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چکیده
ن هــای بینالمللــی غیردولتی به دلیل ماهیــت غیرانتفاعی و
امروزه ســازما 
داوطلبان ه خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بینالملل قرار گرفتهاند و توانسته اند
در شــكلگيری و اجرای قواعد بينالمللی نقش مهمی را ايفا نمايند .یکی از این
سازمان ها که تالش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق
بشــری انجام داده اســت و در جهت تحقق آرمان های حقوق بشری همانگونه که در
اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده گامی مؤثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر
می باشد .در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد عالوه بر توصیف کارکرد
سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل ،از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به
بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این
سوال می باشــد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان
حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی بر آن شده است که با شناخت
رابطه میان ســازمان های بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت
مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی
که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها« ،دیده بان
حقوق بشر» و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند ،برد.
واژگان کلیدی :ســازمانهای بینالمللی غيردولتی ،اعالمیه جهانی حقوق
بشر ،نظام حقوق بشر ،شخصیت حقوقی بین المللی ،دیده بان حقوق بشر.
 -1تاریخ دریافت مقاله  ،1398/06/20تاریخ پذیرش مقاله 1399/09/18

 -2دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی ،دانشگاه تهران ،واحد بین الملل ارس ،ایران؛ نویسنده مسئول:
negar.mofakhamna@ut.ac.ir
 -3دکتری حقوق بین الملل و دانشیار دانشکده حقوق ،دانشگاه تهران ،ایران
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درآمد
یکی از مســائل مهم و بحث انگیز در دنیای امروز ،مسئله حقوق بشر است.
در دو قرن اخیر تالش های گســترده ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق
بشر انجام شده است .از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون های بین المللی مهمی
چون محو هر گونه تبعیض نژادی ،کنوانسیون حقوق کودکان ،کنوانسیون مبارزه با
هر گونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون از بین بردن هر گونه رفتار و مجازات خشن،
غیرانسانی و تحقیر کننده ،کنوانسیون جلوگیری از مجازات ،جنایات و کشتار دسته
جمعی می باشــند که ســازمان های غیردولتی در تدوین آنان نقش بسزایی داشته
اند .این کنوانســیون ها نیز به نوبه خود سبب پیدایش و تأسیس سازمان ها و نهاد های
غیردولتی زیادی شده اند که ترویج حقوق بشر را سر لوحه کار خود قرار داده اند که از
جمله این سازمان ها می توان به سازمان دیده بان حقوق بشر اشاره کرد .در تحقیق
حاضر ســعی بر آن شــده است که به این سوال پاسخ داده شــود که نقش سازمان
های بین المللی غیردولتی به ویژه ســازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر
چیست؟ نخستین سند رسمی بین المللی که در آن سازمان های غیردولتی و مردم
نهاد نام برده شده است ،ماده ( )71منشور ملل متحد است که بیان می دارد شوراي
اقتصادي و اجتماعي ميتواند براي مشــاوره با ســازمان هاي غير دولتي كه به امور
در حيطه صالحيت شــورا اشــتغال دارند هرگونه تدابير مناسب را اتخاذ نمايد .اين
ترتيبات ممكن اســت درباره سازمانهاي بينالمللي در جايي كه اقتضا نمايد ،درباره
سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد .اداره اطالعات
ســازمان ملل متحد ،مهم ترین فعالیت ســازمان های غیردولتی را خدمت انســان
دوســتانه ،توجه دادن مردم به اعمال دولت و نظارت بر سیاست های اتخاذ شده از
سوی دولت می داند و در اسناد و اعالمیه های مختلف به نقش موثر و تعیین کننده
نهاد های جامعه مدنی اشــاره کرده است .بر این اساس در حال حاضر سازمان های
غیردولتی با نهادهای اصلی و فرعی سازمان ملل متحد مرتبط هستند و با آنان در
پژوهش ،تدوین و اجرای برنامه های مربوطه همکاری و مشــارکت دارند .براســاس
آخرین آمار سپتامبر ( )2008تعداد  3187سازمان غیردولتی یا شورای اقتصادی و
اجتماعی سازمان ملل دارای ترتیبات رسمی مشورتی هستند.
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از مهم ترین فعالیت های ســازمان های غیردولتی ،اطالع رســانی ،آموزش
و جامعه پذیری ،اعمال فشــار بر دولت ها در جهت تحقق آرمان های حقوق بشــر،
مهــار بحران های اجتماعی و جهت دهی به مطالبــات و کمک به رفع موارد نقض
حقوق بشــر ،اقدامات حمایتی و وکالتی و غیره است .یکی از مهم ترین و بزرگترین
ســازمان های غیردولتی فعال که از نظام حمایتی ســازمان ملــل متحد در زمینه
حقوق بشــر بسیار بهره گرفته ،سازمان دیده بان حقوق بشر 1است که هدف خود را
دفاع از حقوق بشــر آن چنان که در اعالمیه جهانی حقوق بشــر و دیگر اسناد بین
المللی آمده اســت ،می داند .این سازمان در ســال  1978توسط گروهی از فعاالن
حقوق بشــر از جمله «رابرت برنشــتین»2و «آریه نیر» 3به منظور نظارت بر تبعیت
کشورهای بلوک شوروی ســابق از مفاد حقوق بشر پیمان مشهور هلسینکی تحت
عنوان «ناظر هلســینکی»4در پاسخ به درخواست حمایت اعالم شده گروه هایی در
مسکو ،ورشــو و پراگ تاسیس شد .سازمان از ابتدای تاسیس از کشورهای مختلف
و بــه صورت افتخاری و داوطلبانه و از هر گروه ســنی عضــو می پذیرد .البته طبق
مقررات اساســنامه هیچ عضو این ســازمان نباید در مورد کشور خود فعالیت کند
تا هم بی طرفی ســازمان حفظ شــود و هم امنیت اعضا بهتر تأمین گردد .به طور
مشــخص در زمینه محاکمه عادالنه زندانیان سیاسی ،لغو مجازات اعدام و شکنجه،
گروگان گیری ،هر گونه اقدام عملی غیر قانونی علیه زندانیان ،پایان کشتارهای افراد
بی گناه و نسل کشی ،ناپدید شدگی اجباری و هر گونه نقض حقوق بشر ،تالش های
فراوانی از سوی این سازمان صورت پذیرفته است .شیوه فعالیت این سازمان عمدتاً
بر مبنای جمع آوری و ســپس توزیع اطالعات متکی است .از مهم ترین شیوه های
رســیدگی سازمان های غیر دولتی از جمله سازمان دیده بان به موارد نقض حقوق
بشر؛ جمع آوری و ارزیابی اطالعات از طریق تحقیقات محلی ،نظارت بر محاکمات،
دیدار از زندانیان و مصاحبه با مقامات دولتی ،نامه های خود زندانیان و خانواده های
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آنان ،اســتفاده از گزارش های حقوقدانان و ســازمان های حقوق بشــر دوستانه و
اســتفاده از گروه های کاری راجع به موضوعات مختلف حقوق بشر از جمله حقوق
کودکان ،حقوق زنان ،شکنجه ،مجازات اعدام و  ...است (نصیری.)18-16 :1396 ،
ن های غیردولتی بین المللی موســوم به 1 NGOsاز افرادی تشكيل
سازما 
می شــوند كه به صورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به طورغيرانتفاعی و
عامالمنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ،اجتماعی ،خيريه ،زيست
محيطــی و امثال آن فعاليت می كنند .هدف اين ســازمان ها كمک به بهبود وضع
جامعه و حفظ منافع ملي و مصالح عمومی كشــور اســت .براساس تعريف سازمان
ملل متحد ،ســمن ها (ســازمان های مردم نهاد) می بايســت دارای چهار مشخصه
اصلی باشــند ،از وابستگی مستقيم به هر حكومتی آزاد باشند ،فعاليت های سياسی
و وابســتگی به احزاب سياسی نداشته باشند ،غيرانتفاعی باشند و فعاليت اقتصادی
نكنند و فاقد فعاليت های خشونت آميز بوده و با گروه های بزهكار مرتبط نباشند .با
تكامل مقوله حقوق بشــر ،نقش اثرگذار و فزاينده سازمانهای غيردولتی قابل توجه
اســت .به گونه ای كه امروزه اين ســازمان ها به بازيگری قدرتمند درعرصه ملی و
بينالمللی تبديل شده اند.
اين سازمان ها توانست ه اند در شــكلگيری و اجرای قواعد بينالمللی نقش
مهمــی را ايفا نماينــد .از مهمترين نقش و توانايی ســازمانهای غيردولتی ،اطالع
رسانی ،آموزش و جامعهپذيری ،اعمال فشار بر دولت ها در جهت تحقق آرمانهای
حقوق بشــر ،مهار بحرانهای اجتماعی و جهتدهی بــه مطالبات و كمک به رفع
موارد نقض حقوق بشــر و غيره اســت .اگرچه درگذشته دولت ها تنها عنصر تنظیم
کننــده قواعد و مفاهیم حقوق بین الملــل بوده اند اما هم اکنون نهادهایی همچون
ســازمان های بین المللی میان دولتی 2و ســازمانهای غیردولتی بین المللی نیز به
ایفای نقش ،آن هم به صورتی کارآمد و مؤثر می پردازند« .ســازمانهای بین المللی
غیردولتی ســازمان هایی مردم نهاد اند که فعالیت آنها در عرصه بین الملل متمرکز
می شود و این سازمان ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:
)1- International Non- Governmental Organizations, (NGOS
)2- Inter-Governmental Organizations, (IGO
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 .1تعریف سازمانهای غیر دولتی
عبارت «ســازمانهای غیر دولتی» مفهومی اســت که به طور رســمی برای
نخستین بار در سال ( )1945در منشور ملل متحد مورد استفاده قرار گرفت .با این
وجود ،منشــور تعریفی از این عبارت ارائه نداده اســت؛ بنابراین اولین گام در ارائه
تعریف از این قبیل ســازمانها ،تبیین عنوان یعنی« سازمان غیردولتی بین المللی»
است .استفاده از واژه «سازمان» برای این نهادها ،بیانگر نوعی تداوم در ساختار این
)1- Big Non- Governmental Organizations, (BINGOS
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 -1ســازمانهای بین المللی غیر دولتی که اساسا برای ایفای نقش در عرصه
بین الملل و پاسخگویی به مســائل متنابه جامعه جهانی شکل گرفته اند و فعالیت
آنها در زمینه مســائل و رویدادهای کالن عرصه بین الملل است  .این سازمانها در
تالش هستند تا از طریق تاثیرگذاری بر دولتها و سازمانهای بین المللی  ،به اهداف
مدنظر در ســطح جهانی  ،جامعه عمل بپوشانند .ســازمانهای مذکور ،در ارتباط با
«ســازمان ملل متحد» عمدتا از جایگاه «مقام مشــورتی عام» برخوردار هستند و
توانمندی آنها در ســطحی است که می توانند در زمینه اهداف مدنظر سازمان ملل
متحد در ســطح جهانی اثرگذار باشــند  .اعضا و دفاتر نمایندگی این ســازمانها در
ســطح جهانی پراکنده اســت و حوزه اثرگذاری آنها نیز در کشورهای مختلف دنیا
قابل مشــاهده می باشد .آندسته از ســازمانهای غیردولتی بین المللی که از شرایط
1
مذکور برخوردار هســتند ،تحت عنوان «سازمانهای غیردولتی بین المللی بزرگ»
( )BINGOsنیز شناسایی می شوند.
 -2نوع دیگری از سازمانهای غیر دولتی بین المللی ،شامل سازمان هایی
است که در کشورهای مختلف دنیا شکل گرفته اند و بخشی از فعالیت آنها درعرصه
بین الملل متمرکز است .اخذ مقام مشورتی از سازمان ملل متحد  ،تعامل با سازمان
های بین المللی و همچنین عضویت در سازمانهای غیر دولتی بین المللی بزرگ را
می توان بعنوان مهم ترین اقدام این ســازمان ها درعرصه بین الملل در نظر گرفت.
فعالیت و حوزه اثرگذاری این ســازمان ها عمدتا در کشــور مبدا و همچنین حضور
اجالس سازمانهای بین المللی است» (گلشن پژوه.)13-12 :1392 ،

148

سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آن ها در ...

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره چهارم /تابستان 1398

این ارکان است و آنها را از سایر تجمعات مانند تظاهرات ،شورش ها و جنبش ها که
جنبه موقتی دارند متمایز می ســازد .بر همین اساس سازمان های غیر دولتی باید
دارای حداقل ساختار دائمی سازمانی ،دفاتر و درآمد باشند .الزمه تداوم فعالیت های
این سازمان ها درآمد مالی بوده و هدف از آن کسب سود و منفعت نیست .ویژگی دیگر
این ســازمان ها «غیر دولتی بودن» آنان اســت .این امر از یک سو به این معناست
که نمایندگان دولت در این ســازمان ها حضــور ندارند و از مردم یا گروه های ملی
که نماینده و مقام رســمی دولتی نباشــند تشــکیل می شــوند و از سوی دیگر به
اســتقالل این ســازمان ها از دولت به ویژه از نظر مالی داللت دارد .واژه غیر دولتی
عالوه بر معانی مذکور به این امر نیز اشــاره می کند که ســازمان های غیر دولتی
به دنبال کســب اقتدارات حکومتی و قدرت سیاسی نیستند .بدین ترتیب احزاب و
تشــکل های سیاسی نیز از شمول این سازمان ها خارج می شوند .از دیگر خصوصیات
ایــن نهادها ،بین المللی بودن آنها و بین المللی بودن آنها و عدم محدودیت فعالیت
هایشان در قلمرو یک کشور خاص است .از همین رو قطعنامه های  1950و 1968
اکوسوک )ECOSOC(1بیان کرده اند که« :این سازمان ها باید در صورت امکان در
تعداد قابل توجهی از کشــورهای واقع در مناطق مختلف جغرافیایی فعالیت داشته
باشند» (.)Martens, 2002: 7-9
 .1-1پیشینه تاریخی مراحل پیدایش سازمانهای بینالمللی غیردولتی
برای ســازمان های غیردولتی نمی توان تاریخچه معینی برای شروع شکل
گیری بیان کرد .با توجه به این تعریف که ســازمان های غیردولتی ،ســازمان هایی
هســتند که تحت نظارت دولت قــرار ندارند .می توان غالب تشــکل های خیریه،
امدادرســانی ،تجاری ،بازرگانی ،فنی ،علمی و غیره را در این مجموعه جای داد .لذا
مشــخص می شــود از همان هنگام که انسان ها اهمیت و منفعت کار دسته جمعی
با هدفی معین و با ســود دهی متناســب با اعضا را درک نمودند ،این امر منجر به
تشــکیل هسته اولین سازمان های غیردولتی گردید و اگرچه انجمن های داوطلبانه
شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته اند ،سازمان های غیر دولتی اغلب به همان
)1- United Nations Economic and Social Council, (ECOSOC
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 .2-1انواع مختلف سازمان های بین المللی غیردولتی
«این سازمان ها که جزو تابعین حقوق بین الملل عمومی به شمار نمی آیند
به نوبه خود به دو گروه تقسیم می شوند:
الــف -ســازمان هــای غیردولتی انتفاعی؛ ب -ســازمان هــای غیردولتی
غیرانتفاعی.
الف -سازمان های غیردولتی انتفاعی
شرکت های چند ملیتی را می توان از مصادیق بارز سازمان های غیردولتی
انتفاعی به شمار آورد .این شــرکت ها نقش بسیار پراهمیتی در زمینه تجارت بین
المللی و حتی در سیاست بین المللی با تأثیرگذاری و نفوذ در دولت ها ایفا می کنند.
ب -سازمان های غیردولتی غیرانتفاعی
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منوال که امروزه ،بویژه در سطح بین الملل دیده می شوند ،در دو قرن اخیر توسعه
یافته اند .یکی از اولین ســازمان های این چنینی ،صلیب ســرخ است که در سال
 1863تاسیس شد (گلستانی.)43-41 :1390 ،
عبارت «ســازمان های غیر دولتی» با تأسیس ســازمان ملل متحد درسال
( )1945که مفاد آن در ماده ( )71از فصل  10منشــور ســازمان ملل متحد آمده
اســت ،بوجود آمد .بنابراین برای اولین بار ســازمان ملل ساختار ،هدف ،و وظایف
ســازمان های غیر دولتی بین المللی را بازگو می کنــد .به دنبال آن فرآیند جهانی
ســازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن سازمان های مردم نهاد شد .امکان حل
خیلی از مشکالت داخل یک کشور وجود نداشت .معاهدات بین المللی و سازمان های
بین المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع موسسات مالی بزرگ
متمرکز بودند .در اقدامی برای متعادل کردن این روند ،ســازمان های غیر دولتی با
تاکید بر مســائل بشردوستانه ،کمک به توسعه و توســعه پایدار تأسیس شدند که
نمونه بارز آن اجالس اجتماعی جهان اســت که هر ســاله در ماه ژانویه در داووس
برگزار می شود و رقیب اجالس اقتصادی جهان محسوب می شود .پنجمین اجالس
اجتماعی جهان در پورتو آلگر برزیل برگزار شد و نمایندگان بیش از  1000سازمان
غیردولتی در آن شرکت کردند (نصیری.)21 :1396 ،
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تعاریف مختلفی از این ســازمان ها ارائه شده است که از آن جمله می توان
به موارد زیر اشاره کرد:
یک سازمان غیر دولتی ،شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن ،شهروند
یا مجموعه ای از شــهروندان یک یا چند کشــور است که نوع فعالیت آن به منظور
پاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری
می نماید ،تعیین می شود.
و اما اداره اطالعات عمومی سازمان ملل متحد تعریف زیر را ارائه می دهد:
به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح محلی،
ملی یــا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالیق مشــترک آن را اداره می کنند.
خدمات انســان دوستانه ،توجه دادن مردم به اعمال دولت ،نظارت بر سیاست های
اتخاذ شده از ســوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه ،در شمار
فعالیت های این سازمان قرار می گیرد .این گونه سازمان ها ،با تحلیل و کارشناسی
امور ،نقش مشابه ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنند .در خصوص جایگاه
و اهمیت ســازمان های غیر دولتی کافی است یادآوری گردد که در سال (،)1948
 45ســازمان غیر دولتی مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد کسب کرده بودند و
در حال حاضر  2719سازمان دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی
(اکوســوک) بوده و حدود  400ســازمان غیر دولتی نیز دارای مقام مشــورتی نزد
«کمیسیون توسعه پایدار» می باشند.
 .3-1ویژگی های سازمان های بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی
 .1خودجوش هستند؛
 .2دارای اساسنامه ،اهداف ،تشکیالت و ساختاری مشخص می باشند؛
 .3غیرانتفاعی بوده و به داوطلبان و اعضای آن سود یا درآمدی تعلق نمی گیرد؛
 .4حزب یا تشــکیل سیاسی نبوده و به هیچ یک از احزاب و یا تشکل های
سیاسی وابستگی ندارند؛
 .5اعضای آن افراد داوطلب می باشند؛
 .6عضو پذیرند و برای عضویت شرایط خاص جز پذیرش مفاد اساسنامه و
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 .4-1طبقه بندی سازمان های غیردولتی غیرانتفاعی توسط سازمان
ملل متحد
شورای اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملل متحد به هنگام بررسی موضوع
برقراری روابط مشورتی با یک سازمان غیر دولتی با توجه به اهمیت و حوزه فعالیت
ها و کمک هایی که ســازمان مذکور می تواند به شورا یا ارگان های تابعه ارائه کند
طبق قطعنامه  1996این سازمان ها را به سه دسته طبقه بندی می کند:
 سازمان های دارای مقام مشورتی عام (گروه  1سابق) - ،سازمان های دارای مقاممشورتی خاص (گروه  2سابق) و -گروه راستر.1
 .1-4-1سازمان های دارای مقام مشورتی عام (گروه  1سابق)
ســازمان هایی که عمدتاً فعالیــت های آنها با فعالیت شــورای اقتصادی و
اجتماعی هماهنگی دارد و نشان داده اند که می توانند کمک هایی در جهت حصول
اهداف ســازمان ملل انجــام دهند و نیز در حیات اقتصــادی و اجتماعی ملت های
مناطقــی که حکم نمایندگی آن ها را به عهده دارند ســهیم هســتند ،طبق ماده
( )22قطعنامه 1996در این گروه جای می گیرند .اکثر سازمان ها و مؤسسات نظیر
اتحادیه های کارگری ،تجاری ،مدیریت ،مصرف کنندگان ،کشاورزان و امثال آن در
این گروه جای دارند .از جمله سازمان هایی که در این گروه قرار گرفته اند می توان
1- Roster

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره چهارم /تابستان 1398

عالقه مندی به کار داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارند؛
 .7کلیه اقدامات و فعالیت های آنها به صورت علنی و آشکار است و عملکرد شفافی
دارند؛
 .8وضعیت مالی این سازمان ها که شامل درآمدها و هزینه ها است ،روشن ،مشخص
و قابل دسترسی برای اعضا و سایرین می باشد؛
 .9هدف این ســازمان ها کمک به بهبود وضع جامعــه ،حفظ منافع ملی و مصالح
عمومی کشور می باشد؛
 .10به هیچ سازمان و یا نهاد دولتی وابسته نمی باشند.
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ســازمان هــای اتحادیه بین المللی زنان-تســاوی حقوق ،تســاوی مســئولیت ها،
کنفدراســیون بین المللــی اتحادیه های آزاد کارگری ،اتحادیه جهانی مســلمانان،
اتحادیه بین المجالس و فدراســیون بین المللی انجمــن های هالل احمر و صلیب
سرخ را نام برد.
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 .2-4-1سازمان های دارای مقام مشورتی خاص (گروه  2سابق)
طبق ماده ( )23قطعنامه  ،1996این گروه شامل سازمان ها و موسساتی می
شــود که دارای مسئولیت ها و صالحیت های محدود می باشند و فقط می توانند در
محدوده موضوعاتی که مرتبط با وظایف شــورای اقتصادی و اجتماعی است فعالیت
و اظهارنظر کنند .ســازمان های غیر دولتی شــامل این گروه می توانند در جلسات
علنی شورا شرکت کرده و اظهارات کتبی و شفاهی خود را درباره موضوعات مرتبط
و مشــمول در صالحیت شان به شــورا تقدیم کنند ،و سازمان های بین المللی غیر
دولتی حقوق بشــر به لحاظ مقام مشورتی ،موقعیت ویژه ای نزد سازمان ملل دارند.
در این میان برخی از ســازمان های غیر دولتی ایرانی نیز مقام مشــورتی خاص نزد
ســازمان ملل متحد کسب کرده اند مانند« :شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی
زنان در ایران» و «ســازمان دفاع از قربانیان خشونت» .از جمله سازمان هایی که در
این گروه جای می گیرند می توان به سازمان های عفو بین الملل ،سازمان دیده بان حقوق
بشــر ،کمیسیون بین المللی حقوقدانان ،شــورای بین المللی حقوق محیط زیست و
فدراسیون بین المللی حقوق بشر اشاره کرد.
 .3-4-1گروه راستر
سازمان هایی که دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی نیستند
ولی شورا یا دبیرکل سازمان ملل با مشورت با کمیته سازمان های غیر دولتی شورا
تشــخیص می دهند که ســازمان های مذکور می توانند در برخی موارد کمک های
ســودمندی به بحث های ارگان های ذیربط سازمان ملل بکنند در فهرست «گروه
راســتر» قرار می گیرند .ســازمان هایی که نزد آژانس های تخصصی ســازمان ملل
دارای مقام مشورتی هستند نیز در این گروه قرار می گیرند .این سازمان ها بنا به
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خواسته شورا یا ارگان های تابعه نظرات مشورتی خود را ارائه می دهند .تعداد زیادی
از ســازمان های غیر دولتی در این گروه قرار دارند که از آن جمله می توان سازمان
آموزش بین المللی سوسیالیســتی ،انجمن بین المللی معلمان ،اتحادیه بین المللی
مبارزه با سرطان و  ...را نام برد (موسی زاده.)72-64 :1391 ،

1- ECOSOC Resolution 1296 (XLIV) and ECOSOC Resolution 1996/31 on Consultative relationship between the United Nations and non-governmental organizations.
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 .4-4-1مقام مشورتی
نخســتین ســند بین المللی که از ســازمان های غیر دولتی سخن به میان
آورده منشور ملل متحد می باشد .ماده ( )71منشور صرفاً توصیه به همکاری با
سازمان های بین المللی غیر دولتی را در خود گنجانده اما مکانیسم آن را به صورت
مبهم رها کرده است .از این رو شورای اقتصادی اجتماعی در چند قطعنامه خود این
ابهام را برداشت و ساختار مناسبی را جهت همکاری های مذکور ایجاد کرد .شورای
اقتصادی اجتماعی در دو قطعنامه مجزا 1مقام مشــورتی الزم را برای سازمان های
غیر دولتی ایجاد کرد و روابط فیمابین سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل را به
طور تفضیلی مورد بررســی قرار داد (بررسی این مساله خارج از موضوع نوشته می
باشد ،ر.ک :گلشن پژوه« .)39-19 :1381 ،احراز شخصیت بین المللی این سازمان ها
ناشی از کسب مقام مشورتی ،محل تامل و بحث است و مقام مشورتی به معنای مشارکت
فعال در ســاخت قواعد بین المللی از طریق داشــتن حق رأي و مانند آن نیست .با
این حال برخی صاحب نظران معتقدند آنچه که در این جا باید بدان توجه شود این
نکته اســت که اعطای مقام مشورتی به سازمان های غیر دولتی به منزله شناخت و
ایجاد اعتبار بین المللی برای آن ها محســوب می شــود» (بیگ زاده .)45 :1379 ،و
در حقیقت این مقام ،ســازوکار قانونی در جهت اثرگذاری ســازمانهای غیر دولتی
بر اســناد بین المللی و تصمیات سازمان های میان دولتی ارزیابی می شود (Brinie
 .)& Boyle, 1992: 76باید توجه داشت که سازوکار مقام مشورتی در ارکان ملل
متحد ،نوعی تاثیرگذاری غیر مستقیم از طریق گفتگو و البی کردن این سازمان ها
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با نمایندگان دولت ها در ارکان ملل متحد اســت؛ در نتیجه اعتبار بین المللی ناشی
از این حضور در حد یک شــریک برابر و صاحب حق در مقایســه با نمایندگان
دولت ها نیست.
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 .2حقوق بشر
در حقیقت تقويت ،بهســازی و اجرای حقوق بشر از مهمترين عرصه هايی
است كه سازمان های غير دولتی در سطوح ملی ،منطقه ای و بين المللی ،نقش های
عمــده ای را در آن ايفا می كنند .در اين عرصــه ،نهادهای عمومی و دولتی نيز در
جهت ارتقای هرچه بيشتر حقوق بشر با سازمان های غير دولتی مشاركت می كنند.
در اين فرآيند ،رژيم حقوق بشر به صورت شبكه های عمدتاً فراملی است كه در آن
اقدامات بخش غير دولتی و دولتی به هم پيوند مي خورد و حقوق بشــر را به عنوان
«سياســت عمومی جهانی» مطرح می سازد .شبكه سياست گذاری عمومی جهانی
برای حقوق بشر در اين معنا عبارت از پيوستگی بين ارگان های دولتی ،سازمان های
بين المللی و جامعه مدنی اســت كه برای دستيابی به اهدافی كه به تنهايی قادر به
تحقق آنها نيستند ،اقدام مي كنند.
به عالوه ،ســازمان های غير دولتی نقش های مكمل نظارتی و اجرايی برای
ســاير اجزا در اين شــبكه ايفا می كنند ،به نحوی كه بدون حضور آنان نظام حقوق
بشر جهانی از مختصات يک سيســتم كامل و بدون نقص برخوردار نيست .به نظر
می رســد كه با توجه به سير تاريخی مشاركت سازمان های غير دولتی در عرصه
حقوق بشر ،مبانی اين مشاركت ،بيشتر ناشی از الزامات نظم نوين جهانی و ضرورت
ها و اهميت مسائل حقوق بشری است (شریف شاهی وجاللی.)1 :1391 ،
 .1-2اعالمیه جهانی حقوق بشر
در چنــد دهه اخير نظام بين المللی حقوق بشــر در بُعد معيارســازی و
قاعده پروری ،توسعه ای شگرف را به تصوير كشيده است .اين روند كه با تأسيس
ســازمان ملل متحد در ســال ( )1946و صدور اعالميه جهانی حقوق بشر در سال
( )1948آغاز گرديد به تدريج آن چنان شتاب گرفت كه در آغاز قرن بيست و يكم

155

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره چهارم /تابستان 1398

منظومه ای حقوقی به وســعت جامعه جهانی را در قلمرو حقوق بشــر و آزادی های
اساســی به ارمغان آورده اســت .در حقيقت اعالميه جهانی حقوق بشر سنگ بنا و
الهام بخش اســناد بين المللی مختلفی شده كه موضوع و هدف اصلی آنها حراست
از منزلت انسانی افراد بشر و فراهم ساختن امكانات رشد و بالندگی مادی و معنوی
آنها می باشــد« .وضع مقررات موجود در منشــور ملل متحد در زمینه حقوق بشر
زمینه قانونی تالش ها در ایاالت متحده جهت تدوین و توســعه حقوق بشر را فراهم
کــرد .تعدادی از محققان تا بــه آنجا پیش می روند که بیــان می کنند وقتی یک
معاهده حقوق بشــری توسط کشــورها به صورت همه جانبه حمایت می شود این
قواعــد نه تنها منعکس کننده معاهده اند بلکه کشــورها را ملــزم به رعایت قواعد
موجــود در آن ها مــی کند زیرا این قواعد یا حقوق بیــن الملل عرفی را منعکس می
کنند یا اینکه تعهدات تحت مواد ( )55و ( )56منشور که همه کشورها مقید به آن ها
هستند را روشن می سازد .در هر حال این امر آشکار است که اعالمیه جهانی حقوق
بشــر به عنوان الگویی برای معاهدات متعدد متاخر در مورد حقوق بشر به کار رفته
و همــان طور که بحث آن رفت به آن خدمت کرده اســت .مقررات منشــور التزام
همکاری برای ارتقای رعایت آزادی های اساسی است و فاقد الزام صریح است و تنها
نمایانگــر قصد ایجاد حقوق عادالنه برای اشــخاص خصوصی به صورت فوری و به
محض تصویب آن ها است و تعهد اعمال بعدی به وسیله ملت های عضو می باشد.
از آن زمان دادگاه های ایاالت متحده متفقاً تصمیم گرفتند که اجازه دهند مواد
منشور ســازمان ملل در زمینه حقوق بشر به عنوان وسیله ای برای برخورد قوانین
فدرالی به کار روند .در زمانی که منشــور در ســال ( )1945پذیرفته شد ،قرار شد
که تهیه یک اعالمیه حقوقی بین المللی یکی از نخستین اقداماتی باشد که بوسیله
این سازمان تازه تأسیس انجام می شود .کمیسیون جدید التأسیس سازمان ملل در
مورد حقوق بشــر وظایفی یافت و به تدریج فهمید که ایجاد یک دســتگاه الزام آور
وقت زیادی میگیرد ،در نتیجه کمیسیون تصمیم گرفت ابتدا تأسیسی غیر الزام آور
ایجاد کند تا کشــورها سریع تر آن را بپذیرند .چنین تأسیسی از طریق اکوسوک به
مجمع عمومی اعالم شد و در دسامبر ( )1948مجمع عمومی متفقاً اعالمیه جهانی
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حقوق بشــر را با  34عضو اگرچه با  8عضو غایب ،شامل کشورهایی از جمله بلوک
اتحاد جماهیر شــوروی ،در تمام  30ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر شامل لیستی
که برانگیزاننده و متأثر از کلیه حقوق بشر بود را پذیرفت» (اقبالی.)8-7 :1395 ،
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 .2-2مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی
در حقیقت شــخصیت حقوقی ،یکی دیگر از موضوعاتی است که باید برای
ســازمان های بین المللی به ویژه ســازمان های بین المللی غیر دولتی که امروزه از
جایگاه ویژه ای در محافل حقوق بشری برخوردارند در نظر گرفت تا بتوان به موجب
آن برای این دسته از سازمان ها به عنوان یک موجودیت مستقل ،حقوق و تکالیفی
را قائل شد که به سبب این حقوق و تکالیف صاحب امتیازات و صالحیت هایی می
شوند که در صورت بروز نقض هرگونه حقوق تعیین شده در مفاد اعالمیه جهانی
حقوق بشــر و یا سایر اسناد حقوق بشری از این امتیازات بهره جسته و با استناد به
آن ها در حیطه ســند تأسیس و اساسنامه هر یک از این سازمان ها بتوانند به طرح
دعاوی و شکایات حقوق بشری خود و گزارش آن ها با تعیین گزارشگران ویژه 1زیر
نظر شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و یا زیر نظر شورای اقتصادی اجتماعی
ســازمان ملل (اکوســوک) پرداخته و با توجه به اختیارات تعیین شده در حوزه هر
یک از این ســازمان های بین المللی غیر دولتی همچون دیده بان حقوق بشر و عفو
بین الملل 2و یا سایر نهادها و سازمان های بین المللی حقوق بشری به بررسی و طرح
موارد اینگونه نقض ها براحتی و ســهولت بپردازند .بنابراین بهتر است که در ابتدای
امر به تعریف شــخصیت حقوقی اینگونه ســازمان ها بپردازیم« .شخصیت حقوقی
عبارت اســت از صالحیت دارا شــدن حقوق و تکالیف بر موضوعات غیر انسانی؛ در
نتیجه شخص حقوقی ،موضوع و موجودی غیر حقیقی است که در نظر علم حقوق،
از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار می شود» (قربانیان.)42 :1377،
«شخصیت حقوقی بین المللی نیز همان شخصیت حقوقی است که به موجب
و یا تحت نظام حقوق بین الملل بوجود می آید و به واسطه آن ،یک موجودیت مستقیماً
1- Special Reporters
2- Amnesty International
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کســب شــخصیت حقوقی برای یک موجودیت ،امتیازات و صالحیت های
فراوانی از جمله توانایی انعقاد معاهده ،امکان توافق با ســایر شخصیت های حقوقی،
امکان طرح دعوا در دفاع از حقوق خود و امکان فعالیت در سایر کشورها بدون نیاز
به رعایت تشــریفات ثبت داخلی را به همراه می آورد .در مقابل نیز عدم بهره مندی
از شــخصیت حقوقی موانع فراوانی به ویژه در زمینه فعالیت های آن موجودیت ها
در کشورهای دیگر به دنبال دارد .از این رو بسیاری از سازمان های بین المللی غیر
دولتی در راســتای گسترش فعالیت های خود به گستره ای عظیم تر و امکان نقش
آفرینی بهتر در عرصه های بین المللی برای دفاع از عدم نقض های حقوق بشــری،
به شــدت به دنبال راهکارهای حقوقی بهره مندی از شــخصیت حقوقی بین المللی
می باشند.
 .3-2اعطاي شخصیت حقوقی بین المللی موردی و در یک موضوع خاص
دولت ها می توانند برای سازمان های غیر دولتی در عرصه یا حیطه جهانی،
شــخصیت حقوقی قائل شــوند؛ براي مثال همانطور که یک دولــت می تواند به
ســازمان های غیر دولتی ،قدرت پیگیری و حتی اجبار خودش را در زمینه های
زیســت محیطی و اجرای تعهدات بین المللی زیســت محیطی بدهد (& Brinie
 ،)Boyle, 1992: 190دولــت های مختلف هم می تواننــد چنین قدرتی را برای
ســازمان های غیر دولتی ایجاد کنند .این محدوده می تواند یک «معیار موضوعی»
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به موجب حقوق بین الملل ،حقوق و تکالیفی را متحمل می شود و تابع حقوق بین
الملل محســوب می شود .در نظام های حقوقی داخلی به علت وجود حاکمیت واحد
دولت در جامعه ،اعطای «شــخصیت حقوقی شخصیت حقوقی به صورت کامل در
دســت دولت است و اوست که شــیوه اعطای چنین شخصیتی را به همراه حدود و
ثغور آن مشخص می سازد» (« .)Bedjaoui،25 :24-1991اما در حقوق بین الملل
به علت عدم وجود چنین مرجعی ،روند کســب شــخصیت حقوقی بسیار آهسته و
مبهم اســت .به عبارت دیگر برای کسب شــخصیت حقوقی الزم ،نمی توان عناصر
دقیقی را برشــمرد و به آن ها استناد کرد» (Dixon & Mc Corquodale, 2003:
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داشــته باشد و یا اینکه براســاس «قلمرو جغرافیایی» تعیین شــود .در این شیوه
سازمان های غیر دولتی ،صالحیت و قدرت قرار گرفتن در مقابل دولت ها را می یابند
و به علت واگذاری این حقوق و تکالیف مستقیما تحت نظام حقوق بین الملل نوعی
شخصیت حقوقی بین المللی برای آن ها نیز اعتبار می شود (.)Shaw, 1997: 262
این شــخصیت بخشی می تواند در مورد یک یا چند سازمان غیر دولتی مورد توافق
قرار گیرد یا اینکه به طور کلی به تمامی ســازمان های غیر دولتی فعال در محیط
های یاد شده اعطا شود .برای مثال یوروفیما 1توسط  50کشور در سال ( )1995در
زمینه ریل ســازی و راه آهن تأسیس و برای آن نوعی شخصیت حقوقی بین المللی
ایجاد شــد؛ اگر چه یوروفیما یک شرکت تجاری به حساب می آید اما شیوه اعتبار
شــخصیت حقوقی بین المللی برای آن ،قابل تســري به سازمان هاي غیردولتی نیز
می باشد (.)Brownlie, 1990: 68
 .3دیده بان حقوق بشر
در مورد تاریخچه ســازمان دیده بان حقوق بشر می توان گفت که سازمان
دیده بان (ناظر) حقوق بشــر یکی از ســازمانهای با نفوذ در زمینه حقوق بشر و به
گفته خود ،بزرگترین ســازمان حقوق بشر در ایاالت متحده است .دیده بان حقوق
بشر در نیویورک مستقر است و دفاتری نیز در بروکسل ،لندن ،مسکو ،هنک کنگ،
لس آنجلس ،سان فرانسیسکو ،تاشــکند ،تورنتو و واشنگتن دارد .در واقع دیده بان
حقوق بشــر نام یک سازمان غیر دولتی بینالمللی واقع در شهر نیویورک در ایاالت
متحده آمریکا است که بر تحقیقات و پشتیبانی حقوق بشر مدیریت میکند.
این سازمان در سال ( )1978میالدی تحت عنوان «دید ه بان هلسینکی» و
به منظور نظارت بر تبعیت کشورهای بلوک شوروی سابق از مفاد حقوق بشر پیمان
مشــهور هلسینکی تأسیس شد .در حقیقت هدف ناظر هلسینکی ،نظارت بر رعایت
معاهده هلســینکی بود .این معاهده در قبال به رســمیت شناختن مرزهای پس از
جنگ جهانی دوم اروپا (لذا انضمام جمهوری های بالتیک به شوروی را به رسمیت
می شناخت) ،شوروی را ملزم می ساخت در بلوک تحت تسلط خود به مراعات حقوق
1- Euro Fima
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بشــر پایبند بماند .دو نکته مهم آن اســت که در همان زمان ناظر هلســینکی در
شــیوه مدون فعالیت خود سازوکاری به نام سیاســت شرمنده سازی را اتخاذ نمود
تا از دو طریق رســانه ای کردن موارد نقض حقوق بشــر و همچنین تماس مستقیم
با دلتمردان ،بتواند تخلف های دولت های هدف در بلوک شــرق را رصد نموده ،در
اختیــار افکار عمومی قرار دهد .این اعتقاد وجود دارد که رویه فوق نقش مهمی در
فرآیند پوسیدگی از درون نظام بلوک شرق ایفا نموده است.
پس از آن دیده بان قاره آمریکا در دهه ( )۱۹۸۰میالدی و در واکنش به این دیدگاه
که نقض حقوق بشــر توسط یکی از طرفهای درگیر در جنگ در آمریکای مرکزی
به هر دلیلی بیشتر از نقض حقوق بشر توسط طرف دیگر قابل تحمل است ،تأسیس
شــد .این ســازمان به تدریج گســترش پیدا کرد تا جایی که کمیتههای دیده بان
در ســال ( )۱۹۸۸میالدی با یکدیگر متحد شــده و سازمان دیدهبان حقوق بشر را
تشکیل دادند .چند سال بعد نیز سال ( )1981هنگامی که دولت ریگان اعالم نمود
که نقض حقوق بشر در دولت های دست راستی اقتداگرا از نقض آن در دولت های
دســت چپی تام گرا قابل تحمل تر است ،شعبه آمریکایی سازمان نیز جهت بررسی
این اســتاندارد دوگانه بخصوص در آمریکای التین مرکزی ،ایجاد گشت .این شعبه
که با نام «دیده بان آمریکا» کار خود را آغاز نمود ،نه تنها به تخلفات حقوق بشری
دولت های ســرکوبگر آن زمان در آمریکای التین پرداخت ،بلکه رفتار شورشیان و
پــس از آن مداخالت نیروهای خارجی ،بخصــوص ارتش و نیروهای امنیتی ایاالت
متحــده آمریــکا در وقایع مذکور را نیــز ثبت و ضبط نمود .با گــذر زمان ،نیاز به
هماهنگی بیشــتری میان این گونه گروه های حقوق بشــری حس شد .درحقیقت
دیده بان حقوق بشــر ،مجموعه ای اســت که در پاسخ به این نیاز از به هم پیوستن
چندین کمیته نظارت شامل نظارت هلســینکی ( ،)1978نظارت آمریکا (،)1981
نظارت آسیا ( ،)1985نظارت آفریقا ( ،)1988و نظارت خاورمیانه ( )1989تشکیل
شده و در سال  1988رســماً با عنوان دیده بان حقوق بشر اعالم موجودیت نموده
اســت .ســازمان دیده بان بخش های مختلفی دارد که عبارت است از :بخش های
آفریقا ( ،)1987آسیا ( ،)1985اروپا و آسیای مرکزی ( ،)1978خاورمیانه و آفریقای
شمالی ( )1989و آمریکا ( .)1981سه بخش تخصصی هم به ویژه روی تسلیحات،
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حقــوق زنان و حقوق کودکان فعالیت موضوعی دارند .البته این ســازمان در مورد
زندانیان ،قاچاق افراد ،پناهندگان ،مواد مخدر ،حقوق کار ،دیوان بین المللی کیفری
نیــز فعالیت هایی دارد .گــزارش های دیده بان ،حدود  70کشــور از جمله ایاالت
متحــده آمریکا را در بر می گیرد و عمده محتوای گزارش ها معطوف به موارد نقض
حقوق مدنی-سیاســی و ارائه توصیه ها و راه کارهایی برای جلوگیری و کاهش این
موارد است .از جمله گزارش هایی که معموالً در مورد آمریکا صادر می کند ،خشونت
نســبت به زنان در زندان های آمریکا ،رفتار پلیس آمریکا و مواردی از این دســت
می باشــد .یکی از نکات مهم در مورد ســازمان دیده بان این است که این سازمان،
اطالعات نقض حقوق بشــر در کشورهای مختلف را به دولت آمریکا می دهد تا این
دولت در روابط خارجی خود با این دولت ها به این مسائل نیز توجه کند .همچنین
معمــوال گزارش ها و نتیج تحقیقات خود را در اختیار بانک جهانی ،ســازمان ملل،
اتحادیه اروپا و ســایر مراجع صاحب نفوذ و تاثیرگذار قرار می دهد (نصیری:1396 ،
.)23-21
نهایتــاً در  1988کمیته های ديده بان در سراســر جهان با يكديگر متحد
شــده ،ديده بان حقوق بشر را تشكيل می دهند .این سازمان با هدف عام جلوگیری
از نقض حقوق بشر ،كوشش هایی در جهت حقوق زنان ،حقوق كودكان و جلوگیری
از انتقال ســاح به حكومت ها و گروه های ناقض حقوق بشر داشته است .همچنين
افشــاگری های اين سازمان در زمینه جنایات هوتوها 1و توتسی ها 2در آفریقا ،صرب
ها و کروات ها و مســلمانان بوسنیایی و کوزوویی های آلبانیایی تبار در اروپا ،منشأ
توجه جامعه جهانی به این موارد و خصوصا واکنش شــورای امنیت ســازمان ملل
متحد بوده اســت ( .)www.hrw.orgاین سازمان نقش بسیار موفقیت آمیزی را در
3
رهبری اتالف بین المللی برای پذیرش «معاهده منع اســتفاده از کودک سربازان»
داشته و جايزه صلح نوبل 1997را برای تالش در جهت مبارزه بین المللی برای

1- Hutu
2- Tutsi
3- Optional Protocol to the convention on the rights of the child on the involvement
of children in armed conflict
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 .1-3بررســی مبانی نظری رابطه میان ســازمان های بین المللی
غیردولتی و حقوق بشر
ســازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشــری نهادهایی هستند که به
ابتکار بخش خصوصی و خارج از توافق میان دولت ها تشــکیل شــده و در آن ها،
اشخاص خصوصی یا عمومی با تابعیت های گوناگون گرد هم می آیند .هدف چنین
سازمان هایی بنا به اساسنامه شان حمایت از حقوق بشر و نظارت بر میزان پایبندی
دولت ها به تعهدات حقوق بشــری خود و آموزش حقوق بشــر اســت .این نهادها
درعرصه حقوق بشر در سه سطح ،اقدامات نظارتی خود را پیگیری می کنند.
در مرحله اول این سازمان ها در سطح ملی به جمع آوری اطالعات ،شناسایی
وکمک به قربانیان ،حقیقت یابی و تهیه ی گزارش می پردازند .درمرحله دوم در سطح
بین المللی با سازمان ملل متحد ،کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق بشری و مراجع
قضایــی بین المللی همکاری کرده و از یافته های خود در جریان فعالیت در ســطح
ملی برای تعقیب ناقضان حقوق بشــر اســتفاده می کنند .سومین و باالترین سطح
از اقدامــات نظارتی که در چند دهه ی اخیر مورد توجه این ســازمان ها قرارگرفته،
مشارکت در جریان استانداردسازی برای حقوق بشر است که از طرقی نظیر مذاکره
با دولت ها و تهیه ی طرح معاهدات صورت پذیرفته و در پی جبران خألهای موجود
در هنجارهای الزام آور حقوق بشری است (عسکری و سعیدی.)2 :1395 ،

1- Anti-Personnel Mine Ban Convention
2- Tribunals for the former Yugoslavia
3- Tribunals for the former Rwanda
4- Augusto Pinochet
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همــكاری در جريان تشــكيل دادگاه بين المللی جنایات جنگی برای یوگســاوی
سابق ،2کارشناسی و شهادت در دادگاه جنایات جنگی رواندا 3و فشار جهت بازداشت
آگستو پینوشه 4دیکتاتور شیلی در لندن ،از جمله فعاليت های مهم اين سازمان به
شمار می رود (.)www.hrw.org
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 .4تبیین رابطه میان سازمان دیده بان حقوق بشر به عنوان یک سازمان
بین المللی غیردولتی و نقشی که در حمایت از حقوق بشر ایفا می کند:
ســازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشــر به تدریج به بازیگران
مهــم و تأثیرگذاری در عرصه حقوق و روابط بین الملل گردیده اند و نقش مهمی را
به اشکال گوناگون در پیشبرد و تکامل هنجاری و عملی حقوق بشر ایفا می نمایند؛
تا حدی که ســازمان ملل متحد بر ارتباط گســترده و نظام مند با سازمان های غیر
دولتی تأکید کرده است .هر چند از عمر سازمان های غیر دولتی به شکل امروزین،
زمان زیادی نمی گذرد ،اما اثر گذاری و کارآیی روز افزونشــان در حوزه عمومی به
وضوح قابل مشاهده است .در حقیقت با گسترش جهانی شدن ،انحصار بازیگران در
عرصه بین الملل از دســت دولت ها خارج شده و بسیاری از سازمان های غیر دولتی
توانســته اند در شــکل گیری و اجرای قواعد بین المللی نقش مهمی را ایفا نمایند.
همچنین از مهمترین نقش و توانایی ســازمان های غیر دولتی در جهت گســترش
حقوق بشر ،اطالع رسانی ،آموزش و جامعه پذیری ،اعمال فشار بر دولت ها در جهت
تحقق آرمان های حقوق بشر ،مهار بحران های اجتماعی و جهت دهی به مطالبات و
کمک به رفع موارد نقض حقوق بشر و کارکرد نظارتی و دفاع از حقوق شهروندان و
غیره است .در این میان سازمان دیده بان حقوق بشر یکی از مهم ترین و فعال ترین
ســازمان های ذی نفوذ و تاثیرگذار در روند توسعه و تکامل موازین و نهادهای حقوق
بشری به حساب می آید که با شبکه های اطالعاتی قوی که در اختیار دارد از سراسر
جهان آگاه می شــود و اطالعات و گــزارش ها را از همه جای جهان جمع آوری می
کند و در اختیار فعاالن حقوق بشــری در کشورهای مختلف می گذارد .گزارش ها و
انتقادات ســازمان به مدافعان حقوق بشر که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند
نیز یاری می رســاند تا آن ها از طریق این گزارش ها به حقیقت دست یابند و حتی
به بررسی و پیگیری پرونده ها به طور خاص بپردازند.
سازمان دیده بان همانند دیگر ســازمان های بین المللی متعاقب گسترش
نهاد جامعه مدنی بین المللی ،در حال تبدیل شــدن به ابزاری نیرومند و کارآمد در
جهت اعمال فشار بر کشورها و سوق دادن روند اتخاذ تصمیمات به سوی پیشرفت
حقوق بشر است و به نظر می رسد در آینده نیز به فعالیت ها و دستاوردهای مهمی
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نائل گردد .ســازمان دیده بان به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های تاثیرگذار در
تصویب معاهدات بین المللی و تشکیل نهادهای حقوق بشری نقش ارزنده ای را ایفا
نموده اســت .همچنین این ســازمان به ارائه گزارشات و موارد نقض حقوق بشر در
جهان می پردازد تا افکار عمومی ،دولت ها و حقوقدانان را متوجه نقض حقوق بشــر
ســازد تا در جهت رفع آن تالش نمایند .هر چند ســازمان در مورد تمامی مسائل
حقوق بشر فعالیت می کند ،ولی در عمل حیطه فعالیت خود را بر روی آزادی کلیه
زندانیان عقیدتی ،اطمینان از اعمال دادرسی عادالنه بر علیه زندانیان سیاسی ،نفی
حکم اعدام ،شــکنجه و دیگر مجازات های انســانی و باالخــره پایان دادن به اعدام
های غیر قانونی و مفقوداالثر شدن انسان ها قرار داده است .بر این اساس مهمترین
تاثیری که انتقادات و گزارشــات سازمان می گذارد به یقین اثری است که در قبال
خانــواده های زندانیان و مدافعان حقوق بشــر دارد .از این جهت که باعث اطالع و
آگاهــی خانواده های زندانیان از واقعیات می شــود که برای تامین عدالت و احقاق
حقوق زندانی خود دچار مشــکالت بسیاری در کشورشان هستند و از این طریق
می توانند با ســازمان توسط سایت اینترنت ،پســت الکترونیک و یا نامه در ارتباط
باشند و از کمک های سازمان استفاده کنند.
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برآمد
در این پژوهش ســعی و تالش بر این بود تا طیف وســیع و گسترده ای از
عملکرد و فعالیت های ســازمان های غیر دولتی بویژه سازمان دیده بان حقوق بشر
در زمینه حقوق بشر مورد بررسی قرار بگیرد و سبب شناخت هر چه بیشتر سازمان
گردد .عملکرد کلی ســازمان در طی حدود چند دهه فعالیــت آن ،از روند مثبتی
برخوردار بوده اســت .اگر چه می توان در این میان گاهی تأثیرپذیری های سیاسی
را از کشــورهای با نفوذ مشــاهده نمود ،اما روند کلی و ســیر حرکت این سازمان
بیانگر آن اســت که ســازمان دیده بان حقوق بشر تالش نموده تا اصل توازن را در
برخورد با کشورها تا حد امکان رعایت نماید .با این وجود به نظر می رسد ،سازمان
تحــت تاثیر عوامل متعدد از جمله عامل زمــان و مکان به هنگام مواجه با وضعیت
حقوق بشر در برخی کشــورها به صورت گزینشی عمل نموده است .سازمان دیده
بان در مورد تمامی مســائل حقوق بشر فعالیت می کند ولی در عمل حیطه فعالیت
آن بیشــتر اقدام برای جلوگیری و پایان دادن به نقض حقوقی که سالمت روحی و
جسمی بشر را مورد حمله قرار می دهد ،آزادی اندیشه و بیان ،جلوگیری از تبعیض
نژادی و نقض موارد دیگر از حقوق بشــر است .و در واقع سازمان دیده بان ،موضوع
اصلــی فعالیت های خود را بر روی آزادی کلیه زندانیان عقیدتی ،اطمینان از اعمال
دادرســی عادالنه برای کلیه زندانیان سیاســی ،نفی حکم اعدام ،شــکنجه و دیگر
مجازات های انســانی و باالخره پایان دادن به اعدام هــای غیر قانونی و مفقوداالثر
شدن انسان ها قرار داده است.
بنابراین مشاهده می شود سازمان بر اساس عنصر زمان ،به موضوعات حقوق
مدنی ،سیاسی بشــر که برگرفته از نخستین انقالب فرانسه در سال ( )1789تحت
عنوان آزادی بوده ،بیشتر توجه دارد و فعالیت بسیار گسترده ای در این حوزه داشته
است .در واقع این ســازمان در مورد حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فعالیتی
کمتر داشته است .به طور خالصه سازمان هنوز نتوانسته است خود را با موضوعات
روز که هدف حقوق بشر است هماهنگ نماید و بیشتر تأکید خود را بر شاخص ها و
اهداف حقوق بشر نسل اول بنا نهاده و در زمینه ترویج حقوق بشر تا حدودی تحت
تاثیر عامل زمان قرار گرفته و نتوانسته است به خوبی به تمام مسائل حقوق بشری
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توجه داشته باشد .همچنین برخی از اقدامات و موضوعات مهم نقض حقوق بشر در
گذشــته در راستای فعالیت و اهداف ســازمان نبوده است اما بعد از گذشت زمان با
برخی اصالحات در اهداف و اساســنامه ســازمان ،برخی از این موضوعات در دستور
کار و فعالیت ســازمان قرار گرفته اســت .به عنوان مثال ،ســازمان دیده بان نسبت
به موضوع نســل کشــی که از موضوعات مهم نقض حقوق حقوق بشر محسوب می
شــود ،در گذشته هیچ اقدام ،جهت گیری و فعالیتی نداشته ،اما اکنون بعد از اصالح
اساسنامه این مسیر نیز در فعالیت های سازمان گشوده شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر باید حضور خود را برای گزارش نقض حقوق بشر
در این مناطق گسترش دهد تا بتواند موقعیت جهانی خود را تقویت کند .همچنین از
آنجا که یکی از اهداف ســازمان ،حمایت از اعالمیه جهانی حقوق بشر است ،می توان
گفت حقوق بشر تحت تأثیر اقدامات و عملکرد کشورهای قدرتمند است ،زیرا همانطور
که گفته شد جهان ســوم در امر تهیه و تدوین این اعالمیه هیچ نقشی نداشته اند .بر
این اساس هر سازمان ،فرد و یا نهادی که در این کشورها برخالف موازین حقوق بشر
به فعالیت بپردازد ،گزارش های این سازمان در مورد نقض حقوق بشر در این مکان ها
کمرنگتر اســت .از آنجایی که ســازمان دیده بان در آمریکا تأسیس شده ،در مواردی
می توان تصور کرد که سیاست ها و اقدامات این سازمان تحت تاثیر سیاست های دولت
آمریکا است .به طور مثال در شرایطی که همه کشورها سیستم آپارتاید را در آفریقای
جنوبی محکوم می کردند ،سازمان برخوردی با این موضوع نداشت و استدالل می نمود
که آپارتاید یک سیستم سیاسی است نه تبعیض نژادی ،این عدم همراهی سازمان در
مبارزه با آپارتاید به عنوان لکه ســیاهی بر دامان این سازمان همواره باقی مانده است.
بر این اســاس می توان گفت ،این مورد یکی از عوامل مکانی اســت که باعث شده تا
حدودی حقوق بشــر را در این ســازمان تحت تاثیر قرار دهد .و در نهایت باید گفت،
یکی از ضعف هایی که در اغلب گزارش های ســازمان دیده بان مشاهده می شود ،این
است که در این گزارش ها اغلب به بیان موارد نقض حقوق بشر اکتفا می شود و کمتر
برای جلوگیری از موارد نقض ،راهکاری پیشــنهاد می شود .در چنین شرایطی به نظر
می رســد برقراری روابط سازنده و همکاری نظام دار با سازمان های غیر دولتی حقوق
بشری با توجه به نقش آن ها در سازماندهی و جهت دهی افکار عمومی می باید جدی
تر از گذشته در دستور کار سیاست خارجی کشورها قرار بگیرد.
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Negar Mofakham Naserislami
Ahmad Momenirad
Today, international non-governmental organizations, due to
their non-profit and voluntary nature have been considered
by the main actors of international law and have been able
to play an important role in the formation and implementation of international rules. One of these organizations that
has made great efforts to help eliminate some types of human
rights violations and has taken effective steps to achieve the
goals of human rights as stated in the Universal Declaration
of Human Rights is Human Rights Watch. In this descriptive-analytical study, in addition to describing the function
of international non-governmental organizations in general,
among the types of these organizations, the role of Human
Rights Watch has been specifically studied and its purpose is
to respond to this question, what is the role of international
non-governmental organizations, especially Human Rights
Watch, in the human rights system? Therefore, by recognizing the relationship between international non-governmental
organizations and human rights, which requires understanding the basic concepts of both issues, it is possible to examine
the role of one of the most important organizations by examining the advisory status and legal personality of these organizations, Human Rights Watch and its role in human rights.
Keywords: International NGOs, Universal Declaration of
Human Rights, Human Rights System, International Legal
Personality, Human Rights Watch.
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