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МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ

Маъмурияти Байден-Харрис тарафдори он аст, ки ҳуқуқи инсон ва принсипҳои демократиро дар маркази
сиёсати хориҷии давлатамон ҷойгир кунад. Ин Дастур барои намояндагиҳои дипломатии Иёлоти
Муттаҳида оид ба дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон ӯҳдадории Иёлоти
Муттаҳидаро барои идома додани ин фаъолиятҳои ҳаётан муҳим ҳамчун як қисми дидгоҳи стратегии
Президент ва сиёсати хориҷии Иёлоти Муттаҳида муайян ва таъкид мекунад. Он пеш аз ҳама ба
кормандони Шӯъбаи ҳуқуқи башари Департаменти давлатии ИМА ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ
дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла ба ҳомиёни ҳуқуқи башар нигаронида шудааст.
Ҷомеаи шаҳрвандии кушода, фарогир, тавоно ва пурра фаъолияткунанда барои демократияи солим,
иқтисодиёти рушдкунанда ва ҷомеаи устувор дар ҳар кишвари дунё муҳим аст. Иёлоти Муттаҳида ба
Эъломияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳомиёни ҳуқуқи башар содиқ аст ва иштироки худро ҳам ба
таври дуҷониба ва ҳам дар форумҳои бисёрҷониба дар ҳифз ва пешбурди озодиҳои асосӣ ва нақши
ҳомиёни ҳуқуқи башар идома медиҳад. Фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла ҳомиёни ҳуқуқи башар,
барои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон ва ҷонибдории идоракунии хуб кафолати муҳим аз
таҳдидҳои режимҳои худкома ва демократияҳои ақибнишин маҳсуб меёбад. Дар он ҷое, ки имкониятҳои
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар барои фаъолияти озодона коҳиш меёбад, нақз ва
поймолкунии ҳуқуқи инсон ҳуқуқ, табъиз ва фасод авҷ мегирад. Иёлоти Муттаҳида минбаъд низ дар
пешбурди ҳуқуқи инсон тавассути Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, паймонҳо, шартномаҳо ва
конвенсияҳо нақши марказиро хоҳад бозид. Дастури ҷамъияти мазкур нуқтаи назари мавқеи сиёсии
Иёлоти Муттаҳидаро барои дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар дар кори бебаҳои
онҳо инъикос мекунад.
Демократия ва ҳуқуқи инсон дар тамоми ҷаҳон зери хатар қарор доранд. Дар тӯли зиёда аз даҳ сол ҷаҳон
таназзули устувори демократиро аз сар мегузаронад, ки дар ин раванд коҳиши тадриҷии нақши ҷомеаи
шаҳрвандиро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар бисёр кишварҳо қонунҳо қабул шудаанд, ки
маблағгузорӣ ва фаъолияти онро маҳдуд мекунанд. Баъзе ҳукуматҳо аз қонунҳои амнияти миллӣ
сӯиистифода намуда, имкониятҳои фаъолони ҷомеаи шаҳрвандиро дар татбиқи озодиҳои баён,
иттиҳодия, ҳаракат ва ҷамъомадҳои осоишта маҳдуд мекунанд. Илова бар ин, афзоиши сензура, истифода
аз технологияҳои назоратӣ ва масдуд сохтани интернет бо мақсади халалдор кардани баҳсҳои демократӣ
мушоҳида мешавад. Ҳукуматҳо набояд дастрасӣ ба хидматҳои онлайниро ғайрифаъол ё маҳдуд кунанд ва
технологияҳои назоратиро ҳамчун воситаи маҳдуд сохтани ҳуқуқҳои инсон аз ҷониби шахсони алоҳида ё
тарсонидани ҷомеаи шаҳрвандӣ татбиқ намоянд. Ба ҷои ин, ҳукуматҳо бояд барои ҷомеаи шаҳрвандӣ
имконият фароҳам оранд ва фазои шаҳрвандиро васеъ намоянд, то дар муваффақиятии ҷомеае, ки ба он
хизмат мекунанд, саҳм гузоранд, зеро гурӯҳҳои шаҳрвандӣ дар ҷомеа нақши беназир ва мусбат доранд.
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Иёлоти Муттаҳида эътироф мекунад, ки кори ҳомиёни ҳуқуқи башар ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ
(СҶШ) аксар вақт онҳоро зери хатар мегузорад. Ҳомиёни ҳуқуқи башар гоҳ-гоҳ мавриди тарсонидан,
таҳдид, боздошти худсарона, бедаракшавии иҷборӣ, эъдом бидуни ҳукм, шиканҷа, таҷовузи ҷинсӣ ва
мурофиаҳои ноодилона қарор мегиранд. Ҳукуматҳои авторитарӣ ва дигар ҳукуматҳо ҳатто вақте ки
намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳомиёни ҳуқуқи башар ва ё рӯзноманигорон дар муколамаҳои
байналмилалии ҳуқуқи башар ширкат мекарданд, дар пайи таҳдиду саркӯби онҳо мешуданд. Ҳукуматҳо
бояд бипазиранд, ки пешбурд ва ҳифзи озодиҳои асосӣ сатҳи эътимодро боло мебарад, ба бадкорон ҳушдор
медиҳад ва аз истифодаи зӯроварӣ нигаҳ медорад.
Ҷомеаи ҷаҳонӣ инчунин шоҳиди он буд, ки баъзе ҳукуматҳо ҳангоми аксуламал ба пандемияи COVID-19
тавассути эълон кардани ҳолатҳои фавқулода, маҳдуд кардани фазои шаҳрвандӣ ва ақиб гаштан аз
принсипҳои демократӣ аз ваколатҳои худ сӯиистифода мекарданд. Баъзе ҳукуматҳо қонунҳои махсусро
татбиқ ва ё сӯиистифода намуда, бо баҳонаи нигоҳдории тандурустии аҳолӣ дар пайи хомӯшонидан, таъқиб
ва озор додани аъзоёни ҷомеаи шаҳрвандӣ мешуданд. Тадбирҳои изтирорӣ, ки ҳуқуқи инсонро маҳдуд
месозанд ва аз ҷониби ҳукуматҳо барои аксуламал ба пандемияи COVID-19 анҷом дода мешаванд, бояд бо
ӯҳдадориҳои ҳукумат дар доираи қонуни байналмилалии ҳуқуқи башар мувофиқ бошанд. Масалан, дар
шароити пандемия, маҳдудиятҳо ба ҳуқуқи ҷамъомадҳои осоишта, озодии баён ва озодии иттиҳодияҳо
бояд тибқи қонун муқаррар карда шаванд ва барои ҳифзи саломатии аҳолӣ зарур бошанд. Қайд кардан
муҳим аст, ки ҳукуматҳо бояд ба ҷомеаи шаҳрвандӣ иҷозат диҳанд, ки дар замони бӯҳрон нақши беназир ва
мусбати худро бозанд, аз ҷумла ҳамчун пайванди муҳим байни ҳукуматҳо ва ҷомеае, ки онҳо хизмат
мекунанд. Департаменти давлатӣ, аз ҷумла Бюро оиди масоили демократия, ҳуқуқи инсон ва меҳнат, аз
сиёсати ҳукумат, ки ҳуқуқи инсонро эҳтиром мекунад, принсипҳои демократиро риоя мекунад ва барои
аксуламали муассир ба COVID-19 аҳамияти калон дорад, истиқбол ва таваҷҷуҳ зоҳир намуд.
Дар ниҳояти кор, демократияҳое, ки ҳуқуқи инсонро эҳтиром мекунанд, сулҳомезтар, шукуфоӣ,
устувортар ва ба шарикии қавитари дуҷониба содиқанд. Иёлоти Муттаҳида содиқ аст ба дастгирӣ ва
ташвиқи ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳомиёни ҳуқуқи башар, бахши хусусӣ ва кишварҳои шарик, ки ба таҳдидҳо
ба ҳуқуқи инсон аксуламал нишон дода ва ба тақвияти принсипҳои демократӣ мабнӣ бар фазои озод ва
мусоиди шаҳрвандӣ талош меварзанд. Воқеан, дар муқобила ба чолишҳои глобалии замони муосир ва
имтиҳоноте, ки рақибони авторитарии мо ба миён гузоштаанд, зарур аст нишон дода шавад, ки
демократияҳо метавонанд ба мардуми худ нафъ биёваранд ва зиндагии онҳоро бо роҳҳои мушаххас ва
андозашаванда беҳтар созанд. Иёлоти Муттаҳида намояндагиҳои дипломатиро ташвиқ мекунад, ки бо
созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар мустақиман ҳамкорӣ кунанд ва робитаҳои худро
бо онҳо мустаҳкам намоянд.
Зимни суханронии аввалини худ оид ба сиёсати хориҷӣ, президент Байден возеҳ гуфт, ки Иёлоти
Муттаҳида барои муваффақ шудан дар бисёре аз мушкилоте, ки имрӯз мо бо он рӯ ба рӯ мешавем, «мо бояд
аз дипломатияе оғоз кунем, ки ба арзишҳои умдаи демократии Амрико асос ёфтааст, яъне ҳифзи озодӣ,
ҳифзи имкониятҳо, химояи ҳуқуқҳои умумӣ». Азбаски ин асоси сиёсати ҷаҳонии мост, Котиби давлатӣ ба
ҳамаи сафирон ва роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ дастур дод, ки дар сиёсати хориҷӣ дар асоси
принсипҳои демократии мо бевосита бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар ҳамкорӣ кунанд. Дар
ҳоле ки кормандони бахши ҳуқуқи башари Департаменти давлатии ИМА маъмулан ба ҳайси шахсони
тамосӣ дар сатҳи корӣ барои созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар баромад мекунанд,
вобаста ба чигунагии мушкилот тавсия дода мешавад, ки ба дигар бахшҳои сафорат, ки дорои таҷрибаи хос
мебошанд (масалан, кормандони масоили ҳуқуқи меҳнатӣ, кормандони масоили иқтисодӣ ва ғ.) муроҷиат
карда шавад. Дар дастурамали зерин барои намояндагиҳои дипломатии ИМА усулҳои сершуморе дарҷ
ёфтааст ва ба василаи онҳо Иёлоти Муттаҳида кӯшиш мекунад, ки ҳуқуқи башарро тариқи дастгирии
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар пешбарӣ намояд, то онҳо кори худро бидуни мамоният ва
маҳдудкуниҳои беасос ва бидуни ҷазо додани онҳо ё оилаҳои онҳо идома диҳанд.
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ҲОМИЁНИ ҲУҚУҚИ
БАШАР КИСТАНД?

Бо дарназардошти принсипи дар Эъломияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳомиёни ҳуқуқи башар, ки
«ҳар як шахс ҳуқуқ дорад, дар алоҳидагӣ ва дар якҷоягӣ бо дигарон, дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ
ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро пешбарӣ, ҳимоя ва амалӣ созад», Иёлоти Муттаҳида ҳомиёни ҳуқуқи
башарро ҳамчун шахсони алоҳида муайян мекунад, ки танҳо ё дар гурӯҳҳое кор мекунанд, ки бидуни
зӯроварӣ барои пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии башар эътирофшуда ҳимоят мекунанд. Дар
саросари ҷаҳон, ҳомиёни ҳуқуқи башар барои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон, ҳимоят аз
шаффофият ва ҳисоботдиҳии ҳукумат, мусоидат ба дастрасии адолат ва фош кардани коррупсия пайваста
кор мекунанд.
Ҳомиёни ҳуқуқи башар метавонанд аз ҳама гуна миллат, ҷинс, тамоюли ҷинсӣ, дин, вазъи маъюбӣ ё
синну сол бошанд. Онҳо метавонанд аз ҳар гӯшаи ҷаҳон, аз ҳама синф ё пайдоиши иҷтимоӣ бошанд.
Ҳомиёни ҳуқуқи инсон дар доираи васеи масъалаҳо фаъолияти худро пеш мебаранд. Онҳое, ки дар
масъалаҳои замин ва муҳити зист, инчунин ҳуқуқи занону духтарон, намояндагони «ЛГБТКИ+» ва
шахсони мутаалиқ ба ҷинсияти гуногун, маъюбон ва халқиятҳои бумӣ кор мекунанд, махсусан ба
ҳамлаҳо осебпазиранд. Чӣ гуна ҳомиёни ҳуқуқи башар ҳуқуқҳои инсонро тарғиб ва ҳимоя мекунанд,
вобаста аст ба кишвар, замина ва касбу кор. Фаъолият дар ин самт метавонад корҳои зеринро дар бар
гирад (аммо танҳо бо ин феҳрист маҳдуд намешавад):

 Ҷамъоварӣ ва паҳн кардани маълумот дар бораи нақзи ҳуқуқи инсон;
 Дастгирии осебдидагон аз нақзи ҳуқуқи инсон;
 Якҷоя кор кардан дар таъмини масъулиятнокӣ ва хотима додан ба беҷазоӣ;
 Мусоидат ба эҳтироми ҳуқуқҳои инсон аз ҷониби субъектҳои иқтисодӣ, аз ҷумла ифшои
нигарониҳо дар бораи он, ки субъект (бизнес) қонунро риоя намекунад ва ё муассисаи
давлатӣ риоя қонунро таъмин наменамояд;

 Мусоидат ба идоракунӣ ва сиёсати давлатии муассиртар;
 Кӯшиш барои бо роҳи осоишта муҳофизат кардани ҳудуд ё захираҳои табиии он аз
таъсири манфӣ ба муҳити зист дар натиҷаи чорабиниҳои ҷорӣ ё ба нақша
гирифташуда;

 Мусоидат ба татбиқ ва ташвиқ ба тасвиби шартномаҳо оид ба ҳуқуқи инсон;
 Таҳсил ва таълими шахсони дигар дар масоили ҳуқуқи инсон.
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МУШОРИКАТИ ДИПЛОМАТӢ ВА
БАРНОМАВИИ ИМА

Ҳадафи Департаменти давлатӣ аз он иборат аст, ки ба ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар
имкон диҳад, ки ҳуқуқҳои инсонро бидуни монеа ё маҳдудиятҳои беасос ва бидуни тарси интиқом
алайҳи онҳо ё оилаҳои онҳо пешбарӣ ва дифоъ кунанд. Иёлоти Муттаҳида дар ҳамаи сатҳҳои
дипломатияи дуҷониба ва бисёрҷониба, иштирок мекунад, то ба мушкилоти ҷиддие, ки субъектҳои
ҷомеаи шаҳрвандӣ (аз ҷумла ҳомиёни ҳуқуқи башар) мувоҷеҳ мешаванд, аҳамият дода шавад ва ба ҳифзу
тавсеаи ҳуқуқу имкониятҳои фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат карда шавад. Рўйкарди мо ба
фаҳмиши он асос ёфтааст, ки муносибатҳои дуҷонибаи мо дар дарозмуддат тавассути ташвиқи дигар
кишварҳо ба дастгирии демократия ва ҳифзи ҳуқуқи инсон таҳким хоҳанд ёфт.
Мо ҷомеаи шаҳрвандиро бо роҳҳои гуногун дастгирӣ мекунем, аз ҷумла:

 Ҳамкорӣ бо СММ ва гузоришгарони махсуси он барои ҳалли таҳдидҳои мушаххас ба ҳомиёни
ҳуқуқи башар;

 Дастгирии иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорон дар сохторҳои СММ ва
аккредитатсияи онҳо барои изҳори нигаронӣ дар бораи масъалаҳои мушаххаси мавзӯӣ ва ё
кишварӣ;

 Ҳамкорӣ бо ниҳодҳои бисёрҷониба, созмонҳои минтақавии бисёрҷониба, шабакаҳои
байналмилалии СҶШ ва дигар шарикони ҳамфикр барои ҳамоҳангсозии паёмҳои дипломатӣ ва
аксуламал ба қонунгузории маҳдудкунанда ва дигар амалҳои ҳукумат, ки боиси мамоният ва
маҳуддиятҳои беасос дар фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ мешаванд;

 Интишори ҳисоботҳои солона оид ба риояи ҳуқуқи инсон дар ҳар кишвари дунё, ҳисоботи
байналмилалӣ оид ба озодии дин ва ҳисобот оид ба хариду фурӯши одамон, ки мушкилоти ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорони мустақилро инъикос менамоянд;

 Шарикӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, коргарон ва доираи бизнес (тиҷорат) барои пешбурд ва татбиқи
стандартҳо ва дастурамалҳои дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшуда оид ба рафтори
масъулиятноки бизнес, ба амсоли Дастурамали OECD барои корхонаҳои бисёрмиллиятӣ
(Дастурамали OECD) ва Дастурамал барои бизнес аз дидгоҳи ҳуқуқи инсон (UNGP);

 Ташвиқ кардани иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ташаббусҳои бисёрҷониба дар соҳаи озодии
интернет, бизнес ва ҳуқуқи инсон, ба амсоли Маркази варзиш ва ҳуқуқи инсон, Эътилофи озодии
интернет, Кодекси байналмилалии рафтору одоб барои таъминкунандагони хизматрасониҳои
амнияти хусусӣ ва Принсипҳои ихтиёрии амният ва ҳифзи ҳуқуқи инсон, ташаббуси «Принсипҳои
ихтиёрӣ оид ба амният ва ҳуқуқи инсон;
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Зане дар қароргоҳи «Зам-Зам» барои беҷошудагони
дохилӣ дар Дарфури Шимолӣ (Судон) дархостҳои
маъмулии занон ва кӯдакони Дарфуриро дар
доираи муҳокимаи хушунати гендерӣ ва ҳуқуқи
инсон иҷро мекунад.
Акс: Алберт Гонсалес Фарран – ЮНАМИД, иҷозатнома CC BY-NC 2.0.
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Ҳондурас, фаъоли муҳити зист, халқиятҳои бумӣ ва ҳуқуқи башар
Берта Касерес дар моҳи марти соли 2016 барои мавқеи далеронааш
алайҳи фасоди давлатӣ ва корпоративӣ кушта шуд. Касерес хазорон
фаъолони экологиро ба мубориза барои адолат рухбаланд мекунад.
Акс аз ҷониби: Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
иҷозатномаи CC BY 2.0.

 Талош ба таҳкими сиёсат ва амалкарди бонкҳои байналмилалии рушд оид ба кафолатҳои экологӣ ва
иҷтимоӣ, аз ҷумла кафолатҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи башар;

 Баланд бардоштани обрӯи ҳомиёни ҳуқуқи башар, аз ҷумла тавассути ҷоизаи байналмилалии “Зани
ҷасур» ва табодули таҷриба дар доираи Барномаи байналмилалии роҳбарҳо-ташрифовардагон;

 Мусоидат ба истифодаи самараноки механизмҳои савдо ва кӯмак, ки дар заминаи эҳтироми ҳуқуқи
меҳнатӣ, ҳуқуқи инсон ва идоракунии хуб ба нафъи ҳамаи тарафҳо оварда мерасонад;

 Истифодаи платформаҳои дипломатияи умумӣ чӣ дар хориҷ ва чӣ дар дохили кишвар бо мақсади
пешниҳоди иттилоот ва коҳиш додани доғи нангин нисбат ба аҳолии канормонда, тақвият додани
садои ҳомиёни ҳуқуқи башар ва баромад кардан бар зидди онҳое, ки мехоҳанд ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
рӯзноманигорони мустақилро зери ҳадаф, таъқиб ва расонидани зарару зиён қарор диҳанд;

 Таъмини кумаки хориҷӣ барои дастгирӣ ва ҳимояи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорони мустақил дар
шароити маҳдуд, аз ҷумла тавассути кӯмаки мустақими молиявӣ ба фаъолон ва созмонҳои зери хатар ва
барномаҳои кӯмаки техникӣ, ки қобилияти амалиётии ин гурӯҳҳоро афзоиш медиҳанд;

 Истифода аз як қатор чораҳои ҷамъиятӣ ва хусусӣ алайҳи шахсоне, ки мехоҳанд намояндагони ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорони мустақилро зери ҳадаф, таъқиб ва расонидани зарару зиён қарор
диҳанд, аз ҷумла (дар ҳолатҳои зарурӣ) абзорҳо ба монанди қонуни ҷаҳонии Магнитский барои ҷорӣ
кардани маҳдудиятҳои раводид ва таҳримҳои иқтисодӣ;

 Таҳияи самтгириҳои сиёсӣ оид ба коҳиш додани зӯроварӣ нисбати ҳомиёни ҳуқуқи башар, ки
мехоҳанд минтақа ва захираҳои табиии онро аз таъсири манфии экологӣ дар натиҷаи фаъолиятҳои
ҷорӣ ё ба нақша гирифташуда ҳифз кунанд.
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РОҲБУРДҲО ВА АБЗОРҲО БАРОИ
НАМОЯНДАГИҲОИ ДИПЛОМАТИИ
ИМА

Дар зер баъзе аз роҳбурдҳо ва абзорҳое оварда шудаанд, ки намояндагиҳои ИМА барои дастгирӣ ва ҳимояи
созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар ба таври мувофиқ истифода мебаранд:

I. АРЗЁБӢ ВА ФАҲМИШИ ФАЗОИ ШАҲРВАНДӢ
Кормандони ҳуқуқи башар дар намояндагиҳои ИМА фазои умумиеро, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар он
фаъолият мекунад, арзёбӣ мекунанд. Дар ин росто мониторинг ва ҳисоботдиҳӣ дар самтҳои зерин сурат
мегирад:

 Маҳдудиятҳои аз сўи ҳукумат муқарраршуда ба ҳуқуқ ба озодии иттиҳодияҳо, ҷамъомадҳои осоишта ва баён;
 Маҳдудиятҳо барои маблағгузории созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ё қоидаҳои бақайдгирӣ ва
ҳисоботдиҳӣ, ки бори вазнинро ба дӯши созмонҳо мегузоранд;

 Ҳамлаҳо, таъқиб, зўроварӣ ва саркўб кардани ҳомиёни ҳуқуқи инсон;
 Амалҳои юридикии бардурӯғ, ки барои вайрон кардан ва заиф сохтани захираҳои созмонҳои ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон анҷом дода мешаванд;

 Андозаи самаранокии фаъолияти мақомоти маҳаллӣ дар ҳифозати ҳомиёни ҳуқуқи инсон ва таҳқиқи
ҳодисаҳои ҳамла алайҳи онҳо ва ҳамчунин дар таъмини дастрасии муассир ба расмиёти судӣ ва маъмурӣ,
аз ҷумла ҷуброни зарар ва василаҳои ҳимояи ҳуқуқӣ;

 Истифода аз воситаҳои назорати ҷисмонӣ ё рақамӣ бо мақсади ғайриқонунӣ пайгирӣ ва маҳдуд кардани
фаъолияти аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ;

 Истифода аз воситаҳои ҳакерӣ, вайронкунӣ, халалдоркунӣ ва мусодиракунии дастгоҳҳо, аккаунтҳои
интернетӣ, маълумот ва хизматрасониҳо барои назорат бурдан, хомӯшонидан ва саркӯб кардани аъзои
ҷомеаи шаҳрвандӣ;

 Иштироки мақомоти маҳаллӣ дар муколамаи мунтазам бо ҷомеаи шаҳрвандӣ;
 Татбиқи самараноки қонунҳое, ки иштироки ҷамъиятро дар қабули қарорҳо, аз ҷумла оид ба масъалаҳои
экологӣ пешбинӣ мекунанд;

 Ҳамкории доираи бизнес бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин ҳалли мушкилоти риоя накардани ҳуқуқи инсон аз
ҷониби соҳибкорон.
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Одамон ҳамчун рамзи дастгирӣ ва ҳамбастагӣ бо фаъолони
ЛГБТКИ+ байрақҳои «ифтихорӣ»-ро мавҷ медиҳанд.

II. ҲАМКОРӢ, МАШВАРАТ ВА ҲИФЗИ РАВОБИТ БО ҶОМЕАИ
ШАҲРВАНДӢ ВА ҲОМИЁНИ ҲУҚУҚИ ИНСОН
Маъмулан, дар намояндагиҳои ИМА кормандони бахши ҳуқуқи инсон ба унвони аввалин шахсони тамос бо
мақсади ҳамкорӣ ва дастгирии фаъолони маҳаллии ҷомеаи шаҳрвандӣ корҳои зеринро анҷом медиҳанд:

 Ба ҳаммаслакони худ дар Сафорат хабар расонидан дар бораи нигарониҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ёдовар
намудан аз тааҳудоти Иёлоти Муттаҳида;

 Тамос гирифтан ва баргузор намудани вохўриҳои мунтазам бо созмонҳо ва эътилофҳои гуногуни ҷомеаи
шаҳрвандӣ, бидуни ин ки созмонҳои осебпазири ҷомеаи шаҳрвандӣ дар маърази хатар қарор гиранд;

 Иштирок кардан дар чорабиниҳои оммавӣ ва ё ҷамъомадҳое, ки аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандии маҳаллӣ ва
ё барои ҷонибдорӣ аз он баргузор мешаванд;

 Машварат кардан бо созмонҳои байналмилалии ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки бо созмонҳои маҳаллӣ, ҳомиёни
ҳуқуқи башар, шабакаҳо ва ҳаракатҳо кор мекунанд;

 Мунтазам тамос гирифтан ва мулоқот кардан бо мақомоти ҳукумати маҳаллӣ бо мақсади баррасӣ
кардани ҳоли воқеии парвандаҳои хоси марбут ба ҳуқуқи инсон ;

 Ҳузур доштан дар ҷаласаҳои судии ҳомиёни ҳуқуқи инсон ва мушоҳида кардани мурофиаҳои судӣ;
 Барқарор намудани муносибатҳои устувор бо ҷонибҳои манфиатдор, ки метавонанд дар ҳолати
фавқулодда кӯмак расонанд, аз ҷумла бо шахсони тамос аз намояндагиҳои дипломатии ҳамфикр,
намояндагони форумҳои бисёрҷониба дар сатҳи маҳаллӣ ва ё сатҳи дигар, васоити ахбори омма, ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва дигарон.
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Дар ҳолатҳое, ки ҳомии ҳуқуқи башар зери таҳдид қарор мегирад:

 Гирифтани маълумот аз сарчашмаҳои гуногуни мӯътамад барои қабули қарорҳои оқилона оиди
интихоби рўйкарди муассиртарин барои ҳимояи ҳомии ҳуқуқи инсон дар ҳолати мушаххас;
Иқдомҳои кӯтоҳмуддати нигарондашуда ба ҳолати мушаххас инҳоро дар бар мегиранд:

 Вохўрдан бо вакили мудофеъ, агар имконпазир бошад ва ё, дар мавриди имконпазир набудани чунин фурсат,
тамос гирифтан бо ў, бо риояи тамоми тадбирҳои эҳтиётӣ;

 Кӯмак дар дастрасӣ ва/ё таъмини ирсоли парвандаҳо ба баррасии ҳукумати мизбон ва/ё
механизмҳои ҳифзи байналмилалӣ;

 Ташкили ирсоли парвандаҳо ба созмонҳои расонандаи кумаки изтирорӣ (масалан, Хазина барои кумак ба
созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ);

 Тамос гирифтан бо шахсони расмии ҳукумати мизбон;
 Кор кардан ҳамроҳ бо ҳукуматҳои ҳамфикр, то ҷонибдории ҳамоҳангшуда нишон дода шавад; ба
таври стратегӣ мушаххас кардани нақш ва амалҳои ҳар як кишвар дар доираи вокунишҳои
фарогиранда;

 Содир кардани баёнияҳои оммавӣ;
 Ҳузур доштан дар мурофиаҳои судӣ;
 Дар ҳолати зарурӣ, вохўрдан бо намояндагони ширкатҳо ё ассотсиатсияҳои тиҷоратии дахлдор.
Иқдомҳои дарозмуддати нигарондашуда ба ҳолати мушаххас инҳоро дар бар мегиранд:

 Бо ҳукуматҳои ҳамфикр ҳамоҳангсозӣ кардани баёнияҳои оммавӣ ва иртиботот бо ҳукумати мизбон,
дар қатори дигар иқдомҳо;

 Ҳамоҳангсозии дипломатӣ бо ҳукуматҳои ҳамфикр дар ташаббусҳои бисёрҷониба барои
ҳамоҳангсозии вокунишҳои сиёсати умумӣ ва хусусӣ;

 Машварат додан (ба қадри зарурӣ) ба СҶШ оид ба чӣ гуна пешниҳод кардани мисоли мушаххас
тавассути марказҳои миллии тамос оид ба Роҳнамои OECD барои корхонаҳои фаромиллӣ,
Механизми мустақили ҳисоботдиҳии Корпоратсияи байналмиллалии маблағгузорӣ дар соҳаи рушд
(DFC) ва механизмҳои созишномаҳои тиҷорати озод;

 Мусоидат кардан ба таҳқиқот ва пайгарди қонунӣ алайҳи касоне, ки ҳомиёни ҳуқуқи инсонро мавриди
озору азият ва ҳамла қарор медиҳанд;

 Мувофиқи принсипи «зиён наовардан», розигии ҳомиёни ҳуқуқи башарро, пеш аз анҷом додани ягон
иқдом аз номи онҳо, пурсидан ва ҳангоми муошират бо онҳо, чӣ дар фазои интернет ва ё чӣ берун аз
он, чораҳои эҳтиётӣ андешидан.
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Зани ҷавон бо баландгӯяк дар як тазоҳуроти осоишта дар Лондон даъват ба адолати нажодӣ мекунад.
Акс: Эхиметалор Акҳере Унуабона, дар Unsplash, моликияти ҷамъиятӣ.

III. ДАСТГИРИИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ВА ҲОМИЁНИ ҲУҚУҚИ ИНСОН
ТАВАССУТИ ҲАМКОРИИ ДИПЛОМАТӢ
Намояндагиҳои ИМА тавассути ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба ва дипломатияи ҷамъиятӣ ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башарро дастгирӣ ва ҳимоя мекунанд. Дар ҳолатҳои зарурӣ, кормандони
бахши ҳуқуқи башар иқдомҳои зерини дипломатиро анҷом медиҳанд:

 Мусоидат намудан ба баргузории вохӯриҳо ва муколамаҳои сохторишуда барои мансабдорони воломақоми
ИМА бо мақсади ҳамкорӣ бо намояндагони гуногуни ҷомеаи шаҳрвандии маҳаллӣ;

 Даъват намудани намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башарро ба чорабиниҳои миссияи
ИМА ва фароҳам намудани фурсатҳо ҷиҳати мулоқот бо мансабдорони калидии ИМА;

 Таъсис додани як ё якчанд гурӯҳи корӣ бо дигар намояндагиҳои дипломатии ҳамфикр ва намояндагони
дигар муассисаҳои амалкунандаи ИМА бо мақсади пайгирӣ намудани таҳдидҳо ба фазои шаҳрвандӣ ва
ҳамоҳангсозии аксуламалҳои дипломатӣ ва кӯмакрасонӣ;

 Мустақиман суҳбат кардан бо шахсони расмии ҳукумати мизбон ҷиҳати ибрози нигарониҳо оид ба
шароити феълӣ барои фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла қонунҳо ва муқаррароти маҳдудкунанда
ва беҷазоӣ барои ҳамла ба фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ. Ҳамоҳангсозӣ кардани иқдомот бо
намояндагони дипломатии сафоратхонаҳои ҳамфикр барои расонидани паёми мазкур.

 Ташвиқ кардани ҳукумати мизбон ҷиҳати қабули дархостҳо перомуни ба кишвар ташриф овардани
гузоришгарони махсуси СММ оид ба ҳуқуқ ба озодии ҷамъомадҳо ва иттиҳодияҳои осоишта ё дигар
гузоришгарони махсус ё эмиссарҳои шабеҳи созмонҳои бисёрҷониба ё минтақавӣ;
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Софи Геди, раиси дафтари Дидабони ҳуқуқи башар дар ҳавзаи Ваҷир (Кения), ба нақшаи амалиёти ҳавзаи
Вачир ҷиҳати мубориза бо ифротгароии хушунатомез ҳусни оғоз мебахшад. Акс: Хэнк Нелсон, USAID,
иҷозатномаи CC BY-NC 2.0.
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 Истифода кардан аз шабакаҳои иҷтимоӣ, нашрияҳо ва имкониятҳои суханронӣ бо мақсади тақвият
додани садои созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар ва баромад кардан зидди
амалҳои ҳукумат, ки фазои шаҳрвандиро маҳдуд мекунанд. Ба баҳс кашондани шахсонеро, ки дар
пайи ҳадаф қарор додан, озору азият додан ва ё осеб расонидан ба ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳомиёни
ҳуқуқи башар, рӯзноманигорони мустақил ва дигар гурӯҳҳои осебпазир ҳастанд;

 Тарғиб намудани рафтори масъулиятнок дар доираи тоҷирону соҳибкорон ва ташвиқ намудани
ширкатҳои амрикоӣ ба зери назорати ҷиддӣ қарор додани риояи ҳуқуқи инсон бо мақсади муайян
кардан, пешгирӣ намудан ва коҳиш додани таъсиргузории фаъолияти иқтисодӣ ба ҳуқуқи инсон.
Илова бар ин, ташвиқ кардани ҳукуматҳои мизбон ба риоя намудани дастурҳои UNGP ва OECD;

 Баргузор намудани мубоҳисаҳо байни намояндагони тиҷорату соҳибкорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ барои
ҳалли масъалаҳои мураккаб дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

 Фароҳам овардани имкониятҳо ба ҷомеаи шаҳрвандии маҳаллӣ ва рӯзноманигорони мустақил
ҷиҳати андўхти таҷрибаи беҳтарин ва барқарор кардани равобити шарикӣ бо ҳамтоёни худ дар
Иёлоти Муттаҳида;

 Мусоидат кардан ба пайвастани фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба як қатор гузинаҳои кӯмакгирӣ:
кўмаки изтирорӣ, кўмаки кӯтоҳмуддат ва кўмаки дарозмуддат, аз ҷумла омӯзиш ва кӯмаки
техникӣ ба СҶШ ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон дар масоили амнияти ҷисмонӣ ва иттилоотӣ;

 Мутобиқ сохтани чорабиниҳо ҷиҳати қонеъгардонии эҳтиёҷот ва бартарафсозии хатарҳо барои
ҳомиёни махсусан осебпазири ҳуқуқи инсон (хусусан, барои касоне, ки дар масоили муҳити зист
ва замин, занон ва духтарон, одамони мутаалиқ ба ҷомеаи ЛГБТКИ+, шахсони маъюб,
намояндагон аз мардуми бумӣ, ақаллиятҳои қавмӣ ва мазҳабӣ фаъолият мебаранд). Дар робита ба
фаъолони ҳифзи муҳити зист, хоҳиш кардан аз созмони IAWG, ки доир ба ин масъала вохўрии
корӣ баргузор намояд.

IV. ҲИСОБОТ ОИД БА ФАЗОИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ
Кормандони бахши ҳуқуқи башар дар намояндагиҳои ИМА мунтазам дар бораи вазъи фазои шаҳрвандӣ,
парвандаҳои алоҳидаи марбут ба ҳомиёни ҳуқуқи башар ва нақзи ҳуқуқи башар аз ҷониби ҳукумати
мизбон ё созмонҳои дигар ва шахсони алоҳида гузориш медиҳанд. Кормандон мунтазам бо ҷомеаи
шаҳрвандӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд ва бо мақсади ҳисоботдиҳӣ иттилооти заруриро
ҷамъоварӣ менамоянд. Ҳисоботҳои зерин пешниҳод мешаванд:

 Ҳисоботҳои мунтазам ба сиёсатгузорони Департаменти давлатӣ дар Вашингтон;
 Ҳисоботҳои солонаи Департаменти давлатӣ оид ба ҳар кишвари ҷаҳон дар мавриди амалкардҳои
ҳуқуқи башар;

 Ҳисоботи Департаменти Давлатӣ оид ба хариду фурӯши одамон;
 Ҳисоботи Департаменти Давлатӣ оид ба озодии дин дар ҷаҳон.
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Соли 2017 ҳомии ҳуқуқи башар
Малебого Молефхе аз ҷониби
котиби давлатии ИМА Ҷоизаи
байналмилалии «Занони
шуҷоатманд»-ро соҳиб шуд.
Молефхе, собиқ баскетболбози
тими миллии Ботсвана, пас аз
ҳашт тир хўрдан ба ҳомии ҳуқуқи
маъюбон ва муборизи зидди
хушунати ҷинсӣ табдил ёфт. Ҳоло
ў аз коляскаи маъюбӣ истифода
мебарад.
Акс: Департаменти давлатӣ.
Ҳамчун моликияти ҷамъиятӣ
иҷозатнома дорад.

Пас аз фирор аз кишвар ва
гузаронидани солҳои
кудакӣ дар Оттава, Илвад
Элман ба зодгоҳаш Сомали
баргашт ва ҳоло дар
идораи Маркази сулҳ ва
ҳуқуқи башари Элман
кӯмак мекунад.
Акс аз ҷониби Себастян
Линдстрем, иҷозатномаи
CC BY-NC 2.0.

Ҷонибдорони ҳомии ҳуқуқи башар Лю Сяобо дар баёни сўгворӣ ба ӯ дар соли 2017 ҷамъ
омаданд. Лю Сяобо ба ҷоизаи сулҳи Нобел дар соли 2010 барои муборизаи бидуни
хушунат барои ҳуқуқи башар дар Чин сарфароз шудааст. Акс аз aktivioslo, иҷозатномаи
зери CC BY-NC-ND 2.0

16

Designed by A/GIS/GPS
November 2021
Лас Дамас де Бланко ҳар рӯзи якшанбе пас аз адои дуо дар назди калисои Санта Рита дар
Ҳавана (Куба) ҷамъ омада, алайҳи зиндонӣ шудани аъзои марди оилаи худ аз ҷониби
ҳукумати Куба эътироз мекунанд. Занхо, модарон, хохарон ва дустон хар рузи якшанбе аз
кучахои Гавана мегузаранд. Акс: Hvd69, иҷозатномаи CC BY-SA 3.0.

