

هر فرد و نهادي از . شودحصول نتیجه، با موافقت اکثر اعضاي کمیسیون، در این نهاد بررسی می
توانند درصورت نقض منشور نسبت به خود یا بـه جـاي قربانیـان    هاي غیردولتی میزمانجمله سا

توان به شـکایت شـبکه   براي نمونه می. درکمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم طرح دعوا کنند
علیـه  2007سازمان غیردولتی حقوق بشر زیمبابوه بـه نماینـدگی از نیکسـون نیکـادزینو در سـال      

این سازمان غیردولتی، دولـت زیمبـابوه را بـه نقـض حـق حیـات،       . ه اشاره کردجمهوري زیمبابو
البته کمیسیون به دلیل عدم مراجعه اولیه بـه  . بازداشت غیرقانونی و شکنجه فرد مذکور متهم نمود

1 . www.cejil.org.
2 . www.fidh.org.
3 . www.aclu.org.
4. American Convention on Human Rights, 1969: 62(3).
5. American Convention on Human Rights, 1969: 61.
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همچنـین وکـالي مـدافع حقـوق بشـر،      1.مراجع داخلی براي جبران خسارت، این دعوا را ردکرد
، مـدعی شـدندکه، دولـت سـوازیلند حـق دادرسـی عادالنـه، آزادي        2012طی شکایتی در سـال  

اجتماعات، آزادي مشارکت در دولت و حق تعیین سرنوشت را نسـبت بـه اعضـاي ایـن گـروه و      
درنهایت کمیسیون به دلیل عدم طرح شـکایت در مـدت زمـان    . مردم سوازیلند نقض کرده است

2.مقرر، دعواي طرح شده را نپذیرفت

هـاي  سـازمان . المللی، حق رجوع به دیوان را دارنـد هاي بینها وسازماندولتتنهاکمیسیون، 
بـه موجـب بنـد سـه مـاده پـنج پروتکـل،        -1: توانند به دیوان مراجعه کنندکهغیردولتی زمانی می

، دولـت خوانـده   34مطابق بند شـش مـاده   -2ها موقعیت ناظر اعطا کرده باشد و کمیسیون به آن
هـاي غیردولتـی صـادر    پذیرش صالحیت دیوان براي قبـول شـکایات سـازمان   اي مبنی بر اعالمیه

ــد ــه  3.کن ــین اعالمی ــدان چن ــورت فق ــاع    در ص ــازمان امتن ــت س ــذیرش درخواس ــوان از پ اي، دی
(Mayer, 2011: 120-122).کندمی

المللی کیفريدیوان بین.3-3-3
یفري را بـراي شـروع   المللی کاساسنامه رم، امکان ارجاع وضعیت تحت صالحیت دیوان بین

هاي غیردولتی اعطا نکـرده اسـت؛ بـا ایـن وجـود مرحلـه تحقیقـات        رسیدگی، مستقیم به سازمان
اساسـنامه  53طبـق مـاده   . گـذارد هـا مـی  فرصت مناسبی را براي مشارکت در اختیار ایـن سـازمان  

ســتان از داداساســنامه،15مــاده .دیــوان، مســئولیت انجــام تحقیقــات را برعهــده دادســتان اســت 
هـاي  المللی و البتـه سـازمان  هاي بینهاي سازمان ملل متحد، سازمانها، ارگانخواهد از دولتمی

کـرده و حتـی در   دانـد، درخواسـت اطالعـات   غیردولتی یا هر منبـع دیگرکـه خـود مناسـب مـی     
به عالوه، مـاده  (Durham, 2004: 174).ها را درخواست کنددادگاه، شهادت کتبی یا شفاهی آن

هاي غیردولتی اجازه داده تا در هـر موضـوع و مرحلـه    قواعدآیین دادرسی دیوان، به سازمان103
بنـابراین ایـن   از رسیدگی براي حضور در دیوان، درخواست خود را به شعبه دیوان تقدیم کننـد؛ 

ن ایـ . توانند در قالب یادداشتی، تجزیه و تحلیل حقوقی خود را به دیوان ارائـه کننـد  ها میسازمان
یادداشـت در مـورد   . یادداشت باید ازجانب سازمانی که داراي منفعت در قضیه است ارائـه شـود  

همکاري بـه عنـوان دوسـت دادگـاه، بـه رئـیس یکـی از شـعب دادسـتانی ارائـه شـده و طـی آن             
). 435: 1392قاسـمی،  (شـود  پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی حل موضوع به دادگاه مطـرح مـی  

1. ACHPR.Communication 340/07, 2007.
2. ACHPR.Communication 414/12, 2012.

اي تنها هفت دولت بورکینافاسو، مالی، روآندا، تانزانیا، غنا، ماالوي و ساحل عاج چنین اعالمیه،1394دي ماه 25تا تاریخ . 3
.اندرا صادر کرده
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خواستار ارائه اطالعاتی 103، با استناد به ماده 1سه عدالت جنسیتی براي زنان، موس2009در سال 
2.به دادستان شد

هـاي  هـاي تخصصـی وکارشناسـی سـازمان    اساسنامه دیوان همچنین امکان استفاده از کمـک 
به دیوان اجازه داده تا در وضـعیت اسـتثنائی، اسـتفاده از    44ماده . غیردولتی را فراهم کرده است

هـاي غیردولتـی بـه    المللی یـا سـازمان  هاي بینهاي عضو، سازمانکارشناسانی که دولتتخصص
تواننـد  آنان می. دهند را بپذیردهدف یاري رساندن درکار هریک از نهادهاي دادگاه پیشنهاد می

آیـین دادرسـی و   89مـاده  (با رضایت قربانی جنایت، به نیابت از وي در دادرسی شـرکت کننـد   
).ادله

المللی حقوق بشري و هدایت افکار عمومیهاي غیردولتی بینزمانسا.4
افکار عمومی به معنـاي اعتقـادات و افکـار گروهـی از افـراد اجتمـاع در یـک دوره زمـانی،         

مشخصه مهم ایـن نگـرش، عمـومی بـودن آن یعنـی آشـکار       .نسبت به یک موضوع خاص است
براي اینکـه افکـار عمـومی    . ر گرفتن استبودن براي سایرین و یا حداقل مورد توجه دیگران قرا

در ایـن  . هاي دولت گذارد باید همواره به اطالعات دسترسـی یابـد  بتواند تأثیر الزم را بر سیاست
. توانند در دو سطح به شرح ذیل، این اطالعات را در اختیار جامعه بگذارنـد ها میمرحله، سازمان

ها به موجب اسـناد  لبته نسبت به تعهدات دولتسازي مردم نسبت به حقوقشان و اسطح اول، آگاه
هـاي  در مرحلـه بعـد، سـازمان   . حقوق بشري است؛ این مرحله همان آمـوزش حقـوق بشـر اسـت    

ها به حقوق بشـر نظـارت کـرده و    غیردولتی با ابزاري که در اختیار دارند به میزان پایبندي دولت
هـاي نـاقض   بـه سـمت انتقـاد از دولـت    بدین ترتیب افکار عمومی . کنندموارد نقض را منتشر می

).168: 1378سیمبر، (شوند ها تبدیل میحقوق بشر هدایت شده و به اهرم فشاري بر این دولت
شامل یادگیري و تمرین حقوق بشـر اسـت کـه بـه منظـور ایجـاد       :آموزش حقوق بشر.4- 1

ایی بـا  هاي حقوق بشري، توسـعه و تقویـت رعایـت حقـوق بشـر و آشـن      آگاهی درخصوص ارزش
نـواب  (سازوکارهاي تضمینی جهت برخورد با مـوارد نقـض، التـزام و اجبـار بـه رعایـت آن اسـت        

المللی غیردولتی، در دو بخش رسمی و غیررسمی بـه آمـوزش   هاي بینسازمان). 4: 1386دانشمند، 
هـا بـراي   فعالیت در حوزه آمـوزش رسـمی بیشـتر شـامل مـذاکره بـا دولـت       . پردازندحقوق بشر می

ها و آموزش نیروهـاي پلـیس و   ین ورود آموزش حقوق بشر به برنامه درسی مدارس و دانشگاهتضم
هـاي  تهیـه برنامـه  : آموزش حقوق بشر در بخش غیررسـمی، شـامل  . نظامی و خدمات عمومی است

هـاي محلـی، زنـان و فعـاالن حقـوق      گروهنگاران، پزشکان،هایی نظیر روزنامهآموزشی براي شبکه
1. Women's Initiatives for Gender Justice
2. ICC-01/05-01/08-466, 2009.
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هـاي غیردولتـی   رخـی کشـورها در صـورت فـراهم بـودن شـرایط، اعضـاي سـازمان        در ب. بشر است
همکـاري نزدیکــی بـا وزارت آمــوزش یـا مقامــات عـالی پلــیس دارنـد و در جهــت تهیـه محتــواي       

(Amnesty International, 2002: 32).کنندها کمک میهاي آموزش حقوق بشر به آنبرنامه

هـاي غیردولتـی؛ روش  لی مـورد اسـتفاده سـازمان   یکی از ابزارهاي اص:رسانیاطالع.2-4
هـا و  در این روش، سازمان مربوطه با تمرکز بـر فعالیـت  . هاستدولت1»شرمسارکردن-نام بردن«

هاي صورت گرفتـه توسـط ایـن دولـت، تـالش      هاي دولت موردنظر و آشکار کردن نقضبرنامه
ل فشـار بـر دولـت مـذکور فـراهم      المللی زمینـه را بـراي اعمـا   کند چه در سطح ملی و چه بینمی

در واقع ارائه اطالعات درباره عملکـرد منفـی یـک دولـت درحـوزه حقـوق بشـر، مرحلـه         . آورد
هاي غیردولتـی  سازمان. شوندها آگاه میاصلی فرآیندي است که طی آن افراد از اقدامات دولت

هـا را بـه تـالش    آنکوشند تا از این طریق، مردم را از موارد نقض حقـوق بشـرآگاه سـاخته و   می
تواننـد از ایـن شـیوه    هاي غیردولتی مـی سازمان. ها ترغیب کنندبراي اعمال فشار سیاسی بردولت

بـدین ترتیـب، ممکـن اسـت یـک      . المللی بهره گیرنـد دهی افکارعمومی درسطح بینبراي شکل
ت تشـویق  دولت ثالث یا حتی مردم در نقاط دیگر جهان را به اعتراض نسبت به عملکرد این دول

هاي غیردولتـی  براي نمونه، امروزه یکی از مهمترین ابزار سازمان(Davis, 2012: 204-205).کنند
یافتـه بـراي   کمپین یک روش سازمان.ها هستندرسانی کمپینالمللی حقوق بشري براي اطالعبین

جهـت اعمـال   ها براي هدایت افکار عمومی درهاي غیردولتی از کمپینسازمان. ایجاد تغییر است
هـا، در افـزایش   همچنـین کمپـین  . گیرنـد هـا بهـره مـی   ها و پایان بخشیدن بـه نقـض  فشار بر دولت

(Amnesty International, 2002: 19).آگاهی عمومی از حقوق بشر و نقض آن تأثیر گذارند

عرصه حقوق بشرهاي غیردولتی بر هنجارسازي درنقش سازمان.5
حتـی  . یـک فرآینـد دولـت محـور اسـت     الملل، به ذات،بینفرآیند استانداردسازي درحقوق

هـاي  اي، سـازمان المللـی یـا منطقـه   ها در انعقادیک معاهده بـین اگر مشوق اولیه و محرك دولت
المللـی برعهـده   غیردولتی باشند، درنهایت مـذاکره، نگـارش، تصـویب و اجـراي معاهـدات بـین      

را پشت سرگذارد اما بـه دلیـل نرسـیدن بـه     شاید یک معاهده تمامی مراحل تدوین . هاستدولت
المللی دولتی نیز محفل مناسـبی  هاي بینسازمان. حدنصاب الزم، هرگز وارد مرحله اجرایی نشود

هـا فـراهم   هاي خـوبی بـراي گفتگـو و تعامـل میـان دولـت      ها فرصتاند؛ آنبراي استانداردسازي
هـا بـراي مـذاکره و    و دعـوت از دولـت  المللـی نویس معاهدات بینآورده و با تهیه و تدوین پیش

بـا  . کننـد المللی، جریان استانداردسازي در سطح جهانی را تسریع میهاي بینبرگزاري کنفرانس
1. Naming and Shaming” or “Naming and Blaming.
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انــد و هــا تشــکیل شــدهالمللــی از دولــتهــاي بــینایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســازمان 
.ها هستندها دولتگیرندگان اصلی در این سازمانتصمیم

هـاي  شـان و بـه موجـب اهـداف و برنامـه     اي غیردولتی از سوي دیگر، بنـابر تعریـف  هسازمان
هـا در برابـر تعـدي    ها حمایت از منافع افراد و نـه دولـت  هدف اولیه آن. محور نیستندخود، دولت

تر بـوده و  ها به عنوان فعاالن عرصه حقوق بشر، به قربانیان نزدیکآن. ها به حقوقشان استدولت
بـه عـالوه   . ها را شناسایی کننـد هاي اجرایی آنانند خألهاي موجود در قواعد و ضعفتوبهتر می

ایـن  . هـا در زمینـه مسـائل فنـی یـا عملکـرد دولتـی خـاص تخصـص دارنـد          برخی از این سازمان
هـا را بـه منبـع مـوثقی بـراي      انـد و تخصـص، آن  ها به عمق مسائل حقوق بشـري نزدیـک  سازمان

.هاي قواعد موجودتبدیل کرده استیابی کمبودها و ضعفدستیابی به اطالعات و ارز
بـه صـورت مسـتقیم یـا     هاي غیردولتی درجریـان هنجارسـازي،  به طورکلی مشارکت سازمان

کننـد بـراي یـک    هـا تـالش مـی   در مشارکت مستقیم، این سـازمان . پذیردغیرمستقیم صورت می
زنـی و  شـارکت بـر قـدرت چانـه    ایـن م . نتیجه موردنظر خاص خود با دولت مدنظر مذاکره کننـد 

مشارکت غیرمستقیم، به ایجاد یک مسـأله خـاص وسـازماندهی    . ها اتکا داردمذاکره این سازمان
و قـدرت  1»برجسته سازي«شود؛ در این صورت سازمان از قدرت آن ممکن میمباحث پیرامون

جریـان توسـعه   هـاي غیردولتـی کـه خواسـتار تـأثیر بـر      بـراي سـازمان  . گیردبهره می2»ساختاري«
ــین  ــاي ب ــد        هنجاره ــان در رون ــارکت آن ــی مش ــش اساس ــان، بخ ــاد گفتم ــتند؛ ایج ــی هس الملل

.(Lord, 2004: 101)استانداردسازي است
هـا در پـذیرش و پایبنـدي بـه آن     ها و واکنش آنبا توجه به اثر یک قاعده بر حاکمیت دولت

همـین امـر   . هـا دارنـد  منتقدانه با دولـت هاي غیردولتی رابطه دوگانه دوستانه یااستاندارد، سازمان
هاي همـراه  ها، به عنوان همکار براي دولتها در روابط خود با دولتشود این سازمانموجب می

هـاي  هاي غیردولتی همچنـین از دولـت  سازمان. هاي مورد انتقاد عمل کنندو عامل فشار بر دولت
هـا  کـه دولـت  جاییاز آن. کننداده میمیل استفهاي مخالف یا بیدوست براي جلب توجه دولت

دهنـد، دولـت دوسـت    هـاي غیردولتـی اهمیـت مـی    به درخواست همتایان خـود بـیش از سـازمان   
1. Agenda-Setting

هاي غیردولتی با تمرکز در این صورت سازمان. گرددي خاص اطالق میگذاري در برنامهزي در واقع به اولویتسابرجسته
ها را به این مسأله جلب ها، توجه افکارعمومی و دولترسانی درباره آنبر موضوعات مورد اهتمام خود و تبلیغ و اطالع

.کنندمی
2. Structural Power

هاي ایدئولوژیک که افکار عمومی، سویی قدرتهاي سیاسی و اقتصادي و ازیق هدایت قدرتقدرت ساختاري، از طر
ر عرصه یافته میان جوامع و بازیگران مختلف ددهند، خواستار برقراري ارتباطی سازمانها و اعتقادات را شکل میارزش

.المللی استبین
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سازمان غیردولتی، گزینـه مناسـبی بـراي جلـب رضـایت و همکـاري دولـت مخـالف، بـه شـمار           
ا هـدف قـرار   هـا ر هاي غیردولتـی، دولـت  که سازماناستفاده از روش همکاري، درجایی. آیدمی
ها با یکـدیگر متحـد شـده وکمپینـی بـا      رسدکه این سازماندهند، زمانی به حداکثرکارایی میمی

هاي غیردولتی ابتدا و پـیش  در این صورت، سازمان. تمرکز بر پیشنهادهاي مشترك تشکیل دهند
ه اتحـاد  المللـی، بایـد میـان خـود بـه اتحـاد رسـند، چراکـ        هاي بینها وسازماناز مراجعه به دولت

(Mutua, 2007: 600-602).آوردوکثرت آنان برایشان قدرت و اعتبار می

هاي غیردولتی در جریان مذاکرات منتج به اساسنامه رم، یـک نمونـه عـالی    مشارکت سازمان
، 1995در سـال  . المللـی اسـت  ها در جریان استانداردسازي بـین از تأثیر غیرقابل انکار این سازمان

المللی کیفري براي پیشبرد برنامه تشـکیل دیـوان،   ولتی حامی تشکیل دیوان بینهاي غیردسازمان
از جملـه  1.المللـی کیفـري را شـکل دادنـد    هاي غیردولتی براي ایجـاد دیـوان بـین   ائتالف سازمان

هاي نظارتی با هدف تضمین حفظ دیدگاه تمامی حامیان تشـکیل  اقدامات ائتالف، تشکیل کمیته
به عالوه، در نتیجه همکـاري ائـتالف بـا دبیرکـل سـازمان      . مذاکرات بوددیوان درتمامی مراحل

هاي غیردولتی اجازه یافتند در جلسات رسمی کمیتـه مقـدماتی حضـور پیداکننـد و     ملل، سازمان
هـا ارائـه و بـا آنـان     نویس به نماینـدگان دولـت  هاي خود رادر رابطه با متن پیشها وتوصیهتحلیل

هـاي خـود را بـر    ، ائـتالف فـوق، فعالیـت   1997در سـال  (Pearson, 2006: 257-258).دیدارکننـد 
پـس از پایـان   . ها به برگـزاري یـک کنفـرانس بـراي تشـکیل دیـوان متمرکـز کـرد        تشویق دولت

هاي خود را با هـدف تشـویق   هاي غیردولتی، فعالیتنیز، ائتالف سازمان1998کنفرانس در سال 
بدین منظـور ائـتالف،   . دهدبه اساسنامه دیوان ادامه میها براي تصویب و پیوستن وترغیب دولت

هایی را در نقاط مختلف جهان برگزار کرده و طـی آن اطالعـات تخصصـی    جلسات و کنفرانس
2.دهددر رابطه با اساسنامه و رفع مشکالت حقوقی موجود حین تصویب این سند را ارائه می

هــاي ر تهیــه معاهــده منــع ســالحهــاي غیردولتــی دتــوان بــه مشــارکت ســازمانهمچنــین مــی
هـاي غیردولتـی ملـی و    ، ائتالفـی از سـازمان  2006در سـال  . اشاره کـرد 2008در سال 3ايخوشه

ائـتالف منـع   . اي شـکل گرفـت  هاي خوشـه المللی با هدف منع تولید، استفاده و تجارت بمببین
هـا در تهیـه چنـین    تاي، تمرکز اولیه خود را بر شتاب بخشیدن به مذاکرات دولـ هاي خوشهبمب

هـایی را برگـزار کـرد و    این ائتالف با کمک قربانیان این تسلیحات، کمپین. سندي معطوف کرد
پس از تهیه ایـن کنوانسـیون، اکنـون    . ها پرداختبه افزایش آگاهی از تبعات استفاده از این بمب

1. Coalition for The International Criminal Court.
:براي مطالعه بیشتر در زمینه تاریخچه این ائتالف مراجعه شود به.2

http://www.iccnow.org/?mod=cicchistory (Last visit: 1394/10/25)
3. Convention on Cluster Munitions.
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گـزارش از عملکـرد   هاي خود را از طریق نظارت، تجزیه و تحلیل و تهیه ائتالف مذکور، فعالیت
1.دهدها در اجراي این سند ادامه میدولت

گیرينتیجه.6
ها به تعهدات حقوق بشري و حقوق بشري بر پایبندي دولتالمللیهاي غیردولتی بینسازمان

ها از نتیجه تحقیقـات و مطالعاتشـان بـراي    آن. کنندشان نظارت میعملکرد آنان در قلمرو داخلی
المللـی  ها در مراجـع قضـایی بـین   المللی ناظر بر حقوق بشر و طرح نقضینهمکاري با نهادهاي ب

هـاي  به عالوه، تالش براي رفع خألهاي هنجـاري در حقـوق بشـر نیـز از حـوزه     . کننداستفاده می
ارائـه  ، هـا تخصصـی بـودن فعالیـت   ، هاي نظـارتی تنوع در روش. ها استمورد اهتمام این سازمان

و و منابع اطالعـاتی جامعه دسترسی مستقیم به افراد، المللیهاي بیننها و سازماخدمات به دولت
دهنده نقش منحصـر بـه فـرد    هاي مثبتی هستندکه نشان، از جمله ویژگیهااستقالل عمل از دولت

.المللی استها در عرصه بیناین سازمان
طرفی مصـون  از بیها و خروجگاه از مداخله دولتها هیچالبته باید توجه کردکه این سازمان

وابستگی مالی یا ایدئولوژیک به یک دولت، انتشار اطالعات نادرسـت و اتهامـات غلـط،    . نیستند
، همگـی خطراتـی هسـتندکه    ...هـاي یـک دولـت علیـه دولتـی دیگـر و      اقدامات موافق با سیاست

هـاي  عالوه جالب است که اغلـب سـازمان  به. کنندپاکدستی یک سازمان غیردولتی را تهدید می
کنند و هیچ نهـاد  هایشان ایجاد میغیردولتی، خود استانداردهایی را براي تعیین چارچوب فعالیت

شـود کـه ایـن    همین امر موجب مـی . مستقلی براي نظارت بر اجراي این استانداردها وجود ندارد
شـود  ایـن عوامـل موجـب مـی    . اند، تخطی کننـد ها بتوانند از اصولی که خود وضع کردهسازمان

بـه  . ها دچار تردیـد شـوند  المللی نسبت به مشروعیت فعالیت این سازمانسایر بازیگران عرصه بین
الملـل،  المللـی درحقـوق بـین   هـاي غیردولتـی بـین   عالوه مشخص نبودن وضعیت حقوقی سازمان

هـا درصـورت   ها و از سویی دیگر مسـئول دانسـتن آن  هاي این سازمانگیري مؤثر از ظرفیتبهره
.الملل را با مشکل مواجه کرده استات حقوق بیننقض مقرر

:سازمانسایتبراي مطالعه بیشتر مراجعه شود به وب. 1
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/about-us/what-we-do/cmc-in-action.aspx
(Last visit: 1394/10/25)
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