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2 تقديم القانون وأغراضهتقديم القانون وأغراضه

مالحظات بشأن الرتجمة

هذا القانون النموذجي متاح يف الوقت الراهن بثالث لغات )اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية(. وترحِّب الخدمة الدولية 

لحقوق اإلنسان برتجمة هذه الوثيقة إىل لغات أخرى. ومع ذلك، وبهدف ضامن سالمة املعلومات الواردة يف هذه 

ًما يف حال كنتم تخططون لرتجمة هذه  الوثيقة وكون هذه املعلومات ذات صلة باملوضوع، يُرجى منكم االتصال بنا مقدَّ

الوثيقة أو املساهمة يف ترجمتها.

نرُشت هذه النسخة يف كانون الثاين/يناير 2017. 

ويُرجى منكم زيارة املوقع اإللكرتوين www.ishr.ch لالطالع عىل أيَّة تحديثات.

تقديم القانون النموذجي والغرض منه

يهدف هذا القانون النموذجي إىل إرشاد الدول وغريها من الجهات الفاعلة ومساعدتها من أجل ضامن التنفيذ الكامل والفعال عىل الصعيد الوطني فيام يخصُّ 

»اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليًّا« )إعالن األمم املتحدة(. 

ويُعدُّ االعرتاف القانوين باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم أمرًا حاسم األهمية لضامن متكينهم من العمل يف بيئة آمنة وداعمة، دون خوف من الوقوع 

ضحية لهجامت أو أعامل انتقامية أو قيود مجحفة. كام يسهم االعرتاف القانوين باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم يف تحقيق األهداف األوسع نطاقًا املتمثلة 

يف إعامل حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية والحكم الرشيد والتنمية املستدامة واحرتام سيادة القانون. ويخدم املدافعون عن حقوق اإلنسان أصحاب الحقوق 

وضحايا االنتهاكات واملجتمع ككل، ويسعون من أجل تحقيق مصالح تلك الفئات. 

وتقع عىل عاتق الدول املسؤولية الرئيسية فيام يتعلق بضامن متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من العمل بحرية ويف بيئة آمنة وداعمة. ويف السنوات األخرية، 

درجت مجموعة واسعة من خرباء األمم املتحدة وآلياتها - مبا يف ذلك اإلجراءات الخاصة وهيئات املعاهدات ومجلس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان - إىل جانب الهيئات والخرباء يف مجال حقوق اإلنسان عىل الصعيد اإلقليمي، عىل حثِّ الدول عىل تنفيذ قوانني تضمن رصاحة الحقوق التي أكَّدها 

مجدًدا إعالن األمم املتحدة، واستعراض وتعديل قوانينها التي تقيِّد عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان أو تِصمه أو تجرِّمه. 

ورغم ذلك، مل يأخذ باإلعالن بصورة شاملة يف الترشيعات الوطنية سوى عدد قليل من الدول، يف حني تواصل دول عديدة إعامل ترشيعات تقيِّد مامرسة الحقوق 

والحريات األساسية؛ وهي حقوق ال غنى عنها للمدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل االضطالع بعملهم املرشوع. ويف البلدان التي ُوضعت فيها قوانني أو سياسات 

معنية تحديًدا بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال يزال نقص املوارد أو االفتقار إىل اإلرادة السياسية يعوقان تنفيذ تلك القوانني أو السياسات عىل نحو فعال. 

ويف هذا السياق، يخدم هذا القانون النموذجي ثالثة أهداف رئيسية: 

•      تقديم املساعدة واإلرشادات التقنية للدول من أجل صياغة القوانني والسياسات وإنشاء املؤسسات عىل الصعيد الوطني بهدف دعم عمل املدافعني عن 

حقوق اإلنسان وحاميتهم من األعامل االنتقامية والهجامت؛

•    وتوفري أداة للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يسعون من أجل الحصول عىل مزيد من االعرتاف القانوين والحامية لعملهم الهام؛

•    وتزويد كٍل من الدول واملدافعني عن حقوق اإلنسان بأداة لقياس وتقييم نطاق وفعالية القوانني والسياسات القامئة. 
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1.  From restriction to protection, www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/research_report_on_legal_environment_for_ hrds_upload.pdf.
2.   In the eyes of the law: Human rights defenders demand national legal recognition and protection, Summary Consultation Report; In the eyes of the law: 

Human rights defenders demand national legal recognition and protection, Full Consultation Report. 
3.  In Defense of Life: Civil Observation Mission (moc) Report on the situation of human rights defenders in Mexico 2015,

 PBI( ومرشوع املكسيك التابع ملنظمة ألوية السالم الدولية ،)HDPDMC( ته مجموعة من املنظامت الوطنية والدولية )اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها تقرير أعدَّ

Mexico(، ومنظمة كونيكس أوروبا، بدعم من منظمة العفو الدولية - مكتب املكسيك )AI Mexico(، ومنظمة ’جاست أسوشيتس‘ )JASS(، والخدمة الدولية لحقوق اإلنسان )ISHR(، ومنظمة 
 ،)OMCT/FIDH( ومرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،)RFK HUMAN RIGHTS( ومؤسسة ’روبرت ف. كنيدي‘ لحقوق اإلنسان ،)PI( ومنظمة الحامية الدولية ،)FLD( الخط األمامي

وشبكة التنسيق األملانية لحقوق اإلنسان يف املكسيك، انظر ]باإلسبانية[:

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_en_defensa_de_la_vida_conclusiones_de_la_mision_de_observacion_civil_sobre_situacion_de_
.http://focus.protectionline.org :وكذلك املواد التي تتيحها منظمة الحامية الدولية عىل صفحتها اإللكرتونية عىل الرابطpersonas_defensoras_en_mexico_2015.pdf)

بناًء عىل دراسة تناولت الترشيعات واآلليات الوطنية الجديدة واملؤقتة التي تهدف إىل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

4.    ومن 10 إىل 11 أيار/مايو 2016، اجتمع فريق من الخرباء الحقوقيني والقانونيني الرفيعي املستوى من جميع أنحاء العامل يف بوسيه، سويرسا، من أجل مناقشة مرشوع القانون النموذجي 

والتعليق عليه وتعديله. . 

.A/HRC/25/55 ،2013 5.   تقرير املقررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ’مارغريت سيكاغيا‘ الصادر يف كانون األول/ديسمرب

 

عملية إعداد القانون النموذجي  

ت هذا القانون النموذجي الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان عىل مدى ثالثة أعوام، مستعينة  يحظى هذا القانون النموذجي بتأييد 28 خبريًا رفيع املستوى. وقد أعدَّ

يف ذلك باملدخالت الرئيسية التالية:  

•     بحوث قانونية مقارنة أُجريت بهدف الوقوف عىل املامرسات، الجيدة منها والتقييدية عىل السواء، املتَّبعة بشأن االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان 
وحاميتهم فيام يقرب من 40 والية قضائية وطنية من مختلف املناطق؛ 1

•    ومشاورات مبارشة مع أكرث من 500 من املدافعني عن حقوق اإلنسان فيام يزيد عىل 110 دولة من مختلف املناطق واملناطق الفرعية والتقاليد القانونية؛ 2 

•    ونتائج عمل بعثة للرصد وعملية استعراض مقاَرن للمؤلفات املوجودة يف هذا الشأن؛ 3 

ة يومني  •     ومشاركات واسعة النطاق من خرباء وقانونيني رفيعي املستوى يف مجال حقوق اإلنسان بشأن صياغة القانون النموذجي، مبا يف ذلك اجتامع استمرَّ ملدَّ

من أجل وضع اللمسات األخرية عىل مسوَّدة القانون. 4 

مها مكتب ’فريشفيلدز بروكهاوس ديرنجر‘ (Freshfields Bruckhaus Deringer)، سواء يف شكل خرباء أو  كام أُعدَّ هذا القانون النموذجي باالستعانة مبساعدات كبرية قدَّ

يف شكل مساعدة مجانية.

كيفية استخدام هذا القانون النموذجي

تهدف التعليقات عىل هذا القانون النموذجي إىل أن تكون مبثابة دليل ملساعدة املرشِّعني واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل صياغة قانون يتناول االعرتاف 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم. وال يُقصد بهذه التعليقات أن تشكِّل جزًءا من أي قانون من هذا القبيل.  

ويُقصد من هذا القانون النموذجي أن تستخدمه طائفة من الجهات الفاعلة مبجموعة من الطرق، عىل النحو التايل:  

•      املرشِّعون ومقررو السياسات - كمصدر للمساعدة التقنية يُسرتشد به يف صياغة قانون وطني يتناول االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم، أو يف 

استعراض نطاق وفعالية القوانني القامئة يف هذا الصدد؛ 

•      املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين - بهدف توجيه وإرشاد عملية إعداد مقرتحات لصياغة قانون وطني 

يتناول االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم، وكقامئة مرجعية وأداة للمساءلة بغرض املساهمة يف صياغة واستعراض القوانني والسياسات 

من هذا القبيل. 

ويهدف هذا القانون النموذجي إىل أن يكون شاماًل قدر اإلمكان، مع التسليم بأنَّه سيحتاج إىل قدر من التكييف يك يتامىش مع السياقات الوطنية، وإىل أُطُر قانونية 

ودستورية وطنية. 

وتهدف األحكام املوضوعية يف هذا القانون النموذجي، كحد أدىن، إىل توفري معيار يُقاس عىل أساسه تنفيذ األحكام ذات الصلة يف إعالن األمم املتحدة، وإنفاذ هذه 

األحكام بكامل مفعولها وأثرها.

وهناك مجموعة من األحكام التي أُدرجت يف القانون النموذجي أو اسرُتشد يف صياغتها مبامرسات جيدة، يتجاوز نطاقها حدود االلتزامات أو املعايري املنصوص عليها 

يف إعالن األمم املتحدة أو غريه من الصكوك الدولية.

وميكن اعتامد هذا القانون النموذجي مبجموعة من الطرق، تبًعا للسياق القانوين والتقاليد القانونية القامئة، مبا يف ذلك من خالل مزيج من الترشيعات واللوائح، أو 

الترشيعات واملراسيم الرئاسية أو التنفيذية، أو الترشيعات والسياسات. 

وال بد أن تجري عملية صياغة وتنفيذ أي قانون وطني بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بالتشاور الوثيق مع املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من 

دة واالحتياجات الخاصة باملدافعات عن حقوق  الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين. وال بد أيضاً من مراعاة املنظور الجنساين، والتعامل بحساسية مع األوضاع املحدَّ

اإلنسان وغريهنَّ من املجموعات أو الفئات األخرى املعرَّضة للخطر من املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

ومن الرضوري أيًضا أن يحظى أي قانون بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بدعم سيايس رفيع املستوى، وأن يقرتن اعتامده بإتاحة املوارد الكافية لتنفيذه 

تنفيًذا كاماًل وفعااًل. 

اإلطار العام لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان  

نًا رضوريًّا من  ص لالعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم باالستناد إىل هذا القانون النموذجي، وإن كان يُعدُّ مكوِّ ينبغي التسليم بأنَّ وضع قانون مخصَّ

مكوِّنات اإلطار الالزم لتوفري بيئة آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، فإنَّ ذلك ال يعني أنَّه يف حدِّ ذاته يغني عن سائر مكوِّنات هذا اإلطار. ويف حني أيَّد 

صة لحاميتهم، فقد أبرزوا أيًضا الحاجة إىل استعراض وتعديل  املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين استُشريوا بشأن هذا القانون النموذجي فكرة صياغة قوانني مخصَّ

أي قوانني أو سياسات تقيد عملهم. وباإلضافة إىل ذلك، ويف حني اعترب املدافعون عن حقوق اإلنسان أثناء املشاورات أن وجود قانون لحاميتهم يُعدُّ أمرًا أساسيًّا، 

دوا عىل أنَّه إذا كان من املتوخى لهذا القانون أن ينجح يف توفري بيئة آمنة وداعمة لعملهم، فال بد من أن يُستكمل ويُعزَّز بطائفة أخرى من التدابري. وقد  فقد شدَّ

ُسلط الضوء عىل العنارص الرئيسية الالزمة للمدافعني عن حقوق اإلنسان يك يتمكَّنوا من العمل يف بيئة آمنة ومواتية يف تقرير املقررة الخاصة السابقة املعنية بحالة 

املدافعني عن حقوق اإلنسان ’مارغريت سيكاغيا‘ )Margaret Sekaggya(، الصادر يف كانون األول/ديسمرب 2013 5، وتشمل هذه العنارص ما ييل:

•    إطار قانوين ومؤسيس وإداري مؤات؛

•    ومكافحة اإلفالت من العقاب والوصول إىل العدالة بشأن االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني؛

•    ومؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان قوية ومستقلة وفعالة؛

•    وسياسات وآليات حامية فعالة، مبا يف ذلك الدعم العام لعمل املدافعني؛

•    واهتامم خاص باملخاطر والتحديات التي تواجهها املدافعات عن حقوق اإلنسان والعاملون يف مجال حقوق املرأة والقضايا الجنسانية؛

•    واحرتام الجهات الفاعلة غري الحكومية لعمل املدافعني ودعمها لهم؛

•    والوصول اآلمن واملفتوح إىل هيئات األمم املتحدة والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان؛

•    ومجتمع للمدافعني عن حقوق اإلنسان يتسم بالقوة والدينامية والتنوع. 
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1.  From restriction to protection, www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/research_report_on_legal_environment_for_ hrds_upload.pdf.
2.   In the eyes of the law: Human rights defenders demand national legal recognition and protection, Summary Consultation Report; In the eyes of the law: 

Human rights defenders demand national legal recognition and protection, Full Consultation Report. 
3.  In Defense of Life: Civil Observation Mission (moc) Report on the situation of human rights defenders in Mexico 2015,

 PBI( ومرشوع املكسيك التابع ملنظمة ألوية السالم الدولية ،)HDPDMC( ته مجموعة من املنظامت الوطنية والدولية )اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها تقرير أعدَّ

Mexico(، ومنظمة كونيكس أوروبا، بدعم من منظمة العفو الدولية - مكتب املكسيك )AI Mexico(، ومنظمة ’جاست أسوشيتس‘ )JASS(، والخدمة الدولية لحقوق اإلنسان )ISHR(، ومنظمة 
 ،)OMCT/FIDH( ومرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،)RFK HUMAN RIGHTS( ومؤسسة ’روبرت ف. كنيدي‘ لحقوق اإلنسان ،)PI( ومنظمة الحامية الدولية ،)FLD( الخط األمامي

وشبكة التنسيق األملانية لحقوق اإلنسان يف املكسيك، انظر ]باإلسبانية[:

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_en_defensa_de_la_vida_conclusiones_de_la_mision_de_observacion_civil_sobre_situacion_de_
.http://focus.protectionline.org :وكذلك املواد التي تتيحها منظمة الحامية الدولية عىل صفحتها اإللكرتونية عىل الرابطpersonas_defensoras_en_mexico_2015.pdf)

بناًء عىل دراسة تناولت الترشيعات واآلليات الوطنية الجديدة واملؤقتة التي تهدف إىل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

4.    ومن 10 إىل 11 أيار/مايو 2016، اجتمع فريق من الخرباء الحقوقيني والقانونيني الرفيعي املستوى من جميع أنحاء العامل يف بوسيه، سويرسا، من أجل مناقشة مرشوع القانون النموذجي 

والتعليق عليه وتعديله. . 

.A/HRC/25/55 ،2013 5.   تقرير املقررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ’مارغريت سيكاغيا‘ الصادر يف كانون األول/ديسمرب

 

عملية إعداد القانون النموذجي  

ت هذا القانون النموذجي الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان عىل مدى ثالثة أعوام، مستعينة  يحظى هذا القانون النموذجي بتأييد 28 خبريًا رفيع املستوى. وقد أعدَّ

يف ذلك باملدخالت الرئيسية التالية:  

•     بحوث قانونية مقارنة أُجريت بهدف الوقوف عىل املامرسات، الجيدة منها والتقييدية عىل السواء، املتَّبعة بشأن االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان 
وحاميتهم فيام يقرب من 40 والية قضائية وطنية من مختلف املناطق؛ 1

•    ومشاورات مبارشة مع أكرث من 500 من املدافعني عن حقوق اإلنسان فيام يزيد عىل 110 دولة من مختلف املناطق واملناطق الفرعية والتقاليد القانونية؛ 2 

•    ونتائج عمل بعثة للرصد وعملية استعراض مقاَرن للمؤلفات املوجودة يف هذا الشأن؛ 3 

ة يومني  •     ومشاركات واسعة النطاق من خرباء وقانونيني رفيعي املستوى يف مجال حقوق اإلنسان بشأن صياغة القانون النموذجي، مبا يف ذلك اجتامع استمرَّ ملدَّ

من أجل وضع اللمسات األخرية عىل مسوَّدة القانون. 4 

مها مكتب ’فريشفيلدز بروكهاوس ديرنجر‘ (Freshfields Bruckhaus Deringer)، سواء يف شكل خرباء أو  كام أُعدَّ هذا القانون النموذجي باالستعانة مبساعدات كبرية قدَّ

يف شكل مساعدة مجانية.

كيفية استخدام هذا القانون النموذجي

تهدف التعليقات عىل هذا القانون النموذجي إىل أن تكون مبثابة دليل ملساعدة املرشِّعني واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل صياغة قانون يتناول االعرتاف 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم. وال يُقصد بهذه التعليقات أن تشكِّل جزًءا من أي قانون من هذا القبيل.  

ويُقصد من هذا القانون النموذجي أن تستخدمه طائفة من الجهات الفاعلة مبجموعة من الطرق، عىل النحو التايل:  

•      املرشِّعون ومقررو السياسات - كمصدر للمساعدة التقنية يُسرتشد به يف صياغة قانون وطني يتناول االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم، أو يف 

استعراض نطاق وفعالية القوانني القامئة يف هذا الصدد؛ 

•      املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين - بهدف توجيه وإرشاد عملية إعداد مقرتحات لصياغة قانون وطني 

يتناول االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم، وكقامئة مرجعية وأداة للمساءلة بغرض املساهمة يف صياغة واستعراض القوانني والسياسات 

من هذا القبيل. 

ويهدف هذا القانون النموذجي إىل أن يكون شاماًل قدر اإلمكان، مع التسليم بأنَّه سيحتاج إىل قدر من التكييف يك يتامىش مع السياقات الوطنية، وإىل أُطُر قانونية 

ودستورية وطنية. 

وتهدف األحكام املوضوعية يف هذا القانون النموذجي، كحد أدىن، إىل توفري معيار يُقاس عىل أساسه تنفيذ األحكام ذات الصلة يف إعالن األمم املتحدة، وإنفاذ هذه 

األحكام بكامل مفعولها وأثرها.

وهناك مجموعة من األحكام التي أُدرجت يف القانون النموذجي أو اسرُتشد يف صياغتها مبامرسات جيدة، يتجاوز نطاقها حدود االلتزامات أو املعايري املنصوص عليها 

يف إعالن األمم املتحدة أو غريه من الصكوك الدولية.

وميكن اعتامد هذا القانون النموذجي مبجموعة من الطرق، تبًعا للسياق القانوين والتقاليد القانونية القامئة، مبا يف ذلك من خالل مزيج من الترشيعات واللوائح، أو 

الترشيعات واملراسيم الرئاسية أو التنفيذية، أو الترشيعات والسياسات. 

وال بد أن تجري عملية صياغة وتنفيذ أي قانون وطني بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بالتشاور الوثيق مع املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من 

دة واالحتياجات الخاصة باملدافعات عن حقوق  الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين. وال بد أيضاً من مراعاة املنظور الجنساين، والتعامل بحساسية مع األوضاع املحدَّ

اإلنسان وغريهنَّ من املجموعات أو الفئات األخرى املعرَّضة للخطر من املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

ومن الرضوري أيًضا أن يحظى أي قانون بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بدعم سيايس رفيع املستوى، وأن يقرتن اعتامده بإتاحة املوارد الكافية لتنفيذه 

تنفيًذا كاماًل وفعااًل. 

اإلطار العام لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان  

نًا رضوريًّا من  ص لالعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم باالستناد إىل هذا القانون النموذجي، وإن كان يُعدُّ مكوِّ ينبغي التسليم بأنَّ وضع قانون مخصَّ

مكوِّنات اإلطار الالزم لتوفري بيئة آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، فإنَّ ذلك ال يعني أنَّه يف حدِّ ذاته يغني عن سائر مكوِّنات هذا اإلطار. ويف حني أيَّد 

صة لحاميتهم، فقد أبرزوا أيًضا الحاجة إىل استعراض وتعديل  املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين استُشريوا بشأن هذا القانون النموذجي فكرة صياغة قوانني مخصَّ

أي قوانني أو سياسات تقيد عملهم. وباإلضافة إىل ذلك، ويف حني اعترب املدافعون عن حقوق اإلنسان أثناء املشاورات أن وجود قانون لحاميتهم يُعدُّ أمرًا أساسيًّا، 

دوا عىل أنَّه إذا كان من املتوخى لهذا القانون أن ينجح يف توفري بيئة آمنة وداعمة لعملهم، فال بد من أن يُستكمل ويُعزَّز بطائفة أخرى من التدابري. وقد  فقد شدَّ

ُسلط الضوء عىل العنارص الرئيسية الالزمة للمدافعني عن حقوق اإلنسان يك يتمكَّنوا من العمل يف بيئة آمنة ومواتية يف تقرير املقررة الخاصة السابقة املعنية بحالة 

املدافعني عن حقوق اإلنسان ’مارغريت سيكاغيا‘ )Margaret Sekaggya(، الصادر يف كانون األول/ديسمرب 2013 5، وتشمل هذه العنارص ما ييل:

•    إطار قانوين ومؤسيس وإداري مؤات؛

•    ومكافحة اإلفالت من العقاب والوصول إىل العدالة بشأن االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني؛

•    ومؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان قوية ومستقلة وفعالة؛

•    وسياسات وآليات حامية فعالة، مبا يف ذلك الدعم العام لعمل املدافعني؛

•    واهتامم خاص باملخاطر والتحديات التي تواجهها املدافعات عن حقوق اإلنسان والعاملون يف مجال حقوق املرأة والقضايا الجنسانية؛

•    واحرتام الجهات الفاعلة غري الحكومية لعمل املدافعني ودعمها لهم؛

•    والوصول اآلمن واملفتوح إىل هيئات األمم املتحدة والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان؛

•    ومجتمع للمدافعني عن حقوق اإلنسان يتسم بالقوة والدينامية والتنوع. 
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املوقِّعون عىل القانون النموذجي

يف اجتامع للخرباء ُعقد يف 10 و11 مايو 2016، وقع الخرباء الحقوقيون والقانونيون التالية أسامؤهم عىل هذا القانون النموذجي بصفتهم الشخصية:  

’أليس موغوي‘ )Alice Mogwe(، املديرة العامة، ديتشفانيلو - مركز بوتسوانا لحقوق اإلنسان.

’أندريا روكا‘ )Andrea Rocca(، رئيس قسم الحامية، املؤسسة الدولية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان )مؤسسة الخط األمامي(.

’كريس سيدويت‘ )Chris Sidoti(، مستشار حقوقي دويل وعضو مجلس إدارة صندوق التربعات للتعاون التقني يف مجال حقوق اإلنسان التابع ملفوضية األمم 

املتحدة لحقوق اإلنسان، واملفوَّض السابق لحقوق اإلنسان يف أسرتاليا.

 .)UDEFEGUA( مؤسسة ومنسقة وحدة حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غواتيامال ،)Claudia Virginia Samayoa( ‘كلوديا فريجينيا سامايوا’

’كليمنت فول‘ )Clément Voule(، نائب رئيس شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا وعضو يف الفريق العامل املعني بالصناعات االستخراجية 

والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان التابع للجنة األفريقية املعنية بحقوق اإلنسان والشعوب.

’دانييل جولوي‘ )Daniel Joloy(، مدافع مكسييك عن حقوق اإلنسان واملستشار األقدم لشؤون السياسات يف منظمة العفو الدولية.

’جريالد ستابريوك‘ )Gerald Staberock(، األمني العام للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب.

’غوادالويب مارينغو‘ )Guadalupe Marengo(، نائب املدير العام ورئيس الفريق العاملي للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف منظمة العفو الدولية. 

 .)DefendDefenders( رئيس منظمة الدفاع عن املدافعني ،)Hassan Shire Sheikh( ‘حسن شاير شيخ’

’جيمس سافيدج‘ )James Savage(، مسؤول برامج، برنامج بيئة مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، صندوق حقوق اإلنسان يف العامل. 

’جان-دانييل فينيي‘ )Jean-Daniel Vigny(، خبري استشاري يف قضايا حقوق اإلنسان الدولية لدى وزارة الخارجية السويرسية. 

’كامال تشاندراكريانا‘ )Kamala Chandrakirana(، عضوة يف الفريق العامل املعني بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة، والرئيسة واألمينة العامة 

ه ضد املرأة.  السابقة للجنة الوطنية املعنية بالعنف املوجَّ

’لويس انرييك ايغورين فرنانديز‘ )Luis Enrique Eguren Fernandez(، عضو مجلس إدارة منظمة الحامية الدولية. 

’مارغريت سيكاغيا‘ )Margaret Sekaggya(، املديرة التنفيذية ملركز حقوق اإلنسان يف أوغندا، واملقررة الخاصة السابقة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان، والرئيسة السابقة للجنة أوغندا لحقوق اإلنسان. 

ماوريسيو آنخل‘ )Mauricio Angel(، رئيس قسم السياسات والبحوث ووحدة التدريب يف منظمة الحامية الدولية.

’مايكل إينايخن‘ )Michael Ineichen(، مدير برنامج )مسؤولية الرشكات(، ومدير قسم املنارصة يف مجلس حقوق اإلنسان، الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان.

’ميشيل فورست‘ )Michel Forst(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.

’نايف بيالي‘ )Navi Pillay(، مفوضة األمم املتحدة السامية السابقة لحقوق اإلنسان. 

’أولغا أبرامينكو‘ )Olga Abramenko(، خبرية، مركز مكافحة التمييز »ميموريال«.

’أوليفيي دو فروفيل‘ )Olivier de Frouville(، أستاذ القانون العام بجامعة بانتيون - أساس باريس، ومدير مركز بحوث حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وعضو يف 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. 

’أوتو سايك‘ )Otto Saki(، مستشار قانوين أقدم، املكتب اإلقليمي ألفريقيا، لجنة الحقوقيني الدولية.

’باتريشيا شولتز‘ )Patricia Schulz(، عضوة يف اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة.

’فيليب لينش‘ )Philip Lynch(، مدير الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 

’رين ألبيني غانسو‘ )Reine Alapini-Gansou(، املقررة الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 

السري ’نيكوالس براتزا‘ )Nicolas Bratza(، الرئيس السابق للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

’فريندا غروفر‘ )Vrinda Grover(، محامية يف مجال حقوق اإلنسان وناشطة حقوقية، وعضوة يف مجلس إدارة صندوق حقوق اإلنسان يف العامل، وعضوة يف مكتب 

منارصي حقوق اإلنسان من مواطني بلدان جنوب آسيا. 

’فيلدر تايلر‘ )Wilder Tayler(، األمني العام للجنة الحقوقيني الدولية. 

’يانغي يل‘ )Yanghee Lee(، املقررة الخاصة املعنية بحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار.
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املوقِّعون عىل القانون النموذجي

يف اجتامع للخرباء ُعقد يف 10 و11 مايو 2016، وقع الخرباء الحقوقيون والقانونيون التالية أسامؤهم عىل هذا القانون النموذجي بصفتهم الشخصية:  

’أليس موغوي‘ )Alice Mogwe(، املديرة العامة، ديتشفانيلو - مركز بوتسوانا لحقوق اإلنسان.

’أندريا روكا‘ )Andrea Rocca(، رئيس قسم الحامية، املؤسسة الدولية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان )مؤسسة الخط األمامي(.

’كريس سيدويت‘ )Chris Sidoti(، مستشار حقوقي دويل وعضو مجلس إدارة صندوق التربعات للتعاون التقني يف مجال حقوق اإلنسان التابع ملفوضية األمم 

املتحدة لحقوق اإلنسان، واملفوَّض السابق لحقوق اإلنسان يف أسرتاليا.

 .)UDEFEGUA( مؤسسة ومنسقة وحدة حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غواتيامال ،)Claudia Virginia Samayoa( ‘كلوديا فريجينيا سامايوا’

’كليمنت فول‘ )Clément Voule(، نائب رئيس شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا وعضو يف الفريق العامل املعني بالصناعات االستخراجية 

والبيئة وانتهاكات حقوق اإلنسان التابع للجنة األفريقية املعنية بحقوق اإلنسان والشعوب.

’دانييل جولوي‘ )Daniel Joloy(، مدافع مكسييك عن حقوق اإلنسان واملستشار األقدم لشؤون السياسات يف منظمة العفو الدولية.

’جريالد ستابريوك‘ )Gerald Staberock(، األمني العام للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب.

’غوادالويب مارينغو‘ )Guadalupe Marengo(، نائب املدير العام ورئيس الفريق العاملي للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف منظمة العفو الدولية. 

 .)DefendDefenders( رئيس منظمة الدفاع عن املدافعني ،)Hassan Shire Sheikh( ‘حسن شاير شيخ’

’جيمس سافيدج‘ )James Savage(، مسؤول برامج، برنامج بيئة مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، صندوق حقوق اإلنسان يف العامل. 

’جان-دانييل فينيي‘ )Jean-Daniel Vigny(، خبري استشاري يف قضايا حقوق اإلنسان الدولية لدى وزارة الخارجية السويرسية. 

’كامال تشاندراكريانا‘ )Kamala Chandrakirana(، عضوة يف الفريق العامل املعني بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة، والرئيسة واألمينة العامة 

ه ضد املرأة.  السابقة للجنة الوطنية املعنية بالعنف املوجَّ

’لويس انرييك ايغورين فرنانديز‘ )Luis Enrique Eguren Fernandez(، عضو مجلس إدارة منظمة الحامية الدولية. 

’مارغريت سيكاغيا‘ )Margaret Sekaggya(، املديرة التنفيذية ملركز حقوق اإلنسان يف أوغندا، واملقررة الخاصة السابقة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان، والرئيسة السابقة للجنة أوغندا لحقوق اإلنسان. 

ماوريسيو آنخل‘ )Mauricio Angel(، رئيس قسم السياسات والبحوث ووحدة التدريب يف منظمة الحامية الدولية.

’مايكل إينايخن‘ )Michael Ineichen(، مدير برنامج )مسؤولية الرشكات(، ومدير قسم املنارصة يف مجلس حقوق اإلنسان، الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان.

’ميشيل فورست‘ )Michel Forst(، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.

’نايف بيالي‘ )Navi Pillay(، مفوضة األمم املتحدة السامية السابقة لحقوق اإلنسان. 

’أولغا أبرامينكو‘ )Olga Abramenko(، خبرية، مركز مكافحة التمييز »ميموريال«.

’أوليفيي دو فروفيل‘ )Olivier de Frouville(، أستاذ القانون العام بجامعة بانتيون - أساس باريس، ومدير مركز بحوث حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وعضو يف 

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. 

’أوتو سايك‘ )Otto Saki(، مستشار قانوين أقدم، املكتب اإلقليمي ألفريقيا، لجنة الحقوقيني الدولية.

’باتريشيا شولتز‘ )Patricia Schulz(، عضوة يف اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة.

’فيليب لينش‘ )Philip Lynch(، مدير الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 

’رين ألبيني غانسو‘ )Reine Alapini-Gansou(، املقررة الخاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 

السري ’نيكوالس براتزا‘ )Nicolas Bratza(، الرئيس السابق للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

’فريندا غروفر‘ )Vrinda Grover(، محامية يف مجال حقوق اإلنسان وناشطة حقوقية، وعضوة يف مجلس إدارة صندوق حقوق اإلنسان يف العامل، وعضوة يف مكتب 

منارصي حقوق اإلنسان من مواطني بلدان جنوب آسيا. 

’فيلدر تايلر‘ )Wilder Tayler(، األمني العام للجنة الحقوقيني الدولية. 

’يانغي يل‘ )Yanghee Lee(، املقررة الخاصة املعنية بحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار.
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 تنويه هام
اإلشارة إىل أي "شخص" أو "مدافع عن حقوق اإلنسان"، مبا يف ذلك يف صيغة ال تنطوي  ،يف مجيع أجزاء هذا النص

تيسري  هو خيار حتريري ال هدف منه إالواالكتفاء بذكر اللفظ املذكر  .أيِّ متييز على أساس النوع االجتماعي علىاجلمع، 
 معايري الصياغة السائدة يف النصوص القانونية العربية. ةلقراءة ومراعاا
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 أحكام عامة -اجلزء األول

 األغراض - 1القسم 

 تتمثَّل أغراض هذا القانون فيما يلي:

يدعو االعرتاف حبق كل شخص مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، واحرتام ذلك احلق ومحايته وتعزيزه وإعماله، يف أن  -أ
 إىل محاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية وإعماهلا على الصعيدين الوطين والدويل وأن يسعى إىل ذلك؛

 ]؛ اسم البلدوأتكيد حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية وتعزيزها ومحايتها يف [ -ب

املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد ] ابلتنفيذ الفعال إلعالن اجلمعية العامة لألمم اسم البلدوأتكيد التزام [ -ج
 واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية املعرتف هبا عاملًيا؛ 

الصكوك والواثئق اإلقليمية ذات الصلة املتعلقة حبماية املدافعني عن حقوق ] بتنفيذ [اسم البلدوأتكيد التزام [ (د)
 فعال.] على حنو اإلنسان

 التعليقات

 مستمدة من إعالن األمم املتحدة:  1الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

من حق كل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل محاية وإعمال حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية 
  على الصعيدين الوطين والدويل.

 .1990الفقراتن الفرعيتان (ب) و(ج) مستمداتن من قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام 

وتشمل الصكوك والواثئق اإلقليمية ذات الصلة يف منطقة أفريقيا إعالن كيغايل، الذي اعتمدته مؤسسات وطنية حلقوق 
لسة عمل بشأن منع ممارسة تزويج اإلنسان وأعضاء يف منتدى الكومنولث للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف ج

وامليثاق  يف كيغايل، رواندا؛ 2015أ�ر/مايو  6-5األطفال والزواج املبكر والزواج القسري والقضاء عليها ُعقدت يف 
بشأن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، الذي اعتمدته اللجنة  69األفريقي حلقـوق اإلنسان والشعوب؛ والقرار 

 4أ�ر/مايو إىل  21يقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف دورهتا العادية اخلامسة والثالثني املعقودة يف الفرتة من األفر 
 .1999يف ابجنول، غامبيا؛ وإعالن وخطة عمل غراند ابي (موريشيوس) لعام  2004حزيران/يونيو 

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. وميكن أن  وتشمل الصكوك والواثئق اإلقليمية ذات الصلة يف منطقة القارة األمريكية
) 2015تشمل تقارير جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املعنونة: "جترمي املدافعني عن حقوق اإلنسان" (

)Criminalization of Human Rights Defenders ؛ و"تقرير بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف(
)؛ Americas the in Defenders Rights Human of Situation the on Report) (0122األمريكتني" (

 )2015"الشعوب األصلية، واجلماعات املنحدرة من أصل أفريقي، والصناعات االستخراجية" (و

http://www.oas.org/en/iachr/defenders/docs/pdf/defenders2011.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ExtractiveIndustries2016.pdf
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)Indigenous Peoples, Communities of African Descent, Extractive Industries فضًال عن قرار ،(
 28(  "املدافعون عن حقوق اإلنسان وآخرون ضد غواتيماال"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية 

  ).2014آب/أغسطس 

  

http://www.oas.org/en/iachr/defenders/docs/pdf/defenders2011.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/defenders/docs/pdf/defenders2011.pdf
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 تعريف املدافع عن حقوق اإلنسان - 2القسم 

" أي شخص يعمل أو يسعى إىل العمل، مبفرده أو املدافع عن حقوق اإلنسانألغراض هذا القانون، يُقصد بعبارة "
ابالشرتاك مع غريه، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية ومحايتها وإعماهلا، على األصعدة احمللية والوطنية 

 واإلقليمية والدولية. 

 التعليقات

ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف يستند هذا القسم إىل تعريف "املدافع عن حقوق اإلنسان" الذي استخدمته مفوض
 )،2004املعنونة: "املدافعون عن حقوق اإلنسان: محاية حق الدفاع عن حقوق اإلنسان" ( 29صحيفة الوقائع رقم 

  ).https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29ar.pdf(متاح على الرابط:  7 ص.

"املدافعون عن حقوق اإلنسان" عبارة ُتستخدم لوصف أولئك الذين يعملون، منفردين أو ابالشرتاك مع آخرين، من أجل 
 تعزيز أو محاية حقوق اإلنسان.

(أ) من  2) من مشروع القانون الربازيلي، واملادة 1( 2ادة وتظهر تعريفات مشاهبة يف الصكوك احمللية، مبا يف ذلك يف امل
 مشروع القانون النيبايل.

وقد ُأضيفت عبارة "على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية" هبدف إيضاح أنَّ املدافعني عن حقوق اإلنسان قد 
داخل الدولة اليت يقيمون فيها (سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو  يعملون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان أو محايتها

من إعالن األمم  1الوطين) أو خارجها. وتظهر صياغة هبذا املعىن أيًضا يف واثئق أخرى، ومن ذلك ما ورد يف املادة 
 املتحدة:

قوق اإلنسان واحلر�ت األساسية من حق كل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل محاية وإعمال ح
 . على الصعيدين الوطين والدويل

انظر أيًضا جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، "التقرير الثاين بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمريكتني" 
)2011) (Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas.4)، ص : 

أي شخص يعمل أبي شكل من األشكال من أجل تعزيز إعمال حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية أو يسعى إىل "...
 ". ذلك على الصعيدين الوطين أو الدويل

هنا.  ويرد يف عدد من الصكوك احمللية تعريف لعبارة "املدافع عن حقوق اإلنسان" بصيغة أكثر تفصيًال من التعريف الوارد
 من مشروع القانون الكونغويل.  5(أ) من مشروع القانون الفلبيين واملادة  3انظر على سبيل املثال املادة 

ويرد يف هذا القانون النموذجي مقرتح بتعريف أقل تفصيًال هبدف التصدي للشواغل اليت أُعرب عنها خالل املشاورات 
مفادها أنَّ االعتماد على تعريف أكثر تفصيًال ميكن أن يكون سنًدا لعدم تصنيف بعض اإلقليمية ويف اجتماع اخلرباء واليت 

م من املدافعني عن حقوق اإلنسان.  األشخاص على أ�َّ
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غري  .1وأثناء املشاورات اإلقليمية، اقُرتح عدم إدراج أي تعريف لعبارة "املدافع عن حقوق اإلنسان" يف القانون النموذجي
ون النموذجي قرَّروا أنَّه ينبغي إدراج شكل من أشكال التعريف يف القانون النموذجي هبدف توجيه عملييت أنَّ واضعي القان

التفسري والتنفيذ فيما خيصُّ أيَّ قانون يتناول االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم. ومتشًيا مع آراء أُعرب عنها 
نون النموذجي أنَّ إدراج تعريف يف القانون النموذجي سيزيد أيًضا من صعوبة يف املشاورات اإلقليمية، اعترب واضعو القا

استبعاد أي شخص تعسفيًّا من تصنيف "املدافع عن حقوق اإلنسان". ويف حدود الشاغل املتمثل يف أنَّ تعريف عبارة 
ر قائمة غري حصرية بفئات "املدافع عن حقوق اإلنسان" حيتاج إىل مزيد من التوضيح، ميكن إدراج تفاصيل إضافية توف

(أ) من  2األفراد اليت ميكن أن تندرج ضمن تعريف "املدافع عن حقوق اإلنسان". ويرد حكم من هذا القبيل يف املادة 
 هذه الفئات:  يندرج ضمنمشروع القانون النيبايل. وميكن أن 

 حقوق اإلنسان؛  ومناصر  (أ) 

 ونشطاء حقوق اإلنسان؛  (ب) 

 هن القانونية والعاملون يف جمال إقامة العدالة؛ وممارسو امل (ج) 

 واملمثلون القضائيون؛  (د) 

 والصحفيون والعاملون يف وسائل اإلعالم؛  (هـ) 

 والنقابيون؛  (و) 

 واألخصائيون االجتماعيون؛  (ز) 

 والعاملون يف جمال الصحة.  (ح) 

الواردة أعاله هبدف توضيح أنَّ عبارة "املدافع عن حقوق اإلنسان" وقد أُدرجت فئة "مناصرو حقوق اإلنسان" يف القائمة 
تشمل األشخاص الذين يدعمون التغيري أو يوصون به علًنا، وكذلك أولئك الذين يضطلعون حبمالت نشطة من أجل 

  التغيري ("نشطاء حقوق اإلنسان").

افعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم ترغب يف إدراج ويف حال كانت أي دولة تعمل على صياغة قانون يتناول االعرتاف ابملد
ميكن أن ميارس املدافعون عن "تعريف أكثر تفصيًال لعبارة "املدافع عن حقوق اإلنسان"، ميكنها إضافة الصياغة التالية 

لى حقوق اإلنسان عملهم أو يضطلعوا أبنشطتهم كمتفرغني أو غري متفرغني، وميكن أن يضطلعوا بذلك العمل أبجر أو ع
 . أساس طوعي، وميكن أن ميثل ذلك العمل جزًءا من املهنة/الوظيفة اليت يشغلو�ا، غري أنَّ ذلك ليس هو احلال ابلضرورة

ومن املهم أال تكون وضعية املدافع عن حقوق اإلنسان مسألة حتتاج إىل التسجيل الرمسي. وابملثل، وعلى النحو املنصوص 

                                                 
 

االعرتاف ابملدافعني عن حقوق تقرير املشروع: املشاورة اإلقليمية حول القانون النموذجي الوطين بشأن انظر على سبيل املثال اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،   1
 .5، ص.اإلنسان ومحايتهم
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 ، ينبغي أن تكون اجلمعيات غري املسجَّلة قادرة على العمل. A/HRC/20/27عليه يف الوثيقة 

من إعالن األمم  1وال يشمل تعريف عبارة "املدافعون عن حقوق اإلنسان" عبارة "ابلوسائل السلمية"، نظرًا ألنَّ املادة 
مم املتحدة والقانون النموذجي املتحدة ال تتضمَّن هذه العبارة. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنَّ أقساًما أخرى من إعالن األ

 ) من إعالن األمم املتحدة على ما يلي: 3( 12تتضمَّن شرطًا من هذا القبيل. وتنصُّ املادة 

حيق لكل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، أن يتمتع يف ظل القانون الوطين حبماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، 
نسوبة إىل الدول، مبا فيها تلك اليت تعزى إىل االمتناع عن فعل، اليت تؤدي إىل ، لألنشطة واألفعال املبوسائل سلمية

انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، فضًال عن أفعال العنف اليت ترتكبها مجاعات أو أفراد وتؤثر يف التمتع 
  حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية.

 ن األمم املتحدة على ما يلي: من إعال 13وابإلضافة إىل ذلك، تنص املادة 

لكل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، احلق يف التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز 
 من هذا اإلعالن.  ٣، وفًقا للمادة ابلوسائل السلميةومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، 

  



10 
 

 حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان ومسؤولية الدفاع عن حقوق اإلنسان  - اجلزء الثاين

  تعليق عام على اجلزء الثاين

من إعالن األمم املتحدة، فضًال عن حقوق منصوص عليها يف صكوك  17و 13-5و 3و 1يستند اجلزء الثاين إىل املواد 
 دولية أخرى.

وتتضمَّن بعض الصكوك احمللية أحكاًما تتناول حقوق تتجاوز نطاق احلقوق املبيَّنة يف إعالن األمم املتحدة. وتستند أجزاء 
 من هذا القانون النموذجي إىل تلك األحكام. 

قوق الواردة يف الصكوك احمللية القائمة مل يؤخذ هبا يف القانون النموذجي. فعلى سبيل ويف الوقت نفسه، فإنَّ بعض احل
من مشروع القانون الفلبيين على "احلق يف إنشاء مالجئ تستضيف ضحا� انتهاكات حقوق  14املثال، تنصُّ املادة 

روا أنَّ التفاصيل الواردة يف هذا احلكم حمددَّة اإلنسان و/أو أفراد أسرهم املباشرين". غري أنَّ واضعي القانون النموذجي قرَّ 
 للغاية لدرجة ال تسمح إبدراجها يف القانون النموذجي.

 احلق يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية ومحايتها - 3القسم 

ت األساسية من حق كل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل محاية وإعمال حقوق اإلنسان واحلر�
 على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية. 

 التعليقات

 القسمينصُّ هذا القسم على حقِّ عام يشمل، بل ويتجاوز يف نطاقه، احلقوق األكثر حتديًدا الواردة الحًقا يف األقسام من 
 .18 القسمإىل  4

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي:  1ويستند هذا القسم إىل املادة 

ة وإعمال حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية من حق كل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل محاي
 على الصعيدين الوطين والدويل.

وقد ُأضيفت عبارة "على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية" هبدف إيضاح أنَّ املدافعني عن حقوق اإلنسان قد 
فيها (سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو يعملون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان أو محايتها داخل الدولة اليت يقيمون 

  الوطين) أو خارجها.

انظر أيًضا [ابإلنكليزية]: جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، "التقرير الثاين بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان 
) Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americasيف األمريكيتني" (

 :4 ص. )،2011(

حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية أو إعماهلا، أو يسعى إىل  أي شخص يعمل أبي شكل من األشكال من أجل تعزيز"
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 ".ذلك، على الصعيد الوطين أو الدويل

 احلق يف تشكيل اجملموعات واجلمعيات واملنظمات - 4القسم 

ابالشرتاك مع غريه، أن يشكِّل جمموعات أو مجعيات أو منظمات غري حكومية، من حق كل شخص، مبفرده أو  )1(
سواء كانت رمسية أو غري رمسية، أو مسجَّلة أو غري مسجَّلة، واالنضمام إليها واملشاركة فيها، بغرض تعزيز محاية 

 حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية وإعماهلا والسعي من أجل ذلك.

 ما يلي: )1(جلمعيات واملنظمات املشار إليها يف القسم الفرعي وتشمل اجملموعات وا )2(

 ]؛اسم البلد[ اجملموعات واجلمعيات واملنظمات الكائنة يف )(أ

 واجلمعيات واملنظمات الكائنة يف البلدان األخرى؛واجملموعات  (ب)

واجملموعات واجلمعيات واملنظمات الكائنة يف بلدان متعددة أو اليت متارس عملها على الصعيدين  (ج)
 اإلقليمي أو الدويل.

العمل  (أ))2(] واملشار إليها يف القسم الفرعي اسم البلدوحيق للمجموعات واجلمعيات واملنظمات الكائنة يف [ )3(
 ابلتعاون مع اجلهات التالية:

اجملموعات واجلمعيات واملنظمات الكائنة يف [اسم البلد] ويف البلدان األخرى أو اليت متارس عملها على  (أ)
 الصعيد اإلقليمي أو الدويل؛

والتحالفات أو الشبكات املكوَّنة من جمموعات أو مجعيات أو منظمات مشار إليها يف القسم الفرعي  (ب)
 رمسية، ومسجَّلة أو غري مسجَّلة. ، سواء كانت رمسية أو غري)2(

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنصُّ يف اجلزء ذي الصلة على أنَّه:  5يستند هذا القسم إىل املادة 

لغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، يكون لكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، على 
 الوطين والدويل، فيما يلي:الصعيدين 

... 

 تشكيل منظمات غري حكومية أو رابطات أو جمموعات واالنضمام إليها واالشرتاك فيها. (ب)

) جمموعات اجملتمع 1ويشمل استخدام صيغة "جمموعات ومجعيات ومنظمات، رمسية وغري رمسية" الواردة يف القسم الفرعي (
احمللي، وجمموعات األقليات، ومجاعات الشعوب األصلية واألشخاص، الذين جيتمعون مًعا من أجل الدفاع عن حقوق 
اإلنسان أو مناصرهتا. ويكفل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات محاية متساوية للجمعيات املسجَّلة وغري املسجَّلة. وينبغي 

يف مجعيات غري مسجَّلة حبرية االضطالع أبي أنشطة، مبا يف ذلك احلق يف تنظيم جتمعات  أن يتمتع األفراد املشاركون
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 ). 56، الفقرة 19، الصفحة A/HRC/20/27سلمية واملشاركة فيها، وال ينبغي أن تُفرض عليهم عقوابت جنائية (الوثيقة 

بغرض توضيح أنَّ حق املدافع عن حقوق اإلنسان ال يقتصر على تشكيل اجملموعات اليت  )2(وقد ُأضيف القسم الفرعي 
تُنشأ أو يقع مركزها الرئيسي أو متارس عملها يف الدولة املعنية، أو االنضمام إىل تلك اجملموعات أو املشاركة فيها فحسب، 

يسي أو متارس عملها يف دولة أو دول أخرى، أو االنضمام وإمنا له أيًضا احلقُّ يف تشكيل جمموعات تُنشأ أو يقع مركزها الرئ
 إىل تلك اجملموعات أو املشاركة فيها.

نشأ )3(وقد ُأضيف القسم الفرعي 
ُ
ة داخل الدولة املعنية ميكن أن تنتسب إىل جمموعات هبدف توضيح أنَّ اجملموعات امل

من مشروع  6) من املادة 3ُمنشأة أو يقع مقرها الرئيسي أو متارس عملها يف بلدان أخرى. وقد اسُتلهم القسم الفرعي (
 .قانون بوركينا فاسو

من اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة ابحلرية النقابية ومحاية حق  5أيًضا إىل نص املادة  )3(ويستند القسم الفرعي 
 التنظيم اليت تنص على ما يلي:

واحتادات عامة ويف االنضمام إليها، وألي من هذه ملنظمات العمال وملنظمات أصحاب العمل احلق يف تكوين احتادات 
 املنظمات أو االحتادات أو االحتادات العامة احلق يف االنضمام إىل منظمات دولية للعمال وألصحاب العمل.

 احلق يف التماس املوارد وتلقيها واستخدامها - 5القسم 

ويتلقاها ويستخدمها، مبا يف ذلك من مصادر حملية من حق كل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، أن يلتمس املوارد 
ودولية، مبا يشمل املصادر احلكومية واحلكومية الدولية واخلريية واخلاصة، للغرض الصريح املتمثِّل يف تعزيز محاية حقوق 

 اإلنسان واحلر�ت األساسية وإعماهلا والسعي من أجل ذلك.

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على أنَّه: 13يستند هذا القسم إىل املادة 

لكل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، احلق يف التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز 
 إلعالن.من هذا ا ٣ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، ابلوسائل السلمية، وفقاً للمادة 

 من إعالن األمم املتحدة على ما يلي: 3وتنص املادة 

يشكل القانون احمللي املتَّسق مع ميثاق األمم املتحدة وااللتزامات الدولية األخرى اليت تقع على عاتق الدولة يف ميدان 
ان واحلر�ت األساسية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية اإلطار القانوين الذي ينبغي أن جيري فيه إعمال حقوق اإلنس

والتمتع هبا، وتنفيذ مجيع األنشطة املشار إليها يف هذا اإلعالن من أجل تعزيز تلك احلقوق واحلر�ت ومحايتها وإعماهلا 
 بشكل فعال.

، على نفس النحو الذي ُحذفت به أيًضا من املادة 6 القسممن إعالن األمم املتحدة من  3وقد ُحذفت اإلشارة إىل املادة 
 من مشروع قانون بوركينا فاسو. 6) من قانون هندوراس واملادة 17( 4
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ُأضيفت عبارة "مبا يف ذلك من مصادر حملية ودولية" هبدف توضيح أنَّ 2وبناًء على اقرتاح ُقدِّم خالل املشاورات اإلقليمية، 
هذا احلق يشمل احلق يف التماس موارد وتلقيها واستخدامها من املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملصادر 

واخلاص على حد سواء). ويُعدُّ هذا التوضيح مهًما ابلنظر إىل أنَّ هناك عدًدا من البلدان األجنبية (من القطاعني احلكومي 
  3اليت تطبق قوانني تقيد الوصول إىل املوارد املقدَّمة من مصادر أجنبية.

 الذي يدعو الدول إىل أن: A/HRC/RES/22/6ويستند هذا القسم أيًضا إىل قرار جملس حقوق اإلنسان 

إعاقة متطلبات اإلبالغ املفروضة على األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع لالستقاللية الوظيفية؛ وتكفل  تكفل عدم ...
عدم فرض قيود بشكل متييزي على مصادر التمويل احملتملة اليت هتدف إىل دعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، غري 

حبقوق اإلنسان داخل البلد لضمان الشفافية واملساءلة، تلك القيود اليت تفرض عادة على أي نشاط آخر ال عالقة له 
 . اجلغرايف وعدم جترمي أي قانون أنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان أو نزع الشرعية عنها بسبب مصدر متويلها

 احلق يف السعي من أجل احلصول على املعلومات وتلقيها ونشرها - 6القسم 

 ابالشرتاك مع غريه، يف:لكل شخص احلق، مبفرده أو  )1(

معرفة املعلومات املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، وطلبها، واالطالع عليها، واحلصول  (أ)
عليها، وتلقيها، واالحتفاظ هبا، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بكيفية إعمال هذه احلقوق واحلر�ت يف 

 ]؛اسم البلدواإلدارية يف [النظم التشريعية والقضائية 

معرفة مثل هذه املعلومات والسعي إىل االطالع عليها واحلصول عليها وتلقيها واالحتفاظ هبا من  )(ب
مؤسسات األعمال التجارية، ابلقدر الضروري ملمارسة حقوق اإلنسان أو احلر�ت األساسية أو محايتها، 

 أو املساعدة يف ممارستها أو محايتها؛ 

ة نشر اآلراء واملعلومات واملعارف املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية أو نقلها إىل حري (ج)
 اآلخرين أو إشاعتها بينهم؛ 

دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اآلراء املتعلقة مبراعاة مجيع حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف جمال  (د)
يه انتباه اجلمهور إىل هذه األمور هبذه الوسائل وبغريها من القانون ويف التطبيق على السواء، وتوج

 الوسائل املناسبة.

                                                 
 

 .13 املشاورة اإلقليمية حول القانون النموذجي الوطين بشأن االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم، ص. اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، تقرير مشروع:2
تقرير حبثي بشأن البيئة القانونية الالزمة للمدافعني عن حقوق اإلنسان واحلاجة إىل سن قوانني وطنية حلماية  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، "من التقييد إىل احلماية: 3

 From Restriction to Protection: Research Report on the Legal Environment for Human Rights Defenders and theعملهم وتعزيزه" (

Need for National Laws to Protect and Promote their Work) (2014 121)، احلاشية. 
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) شفوً� أو كتابًيا أو يف شكل مطبوع أو فين أو أبية وسيلة إعالمية 1وجتوز ممارسة احلق الوارد يف القسم الفرعي ( )2(
 أخرى، سواء كان ذلك على اإلنرتنت أو خارجها.

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على أنَّه: 6يستند هذا القسم إىل املادة 

 لكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، يف:

معرفة املعلومات املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، وطلبها، واحلصول عليها، وتلقيها، واالحتفاظ  (أ)
املعلومات املتعلقة بكيفية إعمال هذه احلقوق واحلر�ت يف النظم التشريعية أو هبا، مبا يف ذلك االطالع على 

 القضائية أو اإلدارية احمللية؛

وحرية نشر اآلراء واملعلومات واملعارف املتعلقة جبميع حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية أو نقلها إىل آخرين أو  (ب)
 لقة حبقوق اإلنسان وغريها من الصكوك الدولية املنطبقة؛إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك املتع

ودراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اآلراء بشأن مراعاة مجيع حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف جمال القانون  (ج)
 سبة. ويف التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه اجلمهور إىل هذه األمور هبذه الوسائل وبغريها من الوسائل املنا

هبدف التأكُّد من إمكانية احلصول على املعلومات ذات الصلة حبقوق اإلنسان من  (ب))1(وقد ُأضيف القسم الفرعي 
ات الفاعلة اخلاصة يف احلاالت اليت يكون فيها احلصول على تلك املعلومات مؤسسات األعمال التجارية وغريها من اجله

ضرورً� ملمارسة حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية أو محايتها. وقد أُثريت أمهية القدرة على االطالع على املعلومات 
من  21. وقد أُدرج هذا القسم الفرعي استناًدا إىل املبدأ 4املتاحة لدى اجلهات الفاعلة اخلاصة يف املشاورات اإلقليمية

 املبادئ التوجيهية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان الذي ينصُّ على أنَّه: 

... ينبغي للمؤسسات اليت تشكل عملياهتا أو سياق عملياهتا خماطر حبدوث آاثر شديدة على حقوق اإلنسان، أن تبلغ 
معاجلتها. ويف مجيع احلاالت، ينبغي أن تكون البالغات على النحو التايل: (أ) أن تكون ذات شكل وتواتر  رمسياً عن كيفية

يعكسان حجم اآلاثر الضارة اليت تلحقها املؤسسة حبقوق اإلنسان ويسهل وصول اجلمهور املستهدف إليها؛ (ب) أن توفر 
ألثر املعني الضار حبقوق اإلنسان؛ (ج) أال تشكل بدورها معلومات كافية لتقييم مدى كفاية إجراءات تصدي املؤسسة ل

 خطراً على أصحاب املصلحة املتضررين، أو املوظفني أو على االحتياجات املشروعة للسرية التجارية. 

الذي أصدره مؤخرًا جملس حقوق اإلنسان بشأن محاية املدافعني عن حقوق  31/32وقد ُشدِّد على ذلك جمدًدا يف القرار 
) من 1( 32سان الذين يُعَنون ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وميكن العثور على حكم مماثل يف املادة اإلن

                                                 
 

دول أورواب الغربية ودول انظر: اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، مشاورة بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتياجاهتم من احلماية مع املدافعني من جمموعة  4
م املتحدة اخلاص املعين حبالة املدافعني ؛ واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، مشاورة مع مقرر األم8 ، فلورنسا، إيطاليا)، ص.2015حزيران/يونيو  23-22( أخرى

، أبيدجان، كوت 2015أ�ر/مايو  31-30( عن حقوق اإلنسان بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتياجاهتم يف البلدان األفريقية الناطقة ابلفرنسية
 .7 ديفوار)، ص.
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 . 2013شرعة احلقوق يف جنوب أفريقيا وقانون الوصول إىل املعلومات يف سرياليون لسنة 

 2016إلنسان الصادر يف آذار/مارس من التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق ا 86وتعرتف الفقرة 
واملعنَون "توصيات عملية لتهيئة بيئة آمنة ومواتية للمجتمع املدين واحلفاظ عليها، استناًدا إىل املمارسات اجليدة والدروس 

، أو املستفادة" أبمهية الوصول إىل هذه املعلومات من املؤسسات التجارية ابلقدر الضروري لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 لتحقيق املساءلة عن االنتهاكات، وتنصُّ الفقرة املذكورة على أنَّه: 

  ينبغي أن تقوم الدول األعضاء مبا يلي:

(أ) سن قوانني ولوائح وسياسات واضحة تضمن الكشف االستباقي عن املعلومات اليت توجد حبوزة اهليئات العامة، مبا فيها 
على حق عام يف طلب تلك املعلومات واحلصول عليها، على أال خيضع ذلك اهليئات اليت متارس وظائف عامة، والنص 

إال الستثناءات واضحة املعامل وضيقة النطاق وفًقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وضمان 
ة ملمارسة حقوق اإلنسان أو محايتها؛ احلق يف احلصول على املعلومات اليت توجد حبوزة اهليئات اخلاصة عندما تكون أساسي

 والنص على احلق يف اللجوء إىل هيئة مستقلة للطعن يف أي رفض للكشف عن املعلومات؛ 

(ب) تقدمي التدريب إىل املوظفني العموميني على إعمال احلق يف احلصول على املعلومات، ونشر املعلومات املتعلقة هبذا 
  احلق وسبل حتقيقه على عامة الناس.

وميكن للدول اليت تعمل على صياغة قانون يتناول االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم أن تنظر يف توسيع 
نطاق هذا احلكم كي يشمل جهات فاعلة أخرى يف القطاع اخلاص (فضًال عن مؤسسات األعمال التجارية)، مثل 

 املؤسسات اإلعالمية وغريها من املنظمات اخلاصة. 

، مل ُحيتفظ بعبارة "وفق ما تنص عليه الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان وغريها من (ج))1(تعلق ابلقسم الفرعي وفيما ي
ا حتدُّ من احلق يف نشر املعلو  مات. الصكوك الدولية املنطبقة" يف القانون النموذجي نظًرا إلمكانية تفسري تلك العبارة على أ�َّ

من القانون  3وقد ُحذفت هذه العبارة على ذات املنوال يف عدد من الصكوك احمللية. انظر، على سبيل املثال املادة 
 ) من قانون هندوراس.7( 4من مشروع القانون الكونغويل، واملادة  11اإليفواري؛ واملادة 

ا تفتح الباب أمام اختاذ قرار (د))1(وفيما يتعلق ابلقسم الفرعي  ، ُحذفت كلمة "مناسبة" من القانون النموذجي نظراً أل�َّ
اإلنسان  غري موضوعي، ورمبا تعسفي، بشأن ما إذا كان األسلوب املختار جلذب االنتباه إىل مسألة ما تتعلق حبقوق

 واحلر�ت األساسية أسلواًب مناسًبا. 

هبدف توضيح أنَّ للمدافعني عن حقوق اإلنسان احلق يف تلقي املعلومات وتقدميها ونشرها  )2(وقد ُأضيف القسم الفرعي 
) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 2( 19إىل املادة  )2(أبي شكل من األشكال. وتستند صياغة القسم الفرعي 

 والسياسية اليت تنص على أنَّه:

لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها 
 اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها. إىل آخرين دومنا
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 احلق يف استنباط أفكار بصدد حقوق اإلنسان والدعوة إىل قبوهلا - 7القسم 

لكل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، احلق يف استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق اإلنسان 
 واحلر�ت األساسية، والدعوة إىل قبوهلا. 

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي: 7يستند هذا القسم إىل املادة 

لكل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، احلق يف استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق اإلنسان ويف 
 الدعوة إىل قبوهلا.

حلر�ت األساسية" تشري ببساطة إىل "حقوق اإلنسان"، اسُتخدمت عبارة "حقوق اإلنسان وا 7وعلى الرغم من أنَّ املادة 
 توخيًّا لالتساق مع سائر أجزاء القانون النموذجي.  8 القسميف 

ويُقصد ابإلشارة إىل "أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق اإلنسان" األفكار واملبادئ اليت ُتستنبط ويُعرتف هبا بعد صدور 
حلقوق املستندة إىل امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية. وتشمل هذه احلقوق ما تنصُّ عليه ا ويشمل ذلكإعالن األمم املتحدة. 

وهي جمموعة من املبادئ الدولية اليت تطبق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على امليل اجلنسي واهلوية  -مبادئ يوغياكارات 
  5اجلنسانية.

 احلكومية واملنظمات احلكومية واملنظمات احلكومية الدوليةاحلق يف االتصال ابملنظمات غري  - 8القسم 

لكل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، احلق يف االتصال حبرية ابملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية واملنظمات 
صلة حبقوق اإلنسان واحلر�ت احلكومية الدولية، مبا يف ذلك اهليئات الفرعية أو اآلليات أو اخلرباء املكلَّفني بوالية ذات 

 األساسية، وكذلك االتصال ابلبعثات الدبلوماسية.

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي: 5يستند هذا القسم إىل املادة 

على لغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، يكون لكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، 
 الصعيدين الوطين والدويل، فيما يلي:

... 

 االتصال ابملنظمات غري احلكومية أو ابملنظمات احلكومية الدولية (ج)

ح أنَّ احلق يف االتصال ابملنظمات احلكومية الدولية يشمل احلق يف  9 القسموهبدف التوضيح، ُأضيفت إىل  صياغة توضِّ

                                                 
 

 ا يتعلق ابمليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية.مبادئ يوغياكارات بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيم  5
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االتصال ابهليئات الفرعية واآلليات املعنية حبقوق اإلنسان أو اخلرباء العاملني لدى تلك املنظمات. وابإلضافة إىل ذلك، 
فت صياغة هتدف إىل االعرتاف ابحلق يف االتصال ابلبعثات الدبلوماسية، على النحو املتوخى يف املبادئ التوجيهية ُأضي

 لالحتاد األورويب بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

 معها احلق يف الوصول إىل اآلليات واهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان والتواصل معها والتعاون - 9القسم 

وفًقا ألحكام الصكوك واإلجراءات الدولية املنطبقة، يكون لكل شخص احلق، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، يف الوصول 
دون عائق إىل اهليئات واآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، والتواصل والتعاون معها، مبا يف ذلك هيئات املعاهدات 

ني. واإلجراءات اخلاصة أو املقرري  ن اخلاصِّ

 التعليقات

 ) من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي:4( 9يستند هذا القسم إىل املادة 

حتقيًقا للغاية نفسها، حيق لكل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، وفًقا للصكوك واإلجراءات الدولية املنطبقة، الوصول 
اختصاًصا عاًما أو حمدًدا بتلقي ودراسة البالغات املتعلقة مبسائل حقوق اإلنسان دون عائق إىل اهليئات الدولية املختصة 

 واحلر�ت األساسية، واالتصال هبذه اهليئات.

 من القانون اإليفواري. 7انظر أيًضا املادة 

مسألة احلماية من الرتهيب أو األعمال االنتقامية، وهي مسألة مستقلة ولكن ذات صلة  15 القسمملحوظة: يتناول 
  ابملوضوع قيد النظر.

 احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة - 10القسم 

غريه، أن يشارك بفعالية يف تصريف الشؤون العامة، مبا يف ذلك من حق كل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع  )1(
 ، فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية.أو بلدها املشاركة على أساس غري متييزي يف حكومة بلده

 ) احلق يف: 1ويشمل احلق الوارد يف القسم الفرعي ( )2(

ة أو وكالة أو مؤسسة معنية بشؤون عامة لتحسني تقدمي أي انتقادات أو اقرتاحات إىل أي سلطة عام (أ)
 أدائها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية؛ 

وتقدمي توصيات إىل أي سلطة عامة فيما يتعلق بتغيريات تشريعية أو تنظيمية متعلقة حبقوق اإلنسان  )(ب
 واحلر�ت األساسية؛

من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق واسرتعاء انتباه أي سلطة عامة إىل أي جانب  (ج)
 اإلنسان واحلر�ت األساسية ومحايتها وإعماهلا؛
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واسرتعاء انتباه أي سلطة عامة إىل أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب أي جهة فاعلة، سواء كانت  (د)
 يسهم يف ذلك؛ خاصة أو عامة، ميكن أن ينطوي على انتهاك حقوق اإلنسان أو احلر�ت األساسية أو 

اجلزء وحرية نشر أي معلومات ُقدمت ألي سلطة عامة يف سياق ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف  (هـ)
 أو نقل تلك املعلومات إىل آخرين أو إشاعتها. الثاين

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي: 8يستند هذا القسم إىل املادة 

ابلفعل وعلى أساس غري متييزي، فرصة املشاركة يف من حق كل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، أن تتاح له   -1
 حكومة بلده أو بلدها ويف تصريف الشؤون العامة.

ويشمل هذا احلق، ضمن أمور أخرى، حق الشخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، يف تقدمي انتقادات ومقرتحات   -2
حسني أدائها، ويف توجيه االنتباه إىل أي إىل اهليئات والوكاالت احلكومية واملنظمات املعنية ابلشؤون العامة لت

 جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية ومحايتها وإعماهلا.

ويُعدُّ احلق يف املشاركة يف تصريف الشؤون العامة حًقا يتمتَّع به مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان اخلاضعني للوالية 
لة معينة تعمل على صياغة قانون يتناول االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم، ومن مثَّ فهو احلق القضائية لدو 

 .)1(الشامل املبنيَّ يف القسم الفرعي 

ألنَّ واضعي القانون النموذجي قرَّروا أنَّ القدرة على تقدمي توصيات بشأن التغيريات  (ب))2القسم الفرعي (وقد ُأضيف 
 حة.ينبغي أن ُتذكر صرا التشريعية أو التنظيمية الالزمة تعدُّ جزًءا هاًما من عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومن مثَّ 

 ) من مشروع القانون النيبايل.5( 3من املادة  (د))2وقد اسُتمد القسم الفرعي (

هبدف توضيح أنَّ املعلومات املقدَّمة للسلطات العامة ميكن أن تُنشر أو ُتشاع بني  (هـ))2وقد ُأضيف القسم الفرعي (
 اآلخرين حبرية. 

، نظر 10 القسمارد يف وابلنظر إىل احتمالية أن تتجاهل اهليئات احلكومية املخاطبات املقدَّمة إليها يف إطار ممارسة احلق الو 
واضعو القانون النموذجي فيما إذا كان من املستصوب إدراج قسم فرعي آخر ينص على أنَّه "يتعنيَّ على أي هيئة حكومية 

أ�م عمل". وقد  10تتلقى خماطبات من النوع املشار إليه يف هذا القسم أن تؤكد استالمها املخاطبة كتابًيا يف غضون 
ه من غري املستصوب إدراج حكم كهذا يف القانون النموذجي لسببني: أوًال، أنَّ خلص واضعو القانون النموذجي إىل أنَّ 

شرطًا كهذا قد يكون مرهًقا للغاية يف البلدان ذات املوارد العامة احملدودة. واثنًيا، أنَّه بدون حكم من هذا القبيل، ميكن 
ا تفسريًا أو  تفسري عبارة "احلق يف املشاركة يف تصريف الشؤون العامة" سع (ومن ذلك على سبيل املثال تفسريها على أ�َّ

 تشمل احلق يف أن تنظر اهليئات احلكومية يف املقرتحات املقدَّمة إليها وترد عليها).
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 احلق يف التجمع السلمي - 11القسم 

 األنشطة لكل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، احلق يف االلتقاء أو التجمع سلمًيا، فضًال عن املشاركة يف )1(
السلمية املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، دون تدخُّل تعسفي أو غري قانوين من السلطات العامة 

 واجلهات الفاعلة اخلاصة على الصعيد احمللي أو الوطين أو اإلقليمي أو الدويل.

احلق يف التخطيط ألنشطة سلمية تتعلق حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية وتنظيمها  )1(ويشمل احلق الوارد يف  )2(
واملشاركة فيها وإشاعة املعلومات بشأ�ا، مبا يف ذلك التظاهرات واالحتجاجات والندوات واالجتماعات، سواء 

 ُعقدت يف مكان عام أو خاص.

 التعليقات

 يف اجلزء ذي الصلة على أنَّه:  5من إعالن األمم املتحدة. وتنص املادة  12و 5يستند هذا القسم إىل املادتني 

لغرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، يكون لكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، على 
 الصعيدين الوطين والدويل، فيما يلي:

 تجمع سلمًيا؛االلتقاء أو ال (أ)

 على ما يلي: 12وتنص املادة 

لكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، يف أن يشرتك يف األنشطة السلمية ملناهضة انتهاكات حقوق   -1
 اإلنسان واحلر�ت األساسية. 

... 

ويف هذا الصدد، من حق كل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، أن يتمتع يف ظل القانون الوطين حبماية فعالة   -3
ائل سلمية، لألنشطة واألفعال املنسوبة إىل الدول، مبا فيها تلك اليت تعزى إىل لدى مقاومته أو معارضته، بوس

االمتناع عن فعل، اليت تؤدي إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، فضًال عن أفعال العنف اليت 
 ترتكبها مجاعات أو أفراد وتؤثر يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية.

إعالن األمم املتحدة صراحة على حق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف تنظيم التظاهرات أو االحتجاجات. غري  وال ينصُّ 
) من 5( 3من مشروع قانون بوركينا فاسو واملادة  6أنَّ بعض الصكوك احمللية تتضمَّن ذلك، ومنها على سبيل املثال املادة 

 مشروع القانون النيبايل.

ح عبارة "دون تد أنَّ من الواجب  )1(خُّل من السلطات العامة واجلهات الفاعلة اخلاصة" الواردة يف القسم الفرعي وتوضِّ
 ع اآلخرين من التدخُّل يف ممارسته.على السلطات العامة أال تتدخَّل يف ممارسة هذا احلق، وأن متن

وهبدف التصدي للشواغل املتعلقة ابلقوانني القائمة اليت قد حتدُّ من قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان على تنظيم التظاهرات 
ح القسم الفرعي  أنَّ احلق يف التجمُّع والتظاهر سلميًّا يشمل احلق يف التخطيط لعقد التظاهرات  )2(واالحتجاجات، يوضِّ
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 واالحتجاجات السلمية واملشاركة فيها وإشاعة املعلومات بشأ�ا.

وقد �قش واضعو القانون النموذجي املسألة املتمثِّلة يف أنَّه على الرغم من العالقة اإلجيابية بني هتيئة بيئة مواتية للمجتمع 
املدين ومصاحل األمن الوطين، فإنَّ تدابري مكافحة اإلرهاب ُتستحدث وُتستخدم على حنو متزايد بغية استهداف املدافعني 

 A/HRC/22/6ملهم وجترميه. وأتيت هذه التطورات السلبية ابلرغم من دعوة اجمللس يف قراريه عن حقوق اإلنسان وتقييد ع
 للدول األعضاء أبن تضمن أن تكون: A/HRC/25/18و

تدابري مكافحة اإلرهاب وحفظ األمن القومي... ال تعيق عمل وسالمة األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ...
  .عنها حقوق اإلنسان والدفاع

وينبغي مراعاة املبادئ املنصوص عليها يف هذه القرارات عند العمل على صياغة قانون يتناول االعرتاف ابملدافعني عن 
  حقوق اإلنسان ومحايتهم.

وينبغي أن يُفسَّر هذا احلكم ويُطبَّق على حنو يتَّسق مع التقرير املشرتك املقرر اخلاص املعين ابحلق يف حرية التجمع السلمي 
وتكوين اجلمعيات واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجزة أو تعسًفا (الوثيقة 

A/HRC/31/66ة بشأن إدارة التجمُّعات، وكذلك مع تقريري املقرر اخلاص املعين ابحلق يف )، والذي يقدم توصيات عملي
(الوثيقة  2013) وعام A/HRC/20/27(الوثيقة  2012حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات لعام 

A/HRC/23/39 سلمًيا. )، اللذين ينصان على أنَّه يف جمتمع حر ودميقراطي، ينبغي أال ُيشرتط استصدار تصريح للتجمُّع
 ووفًقا ملا ورد يف هذه القرارات والتقارير، فإنَّ ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي:

ينبغي أن تكون مرهونة... إبشعار مسبق كأقصى إجراء يكون أساسه املنطقي متكني السلطات احلكومية من تيسري ممارسة 
السالمة العامة وحفظ النظام العام ومحاية حقوق اآلخرين احلق يف حرية التجمع السلمي واختاذ التدابري الرامية إىل صون 

 وحر�هتم. 

 احلق يف التمثيل واملناصرة - 12القسم 

لكل شخص احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، يف مساعدة شخص آخر أو متثيله أو التصرُّف ابلنيابة عنه، أو  )1(
ا أو التصرُّف ابلنيابة عنها، فيما يتعلق بتعزيز احلر�ت مساعدة أي جمموعة أو مجعية أو منظمة أو مؤسسة أو متثيله

 واحلقوق األساسية ومحايتها وممارستها، مبا يف ذلك على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.

 حق املدافع عن حقوق اإلنسان فيما يلي: )1(ويشمل احلق الوارد يف القسم الفرعي )2(

أن يشكو من سياسات السلطات العامة وأفعاهلا خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان واحلر�ت  (أ)
احمللية القضائية أو  األساسية، وأن يقدم شكواه يف شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إىل السلطات

 اإلدارية أو التشريعية أو إىل أي سلطة خمتصة أخرى؛ 

وأن يعرض ويقدم يف سبيل الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية مساعدات قانونية قائمة  (ب)
 على املؤهالت املهنية أو أية مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة؛
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ات واحملاكمات، لتكوين رأي عن مدى امتثاهلا للقانون الوطين وأن يشهد اجللسات العلنية واإلجراء (ج)
 وحقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية؛ 

 .9 القسموأن يقدم خماطبات ومعلومات من النوع املشار إليه يف  (د)

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص يف اجلزء ذي الصلة على ما يلي: 9يستند هذا القسم إىل املادة 

وحتقيًقا هلذه الغاية، يكون لكل شخص يدعي أن حقوقه أو حر�ته قد انتهكت، احلق، إما بنفسه أو عن طريق   -2
متثيل معتمد قانوً�، يف تقدمي شكوى إىل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة وخمتصة منشأة مبوجب 

سة علنية، واحلصول من تلك اهليئة، وفًقا القانون، على أن تنظر هذه اهليئة يف الشكوى على وجه السرعة يف جل
للقانون، على قرار ابجلرب، مبا يف ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك حلقوق ذلك الشخص أو 

 موجب له. الحر�ته، فضًال عن إنفاذ القرار واحلكم النهائيني، وذلك كله دون أي أتخري 

 شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، احلق، ضمن أمور أخرى يف:وحتقيًقا للغاية نفسها، يكون لكل   -3

أن يشكو من سياسات املوظفني الرمسيني واهليئات احلكومية خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان واحلر�ت  (أ)
األساسية وأن يقدم شكواه يف شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إىل السلطات احمللية القضائية أو اإلدارية أو 

لقانوين للدولة، وجيب على هذه السلطات التشريعية املختصة أو إىل أي سلطة خمتصة أخرى ينص عليها النظام ا
 موجب له؛ الأن تصدر قرارها يف الشكوى دون أي أتخري 

أن يشهد اجللسات العلنية واإلجراءات واحملاكمات، لتكوين رأي عن امتثاهلا للقانون الوطين وااللتزامات والتعهدات  (ب)
 الدولية املنطبقة؛

اإلنسان واحلر�ت األساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنًيا أو أية أن يعرض ويقدم يف سبيل الدفاع عن حقوق  (ج)
 مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة.

 4أمهية رصد احملاكمات يف عمل العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان. وتتضمن املادة  (ج))2يبني القسم الفرعي (
 ) من قانون هندوراس حكًما مشاهبًا.14(
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 احلق يف حرية التنقل  - 13القسم 

] أو خيضع لواليته القضائية، مبا يف ذلك سلطة اسم البلدمن حق كل شخص يوجد على حنو قانوين داخل إقليم [ )1(
البلد أو سيطرته الفعلية، التنقل واختيار حمل إقامته حبرية داخل ذلك اإلقليم أو منطقة الوالية، واالضطالع ذلك 

 أبنشطته املتعلقة حبقوق اإلنسان يف كامل اإلقليم أو منطقة الوالية.

دابري فردية أو ] من ذلك اإلقليم مبوجب تاسم البلدوال جيوز طرد أي شخص يقيم على حنو قانوين داخل إقليم [ )2(
 مجاعية تـُتَّخذ كليًّا أو جزئيًّا بسبب أفعال قام هبا ذلك الشخص بصفته مدافًعا عن حقوق اإلنسان. 

] أو اخلروج منه لسبب يتعلق بصفته كمدافع عن اسم البلدوال جيوز حرمان أي شخص من احلق يف دخول إقليم [ )3(
 حقوق اإلنسان أو أنشطته أو عمله يف هذا اجملال. 

 

 التعليقات

ال يتناول إعالن األمم املتحدة احلق يف حرية التنقل. وقد أُدرج حكم متعلق حبرية التنقل يف القانون النموذجي يف أعقاب 
 .6إاثرة شواغل بشأن هذا احلق يف عدد من املشاورات اإلقليمية

 ابحلقوق املدنية والسياسية:) من العهد الدويل اخلاص 1( 12) إىل املادة 1تستند الفقرة الفرعية (

 لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.  

ستخدمة يف املادة 
ُ
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، والذي  27) عمًال ابلتعليق العام رقم 1( 12وقد ُوسع نطاق الصياغة امل

 تلك املادة. يقدم تفسرياً ذا حجية ل

وابإلضافة إىل ما سبق، رأى واضعو القانون النموذجي أنَّ من املهم إضافة أحكام تنصُّ على عدم جواز طرد املدافعني عن 
حقوق اإلنسان من أي بلد أو منعهم من الدخول إليه أو اخلروج منه مبوجب تدابري تـُتَّخذ كليًّا أو جزئيًّا بسبب أنشطتهم 

 نسان. كمدافعني عن حقوق اإل

                                                 
 

، تونس العاصمة، تونس)، 2014تشرين األول/أكتوبر  29-28( بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مشاورة إقليميةاخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،   6
تشرين الثاين/نوفمرب  5-4اإلنسان: أورواب الشرقية وآسيا الوسطى ( بشأن حالة املدافعني عن حقوق مشاورة إقليمية؛ اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، 2 ص.

 .4 ، تبليسي، جورجيا)، ص.2014
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 احلق يف اخلصوصية  - 14القسم 

 لكل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، احلق يف اخلصوصية. )1(

حق أي مدافع عن حقوق اإلنسان يف محاية خصوصيته، مبا  )1(ويشمل احلق املنصوص عليه يف القسم الفرعي  )2(
يف ذلك عن طريق التشفري، وأال يتعرَّض ألي تطفُّل أو تدخُّل تعسفي وغري قانوين يف شؤونه األسرية أو منزله أو 

 سواء على شبكة اإلنرتنت أو خارجها.أماكن عمله أو ممتلكاته أو مراسالته، 

أي شكل من أشكال املراقبة والتسجيل والتفتيش  )2(ويشمل "التطفُّل والتدخُّل" املذكورين يف القسم الفرعي  )3(
يتعرَّض له أي مدافع عن حقوق اإلنسان فيما خيصُّ النشاط أو العمل املشروع الذي يضطلع به يف ذلك واملصادرة 

 اجملال.

 التعليقات

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أنَّه: 12يستند هذا القسم إىل املادة 

أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون 
  .ومسعته

) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1( 17وتتكرَّر هذه الصياغة يف صورة مماثلة إىل حد كبري يف نص املادة 
 والسياسية، واليت تنصُّ على أنَّه: 

 خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف
 وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته.

 من اتفاقية حقوق الطفل على أنَّه:  16وتنصُّ املادة 

ال جيوز أن جيرى أي تعرُّض تعسُّفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس 
 ري قانوين بشرفه أو مسعته.غ

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على أنَّه:  14وتنص املادة 

ال يُعرَّض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسُّفي أو غري املشروع يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو 
صاالته األخرى أو لالعتداءات غري القانونية على شرفه ومسعته. وحيقُّ لكل عامل مهاجر ولكل فرد بيته أو مراسالته أو ات

 من أسرته التمتُّع حبماية القانون ضد هذا التدخُّل أو هذه االعتداءات.

مل املمتلكات وقد ُوسع نطاق جوانب احلياة اليت يتمتَّع املدافع عن حقوق اإلنسان ابحلق يف اخلصوصية فيما خيصُّها لتش
 وأماكن العمل. 

يتناول التدخُّالت من هذا القبيل  16ومل ُتدرج عبارة "محالت... متسُّ شرفه أو مسعته" يف هذا القسم ابلنظر إىل أنَّ القسم 
(احلق يف عدم التعرُّض للتشهري وتشويه السمعة). وتستند عبارة "سواء على شبكة اإلنرتنت أو خارجها" إىل قرار األمم 
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تؤكد أنَّ احلقوق نفسها اليت املتحدة املعين ابحلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي، الذي ينصُّ على أنَّ اجلمعية العامة "
 .7يتمتع هبا األشخاص خارج اإلنرتنت جيب أن حتظى ابحلماية أيًضا على اإلنرتنت، مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصية"

) بعض أشكال التدخل غري املسموح هبا. وقد رأى واضعو القانون النموذجي لزوم ذلك على 3وحيدد القسم الفرعي (
تعرَّض فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان لالبتزاز بعد تسجيل  ضوء أمثلة ُقدِّمت يف املشاورات اإلقليمية بشأن حاالت

 .8اخلاصة جمر�ت عالقاهتم

 عدم التعرُّض للرتهيب أو األعمال االنتقامية - 15القسم 

ال جيوز تعريض أي شخص، مبفرده أو مع غريه، ألي شكل من أشكال الرتهيب أو األعمال االنتقامية بسبب وضع ذلك 
 الشخص أو نشاطه أو عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان أو فيما خيصُّ ذلك. 

 التعليقات

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن مسألة ) من إعالن األمم املتحدة وقرارات جملس 2( 12يستند هذا القسم إىل املادة 
. وتنصُّ 9الرتهيب واألعمال االنتقامية، إىل جانب مبادئ سان خوسيه التوجيهية اليت اعتمدها رؤساء هيئات املعاهدات

 على ما يلي: 12) من املادة 2الفقرة (

صة له، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، من تتَّخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محاية السلطات املخت
أي عنف، أو هتديد، أو انتقام، أو متييز ضار فعًال أو قانوً�، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته أو 

 ممارستها املشروعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن. 

رة إىل املصطلح املعرَّف "الرتهيب أو األعمال االنتقامية". وقد بسَّط واضعو القانون النموذجي هذا احلكم عن طريق اإلشا
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ تعريف عبارة "الرتهيب أو األعمال االنتقامية" يشمل أيَّ فعل يُرتكب ضد أفراد أسرة مدافع عن 

وق اإلنسان. وجتدر حقوق اإلنسان أو ممثليه أو شركائه، أو ضد جمموعة أو مجعية أو منظمة يرتبط هبا املدافع عن حق
اإلشارة أيًضا إىل أنَّ التعريف يقصر "الرتهيب أو األعمال االنتقامية" على القيام أبيِّ فعل أو االمتناع عن القيام بفعل فيما 

 "يتَّصل بوضع املدافع عن حقوق اإلنسان أو عمله أو نشاطه كمدافع عن حقوق اإلنسان".

 .ن مشروع القانون الفلبيينم 11ويستند هذا القسم أيًضا إىل املادة 

 من القانون النموذجي. 26ويُعدُّ هذا القسم أحد اُألسس اليت استند إليها القسم 

                                                 
 

 . 3، الفقرة A/RES/68/167، الوثيقة 2014كانون الثاين/يناير   21احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي، اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  7
، 2014تشرين الثاين/نوفمرب  5-4بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان: أورواب الشرقية وآسيا الوسطى ( مشاورة إقليميةاخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،   8

 .6 تبليسي، جورجيا)، ص.
، الوثيقة 2013تشرين األول/أكتوبر  9 ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف  9

A/HRC/RES/24/24. 
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)، فإنَّ حق كل شخص يف عدم التعرُّض للرتهيب 2( 38ويف ضوء تعريف "الرتهيب أو األعمال االنتقامية" الوارد يف القسم 
أو األعمال االنتقامية على النحو الوارد يف هذا القسم يشمل الرتهيب أو األعمال االنتقامية املرتكبة ضد أي جمموعة أو 

ين هذا أنَّ مجعية أو منظمة أو مجاعة أو شبكة، سواء كانت رمسية أو غري رمسية، يرتبط هبا املدافع عن حقوق اإلنسان. ويع
 )). 3( 18من حق أي منظمة أن تتقدَّم بشكوى يف حال تعرُّضها للرتهيب أو ألعمال انتقامية (انظر القسم 

وابإلضافة إىل ذلك، وابلنظر إىل تعريف "الرتهيب أو األعمال االنتقامية"، يتناول هذا القسم أيًضا حاالت إلغاء أتشريات 
 الدخول لغري املواطنني.

 عدم التعرُّض للتشهري وتشويه السمعة - 16القسم 

ال جيوز تعريض أي شخص ألي شكل من أشكال التشهري أو تشويه السمعة، أو غريمها من املضايقات األخرى، سواء 
على شبكة اإلنرتنت أو خارجها، وسواء كانت تلك املضايقات من جانب سلطات عامة أو جهات فاعلة خاصة، فيما 

 املدافع عن حقوق اإلنسان أو أنشطته أو عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان. خيصُّ وضع ذلك

 التعليقات

أُدرج هذا القسم استجابة لتعليقات أُبديت يف املشاورات اإلقليمية مفادها أنَّ وصم املدافعني عن حقوق اإلنسان هو أحد 
 .10الدعم الذي حيظون به يف عملهمالتحد�ت الرئيسية اليت تواجههم، وميكن أن تؤدي إىل فقدا�م 

وال تتناول أي مادة يف إعالن األمم املتحدة التشهري ابملدافعني عن حقوق اإلنسان وتشويه مسعتهم. غري أنَّه توجد أحكام 
من مشروع قانون بوركينا  12من مشروع القانون الفلبيين واملادة  11تتناول هذه املسألة يف الصكوك احمللية، ومنها املادة 

 .فاسو

 سة احلقوق الثقافية وتنمية الشخصيةاحلق يف ممار  - 17القسم 

لكل شخص احلق، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، يف ممارسة حقوقه الثقافية يف أنشطته وعمله كمدافع عن حقوق  )1(
 اإلنسان، ويف تنمية شخصيته تنمية حرة وكاملة، دون تقييد.

احلق يف التصدي للعادات واملمارسات التقليدية اليت تنتهك حقوق  )1(ويشمل احلق الوارد يف القسم الفرعي  )2(
 اإلنسان واحلر�ت األساسية وتغيريها.

 التعليقات

                                                 
 

، غواتيماال سييت، غواتيماال)، 2015تشرين الثاين/نوفمرب  27-26( بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مشاورة إقليميةاخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،   10
تشرين  5-4بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان: أورواب الشرقية وآسيا الوسطى ( مشاورة إقليميةقوق اإلنسان، . انظر أيًضا: اخلدمة الدولية حل2-1 ص.

املشاورة اإلقليمية حول القانون النموذجي الوطين بشأن  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، "تقرير املشروع: ؛3 ، تبليسي، جورجيا)، ص.2014الثاين/نوفمرب 
 .6و 5، ص. االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم
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 ) من إعالن األمم املتحدة: 1( 18ويستند هذا القسم إىل املادة 

  النمو احلر الكامل.على كل شخص واجبات إزاء وضمن اجملتمع احمللي الذي يف إطاره وحده ميكن أن تنمو شخصيته 

 ويشمل احلق الوارد يف هذا القسم احلق فيما يلي:

 حرية املشاركة أو عدم املشاركة يف احلياة الثقافية يف اجملتمعات احمللية؛  )1(

 حرية االنتماء إىل هو�ت ثقافية متعددة؛  ) 2(

 ؛ إمكانية االطالع على الرتاث الثقايف، وكذلك الرتاث الثقايف لآلخرين ) 3(

 حرية االحتفاظ ابللغات واملؤسسات الثقافية واألراضي واملواقع والسلع التقليدية وحرية استخدامها؛  ) 4(

 املسامهة يف استحداث الثقافة ونقدها وتنميتها؛  ) 5(

 تبادل التقاليد واملمارسات الثقافية مع أشخاص من ثقافات أخرى.  ) 6(

وينبغي محاية هذا احلق مع الرتكيز بوجه خاص على احلقوق الثقافية اليت ختتصُّ هبا الفئات احملرومة واملهمشة، مبا يف ذلك 
ن يشو شعوب األصلية واألشخاص الذين يعالنساء واألطفال وكبار السن واملعوَّقني واألقليات العرقية والدينية واملهاجرين وال

 فقر.يف 

 احلق يف االنتصاف الفعال واجلرب الكامل - 18القسم 

لكل شخص، مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، احلق يف االنتصاف الفعال واجلرب الكامل يف حال انتهاك احلقوق  )1(
 من هذا القانون.  اجلزء الثالثأو اإلخالل اباللتزامات املفروضة مبوجب  لثايناجلزء االواردة يف هذا 

لكل شخص انُتهكت حقوقه أو تضرَّر من إخالل ابلتزامات احلق يف اللجوء إىل حمكمة أو هيئة قضائية خمتصة  )2(
 كي يلتمس االنتصاف الفعال واجلرب الكامل على النحو املذكور.

بشأن أي انتهاك للحقوق  ]احملكمة أو اهليئة القضائية املختصةاجلهات التالية التقدم بشكوى إىل [حيق ألي من  )3(
 من هذا القانون: اجلزء الثالثمن هذا القانون أو إخالل ابلتزامات مفروضة مبوجب  اجلزء الثايناملبيَّنة يف 

 دافعون عن حقوق اإلنسان؛ امل (أ)

 أو شركاء املدافعني عن حقوق اإلنسان؛  (ب)

أو املمثلون القانونيون أو غريهم من املمثلني الذين يعينهم مدافع عن حقوق اإلنسان لتسيري شؤونه أو  (ج)
 التصرُّف ابلنيابة عنه خبالف ذلك؛

 أو أفراد أسرة مدافع عن حقوق اإلنسان؛  (د)

 أو أي جمموعة أو مجعية أو منظمة يرتبط هبا املدافع عن حقوق اإلنسان؛  (هـ)
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 أو أي شخص يعمل من أجل املصلحة العامة ومبا يتَّفق مع أغراض هذا القانون؛ (و)

نشأة مبوجب  (ز)
ُ
 من هذا القانون. اجلزء الرابعاآللية امل

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على أنَّه: 1) 9) إىل املادة (1يستند القسم (

ا على النحو لكل شخص، لدى ممارسة حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، مبا يف ذلك تعزيز حقوق اإلنسان ومحايته
املشار إليه يف هذا اإلعالن، احلق، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، يف اإلفادة من أي سبيل انتصاف فعال ويف احلماية يف حالة 

 انتهاك هذه احلقوق.

حتديًدا على أنَّ للمدافعني عن حقوق اإلنسان احلق يف اللجوء إىل حمكمة خمتصة فيما يتعلق  )2(وينص القسم الفرعي 
) من امليثاق الكندي للحقوق 1( 24إىل القسم  )2(من هذا القانون. وتستند صياغة القسم الفرعي  اجلزء الثاينابنتهاك 

 .1982واحلر�ت لعام 

) املركز القانوين جملموعة من األشخاص مبا يؤهلهم اللتماس االنتصاف مبوجب هذا القسم. 3ويكفل القسم الفرعي (
ضرور�ًّ  (و))3(جنوب أفريقيا حكًما مماثًال بشأن املركز القانوين. ويُعدُّ القسم الفرعي من دستور  38وتتضمن املادة 

لضمان إمكانية التماس االنتصاف حىت بعد اختفاء أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان قسرً� أو سجنه دون سبيل للتواصل، 
 أو يف حال إغالق أو حل اجملموعة أو املنظمة اليت كان مرتبطًا هبا. 

ا القسم أيًضا إىل املبادئ األساسية والتوجيهية اليت تتعلق ابحلق يف االنتصاف والتعويض لضحا� االنتهاكات ويستند هذ
الصادر  31اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، وكذلك إىل التعليق رقم 

املتحدة بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف  عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف األمم
   ).CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004العهد، وثيقة األمم املتحدة 

 فرض القيود على حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان - 19القسم 

جيوز فرض أي قيود على أي شخص، مبفرده  المن هذا القانون،  اجلزء الثاينيف سياق ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف 
 ينص عليها القانون، مبا يتَّفق مع االلتزامات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، أو ابالشرتاك مع غريه، فيما عدا القيود اليت

على أن تكون قيوًدا معقولة وضرورية ومتناسبة، ومفروضة حصر�ًّ هبدف ضمان االعرتاف الواجب وتوفري احلماية حلقوق 
 لنظام العام والصاحل العام يف جمتمع دميقراطي. اإلنسان واحلر�ت األساسية اليت يتمتَّع هبا اآلخرون، والوفاء مبتطلبات ا

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي: 17يستند هذا القسم إىل املادة 

خيضع أي شخص، يتصرف مبفرده أو ابالشرتاك مع غريه، لدى ممارسة احلقوق واحلر�ت املشار إليها يف هذا اإلعالن،  ال
إال للقيود اليت تتوافق مع االلتزامات الدولية املنطبقة ويقررها القانون لغرض واحد فقط هو كفالة االعرتاف الواجب حبقوق 
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 وتلبية املقتضيات العادلة لألخالقيات وللنظام العام واخلري العام يف جمتمع دميقراطي.وحر�ت اآلخرين واالحرتام الواجب هلا 

ُأضيفت عبارة "معقولة وضرورية ومتناسبة" حىت يعربِّ احلكم بوضوح كامل عن كيفية اختبار القيود املسموح هبا مبوجب 
ضمن القيود املسموح هبا يقع على عاتق الشخص أو القانون الدويل، وتوضيح أنَّ عبء إثبات أنَّ القيود املفروضة من 

 السلطة اليت تسعى إىل فرضه.

وقد ُحذفت هذه العبارة بسبب  ".لغرض... تلبية املقتضيات العادلة لألخالقيات وال يتضمن القسم القيد الوارد يف عبارة "
املدافعات عن حقوق  إلنسان، مبا يف ذلكأنَّه ميكن استخدامها لتربير فرض قيود تعسفية على حقوق املدافعني عن حقوق ا
 اإلنسان وغريهنَّ من املدافعني الذين يعارضون القيم أو املمارسات "التقليدية". 

 عدم املساس ابحلقوق واحلر�ت األخرى - 20القسم 

ومحايتهم قد تكون واردة يف ليس يف هذا القانون ما ميسُّ أي أحكام أكثر مالءمة لالعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان 
 القانون أو الصكوك احمللية أو الدولية.

 التعليقات

ح أنَّه يف حال كان نطاق حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان املبيَّنة يف   اجلزء الثاينيُعدُّ هذا القسم مبثابة "بند وقائي" يوضِّ
وحة مبوجب القانون احمللي أو الدويل، يظلُّ من حق املدافعني عن حقوق اإلنسان التمتُّع أضيق من نطاق حقوقهم املمن
 ابحلقوق ذات النطاق األوسع.

 من االتفاقية الدولية املتعلقة ابالختفاء القسري. 37إىل املادة  20 القسموتستند صياغة هذا 

 املسؤولية عن محاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية - 21القسم 

نسان واحلر�ت األساسية وإعماهلا لكل شخص دور هام يؤديه ومسؤولية يضطلع هبا يف تعزيز محاية حقوق اإل )1(
 والسعي من أجل ذلك.

ال جيوز ألي شخص أن يشارك، سواء من خالل فعل أو االمتناع عن فعل، يف انتهاك حقوق اإلنسان واحلر�ت  )2(
 األساسية، أو يف تقويض اجملتمعات واملؤسسات والعمليات الدميقراطية.

 التعليقات

 من إعالن األمم املتحدة.  3) و2( 18يستند هذا القسم إىل املادتني 

) لألفراد واجلماعات واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون هبا يف صون الدميقراطية 2(
 يات الدميقراطية والنهوض هبا. وتعزيز حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية واإلسهام يف تعزيز اجملتمعات واملؤسسات والعمل

) لألفراد واجلماعات واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية أيضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون هبا يف اإلسهام، 3(
حسب االقتضاء، يف تعزيز حق كل شخص يف نظام اجتماعي ودويل ميكن فيه إعمال احلقوق واحلر�ت املنصوص عليها 
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 حلقوق اإلنسان والصكوك األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان إعماالً كامًال.  يف اإلعالن العاملي
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 اجلزء الثالث: التزامات السلطات العامة

 االلتزام ابحرتام حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها وإعماهلا  - 22القسم 

 تتخذ السلطات العامة مجيع التدابري الالزمة هبدف ضمان ما يلي:

من هذا القانون مضمونة ومكفولة  اجلزء الثاينأن تكون حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية املنصوص عليها يف  (أ)
 على حنو فعال؛ 

 من هذا القانون؛ اجلزء الثاينوأن تكون مجيع القوانني والسياسات والربامج متَّفقة مع احلقوق املنصوص عليها يف  )(ب

من االضطالع أبنشطتهم وعملهم يف بيئة آمنة ومواتية وخالية من  وأن يتمكَّن املدافعون عن حقوق اإلنسان (ج)
 القيود.

 التعليقات

 ) من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي:2( 2إىل املادة  22 القسميستند 

تتَّخذ كل دولة اخلطوات التشريعية واإلدارية واخلطوات األخرى الالزمة لضمان التمتُّع الفعلي ابحلقوق واحلر�ت املشار إليها 
 الن. يف هذا اإلع

 وقد ُعدلت صياغة احلكم ملراعاة أنَّ السلطات العامة هي اليت تتوىل الوفاء ابلتزامات الدولة على الصعيد الوطين. 

ويسرتشد هذا القسم أيضاً ابلتقارير اليت قدَّمها مؤخرًا املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واليت حدَّدت 
 أجل هتيئة بيئة آمنة ومواتية لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان.العناصر الالزمة من 

املنصوص عليها يف اجلزء  إنشاء نظام للتحقُّق من مدى توافق التشريعات املقرتحة مع احلقوق (ب)ويتطلَّب القسم الفرعي 
الثاين من هذا القانون. وترد يف املرفق الثاين أمثلة لألحكام اليت ميكن األخذ هبا هلذا الغرض، مبا يف ذلك أحكام تصلح 

 لنظام القانون العام، وأخرى تصلح لنظام القانون املدين. 

 مااللتزام بتيسري أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان وعمله - 23القسم 

من هذا  اجلزء الثاينتتَّخذ السلطات العامة مجيع التدابري الالزمة لتيسري ومحاية ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف  )1(
 القانون.

 ) ما يلي:1ويشمل االلتزام الوارد يف القسم الفرعي ( )2(

السماح بدخول األماكن اليت جيري فيها حرمان أي شخص من حريته وتيسري الوصول إىل تلك األماكن،  (أ)
 وفًقا للقانون؛
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يسري الوصول إىل األماكن واملعلومات الالزمة للمدافعني عن حقوق اإلنسان كي ميارسوا وإاتحة وت (ب)
 ، وفًقا للقانون؛ اجلزء الثاينحقوقهم املنصوص عليها يف 

وتقدمي معلومات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان أو احلر�ت األساسية اليت رمبا تكون قد وقعت داخل  (ج)
 ] أو يف مكان خاضع لواليته القضائية، مبا يف ذلك سلطته أو سيطرته الفعلية؛ اسم البلدإقليم [

اإلنسان على النهوض حبقوق ووضع وتنفيذ سياسات وتدابري هتدف إىل تعزيز قدرة املدافعني عن حقوق  (د)
 اإلنسان واحلر�ت األساسية ومحايتها، ودعم تلك القدرة وحتسينها؛

وتعزيز ما يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان من أدوار ووظائف وأنشطة وأعمال واجملاهرة مبشروعيتها  (هـ)
 وأمهيتها. 

 التعليقات

 .من القانون اإليفواري 15يستند هذا القسم إىل املادة 23 القسم

من قانون املنظمات غري اهلادفة للربح يف جنوب أفريقيا، القانون  3(أ) و 2إىل القسمني  (د)) 2ويستند القسم الفرعي (
  .1997لسنة  71رقم 

احلاجة اليت وقف عليها مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،  (هـ)) 2ويليب القسم الفرعي (
افعني عن وُحدِّدت أيًضا أثناء املشاورات اإلقليمية، واملتمثلة يف ضرورة عمل السلطات العامة من أجل إذكاء الوعي ابملد

حقوق اإلنسان واجملاهرة بدعمهم، ابعتبار ذلك جانًبا هاًما من مسامهة السلطات العامة يف إجياد بيئة آمنة ومواتية لعمل 
 املدافعني عن حقوق اإلنسان.

 االلتزام بتوفري حرية االطالع على املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية - 24القسم 

ر االطالع عليها، على شبكة اإلنرتنت وخارجها:تتيح   السلطات العامة املواد التالية ابجملان وتيسِّ

 الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ (أ)

 ]، والقوانني واللوائح الوطنية؛الدستور الوطينو[ (ب)

واملواد األخرى املتاحة يف حوزة  والبحوث والدراسات والتقارير والبيا�ت واحملفوظات وغريها من املعلومات (ج)
 السلطات العامة واليت تتَّصل حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية؛

 ] إىل اآلليات واهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛اسم البلدوالتقارير واملعلومات املقدَّمة من [ (د)

اهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت نوقشت وحماضر اجللسات والتقارير واملراسالت اخلاصة ابآلليات و  (هـ)
 ]؛اسم البلدفيها األوضاع يف [
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السلطات الوطنية صاحبة االختصاص يف جمال حقوق اإلنسان  والواثئق واملعلومات املتَّصلة بقرارات أو أنشطة (و)
 واحلر�ت األساسية؛ 

ة حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية املنصوص عليها يف ومجيع املعلومات األخرى الالزمة من أجل ضمان ممارس (ز)
أو التمكني من ذلك أو من الوصول إىل سبل االنتصاف الرامية إىل التصدي ألي انتهاك ميسُّ تلك  اجلزء الثاين
 احلقوق. 

 التعليقات

 (احلق يف السعي من أجل احلصول على املعلومات وتلقيها ونشرها).  6 القسم 24 القسم يكمِّل

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي: 14ويستند هذا القسم إىل املادة 

تقع على عاتق الدولة مسؤولية اختاذ التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية أو التدابري األخرى املناسبة لتعزيز فهم  -1
 مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها حلقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 وتشمل هذه التدابري، يف مجلة أمور ما يلي: -2

ر القوانني واألنظمة الوطنية والصكوك الدولية األساسية املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان وإاتحتها على نطاق نش (أ)
 واسع؛

وإاتحة اإلمكانية الكاملة وعلى قدم املساواة لالطالع على الواثئق الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك  (ب)
 اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت تكون الدولة طرفًا التقارير الدورية اليت تقدمها الدولة إىل

 فيها، واالطالع كذلك على احملاضر املوجزة للمناقشات والتقارير الرمسية هلذه اهليئات. 

سية" يف هتيئة وقد أقرَّ مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أبنَّ االطالع على املعلومات يُعدُّ من "العناصر األسا
بيئة آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين (انظر الوثيقة 

A/HRC/32/20 ودعا املفوض السامي الدول صراحة إىل سن قوانني وسياسات واضحة تضمن الكشف االستباقي .(
هات اخلاصة، والنصُّ على احلق يف طلب تلك املعلومات واحلصول عن املعلومات اليت توجد حبوزة اهليئات العامة واجل

(أ) من الوثيقة  86عليها، عندما تكون تلك املعلومات أساسية ملمارسة حقوق اإلنسان أو محايتها (انظر الفقرة 
A/HRC/32/20.( 

فئات معينة من الواثئق اليت جيب أن يتمتَّع املدافعون عن حقوق اإلنسان ابحلق يف طلبها واحلصول عليها  24 القسموحيدد 
 ألداء عملهم.

 االلتزام بعدم اإلفصاح عن املصادر السرية - 25القسم 

اإلنسان أو أن ال جيوز للسلطات العامة أن تكشف عن هوية املصادر اليت يستعني هبا املدافعون عن حقوق  )1(
 تشرتط الكشف عنها.
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، ميكن أن تكشف السلطات العامة عن هوية املصادر اليت يستعني هبا )1(خالفًا ملا يقضي به القسم الفرعي  )2(
املدافعون عن حقوق اإلنسان يف حال موافقة كلٍّ من املصدر واملدافع عن حقوق اإلنسان املعنيَني على ذلك 

 خطًيا وعن ِعلم، أو يف حال طلبت ذلك هيئة قضائية مستقلة وحمايدة وفًقا للمعايري الدولية.

 التعليقات

 .من القانون اإليفواري 16إىل املادة  25 القسميستند 

 الرتهيب واألعمال االنتقامية وتوفري احلماية ضدهاأفعال االلتزام مبنع  - 26القسم 

أعمال انتقامية من جانب أي جهة تتَّخذ السلطات العامة مجيع التدابري الالزمة لضمان منع وقوع أي ترهيب أو  )1(
 فاعلة عامة أو خاصة وتوفري احلماية ضد ذلك.

 تدابري احلماية املتاحة مبوجب املرفق األول هبذا القانون. )1(وتشمل "التدابري" املشار إليها يف القسم الفرعي  )2(

 التعليقات

 (عدم التعرُّض للرتهيب أو األعمال االنتقامية). 15لقسم ا ليكمِّل هذا القسم يت�

 ) من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي:2( 12ويستند هذا القسم إىل املادة 

تتَّخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محاية السلطات املختصة له، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، من 
أي عنف، أو هتديد، أو انتقام، أو متييز ضار فعًال أو قانوً�، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته أو 

 يف هذا اإلعالن. ممارستها املشروعة للحقوق املشار إليها 

وقد بسَّط واضعو القانون النموذجي هذا احلكم عن طريق اإلشارة إىل املصطلح املعرَّف "الرتهيب أو األعمال االنتقامية". 
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ تعريف عبارة "الرتهيب أو األعمال االنتقامية" يشمل أيَّ فعل يُرتكب ضد أفراد أسرة مدافع عن 

ممثليه أو شركائه، أو ضد جمموعة أو مجعية أو منظمة يرتبط هبا املدافع عن حقوق اإلنسان. وجتدر  حقوق اإلنسان أو
اإلشارة أيًضا إىل أنَّ التعريف يقصر "الرتهيب أو األعمال االنتقامية" على القيام أبيِّ فعل أو االمتناع عن القيام بفعل فيما 

 كمدافع عن حقوق اإلنسان".  "يتَّصل بوضع املدافع عن حقوق اإلنسان أو عمله

) على أنَّ التدابري املشمولة ابلتزام السلطات العامة تشمل تدابري احلماية املتاحة 2وتوخيًّا للوضوح، ينصُّ القسم الفرعي (
 مبوجب املرفق األول.

 االلتزام بضمان توفري احلماية ضد التطفُّل أو التدخُّل على حنو تعسفي أو غري قانوين - 27القسم 

تتَّخذ السلطات العامة مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ضد التطفُّل أو التدخل  )1(
على حنو تعسفي أو غري قانوين يف شؤون أسرهم أو مساكنهم أو أماكن عملهم أو ممتلكاهتم أو مراسالهتم، سواء 

 على شبكة اإلنرتنت أو خارجها.
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أي شكل من أشكال املراقبة أو التسجيل أو  )1( أو التدخُّل" املذكورَين يف القسم الفرعي ويشمل "التطفُّل )2(
التفتيش أو املصادرة يتعرَّض له أي شخص فيما خيصُّ النشاط أو العمل املشروع الذي يضطلع به يف ذلك اجملال 

 كمدافع عن حقوق اإلنسان دون موافقته.

 التعليقات

وصية). وقد (احلق يف اخلص 14 القسم وهو يكمِّل، 11أحد الشواغل اليت أُثريت يف املشاورات اإلقليمية 26 القسميتناول 
  .من مشروع قانون بوركينا فاسو 13اسُتمد من صياغة املادة 

 االلتزام إبجراء التحقيقات  - 28القسم 

مىت ُوجد سبب معقول لالعتقاد أبنَّ أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان قد قُتل أو تعرَّض لإلخفاء أو التعذيب  )1(
التهديد أو انتهاك أي من احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثاين من أو سوء املعاملة أو االحتجاز التعسفي أو 

] أو يف مكان اسم البلدهذا القانون، سواء كان ذلك من جانب سلطة عامة أو جهة فاعلة خاصة داخل إقليم [
يق ] أن تضمن إجراء حتقالسلطة املختصةخاضع لواليته، مبا يف ذلك سلطته أو سيطرته الفعلية، يتوجَّب على [

فوري ومستفيض وفعال ومستقل وحمايد هبذا الشأن، مع بذل العناية الواجبة واالضطالع ابملالحقة القضائية 
 حسب االقتضاء.

 ما يلي: )1(ويتعنيَّ أن يُراعى يف التحقيقات اجملراة عمًال ابلقسم الفرعي  )2(

ما إذا كانت الدوافع وراء انتهاك حقوق املدافع عن حقوق اإلنسان املعين تشمل صفته أو نشاطه أو  (أ)
 عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان؛ 

وما إذا كانت هناك انتهاكات سابقة حلقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، أو انتهاكات منهجية حلقوق  (ب)
 فسه؛ مدافعني عن حقوق اإلنسان ممن هم يف الوضع ن

 وما إذا كان االنتهاك قد ارتكبته أو ساعدت أو حرَّضت عليه أو دعمته جهات فاعلة متعددة. (ج)

نشأة  ]السلطة املختصةيتعنيَّ على [، )1(وأثناء التحقيقات اجملراة عمًال ابلقسم الفرعي  )3(
ُ
أن تتشاور مع اآللية امل

 ، وأن تُبقى الضحا� أو أسرهم أو أقارهبم أو شركائهم على علم مبجر�ت التحقيق.34مبوجب القسم 

] من هيئات وآليات حقوق اإلنسان الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة ما يلزم من اسم البلدوينبغي أن يطلب [ )4(
  .)1(املساعدة هبدف إجراء التحقيقات عمًال ابلقسم الفرعي 

                                                 
 

، تونس العاصمة، تونس)، 2014تشرين األول/أكتوبر  29-28( بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مشاورة إقليميةاخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،   11
 .4 ص.
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، يتعنيَّ )1(] غري قادرة أو غري راغبة يف إجراء حتقيق عمًال ابلقسم الفرعي لسلطة املختصةاويف حال كانت [ )5(
هيئات وآليات حقوق اإلنسان الدولية أو اإلقليمية ] طلب املساعدة يف إجراء ذلك التحقيق من اسم البلدعلى [

 ذات الصلة.

 التعليقات

عمًال هبذا القسم، فعندما يسفر عمل أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان عن تقدمي أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد 
 حتقيق بشأن ذلك االنتهاك احملتمل.بوقوع انتهاك حلقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، تكون السلطة املعنية ملزمة إبجراء 

 ) من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي:5( 9ويستند هذا القسم إىل املادة 

تتوىل الدولة إجراء حتقيق سريع ونزيه أو حترص على إجراء حتقيق إذا كان هناك سبب معقول لالعتقاد أبن انتهاًكا حلقوق 
  أي إقليم خاضع لواليتها. اإلنسان واحلر�ت األساسية قد حدث يف

وقد  12وقد ُأضيف لفظ "مستفيض" إىل وصف التحقيق الذي سُيجرى بناء على اقرتاح ُقدم أثناء املشاورات اإلقليمية.
ُأضيفت األلفاظ "فعال" و"مستقل" و"فوري" جتسيًدا للفقه القانوين الدويل فيما يتعلق إبجراء حتقيقات ميكن أن تثبت 

 13لة أو سلطاهتا.تورُّط أجهزة الدو 

) للشواغل اليت أبديت أثناء املشاورات اإلقليمية فيما يتعلق أبنَّ اجلرائم املرتكبة ضد املدافعني 2ويتصدى القسم الفرعي (
عن حقوق اإلنسان ال ُحيقق فيها بطريقة أتخذ يف احلسبان أنَّ الدافع وراء تلك اجلرائم ميكن أن يكون العمل الذي 

 عن حقوق اإلنسان، أو أنَّه ميكن أن تكون هناك انتهاكات منهجية ضد املدافعني عن حقوق يضطلعون به كمدافعني
 اإلنسان، أو أنَّ اجلرمية ميكن أن تكون قد ارتكبتها جهات فاعلة متعددة.

 االلتزام بضمان االنتصاف الفعال واجلرب الكامل - 29القسم 

يتعني على السلطات العامة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان توافر سبل لالنتصاف الفعال واجلرب الكامل وإاتحتها يف 
اجلزء من هذا القانون ويف حال اإلخالل اباللتزامات الواردة يف  اجلزء الثاينحاالت انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف 

 من هذا القانون. الثالث

                                                 
 

املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتياجاهتم من احلماية مع مدافعني عن حقوق اإلنسان من جمموعة دول أورواب اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، مشاورة بشأن حالة   12
: "يتعنيَّ على الدول إجراء حتقيق فوري ومستفيض بشأن اهلجمات اليت ترتكبها 9 ، فلورنسا، إيطاليا)، ص.2015حزيران/يونيو  23-22( الغربية ودول أخرى

ولة أو جهات غري اتبعة هلا ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، وعليها مالحقة مرتكيب تلك اهلجمات قضائًيا وحماسبة اجلناة ومتكني جهات فاعلة اتبعة للد
 الضحا� من الوصول إىل سبل انتصاف فعالة".

)، حمكمة البلدان 2006كانون الثاين/يناير   Pueblo Bello Massacre v Colombia) (31انظر، على سبيل املثال، قضية "مذحبة بويبلو بيلو ضد كولومبيا" (  13
)، اللجنة املعنية حبقوق Pestaño v The Philippines؛ وقضية "بستانيو ضد الفلبني" (142، الفقرة 140األمريكية حلقوق اإلنسان، السلسلة جيم، رقم 

)؛ وقضية "ماكمري 2010أ�ر/مايو  CCPR/C/98/D/1619/2007 )11تحدة ، الدورة الثامنة والتسعون، وثيقة األمم امل942/00اإلنسان، آراء: البالغ رقم 
 . EHRR 20 34)، القضية رقم McKerr v United Kingdom) (2002ضد اململكة املتحدة" (
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 التعليقات

(احلق يف االنتصاف الفعال واجلرب الكامل). و�يت النصُّ على التزام مكمِّل للحقِّ ليؤكِّد  18لقسم ا ليكمِّل هذا القسم �يت
أنَّ سبل االنتصاف ميكن أن تشمل سبل انتصاف غري قضائية، وأنَّ توفري سبل االنتصاف املتاحة لسلطة عامة ينبغي أال 

 قضائية. يتطلَّب جلوء ضحية أحد االنتهاكات أو ممثله إىل حمكمة أو هيئة 

 من إعالن األمم املتحدة اليت تنص يف اجلزء ذي الصلة على أنَّه: 9ويستند هذا القسم إىل املادة 

حتقيًقا هلذه الغاية، يكون لكل شخص يدعي أن حقوقه أو حر�ته قد انتهكت، احلق، إما بنفسه أو عن طريق  -2
ة أخرى مستقلة ونزيهة وخمتصة منشأة مبوجب متثيل معتمد قانوً�، يف تقدمي شكوى إىل هيئة قضائية أو هيئ

القانون، على أن تنظر هذه اهليئة يف الشكوى على وجه السرعة يف جلسة علنية، واحلصول من تلك اهليئة، وفًقا 
للقانون، على قرار ابجلرب، مبا يف ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك حلقوق ذلك الشخص أو 

 موجب له. الذ القرار واحلكم النهائيني، وذلك كله دون أي أتخري حر�ته، فضًال عن إنفا

 وحتقيًقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، مبفرده وابالشرتاك مع غريه، احلق، ضمن أمور أخرى يف: -3

أن يشكو من سياسات املوظفني الرمسيني واهليئات احلكومية خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان واحلر�ت  (أ) 
وأن يقدم شكواه يف شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إىل السلطات احمللية القضائية أو اإلدارية أو األساسية 

التشريعية املختصة أو إىل أي سلطة خمتصة أخرى ينص عليها النظام القانوين للدولة، وجيب على هذه السلطات 
 موجب له؛ الأن تصدر قرارها يف الشكوى دون أي أتخري 

 االلتزام بتجرمي الرتهيب واألعمال االنتقامية - 30القسم 

ُجيرَّم أي فعل ترهيب أو عمل انتقامي ترتكبه جهة فاعلة عامة أو خاصة ضد أي شخص بسبب صفته أو أنشطته أو عمله 
] مالحقة مرتكيب ذلك الفعل قضائًيا، السلطة املختصةكمدافع عن حقوق اإلنسان، أو فيما يتصل بذلك، ويتعني على [

 اقب عليه بعقوابت مناسبة تراعي جسامة اجلُرم.ويُع

 التعليقات

  ) من اتفاقية مناهضة التعذيب اليت تنص على ما يلي:2( 4يستند هذا القسم إىل صيغة املادة 

تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانو�ا اجلنائي. وينطبق األمر ذاته على قيام أي  -1
جتعل كل دولة  -2شخص أبية حماولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه أبي عمل آخر يشكل تواطًؤا ومشاركة يف التعذيب. 

 خذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية.طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوابت مناسبة أت

وينبغي أن تُراعي العقوابت املفروضة على أفعال الرتهيب أو األعمال االنتقامية أنَّ التهديدات واهلجمات ضد املدافعني 
عن حقوق اإلنسان قد تصل أيًضا إىل أن تشكِّل هتديدات وهجمات ضد حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية واجملتمعات 

 العمليات اليت يدافعون عنها. و  طية واملؤسساتالدميقرا
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) تستحدث جرائم متَّصلة ابلرتهيب أو 29إىل  19ويتضمن مشروع قانون بوركينا فاسو عدًدا من األحكام (املواد من 
 األعمال االنتقامية املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان. وميكن أن تكون هذه األحكام مبثابة دليل تسرتشد به أي

 دولة ال جيّرِم قانو�ا الوطين األعمال املتَّصلة ابلرتهيب أو األعمال االنتقامية.

 وقد تكون هناك حاجة إىل تكييف هذا القسم كي يتماشى مع السياقات الوطنية. 

 االلتزام بتعزيز وتيسري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان - 31القسم 

ري وإاتحة ما يلزم من املوارد لتنفيذ برامج التعليم والتدريب والتثقيف اليت على السلطات العامة أن تعمل على تعزيز وتيس
] اسم البلدتتناول حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية داخل مجيع السلطات العامة وجلميع األشخاص اخلاضعني لوالية [

ها معلومات عن هذا القانون والعمل القضائية أو سيطرته. وينبغي أن تشمل برامج التعليم والتدريب والتثقيف املشار إلي
 اهلام واملشروع الذي يضطلع به املدافعون عن حقوق اإلنسان. 

 التعليقات

من إعالن األمم املتحدة، والتصدي للشواغل اليت أُثريت يف املشاورات اإلقليمية بشأن  15يُقصد هبذا القسم إعمال املادة 
االفتقار إىل التثقيف واملعلومات بشأن حقوق اإلنسان، والعمل اهلام واملشروع الذي يضطلع به املدافعون عن حقوق 

 اإلنسان.

 ارئة االلتزام بتنفيذ تدابري احلماية وتدابري احلماية الط - 32القسم 

على السلطات العامة أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة هبدف التنفيذ الكامل والفعال لتدابري احلماية وتدابري احلماية الطارئة 
 من هذا القانون.  اجلزء الرابعاملنصوص عليها يف 

 التعليقات

يؤدي هذا القسم دورًا ضرور�ًّ يف التأكُّد من أنَّ مجيع السلطات العامة املعنية حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان أو اليت 
 سلطتها.تشارك يف توفري تلك احلماية سوف تلتزم بتوفريها وأنَّه ميكن إلزامها بذلك حسب االقتضاء ويف حدود 

 تقدمي املساعدة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اخلارج - 33القسم 

تتَّخذ السلطات العامة مجيع اخلطوات الالزمة يف حدود سلطتها ووفًقا لاللتزامات واملعايري الوطنية والدولية من  )1(
بق للرتهيب أو األعمال أجل تقدمي املساعدة إىل أي مدافع عن حقوق اإلنسان يف اخلارج تعرَّض يف السا

االنتقامية، أو ميكن أن يكون ُعرضة لذلك، بسبب وضعه أو نشاطه أو عمله كمدافع عن حقوق اإلنسان أو 
 فيما خيصُّ ذلك. 

)، وفًقا ملا تقتضيه طبيعة أفعال الرتهيب أو األعمال 1وميكن أن تشمل املساعدة املشار إليها يف القسم الفرعي ( )2(
 لك جنسية املدافع عن حقوق اإلنسان املعين، ما يلي:االنتقامية، وكذ
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استقبال املدافع عن حقوق اإلنسان يف مقر البعثة الدبلوماسية يف ذلك البلد، أو ز�رته يف مسكنه أو  (أ)
 أماكن عمله أو األماكن اليت جيري فيها حرمان أي شخص من احلرية؛

 رية، فيما يتعلق ابملدافع عن حقوق اإلنسان؛وتقدمي البيا�ت الرمسية، سواء كانت عامة أو س (ب)

 وحضور أو مراقبة احملاكمات أو اإلجراءات القانونية اليت يكون املدافع عن حقوق اإلنسان طرفًا فيها؛ (ج)

 ورصد حالة املدافع عن حقوق اإلنسان وإصدار تقارير عنها؛ (د)

 ئق القدمية؛وإصدار واثئق السفر يف حاالت الطوارئ أو استبدال الواث (هـ)

 وتوفري الرعاية الطبية؛  (و)

 وتوفري بيا�ت االتصال مبحامني حمليني؛ (ز)

 وتوفري بيا�ت االتصال مبرتمجني حمليني؛ (ح)

 واالتصال أبفراد أسرة املدافع عن حقوق اإلنسان؛ (ط)

واختاذ ما يلزم من أجل مرافقة املدافع عن حقوق اإلنسان إىل مكان آمن أو تقدمي غري ذلك من املساعدة  (ي)
 على إعادة التوطني؛ 

 وتقدمي املساعدة املالية؛ (ك)

 وتوفري التمويل الطارئ لتمكني املدافع عن حقوق اإلنسان من السفر إىل مكان آمن. (ل)

 التعليقات

السابقة من هذا القانون، يتناول هذا القسم كيفية تعامل الدولة مع املدافعني عن حقوق اإلنسان على عكس األقسام 
 املقيمني خارج حدودها، وتقدمي املساعدة هلم.

ويشري هذا القسم إىل القانون الوطين وكذلك القانون الدويل هبدف التأكُّد من أنَّه يف احلاالت اليت يفرض فيها القانون 
بَّق يف الدولة التزامات أعسر من تلك اليت يفرضها القانون الدويل فيما يتعلق حبماية املواطنني يف اخلارج، تكون احمللي املط

 الدولة ملتزمة ابالمتثال لتلك االلتزامات احمللية األعسر. 

قدمي املساعدة هلؤالء وفيما يتعلق ابألشخاص من مواطين أي بلد أو رعا�ها، قد يلزم القانون احمللي أو الدويل الدولة بت
األشخاص عند وجودهم يف اخلارج. أمَّا غري املواطنني وغري الرعا�، فقد ال يكون تقدمي املساعدة هلم إلزامًيا، ولكن مثَّة 
 اعرتاف متزايد أبنَّ تقدمي تلك املساعدة يُعدُّ ممارسة جيدة كما يتجلى يف مبادئ االحتاد األورويب التوجيهية حلماية املدافعني

عن حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية الوطنية اليت اعتمدهتا بعض الدول مبا يف ذلك سويسرا وفنلندا وآيرلندا والنرويج 
  وهولندا.
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 آلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان -بع اجلزء الرا

 التعليقات
املدافعني عن حقوق اإلنسان، أو أن تصدر تكليفات يف هذا على الدول أن تُنشئ آلية (آليات) أو بر�ًجما (برامج) حلماية 

الشأن إىل آلية (آليات) أو بر�مج (برامج) قائمة، وأن توفِّر املوارد الكافية لذلك وتنفِّذه على حنو فعال. وينبغي أن تتوىل 
خصيًصا هلذا الغرض أو ُكلفت  هيئة مستقلة تنسيق تلك اآللية (اآلليات) أو الرب�مج (الربامج)، سواء أُنشئت تلك اهليئة

 به هيئة قائمة.
وهناك طائفة من اآلليات والربامج اليت ميكن أن ختتار أي دولة تنفيذها، وقد ختتلف اآلليات والربامج املناسبة لكلِّ دولة 

ختتار تنفيذه، يتعنيَّ  ابختالف الدول. وبصرف النظر عن اآللية احملدَّدة اليت ختتار الدولة تنفيذها أو الرب�مج احملدَّد الذي
 عليها أن تلتزم ابملبادئ التالية كحدٍّ أدىن: 

ينبغي وضع اآللية وتنفيذها وتقييمها، أو وضع الرب�مج وتنفيذه وتقييمه، ابلتشاور الوثيق مع املدافعني عن حقوق  )1(
ويف اهلياكل املعنية  اإلنسان، وينبغي أن يشارك املدافعون عن حقوق اإلنسان مشاركة مباشرة يف وضع اآللية
 إبدارهتا وصنع القرار فيها، أو يف وضع الرب�مج ويف اهلياكل املعنية إبدارته وصنع القرار فيه؛ 

 وينبغي أن يكون إنشاء اآللية أو الرب�مج، أو التكليف الصادر يف هذا الشأن، مبوجب تشريعات وطنية؛ )2(

وينبغي أن تتمتع اآللية أو الرب�مج ابالستقالل عن احلكومة، وعدم اخلضوع ألي قيود سياسية أو إدارية أو مالية  )3(
 ال تتفق مع هذا االستقالل؛ 

 وينبغي توفري موارد كافية ومستدامة لآللية أو الرب�مج؛  )4(

بيئة آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان،  وينبغي أن تشمل اآللية أو الرب�مج تدابري هتدف إىل تعزيز هتيئة )5(
وأن ُتسهم يف منع التهديدات واملخاطر والقيود اليت متسُّ ابملدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن توفر احلماية يف 

 حاالت الطوارئ ويف األجل الطويل للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر؛ 

رب�مج إىل حتديد العوامل، سواء اهليكلية أو املنهجية، اليت ُتسهم يف نشوء املخاطر، وينبغي أن تسعى اآللية أو ال )6(
 وأن تتيح إجراء تقييمات تراعي احلاالت الفردية ملدافعني بعينهم؛ 

وينبغي وضع اآللية وتنفيذها أو وضع الرب�مج وتنفيذه بطريقة تكفل الوقوف على األوضاع احملدَّدة واملخاطر  )7(
اليت تواجهها جمموعات معيَّنة من املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتتيح التصدي لتلك املخاطر، مبا يف اخلاصة 

  ذلك فيما يتعلق ابملدافعات عن حقوق اإلنسان، مع مراعاة املنظور اجلنساين؛

وينبغي أن تشتمل اآللية أو الرب�مج على تدابري محاية حمدَّدة، وليست عمومية، تتصدى ملستوى اخلطر وطبيعته،  )8(
وتراعي عناصر مثل نوع اجلنس واهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي واألصل العرقي والعمر واالعتبارات الصحية 

دية وطبيعة املستفيدين من هذه التدابري من حيث كو�م واألسرية واملوقع اجلغرايف والسياقات االجتماعية االقتصا
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أفراًدا أو مجاعات. وينبغي تعريف هذه التدابري بناء على منهجية واضحة لتحليل املخاطر وابلتشاور مع 
 املستفيدين؛

منظور  وينبغي أن تركِّز اآللية أو الرب�مج على أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان وأفراد أسرهم وشركائهم من )9(
 شامل، مبا يف ذلك أمنهم اجلسدي والرقمي وسالمتهم النفسية واالجتماعية؛

وينبغي تصميم وتنفيذ أي خطط أو تدابري رامية إىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان هبدف دعم أنشطتهم  )10(
 وأعماهلم بصفتهم مدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان أقل قدر ممكن من التدخُّل فيها؛

وفيما خيصُّ مجيع املوظفني والعاملني املشاركني يف تنفيذ اآللية أو الرب�مج، ينبغي فرزهم وتدريبهم ابلقدر الكايف  )11(
وعلى النحو الصحيح، مبا يف ذلك فيما يتعلق أبوضاع املدافعات عن حقوق اإلنسان واحتياجاهتنَّ من احلماية، 

 ب واملنهجي؛ وفيما يتعلق ابلتمييز املتعدد األشكال واجلوان

وينبغي أن تعمل اآللية أو الرب�مج من أجل تعزيز التنفيذ الكامل والفعال لإلعالن، واإلسهام يف ضمان ذلك  )12(
وتقدمي التقارير بشأنه، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي التقارير واملشورة إىل الربملان واحلكومة، والتعاون مع آليات 

 ذات الصلة.  حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية

وقد ُوضعت هذه املبادئ األساسية الُدنيا مبراعاة مجلة أمور منها التعليق على اإلعالن، وتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة 
)، واستعراض لألحكام القانونية A/HRC/31/55(الوثيقة  2016املدافعني عن حقوق اإلنسان الصادر يف آذار/مارس 

ملكسيك وهندوراس، ومسامهات مستفيضة من مدافعني عن حقوق اإلنسان يف وكيفية عمل آليات احلماية يف الربازيل وا
 مجيع املناطق من خالل املشاورات اإلقليمية.

من هذا القانون وفًقا هلذه املبادئ األساسية الُدنيا، واملقصود به أن ُيستخدم كنموذج لتفعيل تلك  اجلزء الرابعوقد صيغ 
املبادئ. ومع ذلك فمن املسّلم به أنَّ هناك مناذج أو �ًجا مشروعة خمتلفة، وقد يكون بعضها أنسب من بعض يف سياقات 

سبيل املثال، ميكن إنشاء آلية أو بر�مج داخل هيئة قائمة ابلفعل،  وطنية بعينها وضمن أُطر قانونية ودستورية حمدَّدة. فعلى
مثل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعمل وفًقا ملبادئ ابريس، أو قد يكون من األنسب أن تُقنَّن األحكام التنفيذية املفصَّلة 

  يف شكل الئحة أو مرسوم أو سياسة عامة. اجلزء الرابعاملنصوص عليها يف هذا 

 إنشاء آلية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان - 34القسم 

تنشئها، لتتوىل ] آلية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، أو تسمِّي هذا اآللية أو السلطة املختصةتتعهَّد [ )1(
املسؤولية عن تنسيق اجلهود الرامية إىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان داخل [السلطة املختصة]. وتؤدي 

] مع مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف البالد يف حال وجودها ومهامها ابلتشاور والتعاون الوثيق [ اآللية
 اجملتمع املدين.

   ام التالية:وتضطلع اآللية ابمله )2(
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 منع وقوع أفعال الرتهيب أو األعمال االنتقامية؛ (أ)

 ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان من الرتهيب أو األعمال االنتقامية؛ (ب)

 واملساعدة يف ضمان التحقيق واملساءلة بشأن أفعال الرتهيب أو األعمال االنتقامية؛ (ج)

االت واإلدارات هبدف منع وقوع أفعال الرتهيب أو األعمال وتيسري وتعزيز التنسيق فيما بني الوك (د)
 االنتقامية واحلماية ضدها والتحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها؛

وتعزيز ما يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان من أدوار ووظائف وأنشطة وأعمال مشروعة ومهمة،  (هـ)
 واجملاهرة علًنا بذلك.

   )، ميكن لآللية أن تضطلع مبا يلي:2املهام املنصوص عليها يف القسم الفرعي (وفيما يتعلق بتنفيذ  )3(

] واالستجابة هلا، مبا يف ذلك املخاطر اليت هتدد اسم البلدرصد حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف [ (أ)
بيئة آمنة  أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان، والعقبات القانونية وغريها من العقبات اليت تعوق هتيئة

 ومواتية لعملهم؛

والتشاور والعمل عن كثب وأبسلوب تعاوين مع املدافعني عن حقوق اإلنسان فيما خيصُّ تنفيذ هذا  (ب)
 القانون؛

وتنسيق تنفيذ هذا القانون، مبا يف ذلك عن طريق استحداث الربوتوكوالت وإعداد املبادئ التوجيهية  (ج)
 ] من بدء نفاذ هذا القانون؛يوًما 180ال تتجاوز [الالزمة هلذا الغرض، يف غضون فرتة 

]، الوطين أو اإلقليمي أو احملليوإجراء تقييمات للمخاطر أو نقاط الضعف أو الصراعات على الصعيد [ (د)
االحتياجات احملدَّدة الالزمة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق  هبدف حتديد

 اس نوع اجلنس وتقييمات للمخاطر اجلماعية؛إجراء تقييمات على أس

ومد يد العون واملساعدة واإلرشاد للتحقيقات املعنية مبالحقة مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف القسم  (هـ)
 ؛28

] على التأثري السلطة املختصةورصد التشريعات القائمة واليت جيري العمل على صياغتها، وإطالع [ (و)
احملتمل للتشريعات على وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان وأنشطتهم وعملهم، واقرتاح الفعلي أو 

 التعديالت التشريعية عند االقتضاء؛

وتقدمي املشورة يف مجيع جماالت عمل احلكومة بشأن تصميم السياسات والربامج وتنفيذها هبدف ضمان  (ز)
 القانون ومحايتها؛ حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف هذا
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]، اسم البلدواالضطالع ابلرصد وإعداد التقارير السنوية بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف [ (ح)
وتقدمي التوصيات إىل السلطات املعنية بشأن التدابري الواجب اختاذها من أجل هتيئة بيئة آمنة ومواتية 

حدَّة املخاطر اليت يواجهو�ا ومنعها، مبا يف ذلك لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، والتخفيف من 
عن طريق معاجلة األسباب اجلذرية اليت تؤدي إىل وقوع االنتهاكات املرتَكبة ضد املدافعني عن حقوق 

 اإلنسان؛

 واقرتاح وتنفيذ التدابري الوقائية وتدابري احلماية، أو ضمان تنفيذ تلك التدابري، هبدف محاية حياة املدافعني (ط)
عن حقوق اإلنسان وسالمتهم وحريتهم وأمنهم وعملهم، مع إيالء اهتمام خاص ألوضاع املدافعات 
عن حقوق اإلنسان واحتياجاهتنَّ من احلماية، وكذلك سائر املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني 

 للخطر بدرجة أكرب من غريهم؛

يف مجيع املوظفني وأفراد األمن الذين  ت املطلوبة] بشأن املواصفاالسلطة املختصةوتقدمي املشورة إىل [ (ي)
يتحملون مسؤولية تتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإجراءات اختيار أولئك املوظفني 

 وأجورهم وتدريبهم؛ 

بري وتلقي وتقييم الطلبات اليت تلتمس تنفيذ تدابري احلماية، مبا يف ذلك تدابري احلماية الطارئة، وتنفيذ تدا (ك)
 احلماية املناسبة ابلتنسيق مع السلطات املعنية األخرى؛ 

ونشر املعلومات بشأن برامج احلماية املتاحة للمدافعني عن حقوق اإلنسان وكيفية االستفادة منها،  (ل)
 وحول العمل الذي تقوم به اآللية، مع ضمان الشفافية فيما يتعلَّق بتخصيص املوارد؛ 

لسلطات واجلمهور بشأن إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق حبق ونشر املعلومات على ا (م)
ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية املعرتف 

ية هبا عاملًيا، وما يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان من أدوار ووظائف وأنشطة وأعمال ابلغة األمه
 ومشروعة؛

] إىل اهليئات اسم البلدوإعداد وتقدمي التقارير واملراسالت بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف [ (ن)
 واآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان ذات الصلة. 

شار  )4(
ُ
وحترتم اآللية وحتافظ على سرية البيا�ت الشخصية اجملموعة عن املدافعني عن حقوق اإلنسان والبيا�ت امل

وتعمل اآللية، ابلتعاون مع خرباء مستقلني وابلتشاور مع اجملتمع . (هـ)) (ب) إىل 2( 38إليها يف األقسام من 
املدين، على وضع سياسات بشأن إدارة املعلومات واألمن الرقمي تكون ملزمة للعاملني لديها وجلميع السلطات 

 اليت ميكنها االطالع على املعلومات اليت ترد إليها.

لتشاور مع اجملتمع املدين، استعراضات دورية لتنفيذ هذا القانون وجتري اآللية، ابلتعاون مع خرباء مستقلني واب )5(
 من اتريخ بدء العمل هبذا القانون. ]شهرًا 18وفعالية أداء اآللية. وُجيرى االستعراض األول يف غضون [



 

43  

 التعليقات

 ) من إعالن األمم املتحدة اليت تنص على ما يلي:3( 14 يستند هذا القسم إىل املادة

تكفل الدولة وتدعم، حسب االقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من املؤسسات الوطنية املستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان واحلر�ت 
األساسية ومحايتها يف كامل اإلقليم اخلاضع لواليتها، سواء كانت هذه املؤسسات مكاتب ألمناء املظامل أو جلاً� حلقوق 

 سات الوطنية. اإلنسان أو أي شكل آخر من أشكال املؤس

 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.  17وقد اسُتمدت الصيغة "تتعهَّد... أو تسمِّي أو تنشئ" من املادة 

وقد ُشدِّد على أمهية هذا النوع من املؤسسات الوطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عدَّة واثئق صادرة عن جملس 
 ، والذي ينصُّ على ما يلي: 13/13حقوق اإلنسان. ومن بني تلك الواثئق قرار جملس حقوق اإلنسان 

ع على إنشاء وتعزيز آليات للتشاور واحلوار مع امل جهة دافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل إنشاء ...يشجِّ
للمدافعني عن حقوق اإلنسان ضمن اإلدارة العامة، إذا مل يكن هذا املركز موجوداً، وذلك لتحقيق مجلة  اتصال معنية 

مشاركة أهداف منها حتديد االحتياجات اخلاصة للحماية، مبا فيها احتياجات املدافعات عن حقوق اإلنسان، وضمان 
  14.املدافعني عن حقوق اإلنسان يف وضع تدابري احلماية اهلادفة وتنفيذها

ويوصي التعليق على إعالن األمم املتحدة الدول بوضع آليات محاية هتدف إىل منع وقوع انتهاكات ضد املدافعني عن 
 حقوق اإلنسان، وأن تتمتَّع هذه اآلليات مبجموعة من اخلصائص، مبا يف ذلك ما يلي: 

 أن يكون إنشاء اآلليات وإدارهتا ابلتشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان؛  (أ) 

  وأن تُنشأ اآلليات أو ُحتدَّد مبوجب القانون؛ (ب) 

 وأن تتوفر هلا موارد كافية ومستدامة؛  (ج) 

تتصدى خلصوصيات أوضاع املدافعني، مبا يف ذلك  احلمايةوأن تتمتَّع ابلصالحيات الالزمة لتحديد وتنفيذ تدابري  (د) 
  نوع اجلنس ومكان اإلقامة؛

وأن تتوفَّر هلا موارد من املوظفني الذين تلقوا دورات تدريبية حمدَّدة بشأن حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانية  (هـ) 
 واإلعالن املتعلق ابملدافعني عن حقوق اإلنسان. 

). A/HRC/13/22من التعليق وتقرير املقررة اخلاصة املعنية ابملدافعني عن حقوق اإلنسان، الوثيقة  21(انظر أيًضا صفحة 
وميكن أن تُنشأ اآللية على حنو مستقل، أو أن تكون وظيفة ُتكلَّف هبا املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بنص القانون. ويف 

 على ما يلي: 22/6هذا الصدد، ينص قرار جملس حقوق اإلنسان 
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، يف الرصد املستمر للتشريعات ...يؤكد أمهية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت أُنشئت وتعمل وفقًا ملبادئ ابريس
القائمة وإطالع الدولة ابستمرار على أتثريها يف أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان، بوسائل منها تقدمي توصيات مناسبة 

 15.وعملية

املؤرخة  A/HRC/25/55) (الوثيقة تقرير املقررة اخلاصةويف تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان (
) الذي يتناول العناصر الرئيسية الضرورية ليتمكَّن املدافعون من العمل يف بيئة سليمة 2013كانون األول/ديسمرب   23

ومتكينية، شدَّدت املقررة اخلاصة على أنَّ إبمكان املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تؤدي دورًا حامسًا يف محاية املدافعني 
     ).79عن حقوق اإلنسان (انظر الفقرة 

دور البالغ األمهية، أوصت املقررة اخلاصة أيًضا أبن تضطلع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ابملهام وهبدف أداء ذلك ال
 ): 82-80التالية (انظر الفقرات 

أن تكون لديها جهة اتصال معيَّنة للمدافعني عن حقوق اإلنسان تتمثَّل مسؤوليتها يف رصد حالتهم، مبا يف ذلك  (أ)
 اتية للمدافعني؛و والعوائق القانونية وغريها من العوائق اليت حتول دون وجود بيئة آمنة وم املخاطر اليت هتدد أمنهم،

وأن تضطلع برصد األطر القانونية واإلدارية اليت تنظم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإخبار الدول أبثر  (ب)
 التشريعات املتعلقة بعمل املدافعني أو أثرها احملتمل؛

لى نشر املعلومات املتعلقة بربامج محاية املدافعني، عند وجودها، وضمان إشراك املدافعني عن قُرب وأن تعمل ع (ج)
 يف وضع هذه الربامج وتنفيذها وتقييمها.

وقد اسُتمدت مهام اآللية املنصوص عليها يف هذا القسم من التعليق على اإلعالن وتقارير املقرر اخلاص، وكذلك من 
 انون املكسيكي وقانون هندوراس. تشريعات وطنية مثل الق

ويتعنيَّ على كل دولة، ابلتشاور مع اجملتمع املدين، أن حتدِّد بدقَّة اهليكل املالئم لآللية الوطنية حلماية املدافعني عن حقوق 
وع إىل هذا اإلنسان، على النحو الذي يناسب نظام اإلدارة العامة املطبَّق يف الدولة املعنية. وهبدف التبسيط وتيسري الرج

القانون النموذجي، ينشئ القانون النموذجي كياً� واحًدا من هذا القبيل ُيشار إليه ابسم "آلية محاية املدافعني عن حقوق 
اإلنسان". ويف �اية املطاف، فاألهم من منظور القانون النموذجي هو املهام اليت تضطلع هبا هذه اآللية الوطنية. وميكن أن 

 املهام على كيا�ت خمتلفة تشكِّل يف جمموعها اآللية الوطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان.  توزِّع الدول هذه

ومىت ُوجدت لدى الدولة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعمل وفًقا ملبادئ ابريس، ميكن أن ُيصاغ هذا القسم ليكلِّف 
ينبغي أن ختصَّص للمؤسسة املوارد الكافية لالضطالع هبذه تلك املؤسسة ابملسؤوليات واملهام املبيَّنة يف هذا القسم. و 

املسؤوليات واملهام اإلضافية بفعالية. وإذا مل تضطلع تلك املؤسسة هبذا الدور، ينبغي أن ُيصاغ هذا القسم ليتطلَّب من 
 اآللية الوطنية أن تعمل على حنو وثيق مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.
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طنية خاصة مبوجب هذا القسم، ينبغي أن ُتكلَّف هذه اآللية ابملسؤوليات واملهام املنصوص عليها يف وحيثما أُنشئت آلية و 
تشكِّل جزًءا من اآللية الوطنية،  هذا القسم. كما ينبغي أن حيدِّد هذا القسم الدور الذي ستضطلع به أي هيئة حكومية قد

 آللية الوطنية.وعالقتها مع أيِّ هيئات حكومية أخرى تشكِّل جزًءا من ا

وعادة ما تتكوَّن اآلليات الوطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، املنشأة مبوجب القوانني القائمة مثل القانون 
) هيئة إدارية تتَّخذ القرارات النهائية وتعطي املوافقات الالزمة؛ 1املكسيكي وقانون هندوراس، من ثالثة أجزاء رئيسية: (

) وهيئة تنفيذية/أمانة معنية أبداء 3ة/تداولية تناقش املسائل القائمة وتقدم املشورة للهيئة اإلدارية؛ () وهيئة استشاري2(
   العمل الفين الذي تقوم به اآللية الوطنية وتنفيذ قرارات اهليئة اإلدارية.

يد على أنَّ املسؤولية النهائية وبصرف النظر عن تكوين اآللية الوطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، من املهم التشد
عن ضمان تنفيذها وفعاليتها تقع على عاتق رئيس الدولة أو رئيس احلكومة. ومن بني اجلوانب اليت حدَّدها اجملتمع املدين 
فيما يتعلق بفشل الدول يف تنفيذ قوانني وسياسات حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، االفتقار إىل الدعم السياسي 

 املستوى. الرفيع

 القانون املكسيكي 

نشأة لتحقيق أهداف القانون من ثالثة كيا�ت رئيسية: (
ُ
) جملس اإلدارة؛ 1مبوجب القانون املكسيكي، تتكوَّن اآللية امل

  ) والتنسيقية التنفيذية الوطنية.3) واجمللس االستشاري؛ (2(

وجملس اإلدارة هو السلطة العليا يف اآللية، واهليئة الرئيسية املعنية ابختاذ القرارات فيما خيصُّ محاية املدافعني عن حقوق 
من القانون املكسيكي صالحيات  8اإلنسان والصحفيني. ويكفل القانون متثيل اجملتمع املدين يف جملس اإلدارة. وتبنيِّ املادة 

 جملس اإلدارة.

االستشاري هو هيئة استشارية تقدم املشورة إىل جملس اإلدارة، وتتكوَّن من ممثلني عن اجملتمع املدين. وتنصُّ املادة واجمللس 
 من القانون املكسيكي على صالحيات اجمللس االستشاري. 16

ادية املعنية ابإلدارة العامة والتنسيقية التنفيذية الوطنية هي اهليئة الفنية املسؤولة عن التنسيق مع الوال�ت والوكاالت االحت
) ووحدة 2) وحدة استقبال احلاالت والتدخُّل السريع؛ (1واهليئات املستقلة. وتتكوَّن التنسيقية من ثالث وحدات فرعية: (

من القانون املكسيكي صالحيات  18). وحتدد املادة 17)، ووحدة الوقاية والرصد والتحليل (انظر املادة 3تقييم املخاطر؛ (
 نسيقية التنفيذية الوطنية.الت

 قانون هندوراس

على سبيل املقارنة، ينصُّ قانون هندوراس على أنَّ النظام الوطين حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 
): 19) يتكون من مخسة كيا�ت (انظر املادة نظام احلماية الوطينواألخصائيني االجتماعيني وممارسي املهن القانونية (

) واجمللس الوطين حلماية 2) وزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسان والعدل والداخلية والالمركزية (بصفتها اهليئة اإلدارية)؛ (1(
)؛ اجمللس الوطين للحمايةاملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واألخصائيني االجتماعيني وممارسي املهن القانونية (
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) وإدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الشؤون 5) واللجنة الفنية آللية احلماية؛ (4ية؛ () واملديرية العامة لنظام احلما3(
 األمنية. 

وال ينص قانون هندوراس حتديًدا على صالحيات وزارة حقوق اإلنسان والعدل والداخلية والالمركزية، بصفتها اهليئة اإلدارية 
 للنظام الوطين. 

). وحتدد 20وقد أُنشئ اجمللس الوطين ليكون مبثابة اهليئة التداولية واالستشارية اخلاصة بنظام احلماية الوطين (انظر املادة 
 من قانون هندوراس الصالحيات اليت يتمتَّع هبا اجمللس الوطين للحماية.  24املادة 

واملديرية العامة لنظام احلماية الوطين، واليت متثل جزًءا من اهليكل التنظيمي لوزارة حقوق اإلنسان والعدل والداخلية 
صالحيات املديرية العامة لنظام  29دد املادة ). وحت28والالمركزية، هي اهليكل التنفيذي لنظام احلماية الوطين (انظر املادة 

 احلماية الوطين وواجباهتا. 

وتتوىل اللجنة الفنية آللية احلماية مسؤولية تنفيذ ما متليه حتليالت املخاطر واملداوالت والقرارات املتَّخذة بشأن طلبات 
 صالحيات اللجنة الفنية.  32). وحتدد املادة 31احلماية املقدَّمة إىل املديرية العامة (انظر املادة 

وهبدف محاية خصوصية املدافعني عن حقوق اإلنسان وأفراد أسرهم وشركائهم، من الضروري أن حتافظ املؤسسات الوطنية 
من قانون هندوراس،  31حلقوق اإلنسان على سرية البيا�ت اجملموعة بشأن هؤالء األشخاص. ووفًقا ملا تقتضيه املادة 

للجنة الفنية احلفاظ على السرية التامة جلميع املعلومات املتعلقة إبجراءات احلماية وحتليالت احلاالت، ُيشرتط على أعضاء ا
  ويُعاقب من خيالف ذلك بغرامة.

 التشاور مع اجملتمع املدين - 35القسم 

دين فيما يتعلق جبميع ] مع املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املالسلطة املختصةتتشاور [
 جوانب عمل اآللية.

 املوارد - 36القسم 

] لآللية الوطنية املوارد املالية الكافية لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صالحياهتا على السلطة املختصةتوفر [ )1(
 حنو كامل وفعال. 

مالية إضافة إىل تلك الواردة يف القسم الفرعي وحتقيًقا ألغراض هذا القانون، وكذلك لغرض احلصول على موارد  )2(
 ] صندوقًا حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان.السلطة املختصة)، تنشئ [1(

وُتستخدم موارد الصندوق املذكور حصر�ًّ لتنفيذ تدابري احلماية والتدابري الوقائية وغري ذلك من األفعال املأذون  )3(
  هبا مبوجب هذا القانون.

 ظاهر يف املصاحل، تلقي ما يلي: وز للصندوق، شريطة أال يكون هناك تضارب فعلي أووجي )4(

 املنح والقروض املقدَّمة من القطاع العام ومن القطاع اخلاص؛ (أ)
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واملسامهات املقدَّمة من أشخاص أو جمموعات أو مجعيات أو منظمات أو مؤسسات، سواء كانت  (ب)
 حملية أو أجنبية؛

 ].ملتأتية من األصول املنقولة وغري املنقولة اليت متتلكها اآلليةواملبالغ ا[ (ج)

 وجيوز أن تستخدم اآللية والكيا�ت األخرى املأذون هلا من اآللية أموال الصندوق. )5(

ويُدار الصندوق بشفافية كاملة، ويُدرج تقرير عن أوجه استخدام أموال الصندوق يف التقرير السنوي الذي تصدره  )6(
 اآللية.

 التعليقات

)، أوصت املقررة اخلاصة ابلتأكُّد من أنَّ لدى املؤسسات الوطنية املنشأة حلماية 131يف تقرير املقررة اخلاصة (الفقرة 
املدافعني عن حقوق اإلنسان "املوارد الكافية لتتمكَّن من العمل بشكل مستقل ولكي تتمتع ابملصداقية والفعالية"، وبتوفري 

 ادية الالزمة لضمان احلماية البدنية والنفسية للمدافعني". "املوارد امل

، أُهيب ابلدول أن "تكفل عدم فرض قيود بشكل متييزي على مصادر التمويل 22/6ويف قرار جملس حقوق اإلنسان 
عادة على أي احملتملة اليت هتدف إىل دعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان وفًقا لإلعالن، غري تلك القيود اليت تفرض 

نشاط آخر ال عالقة له حبقوق اإلنسان داخل البلد لضمان الشفافية واملساءلة، وعدم جترمي أي قانون أنشطة الدفاع عن 
 16حقوق اإلنسان أو نزع الشرعية عنها بسبب مصدر متويلها".

من مشروع القانون  16(ب) واملادة  من القانون املكسيكي، 49و 48ويستند هذا القسم إىل املصادر التالية: (أ) املاداتن 
من قانون هندوراس وحتليل اشرتك يف إجرائه مركز العدالة والقانون الدويل ومنظمة احلماية  66النيبايل، (ج) واملادة 

 17الدولية.

 التدريب والفرز - 37القسم 

وإنفاذ القانون، للفرز الدقيق خيضع مجيع األشخاص املشاركني يف اآللية، مبا يف ذلك املوظفني املعنيني ابألمن  )1(
ويتلقون التدريب الالزم قبل بدء مشاركتهم يف اآللية، إىل جانب تلقيهم تدريًبا مستمرًا يهدف إىل ضمان تنفيذ 

 القانون على حنو كامل وفعال.

التدريب على حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، مبا يف  )1(ويشمل التدريب املنصوص عليه يف القسم الفرعي  )2(
ذلك أوضاع الضحا� واملدافعني عن حقوق اإلنسان األكثر عرضة للخطر واحتياجاهتم من احلماية، وعلى وجه 

                                                 
 

 (ب). 9، الفقرة A/HRC/RES/22/6، 2013نيسان/أبريل  12جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان،   16
17  www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/analisis-ley-de-proteccion-para-defensores-as_translated_final.pdf 
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ل اجلنسي واهلوية اجلنسانية واخلصائص اجلنسية، والذين يعملون اخلصوص املدافعني الذين يعملون على مسائل املي
 أو يضطلعون أبنشطة يف مناطق ريفية أو �ئية، واملدافعات عن حقوق اإلنسان.

 التعليقات

 الدول إىل القيام مبا يلي: 13/13يدعو قرار جملس حقوق اإلنسان 

لتدابري احلماية الالزمة، مبا يف ذلك توفري تدريب حمدد لألشخاص ...أن ُختصِّص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال 
 18.املشاركني يف التنفيذ

 ) مبا يلي:88وأوصى تقرير املقررة اخلاصة (الفقرة 

...ينبغي أن يتلقى املوظفون األمنيون واملوظفون املكلَّفون إبنفاذ القانون املشاركون يف برامج احلماية تدريًبا حمدًدا بشأن 
حقوق اإلنسان والقضا� اجلنسانية. وال ينبغي إسناد احلماية البدنية للمدافعني إىل أطراف اثلثة ما مل تتلق هذه األطراف 

 تدريًبا حمدًَّدا. 

 من حتديد برامج التدريب اليت ينبغي أن توفرها الدول مبوجب هذا القسم، فضَّل واضعو القانون النموذجي ترك هذه وبدًال 
املسألة للسلطة التقديرية للدول كي تصمم براجمها التدريبية اخلاصة ألغراض القانون النموذجي، مع مراعاة تقييمات املخاطر 

 قوق اإلنسان يف كل دولة، وابلتشاور مع اجملتمع املدين.بشأن األوضاع اخلاصة للمدافعني عن ح

ح القسم الفرعي ( ) أنَّ التدريب ينبغي أن يتناول أوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر بصفة 2ويوضِّ
.وية هؤالء املدافعني عن حقوق اإلنسان ابختالف السياقات الوطنيةخاصة واحتياجاهتم من احلماية. وقد ختتلف ه

                                                 
 

 .11، الفقرة A/HRC/RES/13/13، الوثيقة 2010نيسان/أبريل  15نسان التابع لألمم املتحدة، محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، جملس حقوق اإل  18
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 التعريفات الواردة يف هذا القانون ونطاق تطبيقه -اجلزء اخلامس 

 التعريفات - 38القسم 

عرتف هبا أو  )1(
ُ
ألغراض هذا القانون، تشمل عبارة "حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية" احلقوق واحلر�ت امل

املنصوص عليها يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية والقانون الدويل العريف، وكذلك يف القوانني احمللية 
 اليت تتوافق مع تلك الصكوك وذلك القانون.

أيُّ شكل من أشكال العنف أو التهديد  "الرتهيب أو األعمال االنتقامية"وألغراض هذا القانون، يُقصد بعبارة  )2(
تقام أو التمييز الضار، فعليًّا أو قانونيًّا، أو ممارسة أي ضغوط أو غري ذلك من التهديدات أو األفعال أو االن

التعسفية أو املسيئة فيما خيصُّ وضع أحد األشخاص أو عمله أو نشاطه كمدافع عن حقوق اإلنسان، مبا يف 
تنفيذها أو تُنسب إليه، إذا كان ذلك ذلك العمل أو األنشطة اليت يقرتحها ذلك الشخص أو حياول االضطالع ب

 موجًَّها ضد:

 شخص املدافع عن حقوق اإلنسان؛  (أ)

 أو أحد شركاء املدافع عن حقوق اإلنسان؛  )(ب

أو املمثلون القانونيون أو غريهم من املمثلني الذين يعينهم املدافع عن حقوق اإلنسان لتسيري شؤونه أو  (ج)
 لك؛التصرُّف ابلنيابة عنه خبالف ذ

 أو أحد أفراد أسرة املدافع عن حقوق اإلنسان أو أحد أقرابئه؛  (د)

أو جمموعة أو مجعية أو منظمة أو مجاعة أو شبكة، سواء كانت رمسية أو غري رمسية، يرتبط هبا املدافع  (هـ)
 عن حقوق اإلنسان؛

األشخاص أو الكيا�ت أو مسكن املدافع عن حقوق اإلنسان أو ممتلكاته أو مقتنياته، هو أو أي من  (و)
 أعاله.(هـ)إىل  (ب)املنصوص عليها يف األقسام الفرعية 

 وألغراض هذا القانون، تنطبق أيًضا التعاريف التالية: )3(

"شريك" املدافع عن حقوق اإلنسان هو أي شخص يعمل معه املدافع من أجل تعزيز حقوق اإلنسان  (أ)
 واحلر�ت األساسية ومحايتها؛

نشأ مبوجب "الصندوق"  (ب)
ُ
 36 القسم - اجلزء الرابعهو صندوق محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان امل

 ؛)2(

نشأة مبوجب  (ج)
ُ
 ؛اجلزء الرابع"اآللية" هي آلية محاية حقوق اإلنسان امل

 من هذا القانون، وتشمل تدابري احلماية الطارئة؛ اجلزء الرابع"تدابري احلماية" هي التدابري املتاحة مبوجب  (د)
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وظيفة ذات طابع عام ممنوحة هلا أو مفروضة عليها  "السلطة العامة" تعين أي شخص أو هيئة تؤدي (هـ)
مبوجب القانون، أو فوضتها يف ذلك سلطة أو وكالة حكومية أو تعاقدت معها أو انتدبتها لذلك 

 الغرض. 

 التعليقات

  )1(القسم الفرعي 

أدرج واضعو القانون النموذجي تعريًفا واسع النطاق لعبارة "حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية". وقد رأى واضعو القانون 
قائمة حمددة من الصكوك الدولية  النموذجي أنَّ تعريف عبارة "حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية" بناء على اإلحالة إىل

 املتعلقة حبقوق اإلنسان قد يكون مقيًِّدا. 

 ومع ذلك، فإنَّ هذه الصكوك تشمل ما يلي:

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  (أ)

واإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت  (ب)
 ساسية املعرتف هبا عامليًّا؛ األ

 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  (ج)

 والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  (د)

 والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية؛  (هـ)

 د املرأة؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض (و)

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛  (ز)

 واتفاقية حقوق الطفل؛  (ح)

 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛  (ط)

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ (ي)

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  (ك)

 وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛  (ل)

ذات الصلة، مثل امليثاق األفريقي حلقـوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقية وصكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية  (م)
 األمريكية حلقوق اإلنسان؛

 وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت تُعتمد بعد صدور هذا القانون. (ن)
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 وينبغي أن يُدرج القانون الدويل العريف على وجه التحديد يف هذه القائمة.

افعني عن حقوق اإلنسان قد يعملون من أجل تعزيز حقوٍق وحر�ٍت ال تزال يف مرحلة النشوء، ومل ومراعاة ألنَّ بعض املد
 ، يُعرتف هبا بعد يف أي صك دويل، ينبغي يف أي تعريف يستند إىل قائمة حمدَّدة من الصكوك الدولية أال يكون حصر�ًّ

 ..").حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية ما يلي . تشملابستخدام صيغة ("

وقد ورد توضيح مضمون العديد من حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف قرارات هيئات وطنية ودولية فسَّرت وطبَّقت 
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املذكورة أعاله، كما ورد ذلك أيًضا يف القانون الدويل العريف. ونظرًا ألمهية تلك القرارات، 

رة "حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية" تنصُّ على إمكانية الرجوع إىل مثل تلك القرارات ميكن إدراج مجلة يف تعريف عبا
 لتفسري معىن عبارة "حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية". 

  )2(القسم الفرعي 

 ) من إعالن األمم املتحدة:2( 12يستند تعريف عبارة "الرتهيب أو األعمال االنتقامية" إىل املادة 

وابالشرتاك مع غريه، من تتَّخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محاية السلطات املختصة له، مبفرده 
أي عنف، أو هتديد، أو انتقام، أو متييز ضار فعًال أو قانوً�، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملمارسته أو 

 ممارستها املشروعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن.

ها يف حال تعرُّضه شخصيًّا للتهديد وال تتضرَّر قدرة أي مدافع عن حقوق اإلنسان على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت
فحسب، بل أيًضا يف حال تعرُّض املقرَّبني منه للتهديد. وهلذا السبب، فإنَّ تعريف عبارة "الرتهيب أو األعمال االنتقامية"، 

، يشمل أيَّ فعل يُرتكب ضد أفراد أسرة مدافع عن حقوق اإلنسان أو ممثليه أو من تربطهم به )3(الوارد يف القسم الفرعي 
 صلة، أو ضد جمموعة أو مجعية أو منظمة تربطها صلة بذلك املدافع. 

. واستند ذلك القرار إىل (د))2(ي وقد قرَّر واضعو القانون النموذجي عدم تعريف املقصود أبفراد األسرة يف القسم الفرع
أنَّ تعريف هذه العبارة قد حيدُّ يف الواقع من نطاق تطبيقها. وينبغي أن يُفسَّر املقصود أبفراد األسرة أوسع تفسري ممكن، ويف 

  املعنية. سياق الثقافة السائدة والعرف املعمول به يف الدولة

وال حيدد أي صك حملي متعلق ابملدافعني عن حقوق اإلنسان هوية من ميكن اعتبارهم من "أفراد أسرة" مدافع عن حقوق 
 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:  5اإلنسان. وتنصُّ املادة 

رة املوسَّعة أو اجلماعة حسبما حترتم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األس
ينصُّ عليه العرف احمللي، أو األوصياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانوً� عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع 

 قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقية. 

ذا التعريف الواسع النطاق لألسرة أنَّ هناك جمموعة واسعة من عالقات القرابة والرتتيبات اجملتمعية اليت ينشأ يف ويبنيِّ ه
كنفها األطفال حول العامل. انظر [ابإلنكليزية] اليونيسيف، كتيب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

)Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child) (2007 التعليق على ،(



52 
 

، 1989) من قانون حمكمة الصلح يف والية فيكتور� يف أسرتاليا لسنة 2) و(1ألف ( 3. القسمان 76، صفحة 5املادة 
 . 1933من قانون األوراق املالية يف الوال�ت املتحدة لسنة  701واملادة 

ه دولة تسنُّ قانوً� يتناول االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان وينبغي أن يستند أي تعريف لعبارة "أفراد األسرة" ُتدرج
ومحايتهم إىل هذه الصكوك، وأن يكون واسع النطاق، وأال يقتصر على االعرتاف ابلصالت اليت تنشأ من عالقات الدم، 

 وإمنا أيًضا الصالت اليت تنشأ من عالقات الزواج وغريها من عالقات االرتباط. 

 )3(القسم الفرعي 

صياغة واسعة هبدف مشول عالقات العمل املتنوعة اليت قد تنشأ  (أ))3صيغ تعريف "الشريك" الوارد يف القسم الفرعي (
  بني مدافع عن حقوق اإلنسان ومن يعمل معهم من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

من قانون ميثاق والية فيكتور�  4امة" املستخدم يف القسم وتعريف "السلطة العامة" هو صيغة مبسطة من تعريف "اهليئة الع
 . 2006حلقوق اإلنسان ومسؤولياته لسنة 

إىل مزيد من التفصيل كي يتماشى مع الظروف  (هـ))3(38 القسمومن املرجَّح أن حيتاج تعريف "السلطة العامة" الوارد يف 
 اخلاصة القائمة يف أي دولة بصدد سنِّ قانون يتناول االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم.

 التطبيق غري التمييزي - 39القسم 

] أو املقيمني يف مكان يقع داخل اسم البلداإلنسان اخلاضعني لوالية [ينطبق هذا القانون على مجيع املدافعني عن حقوق 
] أو حتت سيطرته، دون متييز من أي نوع، كالتمييز على أساس نوع اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو اسم البلدإقليم [

رقي أو االجتماعي، أو اجلنسية أو العمر الدين أو املعتقد، أو اآلراء السياسية أو غريها من اآلراء، أو األصل الوطين أو الع
أو الوضع االقتصادي أو املمتلكات أو احلالة االجتماعية أو الوالدة أو اإلعاقة أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أو 

 اخلصائص اجلنسية أو أي وضع آخر.

 التعليقات

ويوفر هذا القسم محاية إضافية هتدف إىل ضمان أن يتمكَّن  .19اإلقليميةأُدرج هذا القسم عمًال ابقرتاح قُدِّم يف املشاورات 
 مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان من التمتُّع ابحلقوق وأوجه احلماية اليت يوفرها هذا القانون.

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على ما يلي:  2يف املادة  39 القسم ملا ورد يف وهناك أحكام مشاهبة

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع جبميع احلقوق واحلرِّ�ت املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أيِّ نوع، وال سيما التمييز بسبب 
اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغري سياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو  العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو

                                                 
 

القسم املشاورة اإلقليمية حول القانون النموذجي الوطين بشأن االعرتاف ابملدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم،  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، تقرير مشروع:  19
6-8-1-1. 



 

53  

أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدويل  علىالثروة، أو املولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضًال عن ذلك ال جيوز التمييُز 
للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالًّ أو موضوًعا حتت الوصاية أو غري متمتِّع ابحلكم الذايت أم 

 خاضًعا أليِّ قيد آخر على سيادته. 

) اتفاقية العمال املهاجرينملهاجرين وأفراد أسرهم () من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ا1( 1وتنصُّ املادة 
 على ما يلي: 

تنطبق هذه االتفاقية، ابستثناء ما يُنصُّ عليه خالفًا لذلك فيما بعد، على مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دون متييز 
ملعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، من أي نوع مثل التمييز بسبب اجلنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو ا

ل القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية، أو احلالة الزوجية، صأو األ
 أو املولد، أو أي حالة أخرى.

  واالجتماعية والثقافية على ما يلي:العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية ) من 2( 2وتنصُّ املادة 

تتعھد الدول األطراف في ھذا العھد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في ھذا العھد بریئة من 
أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو األصل 

  .لثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من األسبابالقومي أو االجتماعي، أو ا
ا تتضمن القائمة األكثر مشوالً  39 القسموقد اسُتخدمت الصيغة الواردة يف اتفاقية العمال املهاجرين يف  ابلنظر إىل أ�َّ

ألسس التمييز غري املسموح به. وقد ُأضيفت مسات اإلعاقة وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية واخلصائص اجلنسية إىل هذه 
، 20لقضائية الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالقائمة كي تعكس املعايري والسوابق ا

 ، على التوايل. 21ومبادئ يوجياكارات بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ابمليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

 

                                                 
 

) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنصُّ على ما يلي: "حتظر الدول األطراف أي متييز على أساس اإلعاقة 2( 5انظر على سبيل املثال املادة   20
 تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة احلماية املتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس".و 

لكل إنسان حق التمتع بكافة حقوق اإلنسان : "2مبادئ يوغياكارات بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ابمليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، املبدأ   21
 ".اجلنسي أو هوية النوعدون أي متييز بسبب التوجه 
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إضافية ممكنة بشأن الوالية املسندة إىل آلية محاية املدافعني عن حقوق أحكام  -املرفق األول 

 اإلنسان وتزويدها ابملوارد الالزمة وتنفيذها

 التعليقات

ترد يف هذا املرفق طائفة من األحكام اليت ميكن أن ُتدمج يف القانون النموذجي أو يف لوائح أو مرسوم هبدف تقدمي املزيد 
 القانون. الرابع من هذا  بتفعيل اجلزءمن اإلرشادات فيما يتعلق 

اذ تدابري محاية - 1القسم   طلب اختِّ

التقدُّم  (هـ)) (ب) إىل 2( 38ميكن ألي مدافع عن حقوق اإلنسان أو غريه من األشخاص احملدَّدين يف األقسام  )1(
] أو من خالل ابستخدام النموذج املعد لذلكشفو�ًّ بشخصه [بطلب يلتمس فيه اختاذ تدابري محاية كتابيًّا أو 

 خط ساخن للطوارئ خمصَّص لذلك الغرض ومتاح على مدار الساعة طوال أ�م األسبوع. 

ويف األحوال اليت يكون فيها التقدُّم بطلب كتايب ليس عملًيا يف ظل الظروف القائمة، ميكن ألي مدافع عن  )2(
خط الطوارئ املخصَّص طلب شفوي الختاذ تدابري محاية، سواء بشخصه أو من خالل [حقوق اإلنسان التقدُّم ب

 .]لذلك الغرض

 ] القيام مبا يلي:املوظف الذي يتلقى الطلبويتعنيَّ على [ )3(

 احلصول على التفاصيل الالزمة مللء طلب اختاذ تدابري محاية أو تدابري محاية طارئة؛  (أ)

] من تلقيه ساعات 6وإحالة سجل مكتوب ابلطلب إىل اآللية دون إبطاء ويف غضون فرتة ال تتجاوز [ (ب)
 الطلب؛ 

يب أو عمل انتقامي ضد ويف حال ظهور ما يشري إىل أنَّ هناك خطرًا وشيًكا بوقوع فعل من أفعال الرته (ج)
 املدافع املعين، جيب على املوظف أن حييل سجل الطلب إىل اآللية فورًا.

 تقييم الطلبات املقدَّمة الختاذ تدابري محاية - 2القسم 

] أسبوعني، يتعنيَّ على اآللية، يف غضون [4 القسمما مل تنطبق إجراءات اختاذ تدابري احلماية الطارئة الواردة يف  )1(
 من تلقيها الطلب القيام مبا يلي: 

إعداد حتليل شامل للمخاطر هبدف التيقُّن ممَّا إذا كان هناك خطر حقيقي بوقوع فعل من أفعال الرتهيب  (أ)
ا يف ذلك مبراعاة املنظور اجلنساين ومراعاة الوضع اخلاص للمدافعات عن حقوق أو عمل انتقامي، مب

اإلنسان واحتياجاهتنَّ من احلماية، وكذلك سائر املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرَّضني للخطر بدرجة 
 أكرب من غريهم، وعن طريق حتديد األسباب اجلذرية لالنتهاكات؛ 
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 وافقة على طلب اختاذ تدابري احلماية.وحتديد ما إذا كان ينبغي امل (ب)

]، القيام مبا أسبوعنيويف حال املوافقة على طلب اختاذ تدابري احلماية، يتعني على اآللية، يف غضون نفس الفرتة [ )2(
 يلي: 

 وضع خطة للحماية، وحتديد تدابري احلماية الالزمة وتنفيذها؛  (أ)

 بري احلماية وطريقة تنفيذها؛وحتديد اإلطار الزمين خلطة احلماية وتدا (ب)

 وحتديد املستفيد أو املستفيدين من تدابري احلماية. (ج)

وميكن أن يكون املستفيدون من تدابري احلماية مدافعني عن حقوق اإلنسان، أو من األشخاص احملددين يف  )3(
 . (هـ)) (ب) إىل 2( 38األقسام من 

 وال تُنفَّذ تدابري احلماية إال مبوافقة املستفيد أو املستفيدين. )4(

)، على أن يتضمن اإلخطار املذكور 2) أو (1وُخيطر مقدِّم الطلب كتابيًّا بقرار اآللية مبوجب القسم الفرعي ( )5(
 أسباب القرار. 

) (أ)، وكذلك خطة احلماية وتدابري 1وُيستشار مقدِّم الطلب بشأن حتليل املخاطر املضطلع به مبوجب املادة ( )6(
 ) (أ).2احلماية احملدَّدة مبوجب القسم الفرعي (

ُتطلع اآللية السلطة املسؤولة عن التحقيق يف أي  وبعد احلصول على موافقة صرحية من املستفيد أو املستفيدين، )7(
) 2( 38جرمية جنائية يُزعم ارتكاهبا ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان أو األشخاص احملدَّدين يف األقسام من 

 على حتليل املخاطر. (هـ)(ب) إىل 

 التعليقات

 من القانون املكسيكي. 27يستند هذا القسم إىل حد كبري إىل املادة 

ومن األمور األساسية يف املنظومة اليت يسعى إىل إرسائها هذا القانون النموذجي أنَّ من حق املستفيد من تدابري احلماية 
 احلصول على حتليل شامل للمخاطر ُيستشار هو أو ممثلوه بشأنه. 

 ) مبا يلي:88وأوصى تقرير املقررة اخلاصة (الفقرة 

...استشارة املدافعني عن حقوق اإلنسان طوال عملية وضع برامج احلماية أو استعراضها وينبغي أن حيدد القانون هيكل 
  سالمة أفراد أسر املدافعني وأقارهبم. ]برامج احلماية[هذه الربامج. وينبغي أيًضا أن تقيِّم 

 يكي لكونه يكفل:) ابلقانون املكس89وقد أشادت املقررة اخلاصة أيًضا (يف الفقرة 

  ... حق املستفيد يف املشاركة يف حتليل املخاطر اليت يتعرض هلا وتعريف تدابريه احلمائية.
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من القانون املكسيكي، ال جتوز معاجلة طلبات اختاذ تدابري احلماية إال إذا كانت مشفوعة مبوافقة املستفيد  25ووفًقا للمادة 
 (من تدابري احلماية امللتمس اختاذها)، إال يف احلاالت اليت تنطوي على انتقاص جسيم من قدرة املستفيد على املوافقة.

 وضع خطط احلماية وتدابري احلماية - 3القسم 

] من اتريخ بدء العمل هبذا القانون، تضع اآللية، ابلتشاور مع اجملتمع املدين، قائمة غري ستة أشهريف غضون [ )1(
حصرية بتدابري احلماية، استناًدا إىل أفضل املمارسات الدولية. وختضع هذه القائمة لالستعراض والتحديث كل 

 ] أشهر.ستة[

ذها اآللية والسلطات العامة ذات الصلة فيما خيصُّ املدافعني عن حقوق وتشمل تدابري احلماية اليت ميكن أن تنف )2(
 ما يلي: (هـ)) (ب) إىل 2( 38اإلنسان واألشخاص احملددين يف األقسام من 

 توفري أجهزة اهلاتف احملمول أو الراديو أو هواتف األقمار الصناعية أو معدات االتصاالت األخرى؛  (أ)

وتركيب الكامريات أو األقفال أو الكشافات أو غري ذلك من تدابري السالمة يف مسكن املستفيد أو يف  (ب)
 أماكن عمله؛

 وتوفري السرتات الواقية من الرصاص؛ (ج)

 لكشف عن املعادن؛ وتركيب أجهزة ا (د)

 وتوفري املركبات املصفحة؛ (هـ)

 وإنشاء اخلطوط اهلاتفية حلاالت الطوارئ؛ (و)

 وتعيني أفراد للحماية املسلَّحة أو غري املسلَّحة؛ (ز)

 وتقدمي املساعدة القانونية أو التمكني من الوصول إليها؛ (ح)

 والبنية األساسية يف الفضاء اإللكرتوين؛وتقدمي املشورة فيما يتعلق ابألمن والدعم  (ط)

 واإلدالء ابلتصرحيات العامة أو اخلاصة أو بيا�ت الدعم؛ (ي)

 وحضور احملاكمات أو اإلجراءات القانونية أو مراقبتها؛ (ك)

 وتوفري منازل آمنة؛ (ل)

 وتوفري واثئق اهلوية البديلة؛ (م)

 وتقدمي املساعدة املتعلقة ابلسفر؛ (ن)

 التوطني خارج منطقة اخلطر؛  وإعادة (س)

 واإلجالء؛  (ع)
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وتوفري الدعم النفسي، مبا يف ذلك املشورة النفسية يف حاالت الصدمات ومن أجل التعامل مع التوتر  (ف)
 وحتقيق السالمة النفسية؛

 وتقدمي املساعدة املالية أو دعم الدخل. (ص)

 عهم فيما خيصُّ إعداد خطط احلماية وتدابري احلماية وتنفيذها. وتتشاور اآللية مع املستفيد أو املستفيدين وتتفق م )3(

 التعليقات

وقد جرى  من قائمة تدابري غواتيماال، 2-4من القانون املكسيكي، والفقرة  33يستند هذا القسم إىل حد كبري إىل املادة 
 اإلقليمية ابعتبارها هتديدات مشرتكة.توسيعه ابلرجوع إىل التهديدات اليت حدَّدها املشاركون يف املشاورات 

ومن املهم الربط بني آلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والتحقيقات املضطلع هبا بشأن املخاطر اليت يتعرَّض هلا 
املدافعون عن حقوق اإلنسان. ومن شأن تزويد سلطات التحقيق املختصة بتحليل املخاطر اليت تواجه املستفيد، بعد 

ر التحقيق يف النشاط اإلجرامي املوجَّه ضد املستفيد.احلصول   على موافقة صرحية منه على ذلك، أن ييسِّ

 

 خطط احلماية وتدابري احلماية الطارئة - 4القسم 

أنَّ هناك خطرًا وشيًكا بوقوع فعل من  1 القسميف حال تبنيَّ من طلب يُلتمس فيه اختاذ تدابري محاية مبوجب  )1(
أفعال الرتهيب أو عمل انتقامي، يتعنيَّ على اآللية أن حتدد، دون أتخري ال مربر له ويف غضون فرتة ال تتجاوز 

يقيًّا وشيًكا بوقوع فعل ترهيب أو عمل انتقامي ] من استالم الطلب، ما إذا كان هناك خطرًا حقست ساعات[
 ضد املدافع املعين.

وإذا تبنيَّ وجود خطر حقيقي وشيك بوقوع فعل من أفعال الرتهيب أو عمل انتقامي، يتعنيَّ على اآللية، دون  )2(
على  ] من استالم الطلب، وضع خطة محاية طارئة،ست ساعاتأتخري ال مربر له ويف غضون فرتة ال تتجاوز [

 أن تتَّخذ اآللية ابالشرتاك مع السلطات العامة املعنية تدابري محاية طارئة مبوافقة املستفيد أو املستفيدين.

 وتشمل تدابري احلماية الطارئة ما يلي: )3(

 اإلجالء؛ (أ)

 وإعادة التوطني مؤقتًّا خارج منطقة اخلطر؛ (ب)

 وتوفري مرافقني من أفراد األمن املتخصصني؛ (ج)

 واختاذ تدابري من أجل محاية املمتلكات؛ (د)

ا الزمة حلماية املستفيد أو املستفيدين.  (هـ)  وغري ذلك من التدابري اليت ترى اآللية أ�َّ

 التعليقات
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) ابلقانون املكسيكي لكونه قد وضع "عملية استثنائية للتصدي حلاالت الطوارئ 89أشاد تقرير املقررة اخلاصة (يف الفقرة 
 ساعة".  12يف مدة تقل عن 

 .القانون املكسيكي من  32و 26ويستند هذا القسم إىل حد كبري إىل املادتني 

 إعادة التقييم وإ�اء تدابري احلماية - 5القسم 

رية، وهلا أن تقّرِر، حسب االقتضاء، االستمرار يف تنفيذ تدابري احلماية جتري اآللية إعادة تقييم للوضع بصورة دو  )1(
 املتَّخذة مبوجب هذا القانون أو تعديلها أو إ�ائها، وميكنها هلذا الغرض أن تقوم مبا يلي:

 إجراء مقابالت مع املستفيدين من تدابري احلماية؛ (أ)

 تنفيذ تدابري احلماية؛وطلب تقارير من املستفيدين بشأن كيفية  (ب)

 وطلب معلومات من املستفيدين بشأن التقدُّم احملرز يف التحقيقات واإلجراءات القانونية، إن ُوجدت؛ (ج)

والوقوف على ما إذا كانت هناك ظروفًا جديدة ميكن أن تزيد من خطر وقوع فعل من أفعال الرتهيب  (د)
 أو عمل انتقامي؛

 لوسيطة، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلسياق واألسباب اجلذرية. وإجراء حتليالت للمخاطر ا (هـ)

 وإذا كانت تدابري احلماية تشمل اإلجالء، تضع اآللية خطة عودة آمنة ابلتشاور مع املستفيد. )2(

 وإذا اقرتحت اآللية تعديل تدابري احلماية أو إ�ائها، جيب عليها القيام مبا يلي: )3(

 املستفيدين بنية اآللية فعل ذلك قبل اتريخ تنفيذه مبهلة كافية؛إخطار املستفيد أو  (أ)

 ومراعاة األصول القانونية الواجبة وإاتحة فرصة كافية للمستفيد أو املستفيدين للرد.  (ب)

 ويف حال تبنيَّ لآللية أنَّ املستفيد من تدابري احلماية قد أساء استغالهلا عن قصد وعلى حنو متكرر، جيوز لآللية )4(
 تعديل تدابري احلماية. 

وجيوز لآللية إ�اء تدابري احلماية إذا تبنيَّ هلا أنَّه مل يعد هناك خطر حقيقي بوقوع فعل من أفعال الرتهيب أو عمل  )5(
 انتقامي.

 التعليقات

 من قائمة تدابري غواتيماال. 5-2-2-3و 4-2-2-3يستند هذا القسم إىل حد كبري إىل املادتني 

 .القانون املكسيكي من  37و 36ويستند القسم أيًضا إىل املادتني 
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 مراجعة قرار اآللية - 6القسم 

احملكمة أو اهليئة القضائية من هذا القانون اللجوء إىل [ 1 القسمجيوز ملقدِّم طلب الختاذ تدابري احلماية مبوجب  )1(
 لطلب مراجعة ما يلي: ]املختصة، أو سلطة خمتصة مستقلة أخرى

 قرار اآللية بعدم املوافقة على الطلب املقدَّم الختاذ تدابري محاية؛ (أ)

 قرار اآللية بتعديل تدابري احلماية أو إ�ائها؛أو  (ب)

 أو تدابري احلماية اليت اختارهتا اآللية؛ (ج)

 ؛4 القسمإىل  2 القسمأو التقييم الذي أجرته اآللية وقرارها املتَّخذ مبوجب األقسام من  (د)

 أو تنفيذ تدابري احلماية. (هـ)

 تبليغ املستفيد بقرار اآللية.] من ثالثني يوًماوتُقدَّم طلبات املراجعة مبوجب هذا القسم يف غضون فرتة ال تتجاوز [ )2(

وبصرف النظر عن قرار اآللية بعدم املوافقة على اختاذ تدابري محاية أو بسحبها، حيقُّ للمدافع املعين واألشخاص  )3(
إىل (هـ) التقدُّم بطلب جديد الختاذ تدابري محاية يف حال ظهور حقائق  (ب))2(38 القسماحملددين يف األقسام 

 جديدة. 

)، فحيثما ترى [احملكمة أو اهليئة القضائية املختصة أو السلطة املختصة املستقلة 1وفيما يتعلق ابلقسم الفرعي ( )4(
 تنفيًذا سيًئا أو غري ُمرٍض، جيوز هلا أيًضا القيام مبا يلي:األخرى] أنَّ تدابري احلماية نـُفِّذت 

 ]؛إجراءات أتديبيةاستهالل [ (أ)

 وفرض [غرامة تصل قيمتها إىل ...]. (ب)

 

 التعليقات

) ابلقانون املكسيكي لكونه قد وضع إجراءات تنظِّم تقدمي الشكاوى وهتدف 89أشادت املقررة اخلاصة يف تقريرها (الفقرة 
 ضمان معاقبة املوظفني العموميني الذين ال ينفذون التدابري اليت أتمر هبا اآللية.إىل 

 ويستند هذا القسم إىل حد كبري إىل الفصل احلادي عشر من القانون املكسيكي.

 من قانون هندوراس. 55و 54وميكن أيًضا استخالص بعض اإلرشادات من املادتني 
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 والوقايةتدابري التعزيز  - 7القسم 

تعمل اآللية من أجل تعزيز االعرتاف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ودعمه، ومنع وقوع أفعال الرتهيب  )1(
 واألعمال االنتقامية.

 ، يتعني على اآللية أن تقوم مبا يلي:)1(وحتقيًقا للهدف املنصوص عليه يف القسم الفرعي  )2(

اإلدالء ببيا�ت عامة وإذكاء الوعي العام، وال سيما عن طريق توفري املعلومات والتثقيف، واستغالل  (أ)
الذي ينهض به املدافعون عن حقوق  مجيع وسائل اإلعالم والصحافة يف الرتويج للعمل اهلام واملشروع

 اإلنسان؛ 

 واقرتاح تدابري وقائية؛ )(ب

واالضطالع ابلرصد على املستوى الوطين ألفعال الرتهيب واألعمال االنتقامية هبدف مجع وتنظيم  (ج)
 البيا�ت املتعلقة هبذه التهديدات وإصدار تقارير تتناول ما تتوصل إليه من نتائج؛ 

 االعتداء على املدافعني عن حقوق اإلنسان؛  وحتديد أمناط (د)

واإلدالء ببيا�ت عامة والعمل بوسائل أخرى من أجل مكافحة أفعال التمييز أو الوصم أو التشهري  (هـ)
ابملدافعني عن حقوق اإلنسان وجمموعات املدافعني عن حقوق اإلنسان واألشخاص احملددين يف األقسام 

 ؛(هـ)) (ب) إىل 2( 38من 

 وتقييم مدى فعالية التدابري الوقائية وتدابري احلماية وتدابري احلماية الطارئة اليت جرى تنفيذها. (و)

تصميم نظم لإلنذار املبكر ووضع خطط  (ب))2(وتشمل التدابري الوقائية املنصوص عليها يف القسم الفرعي  )3(
 للطوارئ هبدف جتنُّب وقوع أفعال ترهيب أو أعمال انتقامية. 

 التعليقات

من املهم لآللية أن تقرتح تدابري رامية إىل تعزيز االعرتاف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وكذلك تدابري وقاية، وأن 
تضطلع ابستمرار ابلرصد الوطين للمخاطر اليت هتدد حياة املدافعني عن حقوق اإلنسان وسالمتهم اجلسدية وأمنهم وحريتهم، 

ريطة توضح املخاطر اليت يتعرَّض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان، وتقييم فعالية تدابري بغية حتديد أمناط العدوان، ورسم خ
 الوقاية وتدابري احلماية وتدابري احلماية الطارئة اليت نُفذت ابلفعل. 

نب املادة ويسرتشد هذا القسم ابملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية، وال سيما فيما خيصُّ ز�دة وعي اجلمهور، إىل جا
 .والفصل الثامن من القانون املكسيكي 23
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 أحكام إضافية ممكنة لضمان التوافق بني القوانني األخرى والقانون النموذجي -املرفق الثاين 

 التعليقات

ابإلضافة إىل سن قانون مكرَّس حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، يتعني على الدول استعراض وتعديل القوانني اليت 
 تقيد أو جتّرِم ما يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان من أنشطة وأعمال مهمة. 

ي إىل حتديد مدى توافق التشريعات األخرى واستناًدا إىل تشريعات قائمة يف جمال حقوق اإلنسان، يضع هذا املرفق آلية ترم
مع احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثاين من القانون، وكذلك إىل تفسري األحكام التشريعية األخرى على حنو يتوافق مع 

 هذا القانون.

لتشريع أو عمليات وقد ال تكون هذه األحكام ضرورية أو مالئمة يف الوال�ت القضائية اليت توجد لديها إجراءات سابقة ل
تشريعية شاملة وفعَّالة ميكن عن طريقها حتديد أوجه التعارض بني القانون احمللي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن مثَّ 

 تالفيها. 

 تفضيل التفسري املتَّسق مع هذا القانون - 1القسم 

من هذا القانون حيثما  اجلزء الثاينتُفسَّر األحكام التشريعية وُتطبَّق على حنو يتوافق مع احلقوق املنصوص عليها يف  )1(
 من تلك األحكام. يكون ذلك ممكًنا دون التعارض مع الغرض

 وينطبق هذا القسم على األحكام التشريعية بصرف النظر عن اتريخ سنِّها. )2(

 التعليقات

من قانون حقوق اإلنسان  3يستند هذا القسم إىل األحكام التفسريية للقوانني احمللية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك القسم 
 ) من دستور جنوب أفريقيا.2( 39، واملادة 1998يف اململكة املتحدة لعام 

ح القسم الفرعي  أنَّ األحكام التشريعية اليت ُسنَّت قبل القانون تُفسَّر أيًضا وفًقا للقاعدة املنصوص عليها يف  )2(ويوضِّ
 .)1(القسم الفرعي 

 إعالن عدم التوافق - 2القسم 

كان ميكن تفسري حكم تشريعي وتطبيقه على حنو   يف سياق أي دعوى قضائية تنظر فيها احملكمة أو اهليئة القضائية فيما إذا
أبنَّ هذا احلكم  أو اهليئة القضائية من هذا القانون، إذا اقتنعت احملكمة اجلزء الثاينيتوافق مع احلقوق املنصوص عليها يف 

التشريعي ال يتوافق مع واحد أو أكثر من تلك احلقوق، جيوز للمحكمة أو اهليئة القضائية أن تصدر إعالً� بعدم التوافق، 
  أو غري ذلك من األوامر، مبا يف ذلك البطالن، عند االقتضاء ويف حدود سلطة احملكمة.

 التعليقات
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 . 1998من قانون اململكة املتحدة حلقوق اإلنسان لعام  4يستند هذا القسم إىل القسم 

 ، يف ضوء اإلطار الدستوري يف الدولة املعنية. 3 القسموينبغي النظر يف مسألة مدى انطباق هذا احلكم، جنًبا إىل جنب مع 

 أثر إعالن عدم التوافق - 3القسم 

 :2 القسمفيما يتعلق إبعالن عدم التوافق مبوجب  )1(

 ال يؤثر إعالن عدم التوافق على صحة احلكم التشريعي املعين أو استمرار العمل به أو إنفاذه؛  (أ)

 وال يكون إعالن عدم التوافق ملزًما لألطراف يف الدعاوي القضائية اليت يصدر يف سياقها. (ب)

الوزير املسؤول ، يقدم [2 القسمإعالن عدم التوافق مبوجب ] من صدور يوًما 120ويف غضون فرتة ال تتجاوز [ )2(
 ]:السلطة املختصة] تقريرًا إىل [عن تنفيذ احلكم التشريعي الذي صدر بشأنه اإلعالن

 ] بصدور إعالن عدم التوافق؛ السلطة املختصةُخيطر فيه [ (أ)

 ويعرض ردَّ احلكومة على إعالن عدم التوافق. (ب)

 التعليقات

 .2 القسميبنيِّ هذا القسم اآلاثر املرتتبة على صدور إعالن عدم التوافق مبوجب 

 .1998) من قانون اململكة املتحدة حلقوق اإلنسان لعام 6( 4) إىل القسم 1ويستند القسم الفرعي (

 . 1993ك من القانون النيوزيلندي حلقوق اإلنسان لعام -92) إىل القسم 2ويستند القسم الفرعي (

تقاليد اهليمنة  إىل حد كبري من نُظم القانون العام املعمول هبا يف إطار 3 القسمويف حني اسُتمدت األحكام الواردة يف 
الربملانية على منط وستمنسرت، ال يلزم أن يكون الربملان هو السلطة املختصة اليت يقدِّم هلا الوزير تقريره بشأن إعالن عدم 

   التوافق، ما دامت تلك السلطة املختصة قادرة على مساءلة الوزير مبوجب النظام السياسي القائم.

 بيان التوافق - 4القسم 

تتخذ ما يلزم من أجل إعداد بيان للتوافق فيما يتعلق هبذا  على أي سلطة خمتصة تقرتح سنَّ حكم تشريعي أن )1(
 احلكم التشريعي املقرتح.

أو أي عضو آخر ينوب عنه، أن يتخذ ما يلزم ، ]مشروًعا تشريعيًّا] الذي يقدِّم [السلطة التشريعيةوعلى عضو [ )2(
] عند تقدمي السلطة التشريعية/املختصةعلى [ )1(أُعدَّ مبوجب القسم الفرعي من أجل عرض بيان التوافق الذي 

 ]. املشروع التشريعي[
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] أن تتخذ ما يلزم من أجل نشر بيان التوافق الذي أُعدَّ مبوجب القسم السلطة التشريعيةوعلى السلطة خمتصة أو [ )3(
ي املقرتح، وأن متنح على اجلمهور قبل مثانية وعشرين يوًما على األقل من اتريخ سن احلكم التشريع )1(الفرعي 

 اجلمهور خالل تلك الفرتة فرصة التعليق عليه. 

 ما يلي: )1(وجيب أن يبنيِّ بيان التوافق املطلوب مبوجب الفقرة الفرعية  )4(

املشروع ] أو السلطة املختصة، حبسب احلال، يرى أنَّ أي جزء من [السلطة التشريعيةإذا كان عضو [ما  (أ)
 اجلزء الثاين] يتعارض مع احلقوق املنصوص عليها يف التشريعي أو احلكم التشريعي املقرتح، حسب احلال

 من هذا القانون؛

 وإذا كان يرى أنَّ هناك تعارًضا، طبيعة هذا التعارض ونطاقه.  (ب)

 التعليقات

من هذا القانون  اجلزء الثاينيهدف هذا القسم إىل توجيه انتباه السلطة التشريعية واجلمهور إىل أوجه التعارض احملتملة بني 
سنها. ويستند هذا القسم إىل األحكام القائمة يف صكوك حقوق اإلنسان الوطنية، مثل واألحكام التشريعية املقرتحة قبل 

 .1990من قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام  6القسم 

وقد ال تكون هذه األحكام ضرورية أو مالئمة يف الوال�ت القضائية اليت توجد لديها إجراءات سابقة للتشريع أو عمليات 
عَّالة ميكن عن طريقها حتديد أوجه التعارض بني القانون احمللي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن مثَّ تشريعية شاملة وف

 تالفيها. 

 استعراض التوافق التشريعي - 5القسم 

] أن يتخذ ما يلزم الستعراض التوافق التشريعي وزير العدل / النائب العام / الوزير اآلخر املعين أو املسؤولعلى [ )1(
بني مجيع األحكام التشريعية القائمة وهذا القانون. وعليه أيًضا أن يتخذ ما يلزم لعرض تقرير بشأن ذلك 
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] من اتريخ بدء ثالث سنوات] يف غضون فرتة ال تتجاوز [اهليئة التشريعية/ السلطة املختصةاالستعراض على [
 ن. العمل هبذا القانو 

) النظر يف التعديالت أو التنقيحات 1وجيب أن تتضمَّن عملية االستعراض املضطلع هبا مبوجب القسم الفرعي ( )2(
 أو اإللغاءات اليت ستكون مطلوبة لضمان التوافق بني األحكام التشريعية القائمة وهذا القانون. 

 التعليقات

التشريعية أو السلطة املعنية األخرى إىل أوجه التعارض القائمة مع هذا القانون، يهدف هذا القسم إىل جذب انتباه السلطة 
بغية إاتحة الفرصة لتعديل األحكام التشريعية املتعارضة معه أو إلغائها، بغية ضمان أن يتمتَّع هذا القانون بكامل القوة 

روري نظرًا لوجود جمموعة من القوانني واألحكام واألثر. وقد اعترب واضعو القانون النموذجي أنَّ إدراج حكم كهذا أمر ض
 واللوائح اليت ميكن أن ينطوي تفعيلها وإنفاذها على تعارض مع هذا القانون أو تقويض الغرض منه أو مقصده أو فعاليته.

وقد ال تكون هذه األحكام ضرورية أو مالئمة يف الوال�ت القضائية اليت توجد لديها إجراءات سابقة للتشريع أو عمليات 
تشريعية شاملة وفعَّالة ميكن عن طريقها حتديد أوجه التعارض بني القانون احمللي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن مثَّ 

 تالفيها. 
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 وك احمللية القائمة املتعلقة ابملدافعني عن حقوق اإلنسان تذييل: قائمة ابلصك

 الكامل العنوان املختصر العنوان

 االقرتاح البلجيكي 

 

Proposition de Résolution Relative á la Protection des 
Défenseurs des Droits Humains (2012) 

 مشروع القانون الربازيلي* 

 

Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos 
Humanos da Secretaria de Direitos da Presidência da 
República 

 القانون الربازيلي 

 

Decreto Nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007. Política 
Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos 
Humanos 

 مشروع قانون بوركينا فاسو 

 

Avant-Projet de Loi Portant Protection des Défenseurs 
des Droits Humains au Burkina Faso (2012) 

 القانون الكولوميب* 

 

Decreto 4065 (2011): Creación de la Unidad Nacional 
de Protección 

 مشروع القانون الكونغويل 

 

Avant-projet de loi sur la protection des défenseurs 
des droits humains (2008) 

 املرسوم الوزاري الكونغويل 

 

Arrêté ministériel numéro 219/CAB/MIN/J&DH/2011 
du 13 juin 2011 portant création, organisation et 
fonctionnement d'une cellule de protection des 
défenseurs des droits de l'Homme 

 Acuerdo sobre la Creación de un órgano de Análisis اتفاق غواتيماال* 
(2008) 

 قائمة تدابري غواتيماال 

 

Catálogo de Medidas para la Prevención de los 
Abusos de Derechos Humanos y Protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos y otro Grupos 
particularmente Vulnerables (2008) 

 سياسة غواتيماال* 

 

Política Nacional de Prevención y Protección para los 
Defensores de los Derechos Humanos y Otros Grupos 
Vulnerables (2009) 

 Ley de Protección para las y los Defensores de los قانون هندوراس 
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.044-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.044-2007?OpenDocument
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 Sociales y Operadores de Justicia (2015) 

 مشروع القانون اإلندونيسي 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak 

2014-Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 

 القانون اإليفواري 

 

Loi no. 2014-388 de 20 Juin 2014 Portant Promotion 
et Protection des Défenseurs des Droits de l´Homme 

 القانون املكسيكي 

 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas (2012) 

 الالئحة املكسيكية 

 

Reglamento de la Ley Para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
(2012) 

 ) 2009بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ( 2066مشروع القانون  مشروع القانون النيبايل* 

 مشروع القانون الفلبيين 

 

قانون حيدد حقوقًا معيَّنة للمدافعني عن حقوق اإلنسان ويفرض عقوابت 
على انتهاكها تنفيًذا إلعالن األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد 
واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر�ت 

، املعروف ابسم إعالن األمم 1998ام األساسية املعرتف هبا عامليًّا لع
 ). 2011املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان (

 

 
 * واثئق أعدهتا منظمات غري حكومية

 



www.facebook.com/ISHRGlobal

www.twitter.com/ISHRGlobal
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	(8) وينبغي أن تشتمل الآلية أو البرنامج على تدابير حماية محدَّدة، وليست عمومية، تتصدى لمستوى الخطر وطبيعته، وتراعي عناصر مثل نوع الجنس والهوية الجنسانية والميل الجنسي والأصل العرقي والعمر والاعتبارات الصحية والأسرية والموقع الجغرافي والسياقات الاجتماعي...
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	وقد وُضعت هذه المبادئ الأساسية الدُنيا بمراعاة جملة أمور منها التعليق على الإعلان، وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في آذار/مارس 2016 (الوثيقة A/HRC/31/55)، واستعراض للأحكام القانونية وكيفية عمل آليات الحماية في البراز...
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	القسم 34 - إنشاء آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

	(1) تتعهَّد [السلطة المختصة] آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تسمِّي هذا الآلية أو تنشئها، لتتولى المسؤولية عن تنسيق الجهود الرامية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان داخل [السلطة المختصة]. وتؤدي الآلية مهامها بالتشاور والتعاون الوثيق [مع ال...
	(2) وتضطلع الآلية بالمهام التالية:
	(أ) منع وقوع أفعال الترهيب أو الأعمال الانتقامية؛
	(ب) وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الترهيب أو الأعمال الانتقامية؛
	(ج) والمساعدة في ضمان التحقيق والمساءلة بشأن أفعال الترهيب أو الأعمال الانتقامية؛
	(د) وتيسير وتعزيز التنسيق فيما بين الوكالات والإدارات بهدف منع وقوع أفعال الترهيب أو الأعمال الانتقامية والحماية ضدها والتحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها؛
	(هـ) وتعزيز ما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان من أدوار ووظائف وأنشطة وأعمال مشروعة ومهمة، والمجاهرة علنًا بذلك.


	(3) وفيما يتعلق بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القسم الفرعي (2)، يمكن للآلية أن تضطلع بما يلي:
	(أ) رصد حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في [اسم البلد] والاستجابة لها، بما في ذلك المخاطر التي تهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان، والعقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تعوق تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعملهم؛
	(ب) والتشاور والعمل عن كثب وبأسلوب تعاوني مع المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يخصُّ تنفيذ هذا القانون؛
	(ج) وتنسيق تنفيذ هذا القانون، بما في ذلك عن طريق استحداث البروتوكولات وإعداد المبادئ التوجيهية اللازمة لهذا الغرض، في غضون فترة لا تتجاوز [180 يومًا] من بدء نفاذ هذا القانون؛
	(د) وإجراء تقييمات للمخاطر أو نقاط الضعف أو الصراعات على الصعيد [الوطني أو الإقليمي أو المحلي]، بهدف تحديد الاحتياجات المحدَّدة اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إجراء تقييمات على أساس نوع الجنس وتقييمات للمخاطر الجماعية؛
	(هـ) ومد يد العون والمساعدة والإرشاد للتحقيقات المعنية بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القسم 28؛
	(و) ورصد التشريعات القائمة والتي يجري العمل على صياغتها، وإطلاع [السلطة المختصة] على التأثير الفعلي أو المحتمل للتشريعات على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنشطتهم وعملهم، واقتراح التعديلات التشريعية عند الاقتضاء؛
	(ز) وتقديم المشورة في جميع مجالات عمل الحكومة بشأن تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها بهدف ضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذا القانون وحمايتها؛
	(ح) والاضطلاع بالرصد وإعداد التقارير السنوية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في [اسم البلد]، وتقديم التوصيات إلى السلطات المعنية بشأن التدابير الواجب اتخاذها من أجل تهيئة بيئة آمنة ومواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والتخفيف من حدَّة المخاطر ...
	(ط) واقتراح وتنفيذ التدابير الوقائية وتدابير الحماية، أو ضمان تنفيذ تلك التدابير، بهدف حماية حياة المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم وحريتهم وأمنهم وعملهم، مع إيلاء اهتمام خاص لأوضاع المدافعات عن حقوق الإنسان واحتياجاتهنَّ من الحماية، وكذلك سائر المدا...
	(ي) وتقديم المشورة إلى [السلطة المختصة] بشأن المواصفات المطلوبة في جميع الموظفين وأفراد الأمن الذين يتحملون مسؤولية تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإجراءات اختيار أولئك الموظفين وأجورهم وتدريبهم؛
	(ك) وتلقي وتقييم الطلبات التي تلتمس تنفيذ تدابير الحماية، بما في ذلك تدابير الحماية الطارئة، وتنفيذ تدابير الحماية المناسبة بالتنسيق مع السلطات المعنية الأخرى؛
	(ل) ونشر المعلومات بشأن برامج الحماية المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وكيفية الاستفادة منها، وحول العمل الذي تقوم به الآلية، مع ضمان الشفافية فيما يتعلَّق بتخصيص الموارد؛
	(م) ونشر المعلومات على السلطات والجمهور بشأن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا، وما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان من أدوار وو...
	(ن) وإعداد وتقديم التقارير والمراسلات بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في [اسم البلد] إلى الهيئات والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

	(4) وتحترم الآلية وتحافظ على سرية البيانات الشخصية المجموعة عن المدافعين عن حقوق الإنسان والبيانات المُشار إليها في الأقسام من 38 (2) (ب) إلى (هـ). وتعمل الآلية، بالتعاون مع خبراء مستقلين وبالتشاور مع المجتمع المدني، على وضع سياسات بشأن إدارة المعلوما...
	(5) وتجري الآلية، بالتعاون مع خبراء مستقلين وبالتشاور مع المجتمع المدني، استعراضات دورية لتنفيذ هذا القانون وفعالية أداء الآلية. ويُجرى الاستعراض الأول في غضون [18 شهرًا] من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
	التعليقات
	قانون هندوراس
	القسم 35 - التشاور مع المجتمع المدني
	القسم 36 - الموارد

	في تقرير المقررة الخاصة (الفقرة 131)، أوصت المقررة الخاصة بالتأكُّد من أنَّ لدى المؤسسات الوطنية المنشأة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان "الموارد الكافية لتتمكَّن من العمل بشكل مستقل ولكي تتمتع بالمصداقية والفعالية"، وبتوفير "الموارد المادية اللازمة ...
	وفي قرار مجلس حقوق الإنسان 22/6، أُهيب بالدول أن "تكفل عدم فرض قيود بشكل تمييزي على مصادر التمويل المحتملة التي تهدف إلى دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وفقًا للإعلان، غير تلك القيود التي تفرض عادة على أي نشاط آخر لا علاقة له بحقوق الإنسان داخل البل...
	ويستند هذا القسم إلى المصادر التالية: (أ) المادتان 48 و49 من القانون المكسيكي، (ب) والمادة 16 من مشروع القانون النيبالي، (ج) والمادة 66 من قانون هندوراس وتحليل اشترك في إجرائه مركز العدالة والقانون الدولي ومنظمة الحماية الدولية.16F
	القسم 37 - التدريب والفرز

	يدعو قرار مجلس حقوق الإنسان 13/13 الدول إلى القيام بما يلي:
	...أن تُخصِّص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الحماية اللازمة، بما في ذلك توفير تدريب محدد للأشخاص المشاركين في التنفيذ.17F
	...أن تُخصِّص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الحماية اللازمة، بما في ذلك توفير تدريب محدد للأشخاص المشاركين في التنفيذ.17F
	...أن تُخصِّص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الحماية اللازمة، بما في ذلك توفير تدريب محدد للأشخاص المشاركين في التنفيذ.17F
	وأوصى تقرير المقررة الخاصة (الفقرة 88) بما يلي:
	...ينبغي أن يتلقى الموظفون الأمنيون والموظفون المكلَّفون بإنفاذ القانون المشاركون في برامج الحماية تدريبًا محددًا بشأن حقوق الإنسان والقضايا الجنسانية. ولا ينبغي إسناد الحماية البدنية للمدافعين إلى أطراف ثالثة ما لم تتلق هذه الأطراف تدريبًا محدَّدًا.
	وبدلًا من تحديد برامج التدريب التي ينبغي أن توفرها الدول بموجب هذا القسم، فضَّل واضعو القانون النموذجي ترك هذه المسألة للسلطة التقديرية للدول كي تصمم برامجها التدريبية الخاصة لأغراض القانون النموذجي، مع مراعاة تقييمات المخاطر بشأن الأوضاع الخاصة للمدا...
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