
 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
1 

 

 به نام خدا

  دارد؟ وجود جایی الملل بین حقوق در غیردولتی سازمانهای برای آیا

 

 مقدمه

 حقوق اصلی بازیگران از بسیاری توجه مورد خود یداوطلبانه و انتفاعی غیر ماهیت دلیل به امروزه غیردولتی المللیبین هایسازمان

 آمده وجود به هاآن سودجویی دلیل به دولتی المللیبین هایسازمان به نسبت که اعتمادی عدم حقیقت، در. اندگرفته قرار المللبین

 .است رسانده باالتری جایگاه به را( غیرانتفاعی غیردولتی هایسازمان مخصوصاً) دولتی غیر هایسازمان است،

 المللبین عفو سازمان از توانمی مثال عنوان به. هستند فعالیت به مشغول المللیبین سطح در زیادی غیردولتی هایسازمان امروزه

 است هتوانست آشناست همه برای که نام این. است جهانی سرخ صلیب المللیبین دولتی غیر سازمان ینمونه مشهورترین. برد نام

 المللیینب غیردولتی هایسازمان از بخشی اما. باشد داشته مستقیم فعالیت دنیا کشورهای اکثر در خود، غیردولتی ماهیت حفظ ضمن

 بزس صلح المللیبین سازمان حوزه این در هاسازمان مشهورترین از یکی. دارند فعالیت زیست محیط به مربوط مسائل یحوزه در

 دوستداران از تعدادی هاسال این در. گرفت شکل میالدی ۱۷۹۱ اوایل و ۱۷۹۱  اواخر در سازمان این تأسیس یایده[ ۱.]است

 در. انداختند اهر به اعتراضاتی دولتهایشان زیستی محیط ضد هایفعالیت به اعتراض در کلمبیا و بریتانیا مانند کشورهایی در طبیعت

 شده ینامگذار سبز صلح که کشتی یک یکرایه با آالسکا در متحده ایاالت ایهسته آزمایشات به اعتراض در جنبش این ۱۷۹۱ سال

 هک نگذشت دیری و کرد جلب خود به جهان سرتاسر در را دوستان طبیعت از بسیاری توجه اقدام این. شدند کشور این راهی بود

 هایگروه ۹۱ یدهه اواخر در. شدند زیست محیط از حمایت مشغول سبز صلح نام تحت دنیا کشور چندین در متعددی هایگروه

 یدهه اواسط در. است سازمان امروزی شکل که دادند شکل را[ ۲]المللیبین سبز صلح و شده متحد جهان مختلف نقاط از سبز صلح

 ،[۳]داد قرار هدف مورد بمب با را سبز صلح سازمان به متعلق هایکشتی ترینمعروف از یکی فرانسه اطالعاتی آژانس آنکه از پس ۷۱

 .دارد قرار هلند آمستردام در سازمان مقر. گشت پیش از بیش سازمان این شهرت

 که است شده مطرح( «دیوان» متن این در پس این از[ )۴]دریاها حقوق المللیبین دیوان در این با مرتبط ایپرونده تازگی به اما

 نام اب که پرونده این. سازد آشکار را المللیبین قضایی یرویه در غیردولتی المللیبین هایسازمان جایگاه تواندمی آن یمطالعه

 رأی آخرین. است گردیده مطرح روسیه فدراسیون و هلند پادشاهی میان شودمی شناخته[  ۵]شمال قطب خورشید طلوع یپرونده

 موقت اقدام قرار صدور بر مبنی هلند درخواست بر پرونده تمرکز. شد صادر دیوان توسط ۲۱۱۳ نوامبر ۲۲ در پرونده این مورد در

 الشم قطب خورشید طلوع کشتی با همراه که باشدمی سبز صلح المللیبین سازمان اعضای از نفر ۳۱ آزادسازی برای روسیه علیه

 کشتی نای. بود برافراشته را هلند پرچم بود عملیات مشغول سبز صلح سازمان فرمان تحت که کشتی این. هستند روسیه اختیار در

[ ۶]مایاپیرازول نفتی سکوی ساخت عملیات انجام به نسبت تا بود روسیه اقتصادی انحصاری یمنطقه هایآب در دستگیری زمان در

[ ۹]کیلنینس ایمنطقه دادگاه توسط متعاقباً و بود شده کشیده یدک مورمانک بندر به مذکور کشتی. کند اعتراض منطقه این در

 هزار ۶۱۱ میلیون ۳ یوثیقه ازای به که داد دستور ۲۱۱۳ نوامبر ۲۲ در خود رأی در دریاها حقوق المللیبین دیوان. بود شده توقیف

 این. گردد اعطا هاآن به روسیه هایآب ترک مجوز و شده آزاد کشتی خود همراه به کشتی این افراد تمامی روسیه، نزد هلند دالری
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 دولت. شدند تبرئه اعالمی جرائم از و آزاد روسیه ملی امنیت علیه اقدام جرم به حبس ماه دو گذراندن از پس آن یخدمه و کشتی

 .آورد فراهم روسیه برای را شده تعیین مبلغ به بانکی تضمین دریاها، حقوق دیوان تأمین قرار بر بنا نیز هلند

 یا دهپرون این مورد در دیوان صالحیت به روسیه اعتراض دالیل مثالً. کند مطرح را زیادی بررسی قابل مسائل تواندمی پرونده این

 ردیگ یجنبه یک که است آن دنبال به حاضر ینوشته اما المللبین حقوق پرتوی در رسیدگی جریان در وی حضور عدم بررسی

 ییرندهگ کار به و جهان مختلف نقاط در سبز صلح سازمان شعب اجرایی بازوی عنوان به المللبین سبز صلح: کند بررسی را مسئله

 عالما پرونده این مورد در دادگاه با همکاری و اطالعات یارائه جهت و نمود تسلیم دادگاه به ایالیحه شمالگان خورشید طلوع کشتی

 رارق لوایح و اسناد میان در را آن و نپذیرد پرونده مدارک از بخشی عنوان به را الیحه این که گرفت تصمیم دادگاه اما. کرد آمادگی

 سیهرو فدراسیون و هلند به دیوان. کرد مطلع سبز صلح درخواست این از را دیوان عضو کشورهای و دعوی طرفین حال این با اما نداد

 این رد همکاری و سازمان این حضور به نسبت هلند. کنند اعالم سبز صلح درخواست این به نسبت را خود نظر که  داد را امکان این

 و بیندنمی پرونده در دخالت و دیوان در سازمان این حضور برای قانونی مبنایی که کرد اظهار روسیه اما. نداشت اعتراضی پرونده

 بزس صلح سازمان درخواست به نسبت دیوان موضع بررسی به نوشته این. است نظر مورد سازمان دولتی غیر ماهیت هم آن دلیل

 .دهدمی قرار توجه مورد را دیگر موارد در دولتی غیر هایسازمان مشابه هایدرخواست نقش مسیر این در و پردازدمی

 پرونده در درگیر غیر کشورهای هایدرخواست پذیرش مورد در دریاها حقوق المللیبین دیوان دادرسی آئین

 اختالفات به رسیدگی صالحیت که رودمی شمار به[ ۹]دریاها حقوق مورد در متحد ملل کنوانسیون قضایی رکن ما بحث مورد دیوان

 ایمقاله در آن به مربوط مسائل سایر و دیوان این هایصالحیت موضوع. )است گردیده اعطا آن به معاهده این تفسیر و اجرا از ناشی

 واندی برای( گرفت خواهد قرار بررسی مورد اینترنتی پایگاه همین در زودی به «دادگستری المللیبین دیوان معرفی» عنوان با

 به ایاشاره آن دادرسی آئین قواعد نه و دیوان یاساسنامه نه. است شده گرفته نظر در نیز مشورتی صالحیت و ترافعی صالحیت

 .اندنداشته دیوان با همکاری درخواست

 به یرسیدگ در محکمه با دارد عالقه دالیلی به ولی نیست دعوی طرف که شخص یک یا کشور یک درخواست انگلیسی زبان در *

 معنی به ترجمه در دارد التین یریشه که اصطالح این. کنندمی مشخص (amicus curiae) اصطالح با را کند همکاری پرونده

 به لیو نیست پرونده یک در درگیر یا پرونده یک طرف که است شخصی دادگاه دوست شد، گفته که همانطور. است( دادگاه دوست)

 .کند همکاری کننده رسیدگی دادگاه با خواهدمی دالیلی

 زهاجا این دولتی هایسازمان به دادرسی قواعد. است نشده دادگاه دوست به ایاشاره دیوان به مربوط اسناد در شد، اشاره که همانطور

 هایسازمان برای امکان این اما[ ۷.]دهند قرار دادگاه اختیار در را اطالعاتی خاص هایپرونده در خود ابتکار به که است داده را

 در دیوان دادرسی آئین در شده ارائه تعریف که گیرد قرار توجه مورد باید نیز نکته این البته. است نشده گرفته نظر در غیردولتی

 [۱۱.]است گرفته قرار اساسنامه هایطرف از برخی اعتراض مورد «الدولیبین سازمان» عبارت مورد

 خپاس مشورتی یپرونده یک در غیردولتی سازمان یک همکاری درخواست به دریاها حقوق دیوان دیگر، ایپرونده در و این از پیش

 بر مبنی نمود دریافت[ ۱۱]طبیعت برای جهانی بنیاد جانب از درخواستی دیوان دفتر مدیر ۲۱۱۱ سال آگوست هفدهم در. بود داده

 و افراد حامی کشورهای تعهدات و هامسئولیت عنوان تحت دیوان نزد مشورتی یپرونده در مشارکت برای سازمان این یعالقه

 در هاآن اظهارات که نمود اعالم سازمان این به دیوان[. ۱۲]دریا بستر در شده انجام اقدامات با ارتباط در فعالیت مجوز یصادرکننده
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 یخالصه دیوان حال، این با. نیستند دیوان دادرسی آئین با راستا هم اظهارات این زیرا شد نخواهد گنجانده پرونده مدارک و اسناد

 ارسال بودند کرده تسلیم دیوان به پرونده مورد در لوایحی که ایالدولیبین هایسازمان و هادولت برای را سازمان این درخواست

 سازمان ظراتن استماع به نسبت حداقل دیوان که گرفت نتیجه اینگونه توانمی اقدام این از. شوند آگاه مسئله این به نسبت تا نمود

 .است داشته اشتیاقی اندک غیردولتی

 یروندهپ یک به رسیدگی روند در شرکت برای غیردولتی سازمان یک آن در که است موردی اولین شمالگان خورشید طلوع یپرونده

 یالیحه به دیوان رسیدگی در که بود کرده مجوز درخواست دیوان از سبز صلح سازمان. است نموده آمادگی و عالقه اعالم ترافعی

 المللبین حقوق که کندمی اظهار سازمان این درخواست متن. کند شرکت روسیه علیه موقت اقدام قرار صدور بر مبنی هلند

 .است شده تعرض کشتی یخدمه حقوق به زیرا است اِعمال قابل روسیه مقامات توسط ارتکابی اعمال مورد در بشردوستانه

 المللیبین و داخلی قضایی یرویه در دادگاه دوست عنوان به (NGOs) غیردولتی هایسازمان نقش

 هایاظهارنامه: »که کنندمی بیان[ ۱۴]خصوصی حقوق سازییکسان المللیبین یمؤسسه و[ ۱۳]امریکا المللبین حقوق یمؤسسه

 توسط درگیر، هایطرف با مشورت از پس و دادگاه رضایت با است ممکن پرونده به رسیدگی به مربوط مهم اطالعات مورد در مدون

 ثالث از حاصله اطالعات دادگاه اینکه از قبل. کند اطالعات درخواست ثالث افراد از رأساً توانمی دادگاه. شود ارائه دادگاه به ثالث افراد

 [۱۵.«]کنند اعالم اطالعات آن به نسبت را خود نظرات که شود داده پرونده در درگیر هایطرف به فرصت این باید دهد، قرار مدنظر را

 شخص ،انگلیس ابتدایی و قدیمی هایپرونده در. است یوده انگلیس قضایی یرویه و قانون مکمل بخش یک دادگاه با ثالث همکاری

 لفیمخت اهداف با دادگاه با همکاری هایدرخواست. کردنمی پیدا را دادرسی در حضور یاجازه نداشت پرونده با ارتباطی هیچ که ثالثی

 در[ ۱۶]نریسم مایکل پروفسور. است شده ایجاد خصمانه سیستم یک توسط که مسائلی حل در کردن کمک مثل شوندمی پذیرفته

 دوست توسط شده ارائه هایگزارش یا هاخالصه ال،کامن سیستم دارای کشورهای در که بود کرده بیان نظری اظهار در ۱۷۹۱ سال

 دخالت مجوز که خصوصی نهادهای به و است آورده فراهم هادادگاه برای مفیدی اطالعات که است بوده تأسیسی حقیقت در دادگاه

 و قتدارا در و بگذارند تأثیر شود حاصل رسیدگی از است قرار که اینتیجه بر که است داده را اجازه این اندنداشته رسیدگی روند در

 [۱۹.]کنند دخالت داخلی محاکم یمسئله حل ظرفیت

 یک به هشبی بیشتر المللیبین قضائی هایرسیدگی در امروزه پذیرندمی را غیردولتی هایسازمان همکاری درخواست که هاییآئین

 ادد را غیردولتی هایسازمان همکاری درخواست از استفاده یاجازه که المللیبین یمحکمه اولین. «استثنا» یک تا هستند «عرف»

 و افراد دول، که پذیرفت بود شده واقع نظر تجدید مورد که دادگاه این دادرسی آئین ،۱۷۹۳ سال در. بود بشر حقوق اروپایی دیوان

 حق این دیوان البته. دهند قرار دادگاه اختیار در اطالعاتی بتوانند داوطلبانه طور به نیستند پرونده یک دعوای طرف که هاییسازمان

 فعال اربسی دیوان این قضایی هایرسیدگی در غیردولتی المللیبین هایسازمان امروزه. کند رد را شده تسلیم اطالعات که داشت را

 استماع به دادگاه اجبار برای قانونی حق هیچ نهادها این حال این با[ ۱۹.]کنندمی آفرینینقش دادگاه دوست عنوان به و هستند

 .ندارند اظهاراتشان

 هایاصالحیه اساس بر. نمود فراهم را دادگاه با غیردولتی هایسازمان مشارکت امکان ۲۱۱۷ سال در بشر حقوق امریکایی بین دادگاه

 روز ۱۵ ظرف یا طرفین اظهارات استماع از بعد قبل روز ۱۵ تا دادگاه دوست یاظهارنامه ،۲۱۱۷ سال در دادگاه این دادرسی آئین
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 بیشتر حتی شرب حقوق امریکایی دادگاه بنابراین،. است پذیرش قابل طرفین توسط لوایح تسلیم برای شده تعیین زمان پایان از قبل

 .است مدنی یجامعه فعاالن پذیرای خود اروپایی همتای از

 سازمان یک همکاری تقاضای موضوع با (U.S-Shrimp) یپرونده در جهانی تجارت سازمان اختالف حل نهاد ،۱۷۷۹ سال در

 طرف عنوان به نیز متحده ایاالت. کرد دریافت غیردولتی هایسازمان جانب از همکاری درخواست دو نهاد این. شد مواجه غیردولتی

 خود یالیحه به را( زیست محیط المللبین حقوق مرکز و دریا از حفاظت مرکز) غیردولتی سازمان دو یداوطلبانه اظهارات دعوی،

 در حتی اظهارات این پذیرش برای ممنوعیتی که کرد اظهار ۱۷۷۹ نوامبر ۶ در محکمه این استیناف یشعبه. بود کرده ضمیمه

 هایسازمان توسط شده ارائه اظهارات معموالً محکمه این اینکه با. ندارد وجود باشد، نکرده را آن یارائه تقاضای رأساً دادگاه که حالتی

 که است داشته وجود معدودی موارد عمالً اما دهد،می قرار دعوی طرفی اختیار در را آن و پذیردمی را دعوی با مرتبط غیر غیردولتی

 [۱۷.]دهد تشخیص دعوی در مؤثر و مرتبط را اظهارات این

 اسناد و رسیدگی قواعد ۱۴۷ و ۱۱۳ موارد در. است مطرح دادگاه دوست موضوع نیز[ ۲۱]کیفری المللیبین دیوان دادرسی آئین در

 رایب شخص یک یا سازمان کشور، یک از توانندمی محکمه این استیناف و مقدماتی شعب که است شده معین دیوان این مدارک و

 در مثال عنوان به. اندکرده استفاده مواردی در ماده دو این از غیردولتی هایسازمان. کنند دعوت شفاهی یا کتبی اظهارات یارائه

[ ۲۱]یالسنوس اهلل عبد و االسالمسیف علیه دادستان یپرونده به رسیدگی حین دیوان این مقدماتی اول یشعبه ،۲۱۱۲ سال می ۱۲

 [۲۳.]کند استماع را[  ۲۲]لیبی در عدالت برای وکال نام به لیبی در غیردولتی سازمان یک اظهارات که پذیرفت

 یاساسنامه ۳۴ یماده. دارد غیردولتی هایسازمان اظهارات پذیرش به نسبت تریگیرانهسخت رویکرد اما دادگستری المللیبین دیوان

 سال در رویکرد این البته. دهدمی را دادگاه برابر در نظر اظهار یاجازه «عمومی المللیبین هایسازمان» و هادولت به تنها دیوان

 دادگاه هب اطالعات یارائه یاجازه نیز غیردولتی المللیبین هایسازمان و گردید تلطیف دیوان توسط دستورالعملی تدوین با ۲۱۱۴

 از خشیب عنوان به را آن و داندمی رسیدگی جریان در اثر فاقد را غیردولتی هایسازمان اظهارات نیز دستورالعمل این البته. یافتند را

 کشورهای اختیار در نیاز صورت در و ثبت( دیوان مقر[ )۲۴]صلح کاخ در تنها اظهارات این. آوردنمی شمار به پرونده مدارک و اسناد

 .شودمی داده قرار مرتبط

 

 آخر سخن

 لقاب هاییجنبه از درخواست این با دادگاه برخورد و شمالگان خورشید طلوع یپرونده در دخالت برای سبز صلح سازمان درخواست

 .است توجه

 هم ازب قبلی یپرونده در درخواستش شدن رد علیرغم سازمان این که دهدمی نشان سبز صلح توسط شده ارائه یعریضه اینکه اول

 در هم و ترافعی رسیدگی در هم خواهدمی بار این سازمان این. دارد اظهارات استماع درخواست دریاها حقوق المللیبین دیوان از

 تصمیم دیوان چرا که باشد این یکننده توجیه نوعی به شاید دعوی این ماهیت. باشد داشته مشارکت پرونده این مشورتی رسیدگی

 راسیونفد. رودمی شمار به ترافعی نوع از پرونده این. نکند منتشر خود سایتوب در را سبز صلح توسط شده ارائه اظهارات که گرفت

 انیزم مطلب، این کنار در. بود منفی پرونده در سبز صلح دخالت مورد در نظرش و کرد خودداری رسیدگی جریان در حضور از روسیه

 رد حاضر طرف مخصوصاً) کند حفاظت طرفین حقوق از که است موظف دیوان کند،می امتناع دادگاه در حضور از طرفین از یکی که
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 یارائه ایبر برابر زمان مثالً ـ طرفین برابری تضمین برای دیوان یوظیفه. نماید فراهم را طرفین برابری اصل اعمال شرایط و( دادگاه

 ورحض عدم دلیل به ـ مقابل طرف توسط شده ارائه یادله کشاندن چالش به برای مساوی فرصت چنینهم و لوایح و مدارک اسناد،

 مخصوصاً) طرفین از یکی که بدهد وررد یاجازه کسی به دادگاه که است دشوار بسیار شرایطی چنین در. بود شده دشوار بسیار روسیه

 .است مخالف وی حضور با یا ندارد قبول را وی( باشد دادگاه صالحیت با مخالف طرف اگر

 درخواست حالی در دادگاه از زیست محیط جهانی سازمان و سبز صلح آن در که ۱۹ شماری یپرونده خالف بر اینکه نکته دومین

 از متأثر و مرتبط مستقیماً سبز صلح سازمان شمالگان، صبح طلوع یپرونده در نداشتند، پرونده با ارتباطی دادندکه اظهارات استماع

 شده عیینت مالی یوثیقه هلند دولت آنکه وجود با نمود؛ مشاهده پرونده مالی ترتیبات به نگاهی با توانمی را تأثیر این. بود پرونده

. داد قرار هلند دولت اختیار در و نمود تأمین را مبلغ این که بود سبز صلح سازمان این حقیقت در اما کرد، پرداخت را دادگاه توسط

 این هک زمانی حتی ـ است نگرفته نظر در غیردولتی نهادهای برای قانونی مبنایی دریاها حقوق دیوان دادرسی آئین که حقیقت این

. است مللالبین حقوق محور ـ دولت یا دولتی بین ساختار یدهندهنشان کلی نگاه در ـ باشند شده متأثر ایپرونده از مستقیماً نهادها

 وپاییار دادگاه مثالً. المللیبین هایسازمان قبول تا است ترمعمول «دادگاه دوست» عنوان به کشورها پذیرش که معناست بدان این

 دولت نه) دادگاه دوست عنوان به پرونده در انگلیس دولت همکاری درخواست[ ۲۵]هلند علیه وینترورپ یپرونده در بشر حقوق

 ثالث ولتد و دادگاه دوست میان تمایز شدن قائل نوشته این اساسی و حساس نقاط از یکی که داشت نظر در باید. )پذیرفت را( ثالث

 یاتیح منافع دارای ایپرونده در که آورد شمار به دولتی توانمی را ثالث دولت حقیقت، در. باشدمی هاپرونده به رسیدگی جریان در

 رد کشوری چنین حضور که است دلیل همین به. گردید خواهد اساسی منافع این حفظ باعث رسیدگی جریان در حضورش و است

 کاریهم تقاضای دادگاه دوست عنوان به که سازمانی یا کشور حضور اما. است معمول و قطعی یمسئله یک هادادگاه توسط رسیدگی

 اساساً یا نیست پرونده در درگیر که سازمانی یا دولت موردی، چنین در. است ثالث دولت با اساسی هایتفاوت دارای دارد را محکمه با

 به یرسیدگ روند در وی حضور یکنندهتوجیه که نیست حساس قدری به وی منفت یا ندارد اختالف مورد یقضیه در منفعتی هیچ

 ندهپر جریان در کوچک هرچند اثری که کندمی سعی دادگاه با مشارکت درخواست یارائه با دلیل همین به. باشد دعوی طرف عنوان

 بی اهاًگ و نفع عدم همین نیز «دادگاه دوست» شناختن رسمیت به با کشورها و دانشمندان برخی مخالفت اصلی دلیل. باشد داشته

 این به هاسازمان این. است متفاوت اندکی غیردولتی المللی بین هایسازمان مورد در مسئله این اما. است متقاضی به مسئله ارتباطی

 هاآن حضور برای تواننمی و ندارند جایگاهی المللیبین اختالفات در آیند،نمی حساب به المللبین حقوق مستقیم مخاطبان که دلیل

 به. گیرند رارق المللیبین اختالف یک مخاطب توانندنمی اصوالً هاسازمان این دیگر، عبارت به. یافت قانونی مبنایی رسیدگی روند در

 قبول ـ اندشده متأثر ایپرونده از مستقیم طور به که زمانی مخصوصاً ـ هاآن نظرات به دادن اثر ترتیب برای روش تنها دلیل همین

 هب. است شده نرم حقوق به تبدیل نه و گرفته خود به عرفی حالت نه هنوز مسئله این. است دادگاه دوست عنوان به هاآن اظهارات

 هایتفعالی گسترش اما. کنند خودداری هاسازمان این اظهارات استماع از راحتی به توانندمی المللیبین محاکم و کشورها دلیل همین

 هادهان این حضور پذیرش برای زمینه که است گردیده باعث اخیر هایسال در مخصوصاً المللیبین یعرصه در غیردولتی هایسازمان

 (.گردد فراهم خاص هایپرونده به رسیدگی جریان در

 برای رود شمار به فرصتی عنوان به تواندمی شمالگان خورشید طلوع یپرونده در مداخله برای سبز صلح درخواست اینکه آخر ینکته

 هاسازمان این حضور از پردازاننظریه از برخی. المللبین حقوق در[ ۲۶]سازیقاعده در غیردولتی هایسازمان حضور کردن امتحان

 حل روند در غیردولتی هایسازمان حضور که است معتقد[ ۲۹]اکرسلی رابین پروفسور مثال، عنوان به. اندکرده دفاع عرصه این در

 یمحیط زیست مسائل مورد در گفتگو برای فراملی فضایی تواندمی دادگاه دوست عنوان به و جهانی تجارت سازمان در اختالفات
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 به .دارند فراوان تردید غیردولتی هایسازمان حضور احتمالی فواید به نسبت که دارند وجود زیادی افراد هنوز البته[ ۲۹.]کند ایجاد

 معنای به ـ «عمومی مشارکت» با را «غیردولتی حضور» هایسازمان نباید که دهدمی هشدار[ ۲۷]بودانسکی دن پروفسور مثال عنوان

 ردولتیغی هایسازمان اختیار در آزاد و کامل طور به جهانی تریبون و المللیبین فضای اگر حتی. گرفت اشتباه ـ عادی مردم مشارکت

 بحث مورد یپرونده البته[ ۳۱.]بود خواهند همکاری و مشارکت به قادر( مردم عموم) عادی مردم از اندکی تعداد باز نیز گیرد قرار

 .بکشد چالش به را نظر این تواندمی مقاله این در


