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شناسایی نقش ویژه برندگان جایزه ساخاروف "مبنی بر  2008با توجه به اعالمیه مؤسس انجمن جایزه ساخاروف در سال . الف

وافقت کرده ایم تالش های مشترک برای پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر در بعنوان سفیران آزادی اندیشه، ما، امضاء کنندگان، م

سراسر جهان را از طریق اقدامات مشترک توسط برندگان جایزه ساخاروف مشترکاً و تحت نظارت پارلمان اروپا افزایش 

 ؛"دهیم

 

خود را  2012ژوئن  25کراسی در در حالیکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نتیجه گیری های شورای حقوق بشر و دمو. ب

متعهد به همکاری با شرکای انجمن های چند جانبه و سازمان های بین المللی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی می دانند؛ این 

در زمینه حقوق بشر برای افزایش ( EUSR)در حالی است که شورای اتحادیه اروپا بر اهمیت نماینده ویژه اتحادیه اروپا 

و قابلیت درک سیاست حقوق بشر اتحادیه اروپا تأکید دارد و خود را متعهد به همکاری نزدیک با پارلمان اروپا و کارایی 

 کمیسیون اروپا و همینطور همکاری واقعی با جامعه مدنی می داند؛

 

اروپا بر ضرورت  خود در بررسی استراتژی حقوق بشر اتحادیه 2012دسامبر  13در حالیکه پارلمان اروپا، در قطعنامه . پ

استفاده بهتر از نیروی بالقوه انجمن جایزه ساخاروف پارلمان اروپا توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا تأکید دارد، توصیه می 

شود هیئت های پارلمان اروپا که برای مأموریت به کشوری می روند که وضعیت حقوق بشر در آن کشور نگران کننده است 
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اشند که بطور ویژه وظیفه آنها برجسته کردن مسائل حقوق بشر باشد، و این نظر ابراز می شود که هر باید اعضایی داشته ب

هیئت معتبر پارلمانی و هر کمیته مربوطه باید عضوی داشته باشد که بطور ویژه به موارد حقوق بشر در منطقه، کشور یا 

ید مرتباً به کمیته های زیر مجموعه پارلمان در ارتباط با حقوق مناطق مربوطه نظارت دارد و اینکه افراد در نظر گرفته شده با

 بشر گزارش دهند؛

 

 

 هشدارها، کمپین ها و پشتیبانی

 

انجمن جایزه ساخاروف در جهت شناسایی مسائل حقوق بشر که بر اساس آن برندگان می توانند با هم و با اتحادیه اروپا و . 1

سراسر جهان همکاری داشته باشند تالش خواهد کرد، به وضعیت سیاسی برندگان  جامعه مدنی و در حمایت از حقوق بشر در

ساخاروف توجه خاص خواهد داشت؛ اعضای انجمن خود را متعهد می دانند که بصورت فردی یا با هم بعنوان یک سیستم 

رویدادهای حقوق بشر و هشدار نقض حقوق بشر جهانی عمل کنند و از طریق اقدامات فردی و مشارکتی، از جمله شرکت در 

انجام استیناف ها، بیانیه ها و اعالمیه ها و ارتقای مفاد آنها در کشورها و حوزه های فعالیتی خود برای احترام به حقوق بشر 

 جهانی موضع گیری کنند؛

 

ذیرند تا توجهات اعضای انجمن می توانند مشترکاً یا بصورت فردی، بصورت نمادین مدافعان حقوق بشر را در میان خود بپ. 2

بین المللی به دالیل و شرایط و وضعیت آنها جلب شود و بدین ترتیب به محافظت از آنها در برابر سرکوب، بازداشت 

خودسرانه، شکنجه، مجازات اعدام یا مرگ کمک کنند؛ انجمن جایزه ساخاروف خود را متعهد به پشتیبانی از برندگان و سایر 

تحت محاکمه قضایی برای فعالیت های حقوق بشر می داند، بصورت فردی یا مشترکاً، به این  مدافعان حقوق بشر زندانی یا

ترتیب که توجهات بین المللی را بسوی وضعیت اسفبار آنها جلب کند و در صورت امکان با حضور در دادگاه به جلوگیری از 

 زندانی شدن و محکومیت خودسرانه آنها کمک کند؛

 

وف مصونیت از مجازات را محکوم می کند و خود را متعهد به دفاع از نجات از آزار و سایر فعالیت انجمن جایزه ساخار. 3

های تحت حمایت دولت که برای افراد و گروه ها حالت خصومت آمیز دارد می داند؛ انجمن جایزه ساخاروف خود را متعهد می 

یت از سازمان های دولتی و افرادی می پردازند که در ساختار داند علیه مکانیسم های مصونیت از مجازاتی تالش کند که به حما

دولت به اعمالی چون نسل کشی یا سایر اقدامات نقض کننده کنوانسیون های حقوق بشر سازمان ملل و ضد بشریت، شکنجه، 

هد به ثبت ضرب و شتم و بازداشت های خودسرانه و سایر تخلفات دست می زنند؛ انجمن از نهادهای بین المللی می خوا

 مصونیت از مجازات طبق آنچه در حوزه های قضایی مختلف در دوره بعد از جنگ اتفاق افتاده است، پایبند باشند؛

 

انجمن جایزه ساخاروف به دنبال ایجاد پناهگاه برای مدافعان حقوق بشر جایزه ساخاروف می باشد تا با همکاری سازمان . 4

ساخاروف و سایر مدافعان حقوق بشر و اعضای خانواده آنها که در کشورهای خود در  های جامعه مدنی، برای برندگان جایزه

معرض خطر هستند، پناهگاهی موقتی تهیه کند، اعضای انجمن خود را متعهد می دانند مدافعان واقعی حقوق بشر را که نیاز به 

جمن می توانند نامه ای در پشتیبانی از مدافعان پناهگاه دارند و در فرجه مبارزاتی قرار گرفته اند، معرفی کنند؛ اعضای ان

 حقوق بشر امضا کنند تا برای ورود آنها به این پناهگاه ویزا تهیه شود؛

 

 

 همکاری و مشارکت مناسب با نهادهای اتحادیه اروپا

 

کمیته زیر  و( AFET)برندگان جایزه ساخاروف خود را متعهد می دانند پارلمان اروپا به خصوص کمیته امور خارجی . 5

و مراکز مهم حقوق بشر در هیئت های اتحادیه اروپا را به سرعت در جریان تحوالت مهم مسائل ( DROI)مجموعه حقوق بشر 

حقوق بشر در کشور و حوزه های فعالیتی خود قرار دهند؛ برندگان متعهد به تسهیل روابط بین اتحادیه اروپا و جامعه مدنی در 

ی توان سازمان های جامعه مدنی را به عنوان مرجعی برای پشتیبانی عملی و محافظت از برندگان کشور خود هستند؛ همچنین م

 و جامعه مدنی در کشورهای آنها قلمداد کرد؛

 

انجمن جایزه ساخاروف خود را متعهد می داند اطالعات مربوط به مسائل مهم حقوق بشر را با هدف تقویت دموکراسی و . 6

 ار هیئت های بازرسی انتخابی اتحادیه اروپا قرار دهد؛حقوق بشر، در اختی

 

هنگام سفر هیئت های پارلمانی به کشورهای جهان سوم و هنگام دیدار برندگان با پارلمان اروپا، برندگان جایزه ساخاروف . 7

 متعهد هستند مسائل کلی مربوط به حقوق بشر را طی مالقاتی بررسی کنند؛
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ز اتحادیه اروپا می خواهد از طریق سرویس اقدامات خارجی اروپایی و نمایندگان کشور عضو به انجمن جایزه ساخاروف ا. 8

ویژه برای محافظت از برندگان جایزه ساخاروف و مدافعان حقوق بشر در خطر، یک تعهد دیپلماتیک اصولی نسبت به اعضای 

 این انجمن داشته باشد؛

 

ی خواهد زمان رویارویی با نقض مداوم حقوق بشر، آن را اعالم کند تا اطمینان انجمن جایزه ساخاروف از اتحادیه اروپا م. 9

 حاصل شود پیام آن به گوش دولت های سوء استفاده کننده و ملت آنها می رسد؛

 

انجمن جایزه ساخاروف از کشورها و وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا می خواهد مباحثات عمومی و رویدادهای مربوط . 10

و کمیته زیر ( AFET)وق بشر را با مشارکت اعضای انجمن جایزه ساخاروف برگزار کنند؛ کمیته امور خارجی به حق

اطالعات مربوط به کارکرد انجمن جایزه ساخاروف را به استحضار کمیته های مشارکت کننده ( DROI)مجموعه حقوق بشر 

 در پارلمان های ملی اتحادیه اروپا می رساند؛

 

زه ساخاروف از پارلمان های ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد به منظور ترغیب همتایان خود به انجمن جای. 11

مشارکت و تعهد به دالیل دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی در کشورهای متبوع خود، از قدرت مؤثر خود در سطوح دو 

 مع بین پارلمانی استفاده کنند؛جانبه و چند جانبه، در چارچوب ارتباطات بین پارلمانی و مجا

 

انجمن جایزه ساخاروف خواستار این است که یک کمیته ویژه متشکل از برندگان جایزه ساخاروف و آن دسته از اعضای . 12

پارلمان اروپا تأسیس شود که مشترکاً هماهنگ کننده دیدارها از کشورهایی هستند که حقوق بشر آنجا در خطر است تا از طریق 

ت با قربانیان، مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی و گروه های جامعه مدنی کشور یا منطقه مورد نظر، موارد مالقا

 نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی موجود را بررسی کنند؛

 

 

 آموزش و آگاهی جهانی از استانداردهای حقوق بشر

 

ی، متعهد هستند، با مشارکت سازمان های بین المللی حقوق بشر اعضای انجمن جایزه ساخاروف، مشترکاً یا بصورت فرد. 13

و گروه های جامعه مدنی، با سخنرانی عمومی بر علیه موارد نقض حقوق بشر، در مجامع بین المللی، منطقه ای و محلی، در 

 تیبانی کنند؛رسانه و مؤسسات علمی، مجامع فرهنگی و سایر نهادهای مربوطه، از مبارزات بین المللی حقوق بشر پش

 

انجمن جایزه ساخاروف خود را متعهد به ارائه کمک هزینه تحصیلی جایزه ساخاروف در زمینه حقوق بشر می داند تا . 14

سطح آگاهی از استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تلفیق با قوانین ملی را در کشور آنها افزایش دهد؛ اعضای انجمن تالش 

کنند که می توانند در پیشبرد حقوق بشر در سراسر جهان نقش داشته باشند؛ اعضا متعهد به گسترش  می کنند افرادی را معرفی

تخصص و تجربه خود در ارتباط با برنامه کمک هزینه تحصیلی می باشند؛ پارلمان اروپا برای مدافعان حقوق بشر کارآموزی 

 و مسائل بین المللی حقوق بشر افزایش دهد؛هایی ارائه می دهد تا سطح دانش آنها را نسبت به استانداردها 

 

اعضای انجمن جایزه ساخاروف، مشترکاً و بصورت فردی، خود را متعهد به پشتیبانی از مبارزات بین المللی می دانند تا . 15

و خشونت علیه کودکان پایان یابد و آموزش و تحصیل کودکان ارتقا یابد، و از طریق سخنرانی و مشارکت در رویدادها 

مبارزات آنالین، ایجاد بیانیه ها و بازدید از مناطقی که کودکان آن در شرایط سختی زندگی می کنند آگاهی جهانی و منطقه ای 

 نسبت به حقوق بشر افزایش یابد؛

 

 استیناف ها

 

فاع قانونی از انجمن جایزه ساخاروف از مقامات ایرانی خواسته است نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف و محکوم به د. 16

زندانیان سیاسی، و جعفر پناهی را به دلیل اجرای آزادی بیان و ارتباط مورد عفو کامل قرار دهد، و می خواهد بطور کامل از 

 آنها رفع اتهام شود و ممنوعیت خروج از کشور آنها نیز لغو گردد؛

 

حمیل شده بر برنده جایزه ساخاروف هو جیا را انجمن جایزه ساخاروف از مقامات چینی می خواهد محدودیت های مکرر ت. 17

متوقف کرده و به او اجازه آزادی بیان و ارتباط داده شود و اینکه بتواند از کشور خارج شود و بازداشت های خانگی خودسرانه 

مدافعان او متوقف شده و از او در برابر ضرب و شتم محافظت شود؛ انجمن جایزه ساخاروف از مقامات چینی می خواهد به 

حقوق بشر و مخالفان سیاسی اجازه دهد آزادی بیان داشته باشند بدون اینکه نگران مجازات باشند و خواستار آزادی همه مدافعان 

 حقوق بشر زندانی است؛
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انجمن جایزه ساخاروف نگرانی شدید خود و همینطور همبستگی خود را با مردم سوریه و برنده جایزه ساخاروف رازان . 18

ونه که هنوز در دمشق و تحت شرایط یک جنگ غم انگیز و طوالنی زندگی می کند ابراز می نماید؛ از مقامات سوریه می زیت

خواهد اقدامات نظامی بر علیه شهروندان را متوقف کرده و به حقوق بشر و کرامت انسانی احترام بگذارد و از جامعه بین 

 نه و پزشکی خود را در اختیار مردم داخل و خارج سوریه قرار دهند؛المللی اکیداً می خواهد کمک های انسان دوستا

 

انجمن جایزه ساخاروف همه اقدامات انجام شده علیه سایر برندگان جایزه ساخاروف که در واقع نقض حقوق بشر، آزادی . 19

زادی ارتباط را محکوم می اندیشه، آزادی بیان و حقوق مدنی است، به ویژه دستگیری ها، ضرب و شتم ها و محدودیت های آ

کند، انجمن خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی کوبا و سراسر جهان از جمله برنده جایزه ساخاروف داما دو بالنکو سونیا 

 اسوالدو پایا است؛ 2002گارو است و خواستار تحقیق در مورد مرگ برنده جایزه ساخاروف سال 

 

رات صلح جاری بین دولت ترکیه و رهبر زندانی کرد عبداله اوجاالن برای دستیابی به یک انجمن جایزه ساخاروف از مذاک. 20

 راه حل پایدار برای درگیری های چند دهه ای کردها استقبال می کند؛

 

انجمن جایزه ساخاروف خود را متعهد می داند حداقل یکبار در طول قانون گذاری پارلمان نشستی داشته باشد و پیوندهای . 21

 .محکم تری در بین اعضای خود ایجاد کند تا تعهد قوی خود را برای پشتیبانی از حقوق بشر جهانی و کرامت انسانی ارتقا بخشد

 


