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مالحظات بشأن الرتجمة

تقديم القانون النموذجي والغرض منه

هذا القانون النموذجي متاح يف الوقت الراهن بثالث لغات (اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية) .وتر ِّحب الخدمة الدولية
لحقوق اإلنسان برتجمة هذه الوثيقة إىل لغات أخرى .ومع ذلك ،وبهدف ضامن سالمة املعلومات الواردة يف هذه
الوثيقة وكون هذه املعلومات ذات صلة باملوضوع ،يُرجى منكم االتصال بنا مق َّد ًما يف حال كنتم تخططون لرتجمة هذه
الوثيقة أو املساهمة يف ترجمتها.

يخص
يهدف هذا القانون النموذجي إىل إرشاد الدول وغريها من الجهات الفاعلة ومساعدتها من أجل ضامن التنفيذ الكامل والفعال عىل الصعيد الوطني فيام ُّ
«اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامل ًّيا» (إعالن األمم املتحدة).
ويُع ُّد االعرتاف القانوين باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم أم ًرا 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.

نُرشت هذه النسخة يف كانون الثاين/يناير .2017
ويُرجى منكم زيارة املوقع اإللكرتوين  www.ishr.chلالطالع عىل أيَّة تحديثات.

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
مجد ًدا إعالن األمم املتحدة ،واستعراض وتعديل قوانينها التي تقيِّد عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان أو ِ
تصمه أو تج ِّرمه.
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 تحدي ًدا 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 كلٍ من الدول واملدافعني عن حقوق اإلنسان بأداة لقياس وتقييم نطاق وفعالية القوانني والسياسات القامئة.

تقديم القانون وأغراضه

تقديم القانون وأغراضه

12

مالحظات بشأن الرتجمة

تقديم القانون النموذجي والغرض منه

هذا القانون النموذجي متاح يف الوقت الراهن بثالث لغات (اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية) .وتر ِّحب الخدمة الدولية
لحقوق اإلنسان برتجمة هذه الوثيقة إىل لغات أخرى .ومع ذلك ،وبهدف ضامن سالمة املعلومات الواردة يف هذه
الوثيقة وكون هذه املعلومات ذات صلة باملوضوع ،يُرجى منكم االتصال بنا مق َّد ًما يف حال كنتم تخططون لرتجمة هذه
الوثيقة أو املساهمة يف ترجمتها.

يخص
يهدف هذا القانون النموذجي إىل إرشاد الدول وغريها من الجهات الفاعلة ومساعدتها من أجل ضامن التنفيذ الكامل والفعال عىل الصعيد الوطني فيام ُّ
«اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامل ًّيا» (إعالن األمم املتحدة).
ويُع ُّد االعرتاف القانوين باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم أم ًرا 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.

نُرشت هذه النسخة يف كانون الثاين/يناير .2017
ويُرجى منكم زيارة املوقع اإللكرتوين  www.ishr.chلالطالع عىل أيَّة تحديثات.

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
مجد ًدا إعالن األمم املتحدة ،واستعراض وتعديل قوانينها التي تقيِّد عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان أو ِ
تصمه أو تج ِّرمه.
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 تحدي ًدا 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 كلٍ من الدول واملدافعني عن حقوق اإلنسان بأداة لقياس وتقييم نطاق وفعالية القوانني والسياسات القامئة.

تقديم القانون وأغراضه

تقديم القانون وأغراضه

12

عملية إعداد القانون النموذجي

اإلطار العام لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان

يحظى هذا القانون النموذجي بتأييد  28خب ًريا رفيع املستوى .وقد أع َّدت هذا القانون النموذجي الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان عىل مدى ثالثة أعوام ،مستعينة
يف ذلك باملدخالت الرئيسية التالية:

مخصص لالعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم باالستناد إىل هذا القانون النموذجي ،وإن كان يُع ُّد مك ِّونًا رضوريًّا من
ينبغي التسليم بأ َّن وضع قانون َّ
مك ِّونات اإلطار الالزم لتوفري بيئة آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،فإ َّن ذلك ال يعني أنَّه يف ح ِّد ذاته يغني عن سائر مك ِّونات هذا اإلطار .ويف حني أيَّد
مخصصة لحاميتهم ،فقد أبرزوا أيضً ا الحاجة إىل استعراض وتعديل
املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين استُشريوا بشأن هذا القانون النموذجي فكرة صياغة قوانني َّ
أي قوانني أو سياسات تقيد عملهم .وباإلضافة إىل ذلك ،ويف حني اعترب املدافعون عن حقوق اإلنسان أثناء املشاورات أن وجود قانون لحاميتهم يُع ُّد أم ًرا أساس ًّيا،
فقد ش َّددوا عىل أنَّه إذا كان من املتوخى لهذا القانون أن ينجح يف توفري بيئة آمنة وداعمة لعملهم ،فال بد من أن يُستكمل ويُع َّزز بطائفة أخرى من التدابري .وقد
ُ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 Sekaggyaالصادر يف كانون األول/ديسمرب  ،5 2013وتشمل هذه العنارص ما ييل:

• بحوث قانونية مقارنة أُجريت بهدف الوقوف عىل املامرسات ،الجيدة منها والتقييدية عىل السواء ،املتَّبعة بشأن االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان
1
وحاميتهم فيام يقرب من  40والية قضائية وطنية من مختلف املناطق؛
• ومشاورات مبارشة مع أكرث من  500من املدافعني عن حقوق اإلنسان فيام يزيد عىل  110دولة من مختلف املناطق واملناطق الفرعية والتقاليد القانونية؛
• ونتائج عمل بعثة للرصد وعملية استعراض مقا َرن للمؤلفات املوجودة يف هذا الشأن؛

2

3

• ومشاركات واسعة النطاق من خرباء وقانونيني رفيعي املستوى يف مجال حقوق اإلنسان بشأن صياغة القانون النموذجي ،مبا يف ذلك اجتامع استم َّر مل َّدة يومني
4
من أجل وضع اللمسات األخرية عىل مس َّودة القانون.
كام أُع َّد هذا القانون النموذجي باالستعانة مبساعدات كبرية ق َّدمها مكتب ’فريشفيلدز بروكهاوس ديرنجر‘ ( ،)Freshfields Bruckhaus Deringerسواء يف شكل خرباء أو
يف شكل مساعدة مجانية.

• 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؛

كيفية استخدام هذا القانون النموذجي

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

رشعني واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل صياغة قانون يتناول االعرتاف
تهدف التعليقات عىل هذا القانون النموذجي إىل أن تكون مبثابة دليل ملساعدة امل ِّ
باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم .وال يُقصد بهذه التعليقات أن تشكِّل جز ًءا من أي قانون من هذا القبيل.

• واحرتام الجهات الفاعلة غري الحكومية لعمل املدافعني ودعمها لهم؛

ويُقصد من هذا القانون النموذجي أن تستخدمه طائفة من الجهات الفاعلة مبجموعة من الطرق ،عىل النحو التايل:
رشعون ومقررو السياسات  -كمصدر للمساعدة التقنية يُسرتشد به يف صياغة قانون وطني يتناول االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم ،أو يف
• امل ِّ
استعراض نطاق وفعالية القوانني القامئة يف هذا الصدد؛

• والوصول اآلمن واملفتوح إىل هيئات األمم املتحدة والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان؛
• ومجتمع للمدافعني عن حقوق اإلنسان يتسم بالقوة والدينامية والتنوع.

• املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين  -بهدف توجيه وإرشاد عملية إعداد مقرتحات لصياغة قانون وطني
يتناول االع رتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم ،وكقامئة مرجعية وأداة للمساءلة بغرض املساهمة يف صياغة واستع راض القوانني والسياسات
من هذا القبيل.
شامل قدر اإلمكان ،مع التسليم بأنَّه سيحتاج إىل قدر من التكييف يك يتامىش مع السياقات الوطنية ،وإىل أُطُر قانونية
ويهدف هذا القانون النموذجي إىل أن يكون ً
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.
استشد يف صياغتها مبامرسات جيدة ،يتجاوز نطاقها حدود االلتزامات أو املعايري املنصوص عليها
وهناك مجموعة من األحكام التي أُدرجت يف القانون النموذجي أو ُ
يف إعالن األمم املتحدة أو غريه من الصكوك الدولية.
وميكن اعتامد هذا القانون النموذجي مبجموعة من الطرق ،تب ًعا 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
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين .وال بد أيضاً من مراعاة املنظور الجنساين ،والتعامل بحساسية مع األوضاع املح َّددة واالحتياجات الخاصة باملدافعات عن حقوق
اإلنسان وغريه َّن من املجموعات أو الفئات األخرى املع َّرضة للخطر من املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ومن الرضوري أيضً ا أن يحظى أي قانون بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بدعم سيايس رفيع املستوى ،وأن يقرتن اعتامده بإتاحة املوارد الكافية لتنفيذه
وفعال.
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عملية إعداد القانون النموذجي

اإلطار العام لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان

يحظى هذا القانون النموذجي بتأييد  28خب ًريا رفيع املستوى .وقد أع َّدت هذا القانون النموذجي الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان عىل مدى ثالثة أعوام ،مستعينة
يف ذلك باملدخالت الرئيسية التالية:

مخصص لالعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم باالستناد إىل هذا القانون النموذجي ،وإن كان يُع ُّد مك ِّونًا رضوريًّا من
ينبغي التسليم بأ َّن وضع قانون َّ
مك ِّونات اإلطار الالزم لتوفري بيئة آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،فإ َّن ذلك ال يعني أنَّه يف ح ِّد ذاته يغني عن سائر مك ِّونات هذا اإلطار .ويف حني أيَّد
مخصصة لحاميتهم ،فقد أبرزوا أيضً ا الحاجة إىل استعراض وتعديل
املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين استُشريوا بشأن هذا القانون النموذجي فكرة صياغة قوانني َّ
أي قوانني أو سياسات تقيد عملهم .وباإلضافة إىل ذلك ،ويف حني اعترب املدافعون عن حقوق اإلنسان أثناء املشاورات أن وجود قانون لحاميتهم يُع ُّد أم ًرا أساس ًّيا،
فقد ش َّددوا عىل أنَّه إذا كان من املتوخى لهذا القانون أن ينجح يف توفري بيئة آمنة وداعمة لعملهم ،فال بد من أن يُستكمل ويُع َّزز بطائفة أخرى من التدابري .وقد
ُ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 Sekaggyaالصادر يف كانون األول/ديسمرب  ،5 2013وتشمل هذه العنارص ما ييل:

• بحوث قانونية مقارنة أُجريت بهدف الوقوف عىل املامرسات ،الجيدة منها والتقييدية عىل السواء ،املتَّبعة بشأن االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان
1
وحاميتهم فيام يقرب من  40والية قضائية وطنية من مختلف املناطق؛
• ومشاورات مبارشة مع أكرث من  500من املدافعني عن حقوق اإلنسان فيام يزيد عىل  110دولة من مختلف املناطق واملناطق الفرعية والتقاليد القانونية؛
• ونتائج عمل بعثة للرصد وعملية استعراض مقا َرن للمؤلفات املوجودة يف هذا الشأن؛

2

3

• ومشاركات واسعة النطاق من خرباء وقانونيني رفيعي املستوى يف مجال حقوق اإلنسان بشأن صياغة القانون النموذجي ،مبا يف ذلك اجتامع استم َّر مل َّدة يومني
4
من أجل وضع اللمسات األخرية عىل مس َّودة القانون.
كام أُع َّد هذا القانون النموذجي باالستعانة مبساعدات كبرية ق َّدمها مكتب ’فريشفيلدز بروكهاوس ديرنجر‘ ( ،)Freshfields Bruckhaus Deringerسواء يف شكل خرباء أو
يف شكل مساعدة مجانية.

• 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؛

كيفية استخدام هذا القانون النموذجي

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

رشعني واملدافعني عن حقوق اإلنسان عىل صياغة قانون يتناول االعرتاف
تهدف التعليقات عىل هذا القانون النموذجي إىل أن تكون مبثابة دليل ملساعدة امل ِّ
باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم .وال يُقصد بهذه التعليقات أن تشكِّل جز ًءا من أي قانون من هذا القبيل.

• واحرتام الجهات الفاعلة غري الحكومية لعمل املدافعني ودعمها لهم؛

ويُقصد من هذا القانون النموذجي أن تستخدمه طائفة من الجهات الفاعلة مبجموعة من الطرق ،عىل النحو التايل:
رشعون ومقررو السياسات  -كمصدر للمساعدة التقنية يُسرتشد به يف صياغة قانون وطني يتناول االعرتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم ،أو يف
• امل ِّ
استعراض نطاق وفعالية القوانني القامئة يف هذا الصدد؛

• والوصول اآلمن واملفتوح إىل هيئات األمم املتحدة والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان؛
• ومجتمع للمدافعني عن حقوق اإلنسان يتسم بالقوة والدينامية والتنوع.

• املدافعون عن حقوق اإلنسان وغريهم من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين  -بهدف توجيه وإرشاد عملية إعداد مقرتحات لصياغة قانون وطني
يتناول االع رتاف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاميتهم ،وكقامئة مرجعية وأداة للمساءلة بغرض املساهمة يف صياغة واستع راض القوانني والسياسات
من هذا القبيل.
شامل قدر اإلمكان ،مع التسليم بأنَّه سيحتاج إىل قدر من التكييف يك يتامىش مع السياقات الوطنية ،وإىل أُطُر قانونية
ويهدف هذا القانون النموذجي إىل أن يكون ً
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.
استشد يف صياغتها مبامرسات جيدة ،يتجاوز نطاقها حدود االلتزامات أو املعايري املنصوص عليها
وهناك مجموعة من األحكام التي أُدرجت يف القانون النموذجي أو ُ
يف إعالن األمم املتحدة أو غريه من الصكوك الدولية.
وميكن اعتامد هذا القانون النموذجي مبجموعة من الطرق ،تب ًعا 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
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين .وال بد أيضاً من مراعاة املنظور الجنساين ،والتعامل بحساسية مع األوضاع املح َّددة واالحتياجات الخاصة باملدافعات عن حقوق
اإلنسان وغريه َّن من املجموعات أو الفئات األخرى املع َّرضة للخطر من املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ومن الرضوري أيضً ا أن يحظى أي قانون بشأن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان بدعم سيايس رفيع املستوى ،وأن يقرتن اعتامده بإتاحة املوارد الكافية لتنفيذه
وفعال.
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املوقِّعون عىل القانون النموذجي
يف اجتامع للخرباء ُعقد يف  10و 11مايو  ،2016وقع الخرباء الحقوقيون والقانونيون التالية أسامؤهم عىل هذا القانون النموذجي بصفتهم الشخصية:

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

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

’أوليفيي دو فروفيل‘ ( ،)Olivier de Frouvilleأستاذ القانون العام بجامعة بانتيون  -أساس باريس ،ومدير مركز بحوث حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ،وعضو يف
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.

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

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

’كريس سيدويت‘ ( ،)Chris Sidotiمستشار حقوقي دويل وعضو مجلس إدارة صندوق التربعات للتعاون التقني يف مجال حقوق اإلنسان التابع ملفوضية األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان ،واملف َّوض السابق لحقوق اإلنسان يف أسرتاليا.

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

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

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

’كليمنت فول‘ ( ،)Clément Vouleنائب 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.

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

’دانييل جولوي‘ ( ،)Daniel Joloyمدافع مكسييك عن حقوق اإلنسان واملستشار األقدم لشؤون السياسات يف منظمة العفو الدولية.
’جريالد ستابريوك‘ ( ،)Gerald Staberockاألمني العام للمنظمة العاملية ملناهضة التعذيب.

السري ’نيكوالس براتزا‘ ( ،)Nicolas Bratzaالرئيس السابق للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
’فريندا غروفر‘ ( ،)Vrinda Groverمحامية 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.

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

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

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

’يانغي يل‘ ( ،)Yanghee Leeاملقررة الخاصة املعنية بحالة حقوق اإلنسان يف ميامنار.

’جيمس سافيدج‘ ( ،)James Savageمسؤول برامج ،برنامج بيئة مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،صندوق حقوق اإلنسان يف العامل.
’جان-دانييل فينيي‘ ( ،)Jean-Daniel Vignyخبري استشاري يف قضايا حقوق اإلنسان الدولية لدى وزارة الخارجية السويرسية.
’كامال تشاندراكريانا‘ ( ،)Kamala Chandrakiranaعضوة يف الفريق العامل املعني بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة ،والرئيسة واألمينة العامة
السابقة للجنة الوطنية املعنية بالعنف املو َّجه ضد املرأة.
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ماوريسيو آنخل‘ ( ،)Mauricio Angelرئيس قسم السياسات والبحوث ووحدة التدريب يف منظمة الحامية الدولية.
’مايكل إينايخن‘ ( ،)Michael Ineichenمدير برنامج (مسؤولية الرشكات) ،ومدير قسم املنارصة يف مجلس حقوق اإلنسان ،الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان.
’ميشيل فورست‘ ( ،)Michel Forstمقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
’نايف بيالي‘ ( ،)Navi Pillayمفوضة األمم املتحدة السامية السابقة لحقوق اإلنسان.
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’أليس موغوي‘ ( ،)Alice Mogweاملديرة العامة ،ديتشفانيلو  -مركز بوتسوانا لحقوق اإلنسان.
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ﻗﺎﻧﻮن ﳕﻮذﺟﻲ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ واﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ

ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻫﺎم
ﰲ ﲨﻴﻊ أﺟﺰاء ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ،ﻻ ﺗﻨﻄﻮي اﻹﺷﺎرة إﱃ أي "ﺷﺨﺺ" أو "ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ
أي ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺬﻛﺮ ﻫﻮ ﺧﻴﺎر ﲢﺮﻳﺮي ﻻ ﻫﺪف ﻣﻨﻪ إﻻ ﺗﻴﺴﲑ
اﳉﻤﻊ ،ﻋﻠﻰ ِّ
اﻟﻘﺮاءة وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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اﳉﺰء اﻷول -أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺴﻢ  - 1اﻷﻏﺮاض
ﺗﺘﻤﺜﱠﻞ أﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ-

اﻻﻋﱰاف ﲝﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،واﺣﱰام ذﻟﻚ اﳊﻖ وﲪﺎﻳﺘﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ وإﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﰲ أن ﻳﺪﻋﻮ
إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ وأن ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ذﻟﻚ؛

ب-

وﺄﺗﻛﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[؛

ج-

وﺄﺗﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰام ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ ﺎﺑﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل ﻹﻋﻼن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد

)د(

وﺄﺗﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰام ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ]اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن[ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل.

واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﻋﺎﳌﻴًﺎ؛

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة  1ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة:

ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺪﻋﻮ وﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وإﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ.
اﻟﻔﻘﺮﺎﺗن اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﺎن )ب( و)ج( ﻣﺴﺘﻤﺪﺎﺗن ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻋﺔ اﳊﻘﻮق ﰲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻟﻌﺎم .1990
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻋﻼن ﻛﻴﻐﺎﱄ ،اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وأﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺰوﻳﺞ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺰواج اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﻋﻘﺪت ﰲ  6-5أ�ر/ﻣﺎﻳﻮ  2015ﰲ ﻛﻴﻐﺎﱄ ،رواﻧﺪا؛ واﳌﻴﺜﺎق
اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب؛ واﻟﻘﺮار  69ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ﰲ دورﻬﺗﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ اﳌﻌﻘﻮدة ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  21أ�ر/ﻣﺎﻳﻮ إﱃ 4
ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ  2004ﰲ ﺎﺑﳒﻮل ،ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ؛ وإﻋﻼن وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻏﺮاﻧﺪ ﺎﺑي )ﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس( ﻟﻌﺎم .1999
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﳝﻜﻦ أن
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ" :ﲡﺮﱘ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" )(2015
)(Criminalization of Human Rights Defenders؛ و"ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ" )(Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas) (2012؛
و"اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ،واﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻨﺤﺪرة ﻣﻦ أﺻﻞ أﻓﺮﻳﻘﻲ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ" )(2015
5

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺮار
)،(Indigenous Peoples, Communities of African Descent, Extractive Industries
ً
ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻗﻀﻴﺔ "اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وآﺧﺮون ﺿﺪ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ" )28
آب/أﻏﺴﻄﺲ .(2014
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اﻟﻘﺴﻢ  - 2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ أو ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو
ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻋﻤﺎﳍﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ رﻗﻢ  29اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ" :اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" )،(2004
ص) 7 .ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ.(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29ar.pdf :

"اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻋﺒﺎرة ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ،ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ أو ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺗﻈﻬﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺎدة  (1) 2ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱪازﻳﻠﻲ ،واﳌﺎدة ) 2أ( ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ.
وﻗﺪ أُﺿﻴﻔﺖ ﻋﺒﺎرة "ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﻬﺑﺪف إﻳﻀﺎح أ ﱠن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ )ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو
أﻳﻀﺎ ﰲ وﺎﺛﺋﻖ أﺧﺮى ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳌﺎدة  1ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ
اﻟﻮﻃﲏ( أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ .وﺗﻈﻬﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻬﺑﺬا اﳌﻌﲎ ً
اﳌﺘﺤﺪة:

ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺪﻋﻮ وﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وإﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ.
أﻳﻀﺎ ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ"
اﻧﻈﺮ ً
) ،(Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas) (2011ص:4.

"...أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﺄﺑي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﻳﺴﻌﻰ إﱃ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ".
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻫﻨﺎ.
وﻳﺮد ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻌﺒﺎرة "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﺑﺼﻴﻐﺔ أﻛﺜﺮ
ً
اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺎدة ) 3أ( ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻠﺒﻴﲏ واﳌﺎدة  5ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﱄ.
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻬﺑﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺸﻮاﻏﻞ اﻟﱵ أُﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺸﺎورات
وﻳﺮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻣﻘﱰح ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ أﻗﻞ
ً
ﺳﻨﺪا ﻟﻌﺪم ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﳋﱪاء واﻟﱵ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أ ﱠن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻛﺜﺮ
ً
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ً
اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ أ ﱠ�ﻢ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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اﻗﱰح ﻋﺪم إدراج أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻌﺒﺎرة "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ  .1ﻏﲑ
وأﺛﻨﺎء اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔُ ،
أ ﱠن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻗﱠﺮروا أﻧﱠﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراج ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﱵ
ي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ .وﲤﺸﻴًﺎ ﻣﻊ آراء أُﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
ﺺأ ﱠ
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻋﺘﱪ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أ ﱠن إدراج ﺗﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ً
اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺴﻔﻴًّﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" .وﰲ ﺣﺪود اﻟﺸﺎﻏﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ أ ﱠن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة
"اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،ﳝﻜﻦ إدراج ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﲑ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺑﻔﺌﺎت
اﻷﻓﺮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" .وﻳﺮد ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﰲ اﳌﺎدة ) 2أ( ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ .وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت:
)أ(

ﻣﻨﺎﺻﺮو ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ج(

وﳑﺎرﺳﻮ اﳌﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؛

)د(

واﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮن؛

)ﻫـ(

واﻟﺼﺤﻔﻴﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم؛

)و(

واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮن؛

)ز(

واﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن؛

)ح(

واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ.

وﻗﺪ أُدرﺟﺖ ﻓﺌﺔ "ﻣﻨﺎﺻﺮو ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن ﻋﺒﺎرة "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"
ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﺘﻐﻴﲑ أو ﻳﻮﺻﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻨًﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﲝﻤﻼت ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻐﻴﲑ )"ﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"(.
وﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ أي دوﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إدراج
ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻌﺒﺎرة "اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،ﳝﻜﻨﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "ﳝﻜﻦ أن ﳝﺎرس اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻛﺜﺮ
ً

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻳﻀﻄﻠﻌﻮا ﺄﺑﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻛﻤﺘﻔﺮﻏﲔ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻔﺮﻏﲔ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﻄﻠﻌﻮا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺄﺑﺟﺮ أو ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻃﻮﻋﻲ ،وﳝﻜﻦ أن ﳝﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺔ/اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻮ�ﺎ ،ﻏﲑ أ ﱠن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺎﺑﻟﻀﺮورة.
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻻ ﺗﻜﻮن وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﲰﻲ .وﺎﺑﳌﺜﻞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص

1

اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع :اﳌﺸﺎورة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ،ص.5.
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ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،A/HRC/20/27ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺴ ﱠﺠﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻧﻈﺮا ﻷ ﱠن اﳌﺎدة  1ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻋﺒﺎرة "ﺎﺑﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ"ً ،
أﻗﺴﺎﻣﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ﱠن ً
ﺺ اﳌﺎدة  (3) 12ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﺷﺮﻃًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ .وﺗﻨ ﱡ

ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ أو ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ،
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺪول ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﺰى إﱃ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ،اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﲨﺎﻋﺎت أو أﻓﺮاد وﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ
اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔً ،
ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  13ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس وﺗﻠﻘﻲ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  ٣ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ  -ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻜﻮك
ﻳﺴﺘﻨﺪ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﳌﻮاد  1و 3و 13-5و 17ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪةً ،
دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى.
أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﺣﻘﻮق ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق اﳊﻘﻮق اﳌﺒﻴﱠﻨﺔ ﰲ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﺗﺴﺘﻨﺪ أﺟﺰاء
وﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ
ً
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈ ﱠن ﺑﻌﺾ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻬﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺺ اﳌﺎدة  14ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻠﺒﻴﲏ ﻋﻠﻰ "اﳊﻖ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻼﺟﺊ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺿﺤﺎ� اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق
اﳌﺜﺎل ،ﺗﻨ ﱡ
اﻹﻧﺴﺎن و/أو أﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ" .ﻏﲑ أ ﱠن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻗﱠﺮروا أ ﱠن اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﳏﺪ ﱠدة
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺈﺑدراﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 3اﳊﻖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺪﻋﻮ وﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وإﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﲢﺪﻳﺪا اﻟﻮاردة ﻻﺣ ًﻘﺎ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ
ﻳﻨ ﱡ
ﺣﻖ ﻋﺎم ﻳﺸﻤﻞ ،ﺑﻞ وﻳﺘﺠﺎوز ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻪ ،اﳊﻘﻮق اﻷﻛﺜﺮ ً
ﺺ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ِّ
 4إﱃ اﻟﻘﺴﻢ .18
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  1ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺪﻋﻮ وﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وإﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ.
وﻗﺪ أُﺿﻴﻔﺖ ﻋﺒﺎرة "ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﻬﺑﺪف إﻳﻀﺎح أ ﱠن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ )ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو
اﻟﻮﻃﲏ( أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
أﻳﻀﺎ ]ﺎﺑﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ[ :ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻧﻈﺮ ً
ﰲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﲔ" )(Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas
) ،(2011ص:4 .

"أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﺄﺑي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو إﻋﻤﺎﳍﺎ ،أو ﻳﺴﻌﻰ إﱃ
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ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ".
اﻟﻘﺴﻢ  - 4اﳊﻖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت
)(1

ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺸ ِّﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﲨﻌﻴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ،أو ﻣﺴ ﱠﺠﻠﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺴ ﱠﺠﻠﺔ ،واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲪﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻤﺎﳍﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ.

)(2

وﺗﺸﻤﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

)أ(

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[؛

)ب(

واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى؛

)ج(

واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻌﺪدة أو اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺪوﱄ.

وﳛﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ واﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2أ( اﻟﻌﻤﻞ
ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ(

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ وﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى أو اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺪوﱄ؛

)ب(

واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أو اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﻜ ﱠﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﲨﻌﻴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ
) ،(2ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ،وﻣﺴ ﱠﺠﻠﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺴ ﱠﺠﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﺺ ﰲ اﳉﺰء ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  5ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨ ﱡ

ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
...
)ب(

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو راﺑﻄﺎت أو ﳎﻤﻮﻋﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ واﻻﺷﱰاك ﻓﻴﻬﺎ.

وﻳﺸﻤﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ "ﳎﻤﻮﻋﺎت وﲨﻌﻴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ،رﲰﻴﺔ وﻏﲑ رﲰﻴﺔ" اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﳎﻤﻮﻋﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﶈﻠﻲ ،وﳎﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺎت ،وﲨﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص ،اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﻤﻌﻮن ً
اﻹﻧﺴﺎن أو ﻣﻨﺎﺻﺮﻬﺗﺎ .وﻳﻜﻔﻞ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴ ﱠﺠﻠﺔ وﻏﲑ اﳌﺴ ﱠﺠﻠﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻓﺮاد اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﲨﻌﻴﺎت ﻏﲑ ﻣﺴ ﱠﺠﻠﺔ ﲝﺮﻳﺔ اﻻﺿﻄﻼع ﺄﺑي أﻧﺸﻄﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﻤﻌﺎت
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ﺳﻠﻤﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺎﺑت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،A/HRC/20/27اﻟﺼﻔﺤﺔ  ،19اﻟﻔﻘﺮة .(56
وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن ﺣﻖ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ
ﺗُﻨﺸﺄ أو ﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ،
أﻳﻀﺎ اﳊ ﱡﻖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗُﻨﺸﺄ أو ﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ دوﻟﺔ أو دول أﺧﺮى ،أو اﻻﻧﻀﻤﺎم
وإﳕﺎ ﻟﻪ ً
إﱃ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (3ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﳌﻨﺸﺄة داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺴﺐ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت
ُ
ُﻣﻨﺸﺄة أو ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى .وﻗﺪ اﺳﺘُﻠﻬﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (3ﻣﻦ اﳌﺎدة  6ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ.
أﻳﻀﺎ إﱃ ﻧﺺ اﳌﺎدة  5ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )ً (3
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﳌﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﲢﺎدات واﲢﺎدات ﻋﺎﻣﺔ وﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ،وﻷي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻈﻤﺎت أو اﻻﲢﺎدات أو اﻻﲢﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 5اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس اﳌﻮارد وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﻠﺘﻤﺲ اﳌﻮارد وﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳏﻠﻴﺔ
ودوﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺼﺎدر اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳋﲑﻳﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺼﺮﻳﺢ اﳌﺘﻤﺜِّﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻤﺎﳍﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  13ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس وﺗﻠﻘﻲ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ
وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة  ٣ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  3ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﻠﻲ اﳌﺘﱠﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﺮي ﻓﻴﻪ إﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻋﻤﺎﳍﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل.
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺎدة
وﻗﺪ ُﺣﺬﻓﺖ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﺎدة  3ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ  ،6ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ُﺣﺬﻓﺖ ﺑﻪ ً
 (17) 4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس واﳌﺎدة  6ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ.
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وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح ﻗُ ِّﺪم ﺧﻼل اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ2 ،أُﺿﻴﻔﺖ ﻋﺒﺎرة "ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳏﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ" ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن
ﻫﺬا اﳊﻖ ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻮارد وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺼﺎدر
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
ﻣﻬﻤﺎ ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ أ ﱠن ﻫﻨﺎك ً
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء( .وﻳُﻌ ﱡﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ً
3
اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮارد اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺟﻨﺒﻴﺔ.
أﻳﻀﺎ إﱃ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  A/HRC/RES/22/6اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺪول إﱃ أن:
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ً

 ...ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺑﻼغ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ؛ وﺗﻜﻔﻞ
ﻋﺪم ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﲤﻴﻴﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻬﺗﺪف إﱃ دﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻏﲑ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أي ﻧﺸﺎط آﺧﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ،
وﻋﺪم ﲡﺮﱘ أي ﻗﺎﻧﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻧﺰع اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 6اﳊﻖ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ
)(1

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ:
)أ(

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻃﻠﺒﻬﺎ ،واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻬﺑﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت ﰲ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[؛

)ب(

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺎﺑﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ،
أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ؛

)ج(

ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻵراء واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ
اﻵﺧﺮﻳﻦ أو إﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛

)د(

دراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ واﻋﺘﻨﺎق اﻵراء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮاﻋﺎة ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳉﻤﻬﻮر إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

2اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع :اﳌﺸﺎورة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ،ص.13 .
 3اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﲝﺜﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ" ) From Restriction to Protection: Research Report on the Legal Environment for Human Rights Defenders and the
 ،(2014) (Need for National Laws to Protect and Promote their Workاﳊﺎﺷﻴﺔ .121
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)(2

ﺷﻔﻮ� أو ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺒﻮع أو ﻓﲏ أو ﺄﺑﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
وﲡﻮز ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )ً (1
أﺧﺮى ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  6ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ:
)أ(

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻃﻠﺒﻬﺎ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﻬﺑﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ؛

)ب(

وﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻵراء واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ آﺧﺮﻳﻦ أو
إﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ؛

)ج(

ودراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ واﻋﺘﻨﺎق اﻵراء ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﻋﺎة ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳉﻤﻬﻮر إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1ب( ﻬﺑﺪف اﻟﺘﺄ ﱡﻛﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺿﺮور� ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ .وﻗﺪ أُﺛﲑت أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ً
4
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﺒﺪأ  21ﻣﻦ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  .وﻗﺪ أُدرج ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ
ً
ﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:
اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻨ ﱡ

 ...ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﻬﺗﺎ أو ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﳐﺎﻃﺮ ﲝﺪوث آﺎﺛر ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أن ﺗﺒﻠﻎ
رﲰﻴﺎً ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ .وﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ) :أ( أن ﺗﻜﻮن ذات ﺷﻜﻞ وﺗﻮاﺗﺮ
ﻳﻌﻜﺴﺎن ﺣﺠﻢ اﻵﺎﺛر اﻟﻀﺎرة اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺴﻬﻞ وﺻﻮل اﳉﻤﻬﻮر اﳌﺴﺘﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ؛ )ب( أن ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺪي اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﺛﺮ اﳌﻌﲔ اﻟﻀﺎر ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛ )ج( أﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪورﻫﺎ
ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ،أو اﳌﻮﻇﻔﲔ أو ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ِ
ﻣﺆﺧﺮا ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
وﻗﺪ ُﺷ ّﺪد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ً
ﳎﺪدا ﰲ اﻟﻘﺮار  32/31اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ ً
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻌﻨَﻮن ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .وﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﳑﺎﺛﻞ ﰲ اﳌﺎدة  (1) 32ﻣﻦ

 4اﻧﻈﺮ :اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ دول أوروﺎﺑ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ودول
أﺧﺮى ) 23-22ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2015ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ،ص8 .؛ واﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة ﻣﻊ ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﲝﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺎﺑﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ) 31-30أ�ر/ﻣﺎﻳﻮ  ،2015أﺑﻴﺪﺟﺎن ،ﻛﻮت
دﻳﻔﻮار( ،ص.7 .
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ﺷﺮﻋﺔ اﳊﻘﻮق ﰲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺳﲑاﻟﻴﻮن ﻟﺴﻨﺔ .2013
وﺗﻌﱰف اﻟﻔﻘﺮة  86ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﰲ آذار/ﻣﺎرس 2016
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة واﻟﺪروس
اﳌﻌﻨﻮن "ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ً
و َ
اﳌﺴﺘﻔﺎدة" ﺄﺑﳘﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺎﺑﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،أو
ﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،وﺗﻨ ﱡ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

)أ( ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ وﺳﻴﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﲝﻮزة اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرس وﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻋﺎم ﰲ ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﳜﻀﻊ ذﻟﻚ
إﻻ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ وﺿﻴﻘﺔ اﻟﻨﻄﺎق وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛ وﺿﻤﺎن
اﳊﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﲝﻮزة اﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ؛
واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ أي رﻓﺾ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛
)ب( ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﱃ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل اﳊﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬا
اﳊﻖ وﺳﺒﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس.
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ
)ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ،ﻣﺜﻞ
ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻛﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ً
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1ج( ،ﱂ ُﳛﺘﻔﻆ ﺑﻌﺒﺎرة "وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ أ ﱠ�ﺎ ﲢ ﱡﺪ ﻣﻦ اﳊﻖ ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ" ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ً
وﻗﺪ ُﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ذات اﳌﻨﻮال ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ .اﻧﻈﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺎدة  3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻳﻔﻮاري؛ واﳌﺎدة  11ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﱄ ،واﳌﺎدة  (7) 4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(1د(ُ ،ﺣﺬﻓﺖ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻧﻈﺮاً ﻷ ﱠ�ﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﲣﺎذ ﻗﺮار
ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ورﲟﺎ ﺗﻌﺴﻔﻲ ،ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺨﺘﺎر ﳉﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أﺳﻠﻮﺎﺑ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ.
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ً
وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳊﻖ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺄﺑي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2إﱃ اﳌﺎدة  (2) 19ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ .وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺮوب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ
إﱃ آﺧﺮﻳﻦ دوﳕﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﺪود ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻣﻄﺒﻮع أو ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﲏ أو ﺄﺑﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﳜﺘﺎرﻫﺎ.
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اﻟﻘﺴﻢ  - 7اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﻓﻜﺎر ﺑﺼﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻗﺒﻮﳍﺎ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺼﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻗﺒﻮﳍﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  7ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺼﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﰲ
اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻗﺒﻮﳍﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﱠن اﳌﺎدة  7ﺗﺸﲑ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﱃ "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  8ﺗﻮﺧﻴًّﺎ ﻟﻼﺗﺴﺎق ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ أﺟﺰاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ.
وﻳُﻘﺼﺪ ﺎﺑﻹﺷﺎرة إﱃ "أﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺼﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗُﺴﺘﻨﺒﻂ وﻳُﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور
ﺺ ﻋﻠﻴﻪ
إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﳊﻘﻮق اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻣﺎ ﺗﻨ ﱡ
ﻣﺒﺎدئ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺎرﺎﺗ  -وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ
5
اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 8اﳊﻖ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﲝﺮﻳﺔ ﺎﺑﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻵﻟﻴﺎت أو اﳋﱪاء اﳌﻜﻠﱠﻔﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  5ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
...
)ج(

اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺎﺑﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗﻮﺿﺢ أ ﱠن اﳊﻖ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ
وﻬﺑﺪف اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ،أُﺿﻴﻔﺖ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ  9ﺻﻴﺎﻏﺔ ِّ
5

ﻣﺒﺎدئ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺎرﺎﺗ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ.
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اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﳍﻴﺌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﳋﱪاء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت .وﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ،
أُﺿﻴﻔﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻬﺗﺪف إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳊﻖ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﺑﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺘﻮﺧﻰ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺑﺸﺄن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﻘﺴﻢ  - 9اﳊﻖ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻵﻟﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ
وﻓ ًﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﻜﻮك واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ اﻟﻮﺻﻮل
دون ﻋﺎﺋﻖ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻴﺌﺎت اﳌﻌﺎﻫﺪات
ِ
اﳋﺎﺻﲔ.
واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ أو اﳌﻘﺮرﻳﻦ ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  (4) 9ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺼﻜﻮك واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ،اﻟﻮﺻﻮل
ﳏﺪدا ﺑﺘﻠﻘﻲ ودراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
دون ﻋﺎﺋﻖ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﻋﺎﻣﺎ أو ً
ً
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ً
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﺗﺼﺎل ﻬﺑﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت.
أﻳﻀﺎ اﳌﺎدة  7ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻳﻔﻮاري.
اﻧﻈﺮ ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ  15ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻜﻦ ذات ﺻﻠﺔ
ﺎﺑﳌﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 10اﳊﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ
)(1

ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺸﺎرك ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰي ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪﻩ أو ﺑﻠﺪﻫﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

)(2

وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1اﳊﻖ ﰲ:
)أ(

ﺗﻘﺪﱘ أي اﻧﺘﻘﺎدات أو اﻗﱰاﺣﺎت إﱃ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ
أداﺋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

)ب(

وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت إﱃ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﲑات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

)ج(

واﺳﱰﻋﺎء اﻧﺘﺒﺎﻩ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻮق أو ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻋﻤﺎﳍﺎ؛
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)د(

واﺳﱰﻋﺎء اﻧﺘﺒﺎﻩ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ أي ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي ﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ؛

)ﻫـ(

وﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗُﺪﻣﺖ ﻷي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﱐ أو ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ آﺧﺮﻳﻦ أو إﺷﺎﻋﺘﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

-1

ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰي ،ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪﻩ أو ﺑﻠﺪﻫﺎ وﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ.

-2

وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ،ﺿﻤﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻧﺘﻘﺎدات وﻣﻘﱰﺣﺎت
إﱃ اﳍﻴﺌﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎ ،وﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ أي
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻮق أو ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻋﻤﺎﳍﺎ.

وﻳُﻌ ﱡﺪ اﳊﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣ ًﻘﺎ ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ ﺑﻪ ﲨﻴﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ،وﻣﻦ ﰒﱠ ﻓﻬﻮ اﳊﻖ
اﳌﺒﲔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ).(1
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﱠ
وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2ب( ﻷ ﱠن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻗﱠﺮروا أ ﱠن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻴﲑات
ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ ﰒﱠ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺬﻛﺮ ﺻﺮاﺣﺔ.
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﻌ ﱡﺪ ﺟﺰءًا ً
وﻗﺪ اﺳﺘُﻤﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2د( ﻣﻦ اﳌﺎدة  (5) 3ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ.

وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2ﻫـ( ﻬﺑﺪف ﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗُﻨﺸﺮ أو ﺗُﺸﺎع ﺑﲔ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲝﺮﻳﺔ.
وﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  ،10ﻧﻈﺮ
"ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أي ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺼﻮب إدراج ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ آﺧﺮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﱠ
ﺗﺘﻠﻘﻰ ﳐﺎﻃﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أن ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﰲ ﻏﻀﻮن  10أ�م ﻋﻤﻞ" .وﻗﺪ
أوﻻ ،أ ﱠن
ﺧﻠﺺ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ إﱃ أﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺼﻮب إدراج ﺣﻜﻢ ﻛﻬﺬا ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺴﺒﺒﲔً :
ﺷﺮﻃًﺎ ﻛﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻫ ًﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﺪودة .وﺎﺛﻧﻴًﺎ ،أﻧﱠﻪ ﺑﺪون ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﳝﻜﻦ
ﺗﻔﺴﲑا أوﺳﻊ )وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ ﱠ�ﺎ
ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺎرة "اﳊﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ"
ً
ﺗﺸﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ أن ﺗﻨﻈﺮ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ(.
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اﻟﻘﺴﻢ  - 11اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ
)(1

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﻻﻟﺘﻘﺎء أو اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺳﻠﻤﻴًﺎً ،
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،دون ﺗﺪ ﱡﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ أو اﻟﻮﻃﲏ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺪوﱄ.

)(2

وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ ) (1اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ وإﺷﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄ�ﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻨﺪوات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺳﻮاء
ُﻋﻘﺪت ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﺧﺎص.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدﺗﲔ  5و 12ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  5ﰲ اﳉﺰء ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻻﻟﺘﻘﺎء أو اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺳﻠﻤﻴًﺎ؛

-1

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ أن ﻳﺸﱰك ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  12ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

...
-3

وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺪى ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ أو ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ،ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺪول ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﺰى إﱃ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ،اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔً ،
ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﲨﺎﻋﺎت أو أﻓﺮاد وﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺺ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات أو اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت .ﻏﲑ
وﻻ ﻳﻨ ﱡ
أ ﱠن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ذﻟﻚ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺎدة  6ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ واﳌﺎدة  (5) 3ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ.
وﺗﻮﺿﺢ ﻋﺒﺎرة "دون ﺗﺪ ﱡﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ" اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1أ ﱠن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ
ِّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻻ ﺗﺘﺪ ﱠﺧﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ،وأن ﲤﻨﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪ ﱡﺧﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻪ.
وﻬﺑﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺸﻮاﻏﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢ ﱡﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2أ ﱠن اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺠ ﱡﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﻤﻴًّﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات
واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎتِّ ،
19

واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ وإﺷﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄ�ﺎ.
وﻗﺪ �ﻗﺶ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺘﻤﺜِّﻠﺔ ﰲ أﻧﱠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ وﻣﺼﺎﱀ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻓﺈ ﱠن ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗُﺴﺘﺤﺪث وﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺪاﻓﻌﲔ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﲡﺮﳝﻪ .وﺄﺗﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﻋﻮة اﺠﻤﻟﻠﺲ ﰲ ﻗﺮارﻳﻪ A/HRC/22/6
و A/HRC/25/18ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺄﺑن ﺗﻀﻤﻦ أن ﺗﻜﻮن:

...ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ...ﻻ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺒﺎدئ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻔ ﱠﺴﺮ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ وﻳُﻄﺒﱠﻖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﱠﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﱰك اﳌﻘﺮر اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﺎﺑﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﻘﺮر اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﲝﺎﻻت اﻹﻋﺪام ﺧﺎرج اﻟﻘﻀﺎء أو ﺈﺑﺟﺮاءات ﻣﻮﺟﺰة أو ﺗﻌﺴ ًﻔﺎ )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 ،(A/HRC/31/66واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﺘﺠ ﱡﻤﻌﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮي اﳌﻘﺮر اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﺎﺑﳊﻖ ﰲ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻟﻌﺎم ) 2012اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  (A/HRC/20/27وﻋﺎم ) 2013اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 ،(A/HRC/23/39اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺣﺮ ودﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳُﺸﱰط اﺳﺘﺼﺪار ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘﺠ ﱡﻤﻊ ﺳﻠﻤﻴًﺎ.
ووﻓ ًﻘﺎ ﳌﺎ ورد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،ﻓﺈ ﱠن ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ:

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ...ﺈﺑﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻛﺄﻗﺼﻰ إﺟﺮاء ﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳﻪ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﲤﻜﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻴﺴﲑ ﳑﺎرﺳﺔ
اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺻﻮن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺣﺮ�ﻬﺗﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 12اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﳌﻨﺎﺻﺮة
)(1

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﲤﺜﻴﻠﻪ أو اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺎﺑﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،أو
ﻣﺴﺎﻋﺪة أي ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺎﺑﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳊﺮ�ت
واﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

)(2

وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ) (1ﺣﻖ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

أن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻓﻌﺎﳍﺎ ﲞﺼﻮص اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وأن ﻳﻘﺪم ﺷﻜﻮاﻩ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو
اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو إﱃ أي ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ أﺧﺮى؛

)ب(

وأن ﻳﻌﺮض وﻳﻘﺪم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﻬﻨﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺸﻮرة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ؛
20

)ج(

وأن ﻳﺸﻬﺪ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأي ﻋﻦ ﻣﺪى اﻣﺘﺜﺎﳍﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

)د(

وأن ﻳﻘﺪم ﳐﺎﻃﺒﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ .9
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  9ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﰲ اﳉﺰء ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

-2

وﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ أن ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﺣﺮ�ﺗﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻜﺖ ،اﳊﻖ ،إﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﲤﺜﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮ ً� ،ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻜﻮى إﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﳐﺘﺼﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ،واﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ ،وﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺎﺑﳉﱪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﺤﻖ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮق ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮار واﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دون أي ﺄﺗﺧﲑ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ.
ﺣﺮ�ﺗﻪً ،

-3

وﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ،ﺿﻤﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ﰲ:

)أ(

أن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮﲰﻴﲔ واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲞﺼﻮص اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأن ﻳﻘﺪم ﺷﻜﻮاﻩ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أو إﱃ أي ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت
أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻮى دون أي ﺄﺗﺧﲑ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ؛

)ب(

أن ﻳﺸﻬﺪ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت ،ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأي ﻋﻦ اﻣﺘﺜﺎﳍﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻬﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ؛

)ج(

أن ﻳﻌﺮض وﻳﻘﺪم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻔﺆة ﻣﻬﻨﻴًﺎ أو أﻳﺔ
ﻣﺸﻮرة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ.

ﻳﺒﲔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2ج( أﳘﻴﺔ رﺻﺪ اﶈﺎﻛﻤﺎت ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺎدة 4
ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺸﺎﻬﺑًﺎ.
) (14ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس ً
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اﻟﻘﺴﻢ  - 13اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
) (1ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﻧﻮﱐ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ أو ﳜﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ
ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻘﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﲝﺮﻳﺔ داﺧﻞ ذﻟﻚ اﻹﻗﻠﻴﻢ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ،واﻻﺿﻄﻼع
ﺄﺑﻧﺸﻄﺘﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
) (2وﻻ ﳚﻮز ﻃﺮد أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﻧﻮﱐ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺪاﺑﲑ ﻓﺮدﻳﺔ أو
ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗُـﺘﱠﺨﺬ ﻛﻠﻴًّﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًّﺎ ﺑﺴﺒﺐ أﻓﻌﺎل ﻗﺎم ﻬﺑﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻔﺘﻪ ً
) (3وﻻ ﳚﻮز ﺣﺮﻣﺎن أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳊﻖ ﰲ دﺧﻮل إﻗﻠﻴﻢ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ أو اﳋﺮوج ﻣﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو أﻧﺸﻄﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻻ ﻳﺘﻨﺎول إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ .وﻗﺪ أُدرج ﺣﻜﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﰲ أﻋﻘﺎب
إﺎﺛرة ﺷﻮاﻏﻞ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .6
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) (1إﱃ اﳌﺎدة  (1) 12ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:

ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﻧﻮﱐ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﻋﻤﻼ ﺎﺑﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ  27ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺬي
وﻗﺪ ُوﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺎدة ً (1) 12
ُ
ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑاً ذا ﺣﺠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺎدة.
ﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻃﺮد اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ
وﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،رأى واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أ ﱠن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ أﺣﻜﺎم ﺗﻨ ﱡ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻪ أو اﳋﺮوج ﻣﻨﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺪاﺑﲑ ﺗُـﺘﱠﺨﺬ ﻛﻠﻴًّﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًّﺎ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ
ﻛﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

6

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) 29-28ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2014ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ(،
ص2 .؛ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :أوروﺎﺑ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ) 5-4ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ،2014ﺗﺒﻠﻴﺴﻲ ،ﺟﻮرﺟﻴﺎ( ،ص.4 .
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اﻟﻘﺴﻢ  - 14اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
) (1ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ.
) (2وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﺣﻖ أي ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ،ﲟﺎ
ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﻔﲑ ،وأﻻ ﻳﺘﻌﱠﺮض ﻷي ﺗﻄﻔﱡﻞ أو ﺗﺪ ﱡﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ وﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺷﺆوﻧﻪ اﻷﺳﺮﻳﺔ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ أو
أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻪ أو ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
) (3وﻳﺸﻤﻞ "اﻟﺘﻄﻔﱡﻞ واﻟﺘﺪ ﱡﺧﻞ" اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺺ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ
واﳌﺼﺎدرة ﻳﺘﻌﱠﺮض ﻟﻪ أي ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
اﺠﻤﻟﺎل.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ أو ﰲ ﺷﺆون أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ ،وﻻ ﳊﻤﻼت ﲤﺲ ﺷﺮﻓﻪ
وﲰﻌﺘﻪ.
وﺗﺘﻜﱠﺮر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﳑﺎﺛﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺺ اﳌﺎدة  (1) 17ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻨ ﱡ

ﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أي ﺷﺨﺺ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ أو ﺷﺆون أﺳﺮﺗﻪ أو ﺑﻴﺘﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ،
وﻻ ﻷي ﲪﻼت ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲤﺲ ﺷﺮﻓﻪ أو ﲰﻌﺘﻪ.
ﺺ اﳌﺎدة  16ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:
وﺗﻨ ﱡ

ﻻ ﳚﻮز أن ﳚﺮى أي ﺗﻌﱡﺮض ﺗﻌ ﱡﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ أو أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﻨﺰﻟﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ ،وﻻ أي ﻣﺴﺎس
ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺑﺸﺮﻓﻪ أو ﲰﻌﺘﻪ.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  14ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻻ ﻳُﻌﱠﺮض اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮ أو أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌ ﱡﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ أو ﰲ ﺷﺆون أﺳﺮﺗﻪ أو
ﺑﻴﺘﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ أو اﺗﺼﺎﻻﺗﻪ اﻷﺧﺮى أو ﻟﻼﻋﺘﺪاءات ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ وﲰﻌﺘﻪ .وﳛ ﱡﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ وﻟﻜﻞ ﻓﺮد
ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻪ اﻟﺘﻤﺘﱡﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪ ﱡﺧﻞ أو ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺪاءات.
ﺼﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
وﻗﺪ ُوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﺑﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﲤﺲ ﺷﺮﻓﻪ أو ﲰﻌﺘﻪ" ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ أ ﱠن اﻟﻘﺴﻢ  16ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﺪ ﱡﺧﻼت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ
وﱂ ﺗُﺪرج ﻋﺒﺎرة "ﲪﻼت ...ﱡ
)اﳊﻖ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﱡﺮض ﻟﻠﺘﺸﻬﲑ وﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻤﻌﺔ( .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرة "ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ" إﱃ ﻗﺮار اﻷﻣﻢ
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ﺺ ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﺗﺆﻛﺪ أ ﱠن اﳊﻘﻮق ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ
اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﲏ ﺎﺑﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻨ ﱡ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ" .7
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﺧﺎرج اﻹﻧﱰﻧﺖ ﳚﺐ أن ﲢﻈﻰ ﺎﺑﳊﻤﺎﻳﺔ ً
وﳛﺪد اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (3ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻏﲑ اﳌﺴﻤﻮح ﻬﺑﺎ .وﻗﺪ رأى واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺰوم ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺿﻮء أﻣﺜﻠﺔ ﻗُ ِّﺪﻣﺖ ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻻت ﺗﻌﱠﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻼﺑﺘﺰاز ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﳎﺮ�ت ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﻢ اﳋﺎﺻﺔ .8
اﻟﻘﺴﻢ  - 15ﻋﺪم اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻠﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ
ﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أي ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻊ ذﻟﻚ
ﺺ ذﻟﻚ.
اﻟﺸﺨﺺ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  (2) 12ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺺ
اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺎدئ ﺳﺎن ﺧﻮﺳﻴﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ رؤﺳﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﳌﻌﺎﻫﺪات  .9وﺗﻨ ﱡ
اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﳌﺎدة  12ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻪ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻣﻦ
ﻓﻌﻼ أو ﻗﺎﻧﻮ ً� ،أو ﺿﻐﻂ ،أو أي إﺟﺮاء ﺗﻌﺴﻔﻲ آﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻪ أو
أي ﻋﻨﻒ ،أو ﻬﺗﺪﻳﺪ ،أو اﻧﺘﻘﺎم ،أو ﲤﻴﻴﺰ ﺿﺎر ً
ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
وﻗﺪ ﺑ ﱠﺴﻂ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻌﱠﺮف "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ".
ي ﻓﻌﻞ ﻳُﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ﱠن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" ﻳﺸﻤﻞ أ ﱠ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﳑﺜﻠﻴﻪ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ،أو ﺿﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻬﺑﺎ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﲡﺪر
ﺄﺑي ﻓﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ
اﻹﺷﺎرة ً
أﻳﻀﺎ إﱃ أ ﱠن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻘﺼﺮ "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ِّ
"ﻳﺘﱠﺼﻞ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻋﻤﻠﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن".

أﻳﻀﺎ إﱃ اﳌﺎدة  11ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻠﺒﻴﲏ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ً
وﻳُﻌ ﱡﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﺣﺪ اﻷُﺳﺲ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺴﻢ  26ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ.
7

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ 21 ،ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2014اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،A/RES/68/167اﻟﻔﻘﺮة .3

8

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :أوروﺎﺑ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ) 5-4ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ ،2014
ﺗﺒﻠﻴﺴﻲ ،ﺟﻮرﺟﻴﺎ( ،ص.6 .

9

ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ وآﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 9 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2013اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
.A/HRC/RES/24/24
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وﰲ ﺿﻮء ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  ،(2) 38ﻓﺈ ﱠن ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﱡﺮض ﻟﻠﱰﻫﻴﺐ
أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ أي ﳎﻤﻮﻋﺔ أو
ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ أو ﺷﺒﻜﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ،ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻬﺑﺎ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻳﻌﲏ ﻫﺬا أ ﱠن
ﻣﻦ ﺣﻖ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺘﻘﺪﱠم ﺑﺸﻜﻮى ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﱡﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﱰﻫﻴﺐ أو ﻷﻋﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ .((3) 18
أﻳﻀﺎ ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء ﺄﺗﺷﲑات
وﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،وﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" ،ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ً
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻐﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 16ﻋﺪم اﻟﺘﻌ ﱡﺮض ﻟﻠﺘﺸﻬﲑ وﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻤﻌﺔ
ﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﺮﻳﺾ أي ﺷﺨﺺ ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺸﻬﲑ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺴﻤﻌﺔ ،أو ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت اﻷﺧﺮى ،ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺺ وﺿﻊ ذﻟﻚ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو أﻧﺸﻄﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ﳜ ﱡ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
أُدرج ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت أُﺑﺪﻳﺖ ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أ ﱠن وﺻﻢ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ أﺣﺪ
اﻟﺘﺤﺪ�ت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ،وﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪا�ﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﳛﻈﻮن ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ .10
وﻻ ﺗﺘﻨﺎول أي ﻣﺎدة ﰲ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﺸﻬﲑ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺸﻮﻳﻪ ﲰﻌﺘﻬﻢ .ﻏﲑ أﻧﱠﻪ ﺗﻮﺟﺪ أﺣﻜﺎم
ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺎدة  11ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻠﺒﻴﲏ واﳌﺎدة  12ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ
ﻓﺎﺳﻮ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 17اﳊﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
)(1

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻪ وﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،وﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺮة وﻛﺎﻣﻠﺔ ،دون ﺗﻘﻴﻴﺪ.

)(2

وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﺎدات واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻐﻴﲑﻫﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

10

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) 27-26ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2015ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ ﺳﻴﱵ ،ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ(،
أﻳﻀﺎ :اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :أوروﺎﺑ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ) 5-4ﺗﺸﺮﻳﻦ
ص .2-1 .اﻧﻈﺮ ً
اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2014ﺗﺒﻠﻴﺴﻲ ،ﺟﻮرﺟﻴﺎ( ،ص3 .؛ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع :اﳌﺸﺎورة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺄن
اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ،ص 5 .و.6
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وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  (1) 18ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة:

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ واﺟﺒﺎت إزاء وﺿﻤﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ اﻟﺬي ﰲ إﻃﺎرﻩ وﺣﺪﻩ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻤﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻖ اﻟﻮارد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﳊﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ أو ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ؛

)(2

ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻫﻮ�ت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة؛

)(3

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؛

)(4

ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﺑﻟﻠﻐﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷراﺿﻲ واﳌﻮاﻗﻊ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ؛

)(5

اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻧﻘﺪﻫﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ؛

)(6

ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى.

ﺺ ﻬﺑﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ واﳌﻬﻤﺸﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘ ﱡ
اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﳌﻌ ﱠﻮﻗﲔ واﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﰲ ﻓﻘﺮ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 18اﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل واﳉﱪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
)(1

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل واﳉﱪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺎل اﻧﺘﻬﺎك اﳊﻘﻮق
اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ أو اﻹﺧﻼل ﺎﺑﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)(2

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻧﺘُﻬﻜﺖ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﺗﻀﱠﺮر ﻣﻦ إﺧﻼل ﺎﺑﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﳏﻜﻤﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ
ﻛﻲ ﻳﻠﺘﻤﺲ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل واﳉﱪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺬﻛﻮر.

)(3

ﳛﻖ ﻷي ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى إﱃ ]اﶈﻜﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﺑﺸﺄن أي اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﺤﻘﻮق
اﳌﺒﻴﱠﻨﺔ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو إﺧﻼل ﺎﺑﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن:
)أ(

اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

أو ﺷﺮﻛﺎء اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ج(

أو اﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن أو ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆوﻧﻪ أو
اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺎﺑﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﲞﻼف ذﻟﻚ؛

)د(

أو أﻓﺮاد أﺳﺮة ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ﻫـ(

أو أي ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻬﺑﺎ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛
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)و(

أو أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲟﺎ ﻳﺘﱠﻔﻖ ﻣﻊ أﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

)ز(

اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﲟﻮﺟﺐ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ُ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ ) (1إﱃ اﳌﺎدة ) 1 (9ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﻟﺪى ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،اﳊﻖ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﰲ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ أي ﺳﺒﻴﻞ اﻧﺘﺼﺎف ﻓﻌﺎل وﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﺘﻬﺎك ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق.
ﲢﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ أ ﱠن ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )ً (2
ﺎﺑﻧﺘﻬﺎك اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2إﱃ اﻟﻘﺴﻢ  (1) 24ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﺤﻘﻮق
واﳊﺮ�ت ﻟﻌﺎم .1982
وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (3اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﲟﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻻﻟﺘﻤﺎس اﻻﻧﺘﺼﺎف ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ.
ﺿﺮور�
ﳑﺎﺛﻼ ﺑﺸﺄن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ .وﻳُﻌ ﱡﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(3و(
ًّ
ﺣﻜﻤﺎ ً
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺎدة  38ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ً
ﻗﺴﺮ� أو ﺳﺠﻨﻪ دون ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ،
ﻟﻀﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺎس اﻻﻧﺘﺼﺎف ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻔﺎء أﺣﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ً
أو ﰲ ﺣﺎل إﻏﻼق أو ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﻬﺑﺎ.
أﻳﻀﺎ إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺼﺎف واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻀﺤﺎ� اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ً
اﳉﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳋﻄﲑة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺪوﱄ ،وﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ  31اﻟﺼﺎدر
ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﻌﺎم اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ
اﻟﻌﻬﺪ ،وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .(2004) CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
اﻟﻘﺴﻢ  - 19ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ ﺳﻴﺎق ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻻ ﳚﻮز ﻓﺮض أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ
أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﲟﺎ ﻳﺘﱠﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﺣﺼﺮ� ﻬﺑﺪف ﺿﻤﺎن اﻻﻋﱰاف اﻟﻮاﺟﺐ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳊﻘﻮق
ﻗﻴﻮدا ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﻔﺮوﺿﺔ
ًّ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ً
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ ﻬﺑﺎ اﻵﺧﺮون ،واﻟﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  17ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻻ ﳜﻀﻊ أي ﺷﺨﺺ ،ﻳﺘﺼﺮف ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻟﺪى ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن،
إﻻ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ وﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﻋﱰاف اﻟﻮاﺟﺐ ﲝﻘﻮق
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وﺣﺮ�ت اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻻﺣﱰام اﻟﻮاﺟﺐ ﳍﺎ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺎت وﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﳋﲑ اﻟﻌﺎم ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ.
ﻳﻌﱪ اﳊﻜﻢ ﺑﻮﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﻤﻮح ﻬﺑﺎ ﲟﻮﺟﺐ
أُﺿﻴﻔﺖ ﻋﺒﺎرة "ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ" ﺣﱴ ِّ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ أ ﱠن ﻋﺐء إﺛﺒﺎت أ ﱠن اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﻤﻮح ﻬﺑﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﺨﺺ أو
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻓﺮﺿﻪ.
وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻮارد ﰲ ﻋﺒﺎرة " ﻟﻐﺮض ...ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺧﻼﻗﻴﺎت" .وﻗﺪ ُﺣﺬﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺴﺒﺐ
أﻧﱠﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫ ﱠﻦ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن اﻟﻘﻴﻢ أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت "اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ".
اﻟﻘﺴﻢ  - 20ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺎﺑﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت اﻷﺧﺮى
ﳝﺲ أي أﺣﻜﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻼﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن واردة ﰲ
ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﱡ
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﻮﺿﺢ أﻧﱠﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻧﻄﺎق ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺒﻴﱠﻨﺔ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ
ﻳُﻌ ﱡﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ "ﺑﻨﺪ وﻗﺎﺋﻲ" ِّ
ﻳﻈﻞ ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺘﱡﻊ
أﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﻠﻲ أو اﻟﺪوﱄ ،ﱡ
ﺎﺑﳊﻘﻮق ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻷوﺳﻊ.
وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ  20إﱃ اﳌﺎدة  37ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي.
اﻟﻘﺴﻢ  - 21اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(1

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ دور ﻫﺎم ﻳﺆدﻳﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻤﺎﳍﺎ
واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ.

)(2

ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺸﺎرك ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ،ﰲ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،أو ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدﺗﲔ  (2) 18و 3ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

) (2ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دور ﻣﻬﻢ ﻳﺆدوﻧﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﻬﺑﺎ ﰲ ﺻﻮن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﻬﺑﺎ.
) (3ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ دور ﻣﻬﻢ ﻳﺆدوﻧﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﻬﺑﺎ ﰲ اﻹﺳﻬﺎم،
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ودوﱄ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ إﻋﻤﺎل اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
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ﰲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﻜﻮك اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻋﻤﺎﻻً ﻛﺎﻣﻼً.
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺴﻢ  - 22اﻻﻟﺘﺰام ﺎﺑﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻋﻤﺎﳍﺎ
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻬﺑﺪف ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

أن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﻜﻔﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل؛

)ب(

وأن ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ ﻣﺘﱠﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

)ج(

وأن ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺄﺑﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﻮد.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ  22إﱃ اﳌﺎدة  (2) 2ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺘﱠﺨﺬ ﻛﻞ دوﻟﺔ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﳋﻄﻮات اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﱡﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺎﺑﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
وﻗﺪ ُﻋﺪﻟﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳊﻜﻢ ﳌﺮاﻋﺎة أ ﱠن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮﻓﺎء ﺎﺑﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ.
ﻣﺆﺧﺮا اﳌﻘﺮر اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﲝﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﱵ ﺣﺪﱠدت
وﻳﺴﱰﺷﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻳﻀﺎً ﺎﺑﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﻗﺪﱠﻣﻬﺎ ً
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳﺘﻄﻠﱠﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )ب( إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺤﻘﱡﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﺗﺮد ﰲ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﱐ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﻬﺑﺎ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم ﺗﺼﻠﺢ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،وأﺧﺮى ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 23اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻴﺴﲑ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻤﻠﻬﻢ
)(1

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ وﲪﺎﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)(2

وﻳﺸﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻣﺎن أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺗﻴﺴﲑ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ،
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن؛
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)ب(

وإﺎﺗﺣﺔ وﺗﻴﺴﲑ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻲ ﳝﺎرﺳﻮا
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن؛

)ج(

وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ رﲟﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ داﺧﻞ
إﻗﻠﻴﻢ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ أو ﰲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛

)د(

ووﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺪاﺑﲑ ﻬﺗﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﲝﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ودﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ؛

)ﻫـ(

وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أدوار ووﻇﺎﺋﻒ وأﻧﺸﻄﺔ وأﻋﻤﺎل واﺠﻤﻟﺎﻫﺮة ﲟﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ
وأﳘﻴﺘﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻟﻘﺴﻢ 23ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻳﻔﻮاري.
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )) (2د( إﱃ اﻟﻘﺴﻤﲔ ) 2أ( و 3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﰲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  71ﻟﺴﻨﺔ .1997
وﻳﻠﱯ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )) (2ﻫـ( اﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﲝﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ِ
أﻳﻀﺎ أﺛﻨﺎء اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺿﺮورة ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إذﻛﺎء اﻟﻮﻋﻲ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ
وﺣ ّﺪدت ً
ُ
ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺠﻤﻟﺎﻫﺮة ﺑﺪﻋﻤﻬﻢ ،ﺎﺑﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ً
اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﻘﺴﻢ  - 24اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ِ
وﺗﻴﺴﺮ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ:
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺎﺑﺠﻤﻟﺎن ّ
)أ(

اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

و]اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﲏ[ ،واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛

)ج(

واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎ�ت واﶈﻔﻮﻇﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺣﻮزة
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﱠﺼﻞ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

)د(

واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﻣﻦ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ إﱃ اﻵﻟﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ﻫـ(

وﳏﺎﺿﺮ اﳉﻠﺴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﳌﺮاﺳﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻵﻟﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷوﺿﺎع ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[؛
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)و(

واﻟﻮﺎﺛﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﱠﺼﻠﺔ ﺑﻘﺮارات أو أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

)ز(

وﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ﳝﺲ ﺗﻠﻚ
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ أو اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﺪي ﻷي اﻧﺘﻬﺎك ﱡ
اﳊﻘﻮق.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ِ
ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ  24اﻟﻘﺴﻢ ) 6اﳊﻖ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ(.
ّ
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  14ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

-1

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻢ
ﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

-2

وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ،ﰲ ﲨﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)أ(

ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ؛

)ب(

وإﺎﺗﺣﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﲟﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓًﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ،واﻻﻃﻼع ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺿﺮ اﳌﻮﺟﺰة ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت.

وﻗﺪ أﻗﱠﺮ ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺄﺑ ﱠن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳُﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ "اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" ﰲ ﻬﺗﻴﺌﺔ
ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ )اﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 .(A/HRC/32/20ودﻋﺎ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺪول ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وﺳﻴﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ
ﺺ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﺼﻮل
ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﲝﻮزة اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻬﺎت اﳋﺎﺻﺔ ،واﻟﻨ ﱡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ) 86أ( ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
.(A/HRC/32/20
وﳛﺪد اﻟﻘﺴﻢ  24ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﺑﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 25اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺮﻳﺔ
)(1

ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻬﺑﺎ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو أن
ﺗﺸﱰط اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
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)(2

ﺧﻼﻓًﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(1ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻬﺑﺎ
اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر واﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن َ
اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ ٍّ
ﺧﻄﻴًﺎ وﻋﻦ ِﻋﻠﻢ ،أو ﰲ ﺣﺎل ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﳏﺎﻳﺪة وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ  25إﱃ اﳌﺎدة  16ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻳﻔﻮاري.
اﻟﻘﺴﻢ  - 26اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻨﻊ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪﻫﺎ
)(1

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻨﻊ وﻗﻮع أي ﺗﺮﻫﻴﺐ أو أﻋﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي ﺟﻬﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ذﻟﻚ.

)(2

وﺗﺸﻤﻞ "اﻟﺘﺪاﺑﲑ" اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﻓﻖ اﻷول ﻬﺑﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ِ
ﻟﻴﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ ) 15ﻋﺪم اﻟﺘﻌﱡﺮض ﻟﻠﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ(.
�ﰐ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ّ

وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  (2) 12ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻪ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻣﻦ
ﻓﻌﻼ أو ﻗﺎﻧﻮ ً� ،أو ﺿﻐﻂ ،أو أي إﺟﺮاء ﺗﻌﺴﻔﻲ آﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻪ أو
أي ﻋﻨﻒ ،أو ﻬﺗﺪﻳﺪ ،أو اﻧﺘﻘﺎم ،أو ﲤﻴﻴﺰ ﺿﺎر ً
ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
وﻗﺪ ﺑ ﱠﺴﻂ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻌﱠﺮف "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ".
ي ﻓﻌﻞ ﻳُﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ﱠن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" ﻳﺸﻤﻞ أ ﱠ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﳑﺜﻠﻴﻪ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ،أو ﺿﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻬﺑﺎ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﲡﺪر
ﺄﺑي ﻓﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ
اﻹﺷﺎرة ً
أﻳﻀﺎ إﱃ أ ﱠن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻘﺼﺮ "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ِّ
"ﻳﺘﱠﺼﻞ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن".
ﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺎﺑﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
وﺗﻮﺧﻴًّﺎ ﻟﻠﻮﺿﻮح ،ﻳﻨ ﱡ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﻓﻖ اﻷول.
اﻟﻘﺴﻢ  - 27اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻄ ﱡﻔﻞ أو اﻟﺘﺪﺧﱡﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
)(1

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺿﺪ اﻟﺘﻄﻔﱡﻞ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﻌﺴﻔﻲ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺷﺆون أﺳﺮﻫﻢ أو ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ أو أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﳑﺘﻠﻜﺎﻬﺗﻢ أو ﻣﺮاﺳﻼﻬﺗﻢ ،ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

33

)(2

اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو
وﻳﺸﻤﻞ "اﻟﺘﻄﻔﱡﻞ أو اﻟﺘﺪ ﱡﺧﻞ"
َ
ﺺ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﺎل
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو اﳌﺼﺎدرة ﻳﺘﻌﱠﺮض ﻟﻪ أي ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

11
ِ
ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ ) 14اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ( .وﻗﺪ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ  26أﺣﺪ اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﱵ أُﺛﲑت ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ،وﻫﻮ ّ
اﺳﺘُﻤﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺎدة  13ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ.

اﻟﻘﺴﻢ  - 28اﻻﻟﺘﺰام ﺈﺑﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
)(1

ﻣﱴ ُوﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺄﺑ ﱠن أﺣﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻗُﺘﻞ أو ﺗﻌﱠﺮض ﻟﻺﺧﻔﺎء أو اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
أو ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻧﺘﻬﺎك أي ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ أو ﰲ ﻣﻜﺎن
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﻮ ﱠﺟﺐ ﻋﻠﻰ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ أن ﺗﻀﻤﻦ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ
ﻓﻮري وﻣﺴﺘﻔﻴﺾ وﻓﻌﺎل وﻣﺴﺘﻘﻞ وﳏﺎﻳﺪ ﻬﺑﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻣﻊ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻻﺿﻄﻼع ﺎﺑﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

)(2

ﻋﻤﻼ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﱠ
وﻳﺘﻌﲔ أن ﻳُﺮاﻋﻰ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﺠﻤﻟﺮاة ً
)أ(

ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪواﻓﻊ وراء اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﲏ ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻔﺘﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ أو
ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳊﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳊﻘﻮق
ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﳑﻦ ﻫﻢ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ؛

)ج(

وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺘﻪ أو ﺳﺎﻋﺪت أو ﺣﱠﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ أو دﻋﻤﺘﻪ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة.

)(3

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ أن ﺗﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة
ﻋﻤﻼ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(1ﱠ
وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﺠﻤﻟﺮاة ً
ُ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ  ،34وأن ﺗُﺒﻘﻰ اﻟﻀﺤﺎ� أو أﺳﺮﻫﻢ أو أﻗﺎرﻬﺑﻢ أو ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺠﺮ�ت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

)(4

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت وآﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ
ﻋﻤﻼ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ).(1
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻬﺑﺪف إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ً

11

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) 29-28ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2014ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ(،
ص.4 .
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)(5

ﻳﺘﻌﲔ
ﻋﻤﻼ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(1ﱠ
وﰲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﻏﲑ ﻗﺎدرة أو ﻏﲑ راﻏﺒﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ً
ﻋﻠﻰ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت وآﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻋﻤﻼ ﻬﺑﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻤﻞ أﺣﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد
ً
ﺑﻮﻗﻮع اﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺈﺑﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎك اﶈﺘﻤﻞ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  (5) 9ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺪوﻟﺔ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ وﻧﺰﻳﻪ أو ﲢﺮص ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺄﺑن اﻧﺘﻬﺎ ًﻛﺎ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺪث ﰲ أي إﻗﻠﻴﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ.
وﻗﺪ أُﺿﻴﻒ ﻟﻔﻆ "ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ" إﱃ وﺻﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺳﻴُﺠﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح ﻗُﺪم أﺛﻨﺎء اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 12 .وﻗﺪ
ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺪوﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺈﺑﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻘﺎت ﳝﻜﻦ أن ﺗﺜﺒﺖ
أُﺿﻴﻔﺖ اﻷﻟﻔﺎظ "ﻓﻌﺎل" و"ﻣﺴﺘﻘﻞ" و"ﻓﻮري"
ً
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ﺗﻮﱡرط أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺳﻠﻄﺎﻬﺗﺎ.
وﻳﺘﺼﺪى اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2ﻟﻠﺸﻮاﻏﻞ اﻟﱵ أﺑﺪﻳﺖ أﺛﻨﺎء اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺄﺑ ﱠن اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ُﳛﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺄﺗﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن أ ﱠن اﻟﺪاﻓﻊ وراء ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو أﻧﱠﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،أو أ ﱠن اﳉﺮﳝﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة.
اﻟﻘﺴﻢ  - 29اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل واﳉﱪ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﲣﺎذ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺒﻞ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل واﳉﱪ اﻟﻜﺎﻣﻞ وإﺎﺗﺣﺘﻬﺎ ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﰲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺎﺑﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺎورة ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ دول أوروﺎﺑ
"ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻮري وﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺑﺸﺄن اﳍﺠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ودول أﺧﺮى ) 23-22ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2015ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ،ص :9 .ﱠ
ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺎﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺟﻬﺎت ﻏﲑ ﺎﺗﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺗﻠﻚ اﳍﺠﻤﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ وﳏﺎﺳﺒﺔ اﳉﻨﺎة وﲤﻜﲔ
اﻟﻀﺤﺎ� ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺳﺒﻞ اﻧﺘﺼﺎف ﻓﻌﺎﻟﺔ".
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اﻧﻈﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﻀﻴﺔ "ﻣﺬﲝﺔ ﺑﻮﻳﺒﻠﻮ ﺑﻴﻠﻮ ﺿﺪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ" ) 31) (Pueblo Bello Massacre v Colombiaﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2006ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺟﻴﻢ ،رﻗﻢ  ،140اﻟﻔﻘﺮة 142؛ وﻗﻀﻴﺔ "ﺑﺴﺘﺎﻧﻴﻮ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺒﲔ" ) ،(Philippines The v Pestañoاﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،آراء :اﻟﺒﻼغ رﻗﻢ  ،00/942اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن ،وﺛﻴﻘﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  11) CCPR/C/98/D/1619/2007أ�ر/ﻣﺎﻳﻮ (2010؛ وﻗﻀﻴﺔ "ﻣﺎﻛﻤﲑ
ﺿﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة" ) ،(2002) (McKerr v United Kingdomاﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ .20 EHRR 34
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ِ
ِ
ﻟﻠﺤﻖ ﻟﻴﺆّﻛِﺪ
ﻟﻴﻜﻤﻞ اﻟﻘﺴﻢ ) 18اﳊﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔﻌﺎل واﳉﱪ اﻟﻜﺎﻣﻞ( .و�ﰐ اﻟﻨ ﱡ
ﻣﻜﻤﻞ ِّ
ﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ّ
�ﰐ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ّ
أ ﱠن ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺳﺒﻞ اﻧﺘﺼﺎف ﻏﲑ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،وأ ﱠن ﺗﻮﻓﲑ ﺳﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ
ﻳﺘﻄﻠﱠﺐ ﳉﻮء ﺿﺤﻴﺔ أﺣﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أو ﳑﺜﻠﻪ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  9ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﰲ اﳉﺰء ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ:
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ﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ أن ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﺣﺮ�ﺗﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻜﺖ ،اﳊﻖ ،إﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﲤﺜﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮ ً� ،ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻜﻮى إﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﳐﺘﺼﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ،واﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ ،وﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺎﺑﳉﱪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺴﺘﺤﻖ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮق ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺮار واﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دون أي ﺄﺗﺧﲑ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ.
ﺣﺮ�ﺗﻪً ،
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وﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،اﳊﻖ ،ﺿﻤﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ﰲ:

)أ(

أن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮﲰﻴﲔ واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲞﺼﻮص اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأن ﻳﻘﺪم ﺷﻜﻮاﻩ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أو إﱃ أي ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت
أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻮى دون أي ﺄﺗﺧﲑ ﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ؛
اﻟﻘﺴﻢ  - 30اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺠﺮﱘ اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ

ُﳚﱠﺮم أي ﻓﻌﻞ ﺗﺮﻫﻴﺐ أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻔﺘﻪ أو أﻧﺸﻄﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ
ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ،
وﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺎﺑت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﳉُﺮم.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎدة  (2) 4ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﺎ اﳉﻨﺎﺋﻲ .وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم أي
اﻃﺆا وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ -2 .ﲡﻌﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ
ﺷﺨﺺ ﺄﺑﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺄﺑي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮ ً
ﻃﺮف ﻫﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﺑﻌﻘﻮﺎﺑت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺄﺗﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﳋﻄﲑة.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺮاﻋﻲ اﻟﻌﻘﻮﺎﺑت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ أ ﱠن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﳍﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ
أﻳﻀﺎ إﱃ أن ﺗﺸ ِّﻜﻞ ﻬﺗﺪﻳﺪات وﻫﺠﻤﺎت ﺿﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ً
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻨﻬﺎ.
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ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم )اﳌﻮاد ﻣﻦ  19إﱃ  (29ﺗﺴﺘﺤﺪث ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﱠﺼﻠﺔ ﺎﺑﻟﱰﻫﻴﺐ أو
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ً
اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﲟﺜﺎﺑﺔ دﻟﻴﻞ ﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﻪ أي
دوﻟﺔ ﻻ ِّ
ﳚﺮم ﻗﺎﻧﻮ�ﺎ اﻟﻮﻃﲏ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﱠﺼﻠﺔ ﺎﺑﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 31اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻴﺴﲑ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻴﺴﲑ وإﺎﺗﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﱵ
ﺗﺘﻨﺎول ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳉﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ
اﳍﺎم واﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳُﻘﺼﺪ ﻬﺑﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﻋﻤﺎل اﳌﺎدة  15ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺸﻮاﻏﻞ اﻟﱵ أُﺛﲑت ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻌﻤﻞ اﳍﺎم واﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﻘﺴﻢ  - 32اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻬﺑﺪف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺿﺮور� ﰲ اﻟﺘﺄ ﱡﻛﺪ ﻣﻦ أ ﱠن ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﱵ
دورا
ًّ
ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ً
ﺗﺸﺎرك ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻠﻚ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻮﻓﲑﻫﺎ وأﻧﱠﻪ ﳝﻜﻦ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء وﰲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 33ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳋﺎرج
)(1

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ أي ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳋﺎرج ﺗﻌﱠﺮض ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ،أو ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋُﺮﺿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو
ﺺ ذﻟﻚ.
ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ

)(2

وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(1وﻓ ًﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﲏ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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)أ(

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،أو ز�رﺗﻪ ﰲ ﻣﺴﻜﻨﻪ أو
أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻪ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻣﺎن أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ؛

)ب(

وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺳﺮﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ج(

وﺣﻀﻮر أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﶈﺎﻛﻤﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻬﺎ؛

)د(

ورﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ؛

)ﻫـ(

وإﺻﺪار وﺎﺛﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ أو اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ اﻟﻘﺪﳝﺔ؛

)و(

وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ؛

)ز(

وﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺎ�ت اﻻﺗﺼﺎل ﲟﺤﺎﻣﲔ ﳏﻠﻴﲔ؛

)ح(

وﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺎ�ت اﻻﺗﺼﺎل ﲟﱰﲨﲔ ﳏﻠﻴﲔ؛

)ط(

واﻻﺗﺼﺎل ﺄﺑﻓﺮاد أﺳﺮة اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ي(

واﲣﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ؛

)ك(

وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ؛

)ل(

وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎرئ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ ،وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳍﻢ.
وﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻬﺑﺪف اﻟﺘﺄ ﱡﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﱠﻪ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﶈﻠﻲ اﳌﻄﺒﱠﻖ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻋﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﳋﺎرج ،ﺗﻜﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺎﺑﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻷﻋﺴﺮ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﲏ أي ﺑﻠﺪ أو رﻋﺎ�ﻫﺎ ،ﻗﺪ ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﻠﻲ أو اﻟﺪوﱄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳍﺆﻻء
اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ اﳋﺎرج .أ ﱠﻣﺎ ﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻏﲑ اﻟﺮﻋﺎ� ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳍﻢ إﻟﺰاﻣﻴًﺎ ،وﻟﻜﻦ ﲦﱠﺔ
اﻋﱰاف ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺄﺑ ﱠن ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻳُﻌ ﱡﺪ ﳑﺎرﺳﺔ ﺟﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﺒﺎدئ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﻓﻨﻠﻨﺪا وآﻳﺮﻟﻨﺪا واﻟﻨﺮوﻳﺞ
وﻫﻮﻟﻨﺪا.
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اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  -آﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول أن ﺗُﻨﺸﺊ آﻟﻴﺔ )آﻟﻴﺎت( أو ﺑﺮ�ﳎًﺎ )ﺑﺮاﻣﺞ( ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو أن ﺗﺼﺪر ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن إﱃ آﻟﻴﺔ )آﻟﻴﺎت( أو ﺑﺮ�ﻣﺞ )ﺑﺮاﻣﺞ( ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وأن ﺗﻮﻓِّﺮ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻨ ِّﻔﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮﱃ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض أو ُﻛﻠﻔﺖ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ )اﻵﻟﻴﺎت( أو اﻟﱪ�ﻣﺞ )اﻟﱪاﻣﺞ( ،ﺳﻮاء أُﻧﺸﺌﺖ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ
ً
ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ
وﻫﻨﺎك ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲣﺘﺎر أي دوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ِّ
ﻳﺘﻌﲔ
ﺎﺑﺧﺘﻼف اﻟﺪول .وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﶈﺪﱠدة اﻟﱵ ﲣﺘﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ اﶈﺪﱠد اﻟﺬي ﲣﺘﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﱠ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺎﺑﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺤ ٍّﺪ أدﱏ:
)(1

ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،أو وﺿﻊ اﻟﱪ�ﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ،ﺎﺑﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺎرك اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺔ وﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺈﺑدارﻬﺗﺎ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ ،أو ﰲ وﺿﻊ اﻟﱪ�ﻣﺞ وﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺈﺑدارﺗﻪ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻪ؛

)(2

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن إﻧﺸﺎء اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ،أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ؛

)(3

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ﺎﺑﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻋﺪم اﳋﻀﻮع ﻷي ﻗﻴﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إدارﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل؛

)(4

وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻶﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ؛

)(5

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ﺗﺪاﺑﲑ ﻬﺗﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﲤﺲ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأن ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ
وأن ﺗُﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﱡ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﱠﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ؛

)(6

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﺳﻮاء اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ أو اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗُﺴﻬﻢ ﰲ ﻧﺸﻮء اﳌﺨﺎﻃﺮ،
وأن ﺗﺘﻴﺢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﺗﺮاﻋﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﳌﺪاﻓﻌﲔ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ؛

)(7

وﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو وﺿﻊ اﻟﱪ�ﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﶈﺪﱠدة واﳌﺨﺎﻃﺮ
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻨﻈﻮر اﳉﻨﺴﺎﱐ؛

)(8

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﳏﺪﱠدة ،وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺗﺘﺼﺪى ﳌﺴﺘﻮى اﳋﻄﺮ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ،
وﺗﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع اﳉﻨﺲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻌﻤﺮ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻷﺳﺮﻳﺔ واﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮ�ﻢ
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أﻓﺮ ًادا أو ﲨﺎﻋﺎت .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ؛
)(9

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮّﻛِﺰ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺎﻣﻞ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻣﻨﻬﻢ اﳉﺴﺪي واﻟﺮﻗﻤﻲ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛

) (10وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺧﻄﻂ أو ﺗﺪاﺑﲑ راﻣﻴﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻬﺑﺪف دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ
وأﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺿﻤﺎن أﻗﻞ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪ ﱡﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ؛
ﺺ ﲨﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﺮزﻫﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺎﺑﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ
) (11وﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺄﺑوﺿﺎع اﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗ ﱠﻦ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل واﳉﻮاﻧﺐ واﳌﻨﻬﺠﻲ؛
) (12وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ أو اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﻋﻼن ،واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺿﻤﺎن ذﻟﻚ
وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﳌﺸﻮرة إﱃ اﻟﱪﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ آﻟﻴﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﺮاﻋﺎة ﲨﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮر اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﲝﺎﻟﺔ
وﻗﺪ ُوﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ُ
اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﰲ آذار/ﻣﺎرس ) 2016اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،(A/HRC/31/55واﺳﺘﻌﺮاض ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ آﻟﻴﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﻫﻨﺪوراس ،وﻣﺴﺎﳘﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ أن ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻠﻚ
وﻗﺪ ﺻﻴﻎ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓ ًﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ُ
�ﺠﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت
اﳌﺒﺎدئ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﺴﻠّﻢ ﺑﻪ أ ﱠن ﻫﻨﺎك ﳕﺎذج أو ً
وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﺿﻤﻦ أُﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳏﺪﱠدة .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﳝﻜﻦ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ أو ﺑﺮ�ﻣﺞ داﺧﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ،
ﺼﻠﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﻤﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ ﺎﺑرﻳﺲ ،أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺐ أن ﺗُﻘﻨﱠﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻔ ﱠ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻻﺋﺤﺔ أو ﻣﺮﺳﻮم أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 34إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
)(1

ِ
ﺗﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻵﻟﻴﺔ أو ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ،ﻟﺘﺘﻮﱃ
ﺗﺘﻌ ﱠﻬﺪ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ آﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو ّ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ .وﺗﺆدي
اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺎﺑﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ]ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ و[ ﻣﻊ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.

)(2

وﺗﻀﻄﻠﻊ اﻵﻟﻴﺔ ﺎﺑﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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)(3

)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 ﻬﺑﺪف 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،
واﺠﻤﻟﺎﻫﺮة ﻋﻠﻨًﺎ ﺑﺬﻟﻚ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(2ﳝﻜﻦ ﻟﻶﻟﻴﺔ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

رﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻬﺗﺪد
أﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ
وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ؛

)ب(

ﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا
واﻟﺘﺸﺎور واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ وﺄﺑﺳﻠﻮب ﺗﻌﺎوﱐ ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

)ج(

وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت وإﻋﺪاد اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻳﻮﻣﺎ[ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،ﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ]ً 180

)د(

وإﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ أو اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ]اﻟﻮﻃﲏ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﶈﻠﻲ[،
ﻬﺑﺪف ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﺪﱠدة 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 ﻬﺑﺪف ﺿﻤﺎن
ﺣﻘﻮق اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ؛
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)ح(

واﻻﺿﻄﻼع ﺎﺑﻟﺮﺻﺪ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[،
وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﱠة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻮ�ﺎ وﻣﻨﻌﻬﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳉﺬرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ وﻗﻮع اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺮﺗ َﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن؛

)ط(

واﻗﱰاح وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،أو ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ،ﻬﺑﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﳌﺪاﻓﻌﲔ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وﺣﺮﻳﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻣﻊ إﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻷوﺿﺎع اﳌﺪاﻓﻌﺎت
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗ ﱠﻦ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﱠﺮﺿﲔ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ؛

)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 ﺎﺑﻟﺘﻨﺴﻴﻖ 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 ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد؛

)م(

وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﳉﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن إﻋﻼن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﱰف
ﻬﺑﺎ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أدوار ووﻇﺎﺋﻒ وأﻧﺸﻄﺔ وأﻋﻤﺎل ﺎﺑﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ
وﻣﺸﺮوﻋﺔ؛

)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 اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺸﺎر
ُ
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ) (2) 38ب( إﱃ )ﻫـ( .وﺗﻌﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﱪاء ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ وﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ ،ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺮد إﻟﻴﻬﺎ.

)(5

وﲡﺮي اﻵﻟﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﱪاء ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ وﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت دورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮا[ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداء اﻵﻟﻴﺔُ .
وﳚﺮى اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻷول ﰲ ﻏﻀﻮن ]ً 18
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺎدة  (3) 14ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺪﻋﻢ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻷﻣﻨﺎء اﳌﻈﺎﱂ أو ﳉﺎ ً� ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن أو أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ِ
ﺗﺴﻤﻲ أو ﺗﻨﺸﺊ" ﻣﻦ اﳌﺎدة  17ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
وﻗﺪ اﺳﺘُﻤﺪت اﻟﺼﻴﻐﺔ "ﺗﺘﻌ ﱠﻬﺪ ...أو ّ

وﻗﺪ ُﺷ ِّﺪد ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﺪﱠة وﺎﺛﺋﻖ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ
ﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺎﺛﺋﻖ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،13/13واﻟﺬي ﻳﻨ ﱡ

ِ
...ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﺸﺎور واﳊﻮار ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺔ
ّ
اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮداً ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ
أﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
14
اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳍﺎدﻓﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﻳﻮﺻﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺪول ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﻬﺗﺪف إﱃ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأن ﺗﺘﻤﺘﱠﻊ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

أن ﻳﻜﻮن إﻧﺸﺎء اﻵﻟﻴﺎت وإدارﻬﺗﺎ ﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

وأن ﺗُﻨﺸﺄ اﻵﻟﻴﺎت أو ُﲢﺪﱠد ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

)ج(

وأن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ؛

)د(

وأن ﺗﺘﻤﺘﱠﻊ ﺎﺑﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺘﺼﺪى ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت أوﺿﺎع اﳌﺪاﻓﻌﲔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻧﻮع اﳉﻨﺲ وﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ؛

)ﻫـ(

وأن ﺗﺘﻮﻓﱠﺮ ﳍﺎ ﻣﻮارد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳏﺪﱠدة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻹﻋﻼن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

أﻳﻀﺎ ﺻﻔﺤﺔ  21ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .(A/HRC/13/22
)اﻧﻈﺮ ً
وﳝﻜﻦ أن ﺗُﻨﺸﺄ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،أو أن ﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺗُﻜﻠﱠﻒ ﻬﺑﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﰲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻳﻨﺺ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  6/22ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

14

ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 15 ،ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  ،2010اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ،A/HRC/RES/13/13اﻟﻔﻘﺮة .5
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...ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﱵ أُﻧﺸﺌﺖ وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎً ﳌﺒﺎدئ ﺎﺑرﻳﺲ ،ﰲ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وإﻃﻼع اﻟﺪوﻟﺔ ﺎﺑﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺄﺗﺛﲑﻫﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
15
وﻋﻤﻠﻴﺔ.
وﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﺎﻟﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )ﺗﻘ ﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ( )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  A/HRC/25/55اﳌﺆرﺧﺔ
 23ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  (2013اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻴﺘﻤ ﱠﻜﻦ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
دورا ﺣﺎﲰًﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ
وﲤﻜﻴﻨﻴﺔ ،ﺷﺪﱠدت اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أ ﱠن ﺈﺑﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﺗﺆدي ً
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة .(79

أﻳﻀﺎ ﺄﺑن ﺗﻀﻄﻠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﺑﳌﻬﺎم
وﻬﺑﺪف أداء ذﻟﻚ اﻟﺪور اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ،أوﺻﺖ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ ً
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات :(82-80
)أ(

أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺘﻤﺜﱠﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ رﺻﺪ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻬﺗﺪد أﻣﻨﻬﻢ ،واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﲢﻮل دون وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ؛

)ب(

وأن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺮﺻﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وإﺧﺒﺎر اﻟﺪول ﺄﺑﺛﺮ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ أو أﺛﺮﻫﺎ اﶈﺘﻤﻞ؛

)ج(

وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱪاﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ،ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ،وﺿﻤﺎن إﺷﺮاك اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﻗُﺮب
ﰲ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

وﻗﺪ اﺳﺘُﻤﺪت ﻣﻬﺎم اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻘﺮر اﳋﺎص ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ وﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس.
وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ ،ﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،أن ﲢ ِّﺪد ﺑﺪﻗﱠﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
ﱠ
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺒﱠﻖ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ .وﻬﺑﺪف اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ وﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻫﺬا
اﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺎﺑﺳﻢ "آﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ،ﻳﻨﺸﺊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ً
ﻛﻴﺎ� و ً
اﻹﻧﺴﺎن" .وﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻓﺎﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻫﻮ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﳝﻜﻦ أن
ِّ
ﺗﻮزع اﻟﺪول ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎ�ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸ ِّﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﻣﱴ ُوﺟﺪت ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﻤﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ ﺎﺑرﻳﺲ ،ﳝﻜﻦ أن ﻳُﺼﺎغ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻴﻜﻠِّﻒ
ﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﻬﺑﺬﻩ
ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﳌﻬﺎم اﳌﺒﻴﱠﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣ ﱠ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﳌﻬﺎم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .وإذا ﱂ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻬﺑﺬا اﻟﺪور ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺼﺎغ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻴﺘﻄﻠﱠﺐ ﻣﻦ
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

15

ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 12 ،ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  ،A/HRC/RES/22/6 ،2013اﻟﻔﻘﺮة .16
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وﺣﻴﺜﻤﺎ أُﻧﺸﺌﺖ آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﻜﻠﱠﻒ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﺎﺑﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﳌﻬﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛ ِّﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ أي ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸ ِّﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
أي ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺸ ِّﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ِّ
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻜ ﱠﻮن اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﳌﻨﺸﺄة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ وﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس ،ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء رﺋﻴﺴﻴﺔ (1) :ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﻄﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ؛
) (2وﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ/ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻘﺪم اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ؛ ) (3وﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ/أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺄﺑداء
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳍﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ .وﻣﻦ ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺣﺪﱠدﻫﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺸﻞ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻧﲔ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ،ﺗﺘﻜ ﱠﻮن اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﺎ�ت رﺋﻴﺴﻴﺔ (1) :ﳎﻠﺲ اﻹدارة؛
ُ
) (2واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري؛ ) (3واﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺺ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
وﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻵﻟﻴﺔ ،واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
وﺗﺒﲔ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ .وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲤﺜﻴﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﳎﻠﺲ اﻹدارةِّ .
ﳎﻠﺲ اﻹدارة.
ﺺ اﳌﺎدة
واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪم اﳌﺸﻮرة إﱃ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ،وﺗﺘﻜ ﱠﻮن ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ .وﺗﻨ ﱡ
 16ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري.
واﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻻ�ت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎﺑﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ .وﺗﺘﻜ ﱠﻮن اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث وﺣﺪات ﻓﺮﻋﻴﺔ (1) :وﺣﺪة اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳊﺎﻻت واﻟﺘﺪ ﱡﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ؛ ) (2ووﺣﺪة
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ؛ ) ،(3ووﺣﺪة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )اﻧﻈﺮ اﳌﺎدة  .(17وﲢﺪد اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس
ﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﻳﻨ ﱡ
واﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﳑﺎرﺳﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﲏ( ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻛﻴﺎ�ت )اﻧﻈﺮ اﳌﺎدة :(19

) (1وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ(؛ ) (2واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﳊﻤﺎﻳﺔ

اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﻔﻴﲔ واﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﳑﺎرﺳﻲ اﳌﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ(؛
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) (3واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ؛ ) (4واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ؛ ) (5وإدارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون
اﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﲢﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
وﻻ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس ً
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ.
وﻗﺪ أُﻧﺸﺊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻴﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﲏ )اﻧﻈﺮ اﳌﺎدة  .(20وﲢﺪد
اﳌﺎدة  24ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ ﻬﺑﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ.
واﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﲏ ،واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻫﻲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﲏ )اﻧﻈﺮ اﳌﺎدة  .(28وﲢﺪد اﳌﺎدة  29ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﲏ وواﺟﺒﺎﻬﺗﺎ.
وﺗﺘﻮﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﲢﻠﻴﻼت اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳌﺪاوﻻت واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﱠﺨﺬة ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺒﺎت
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻧﻈﺮ اﳌﺎدة  .(31وﲢﺪد اﳌﺎدة  32ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻬﺑﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﲢﺎﻓﻆ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص .ووﻓ ًﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺎدة  31ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس،
ﻳُﺸﱰط ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺈﺑﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ وﲢﻠﻴﻼت اﳊﺎﻻت،
وﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮاﻣﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 35اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
ﺗﺘﺸﺎور ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﻣﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﻴﻊ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 36اﳌﻮارد
)(1

ﺗﻮﻓﺮ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﳑﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ
ﳓﻮ ﻛﺎﻣﻞ وﻓﻌﺎل.

)(2

وﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ
) ،(1ﺗﻨﺸﺊ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﺻﻨﺪوﻗًﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

)(3

ﺣﺼﺮ� ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺄذون
وﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺬﻛﻮر
ًّ
ﻬﺑﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)(4

وﳚﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻀﺎرب ﻓﻌﻠﻲ أو ﻇﺎﻫﺮ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ ،ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﳌﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؛
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)ب(

واﳌﺴﺎﳘﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو ﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﲨﻌﻴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﳏﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ؛

)ج(

]واﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻵﻟﻴﺔ[.

)(5

وﳚﻮز أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵﻟﻴﺔ واﻟﻜﻴﺎ�ت اﻷﺧﺮى اﳌﺄذون ﳍﺎ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق.

)(6

وﻳُﺪار اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻳُﺪرج ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﺼﺪرﻩ
اﻵﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ )اﻟﻔﻘﺮة  ،(131أوﺻﺖ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﺘﺄ ﱡﻛﺪ ﻣﻦ أ ﱠن ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن "اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤ ﱠﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎﺑﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ" ،وﺑﺘﻮﻓﲑ
"اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ".
وﰲ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،6/22أُﻫﻴﺐ ﺎﺑﻟﺪول أن "ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﲤﻴﻴﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻬﺗﺪف إﱃ دﻋﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻺﻋﻼن ،ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أي
ﻧﺸﺎط آﺧﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻋﺪم ﲡﺮﱘ أي ﻗﺎﻧﻮن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
16
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻧﺰع اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ".
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) :أ( اﳌﺎدﺎﺗن  48و 49ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ) ،ب( واﳌﺎدة  16ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ) ،ج( واﳌﺎدة  66ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس وﲢﻠﻴﻞ اﺷﱰك ﰲ إﺟﺮاﺋﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ
17
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 37اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻔﺮز
)(1

ﳜﻀﻊ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻵﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺎﺑﻷﻣﻦ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﻠﻔﺮز اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻳﻬﺪف إﱃ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ
وﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﻵﻟﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﺗﺪرﻳﺒًﺎ
ً
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎﻣﻞ وﻓﻌﺎل.

)(2

وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ أوﺿﺎع اﻟﻀﺤﺎ� واﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ

16

ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 12 ،ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  ،A/HRC/RES/22/6 ،2013اﻟﻔﻘﺮة ) 9ب(.
www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/analisis-ley-de-proteccion-para-defensores-as_translated_final.pdf
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اﳋﺼﻮص اﳌﺪاﻓﻌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
أو ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺄﺑﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﻔﻴﺔ أو �ﺋﻴﺔ ،واﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﺪﻋﻮ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  13/13اﻟﺪول إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

ِ
ﺼﺺ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺪرﻳﺐ ﳏﺪد ﻟﻸﺷﺨﺎص
...أن ُﲣ ّ
18
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وأوﺻﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ )اﻟﻔﻘﺮة  (88ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

ﳏﺪدا ﺑﺸﺄن
...ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻷﻣﻨﻴﻮن واﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﱠﻔﻮن ﺈﺑﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺒًﺎ ً
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻀﺎ� اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺳﻨﺎد اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ إﱃ أﻃﺮاف ﺎﺛﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف
ﱠدا.
ﺗﺪرﻳﺒًﺎ ﳏﺪ ً
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺪول ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،ﻓﻀﱠﻞ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺗﺮك ﻫﺬﻩ
ً
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪول ﻛﻲ ﺗﺼﻤﻢ ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺸﺄن اﻷوﺿﺎع اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ،وﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2أ ﱠن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻨﺎول أوﺿﺎع اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﱠﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺼﻔﺔ
ِّ
ﺧﺎﺻﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ .وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺎﺑﺧﺘﻼف اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

18
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اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ  -اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
اﻟﻘﺴﻢ  - 38اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
)(1

ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" اﳊﻘﻮق واﳊﺮ�ت اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ أو
ُ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﶈﻠﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻜﻮك وذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

)(2

ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
وﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" أ ﱡ
أو اﻻﻧﺘﻘﺎم أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻀﺎر ،ﻓﻌﻠﻴًّﺎ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًّﺎ ،أو ﳑﺎرﺳﺔ أي ﺿﻐﻮط أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﻷﻓﻌﺎل
ﺺ وﺿﻊ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻋﻤﻠﻪ أو ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﰲ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ أو اﳌﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو ﳛﺎول اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗُﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻣﻮ ﱠﺟ ًﻬﺎ ﺿﺪ:

)(3

)أ(

ﺷﺨﺺ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

أو أﺣﺪ ﺷﺮﻛﺎء اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ج(

أو اﳌﻤﺜﻠﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن أو ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆوﻧﻪ أو
اﻟﺘﺼﱡﺮف ﺎﺑﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﲞﻼف ذﻟﻚ؛

)د(

أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو أﺣﺪ أﻗﺮﺎﺑﺋﻪ؛

)ﻫـ(

أو ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ أو ﺷﺒﻜﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ،ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻬﺑﺎ اﳌﺪاﻓﻊ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)و(

أو ﻣﺴﻜﻦ اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ ،ﻫﻮ أو أي ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻜﻴﺎ�ت
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ب( إﱃ )ﻫـ(أﻋﻼﻩ.

أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻨﻄﺒﻖ ً
)أ(

"ﺷﺮﻳﻚ" اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ اﳌﺪاﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ؛

)ب(

"اﻟﺼﻨﺪوق" ﻫﻮ ﺻﻨﺪوق ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﺸﺄ ﲟﻮﺟﺐ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﻘﺴﻢ 36
ُ
)(2؛

)ج(

"اﻵﻟﻴﺔ" ﻫﻲ آﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﺸﺄة ﲟﻮﺟﺐ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ؛
ُ
"ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ" ﻫﻲ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ؛

)د(

49

)ﻫـ(

"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﺗﻌﲏ أي ﺷﺨﺺ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎم ﳑﻨﻮﺣﺔ ﳍﺎ أو ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو ﻓﻮﺿﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻌﻬﺎ أو اﻧﺘﺪﺑﺘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻐﺮض.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )(1
أدرج واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﺗﻌﺮﻳ ًﻔﺎ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻌﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" .وﻗﺪ رأى واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أ ﱠن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴِّ ًﺪا.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

واﻹﻋﻼن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﻋﺎﳌﻴًّﺎ؛

)ج(

واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي؛

)د(

واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛

)ﻫـ(

واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛

)و(

واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة؛

)ز(

واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ؛

)ح(

واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ؛

)ط(

واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ؛

)ي(

واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي؛

)ك(

واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؛

)ل(

وإﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ؛

)م(

وﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ اﳌﻴﺜﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﳊﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻌﻮب ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ن(

وﺳﺎﺋﺮ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﱵ ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺪرج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ٍ
وﻣﺮاﻋﺎة ﻷ ﱠن ﺑﻌﺾ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ٍ
وﺣﺮ�ت ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻮء ،وﱂ
ﺣﻘﻮق
ﺣﺼﺮ�،
ﻳُﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ أي ﺻﻚ دوﱄ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳏﺪﱠدة ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن
ًّ
ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ )"ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .("...
وﻗﺪ ورد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﺮارات ﻫﻴﺌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻓ ﱠﺴﺮت وﻃﺒﱠﻘﺖ
وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات،
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻛﻤﺎ ورد ذﻟﻚ ً
أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲً .
ﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات
ﳝﻜﻦ إدراج ﲨﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" ﺗﻨ ﱡ
ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ ﻋﺒﺎرة "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ".

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )(2
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ" إﱃ اﳌﺎدة  (2) 12ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة:

ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻪ ،ﲟﻔﺮدﻩ وﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ،ﻣﻦ
ﻓﻌﻼ أو ﻗﺎﻧﻮ ً� ،أو ﺿﻐﻂ ،أو أي إﺟﺮاء ﺗﻌﺴﻔﻲ آﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻪ أو
أي ﻋﻨﻒ ،أو ﻬﺗﺪﻳﺪ ،أو اﻧﺘﻘﺎم ،أو ﲤﻴﻴﺰ ﺿﺎر ً
ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن.
وﻻ ﺗﺘﻀﱠﺮر ﻗﺪرة أي ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﱡﺮﺿﻪ ﺷﺨﺼﻴًّﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ
أﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﱡﺮض اﳌﻘﱠﺮﺑﲔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ .وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﺈ ﱠن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة "اﻟﱰﻫﻴﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ"،
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ً
ي ﻓﻌﻞ ﻳُﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﳑﺜﻠﻴﻪ أو ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻪ
اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(3ﻳﺸﻤﻞ أ ﱠ
ﺻﻠﺔ ،أو ﺿﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺪاﻓﻊ.
وﻗﺪ ﻗﱠﺮر واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺼﻮد ﺄﺑﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2د( .واﺳﺘﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار إﱃ
أ ﱠن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻗﺪ ﳛ ﱡﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻔ ﱠﺴﺮ اﳌﻘﺼﻮد ﺄﺑﻓﺮاد اﻷﺳﺮة أوﺳﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﳑﻜﻦ ،وﰲ
ﺳﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﻌﺮف اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
وﻻ ﳛﺪد أي ﺻﻚ ﳏﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ "أﻓﺮاد أﺳﺮة" ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
ﺺ اﳌﺎدة  5ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻨ ﱡ

ﲢﱰم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﳌﻮ ﱠﺳﻌﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف اﶈﻠﻲ ،أو اﻷوﺻﻴﺎء أو ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻗﺎﻧﻮ ً� ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ،ﰲ أن ﻳﻮﻓﺮوا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﻳﻨ ﱡ
ﻗﺪرات اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺘﻄﻮرة ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﳌﻼﺋﻤﲔ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﳊﻘﻮق اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
وﻳﺒﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻸﺳﺮة أ ﱠن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺄ ﰲ
ِّ
ﻛﻨﻔﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ .اﻧﻈﺮ ]ﺎﺑﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ[ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ،ﻛﺘﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
) ،(2007) (Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Childاﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ
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اﳌﺎدة  ،5ﺻﻔﺤﺔ  .76اﻟﻘﺴﻤﺎن  3أﻟﻒ ) (1و) (2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮر� ﰲ أﺳﱰاﻟﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ ،1989
واﳌﺎدة  701ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ .1933
ﻗﺎﻧﻮ� ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻌﺒﺎرة "أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة" ﺗُﺪرﺟﻪ دوﻟﺔ ﺗﺴ ﱡﻦ ً
وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ،وأن ﻳﻜﻮن واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ،وأﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﻟﺼﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪم،
أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰواج وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺒﺎط.
وإﳕﺎ ً

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )(3
ﺻﻴﻎ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﺸﺮﻳﻚ" اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(3أ( ﺻﻴﺎﻏﺔ واﺳﻌﺔ ﻬﺑﺪف ﴰﻮل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ
ﺑﲔ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ.
وﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﺜﺎق وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮر�
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻟﺴﻨﺔ .2006
وﻣﻦ اﳌﺮ ﱠﺟﺢ أن ﳛﺘﺎج ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ )(3)38ﻫـ( إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ أي دوﻟﺔ ﺑﺼﺪد ِّ
ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 39اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻏﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ أو اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻳﻘﻊ داﺧﻞ
إﻗﻠﻴﻢ ]اﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ[ أو ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ،دون ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﳉﻨﺲ أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو
اﻟﺪﻳﻦ أو اﳌﻌﺘﻘﺪ ،أو اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵراء ،أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﳉﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﺮ
أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻮﻻدة أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ أو اﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ أو
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺴﻴﺔ أو أي وﺿﻊ آﺧﺮ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻋﻤﻼ ﺎﺑﻗﱰاح ﻗُ ِّﺪم ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  .19وﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﲪﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻬﺗﺪف إﱃ ﺿﻤﺎن أن ﻳﺘﻤ ﱠﻜﻦ
أُدرج ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ً
ﲨﻴﻊ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﱡﻊ ﺎﺑﳊﻘﻮق وأوﺟﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻫﻨﺎك أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﳌﺎ ورد ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  39ﰲ اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣ ﱡﻖ اﻟﺘﻤﺘﱡﻊ ﲜﻤﻴﻊ اﳊﻘﻮق واﳊِّﺮ�ت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،دوﳕﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ أ ِّي ﻧﻮع ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ِّ
اﻟﻌﻨﺼﺮ ،أو اﻟﻠﻮن ،أو اﳉﻨﺲ ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو ِّ
اﻟﺪﻳﻦ ،أو اﻟﺮأي ﺳﻴﺎﺳﻴًّﺎ وﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو
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اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع :اﳌﺸﺎورة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﱰاف ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ،اﻟﻘﺴﻢ
.1-1-8-6
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اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو اﻟﺪوﱄ
اﻟﺜﺮوة ،أو اﳌﻮﻟﺪ ،أو أ ِّي وﺿﻊ آﺧﺮ .وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز ُ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﲢﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺘِّﻊ ﺎﺑﳊﻜﻢ اﻟﺬاﰐ أم
ﻟﻠﺒﻠﺪ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼًّ أو
ً
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻷ ِّي ﻗﻴﺪ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدﺗﻪ.
ً

ﺺ اﳌﺎدة  (1) 1ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ ) اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟ ﺮﻳﻦ(
وﺗﻨ ﱡ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ دون ﲤﻴﻴﺰ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺎﺑﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳُﻨ ﱡ
ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ ،أو اﻟﻌﻨﺼﺮ ،أو اﻟﻠﻮن ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﳌﻌﺘﻘﺪ ،أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﲑﻩ،
أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﳉﻨﺴﻴﺔ ،أو اﻟﻌﻤﺮ ،أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أو اﳌﻠﻜﻴﺔ ،أو اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ،
أو اﳌﻮﻟﺪ ،أو أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى.
ﺺ اﳌﺎدة  (2) 2ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺎﺑﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
وﺗﻨ ﱡ
ﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﺪول اﻷطﺮاف 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 اﻷﺻﻞ
اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو اﻟﺜﺮوة ،أو اﻟﻨﺴﺐ ،أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.

وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  39ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﱃ أ ﱠ�ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻً
ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻏﲑ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ .وﻗﺪ أُﺿﻴﻔﺖ ﲰﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ واﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺴﻴﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،20
وﻣﺒﺎدئ ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺎرﺎﺗ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ  ،21ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.

20

ﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :ﲢﻈﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أي ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺎدة  (2) 5ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻨ ﱡ
وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس".

21

ﻣﺒﺎدئ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺎرﺎﺗ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﳌﻴﻞ اﳉﻨﺴﻲ واﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﳌﺒﺪأ " :2ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
دون أي ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳉﻨﺴﻲ أو ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻮع".

53

اﳌﺮﻓﻖ اﻷول  -أﺣﻜﺎم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺴﻨﺪة إﱃ آﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺎﺑﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺗﺮد ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﻓﻖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗُﺪﻣﺞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أو ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻣﺮﺳﻮم ﻬﺑﺪف ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻘﺴﻢ  - 1ﻃﻠﺐ ِّاﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ
)(1

ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺪﱠدﻳﻦ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ) (2) 38ب( إﱃ )ﻫـ( اﻟﺘﻘﺪﱡم
ﺷﻔﻮ� ﺑﺸﺨﺼﻪ ]ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ[ أو ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴًّﺎ أو ًّ
ﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض وﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال أ�م اﻷﺳﺒﻮع.
ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻟﻠﻄﻮارئ ﳐ ﱠ

)(2

وﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﱡم ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﰊ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
ﺼﺺ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻘﺪﱡم ﺑﻄﻠﺐ ﺷﻔﻮي ﻻﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺸﺨﺼﻪ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ]ﺧﻂ اﻟﻄﻮارئ اﳌﺨ ﱠ
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض[.

)(3

وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ]اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﻠﺐ[ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﱠ
)أ(

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻞء ﻃﻠﺐ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ أو ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻃﺎرﺋﺔ؛

)ب(

وإﺣﺎﻟﺔ ﺳﺠﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﺎﺑﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﻵﻟﻴﺔ دون إﺑﻄﺎء وﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ] 6ﺳﺎﻋﺎت[ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ
اﻟﻄﻠﺐ؛

)ج(

ﺧﻄﺮا وﺷﻴ ًﻜﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺿﺪ
وﰲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أ ﱠن ﻫﻨﺎك ً
ﻓﻮرا.
اﳌﺪاﻓﻊ اﳌﻌﲏ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ أن ﳛﻴﻞ ﺳﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اﻵﻟﻴﺔ ً
اﻟﻘﺴﻢ  - 2ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﻻﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ

)(1

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ ،ﰲ ﻏﻀﻮن ]أﺳﺒﻮﻋﲔ[
ﻣﺎ ﱂ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﺟﺮاءات اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  ،4ﱠ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

إﻋﺪاد ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻬﺑﺪف اﻟﺘﻴﻘﱡﻦ ﳑﱠﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ
أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺮاﻋﺎة اﳌﻨﻈﻮر اﳉﻨﺴﺎﱐ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﺿﻊ اﳋﺎص ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗ ﱠﻦ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﱠﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺪرﺟﺔ
أﻛﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﳉﺬرﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت؛
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)ب(
)(2

وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ.

وﰲ ﺣﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ ،ﰲ ﻏﻀﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ]أﺳﺒﻮﻋﲔ[ ،اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ
ﻳﻠﻲ:
)أ(

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛

)ب(

وﲢﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﲏ ﳋﻄﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛

)ج(

وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ.

)(3

وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺪدﻳﻦ ﰲ
اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ) (2) 38ب( إﱃ )ﻫـ(.

)(4

وﻻ ﺗُﻨﻔﱠﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

)(5

وﳜﻄﺮ ﻣﻘ ِّﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻴًّﺎ ﺑﻘﺮار اﻵﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1أو ) ،(2ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر اﳌﺬﻛﻮر
ُ
أﺳﺒﺎب اﻟﻘﺮار.

)(6

وﻳُﺴﺘﺸﺎر ﻣﻘ ِّﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄن ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة )) (1أ( ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﶈﺪﱠدة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ )) (2أ(.

)(7

وﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺗُﻄﻠﻊ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ أي
ﺟﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳُﺰﻋﻢ ارﺗﻜﺎﻬﺑﺎ ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺪﱠدﻳﻦ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ (2) 38
)ب( إﱃ )ﻫـ( ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﱃ اﳌﺎدة  27ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ.
وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ إرﺳﺎﺋﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أ ﱠن ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳُﺴﺘﺸﺎر ﻫﻮ أو ﳑﺜﻠﻮﻩ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
وأوﺻﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ )اﻟﻔﻘﺮة  (88ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

...اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻴﻜﻞ
أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﻴِّﻢ ]ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ[ ﺳﻼﻣﺔ أﻓﺮاد أﺳﺮ اﳌﺪاﻓﻌﲔ وأﻗﺎرﻬﺑﻢ.
ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ً
أﻳﻀﺎ )ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  (89ﺎﺑﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻜﻔﻞ:
وﻗﺪ أﺷﺎدت اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ ً

 ...ﺣﻖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺪاﺑﲑﻩ اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ.
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ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  25ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ،ﻻ ﲡﻮز ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ
)ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﺘﻤﺲ اﲣﺎذﻫﺎ( ،إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎص ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 3وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ
)(1

ﰲ ﻏﻀﻮن ]ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ[ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻀﻊ اﻵﻟﻴﺔ ،ﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﲑ
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻛﻞ
ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ،
ً
]ﺳﺘﺔ[ أﺷﻬﺮ.

)(2

ﺺ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻵﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺷﺨﺎص اﶈﺪدﻳﻦ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ) (2) 38ب( إﱃ )ﻫـ( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﺗﻮﻓﲑ أﺟﻬﺰة اﳍﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل أو اﻟﺮادﻳﻮ أو ﻫﻮاﺗﻒ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﺧﺮى؛

)ب(

وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﲑات أو اﻷﻗﻔﺎل أو اﻟﻜﺸﺎﻓﺎت أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﻜﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﰲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻪ؛

)ج(

وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﱰات اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص؛

)د(

وﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﺎدن؛

)ﻫـ(

وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﺼﻔﺤﺔ؛

)و(

وإﻧﺸﺎء اﳋﻄﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﳊﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ؛

)ز(

وﺗﻌﻴﲔ أﻓﺮاد ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﻠﱠﺤﺔ أو ﻏﲑ اﳌﺴﻠﱠﺤﺔ؛

)ح(

وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ؛

)ط(

وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻷﻣﻦ واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﱰوﱐ؛

)ي(

واﻹدﻻء ﺎﺑﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺪﻋﻢ؛

)ك(

وﺣﻀﻮر اﶈﺎﻛﻤﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ؛

)ل(

وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎزل آﻣﻨﺔ؛

)م(

وﺗﻮﻓﲑ وﺎﺛﺋﻖ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ؛

)ن(

وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﻟﺴﻔﺮ؛

)س(

وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻄﺮ؛

)ع(

واﻹﺟﻼء؛
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)(3

)ف(

وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺸﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺪﻣﺎت وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮ
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛

)ص(

وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ أو دﻋﻢ اﻟﺪﺧﻞ.

ﺺ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﺗﺘﺸﺎور اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﱃ اﳌﺎدة  33ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ،واﻟﻔﻘﺮة  2-4ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ ،وﻗﺪ ﺟﺮى
ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺎﺑﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﺣﺪﱠدﻫﺎ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﺸﺎورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻬﺗﺪﻳﺪات ﻣﺸﱰﻛﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ آﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﱠﺮض ﳍﺎ
اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺰوﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﺑﻌﺪ
ِ
ﻳﻴﺴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﳌﻮ ﱠﺟﻪ ﺿﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ّ
اﻟﻘﺴﻢ  - 4ﺧﻄﻂ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
)(1

ﺧﻄﺮا وﺷﻴ ًﻜﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ
ﰲ ﺣﺎل ﱠ
ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻳُﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ  1أ ﱠن ﻫﻨﺎك ً
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ أن ﲢﺪد ،دون ﺄﺗﺧﲑ ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ وﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ،ﱠ
ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴًّﺎ وﺷﻴ ًﻜﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺗﺮﻫﻴﺐ أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ
]ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت[ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ً
ﺿﺪ اﳌﺪاﻓﻊ اﳌﻌﲏ.

)(2

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ ،دون
ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺷﻴﻚ ﺑﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ،ﱠ
وإذا ﱠ
ﺄﺗﺧﲑ ﻻ ﻣﱪر ﻟﻪ وﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ]ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت[ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ ،وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﱠﺨﺬ اﻵﻟﻴﺔ ﺎﺑﻻﺷﱰاك ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

)(3

وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻹﺟﻼء؛

)ب(

وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻣﺆﻗﺘًّﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻄﺮ؛

)ج(

وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺮاﻓﻘﲔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ؛

)د(

واﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت؛

)ﻫـ(

وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺗﺮى اﻵﻟﻴﺔ أ ﱠ�ﺎ ﻻزﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
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أﺷﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ )ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  (89ﺎﺑﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ وﺿﻊ "ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳊﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﰲ ﻣﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  12ﺳﺎﻋﺔ".
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﱃ اﳌﺎدﺗﲔ  26و 32ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ .
اﻟﻘﺴﻢ  - 5إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإ�ﺎء ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ
)(1

ﲡﺮي اﻵﻟﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ،وﳍﺎ أن ِّ
ﺗﻘﺮر ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺘﱠﺨﺬة ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو إ�ﺎﺋﻬﺎ ،وﳝﻜﻨﻬﺎ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض أن ﺗﻘﻮم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ؛

)ب(

وﻃﻠﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ؛

)ج(

وﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪﱡم اﶈﺮز ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إن ُوﺟﺪت؛

)د(

واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻇﺮوﻓًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ
أو ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ؛

)ﻫـ(

وإﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻼت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﺴﻴﺎق واﻷﺳﺒﺎب اﳉﺬرﻳﺔ.

)(2

وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺟﻼء ،ﺗﻀﻊ اﻵﻟﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻮدة آﻣﻨﺔ ﺎﺑﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.

)(3

وإذا اﻗﱰﺣﺖ اﻵﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو إ�ﺎﺋﻬﺎ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

إﺧﻄﺎر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺎﺗرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﲟﻬﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ؛

)ب(

وﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ وإﺎﺗﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﺮد.

)(4

ﺗﺒﲔ ﻟﻶﻟﻴﺔ أ ﱠن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪ أﺳﺎء اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻜﺮر ،ﳚﻮز ﻟﻶﻟﻴﺔ
وﰲ ﺣﺎل ﱠ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ.

)(5

ﺗﺒﲔ ﳍﺎ أﻧﱠﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ أو ﻋﻤﻞ
وﳚﻮز ﻟﻶﻟﻴﺔ إ�ﺎء ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ إذا ﱠ
اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﱃ اﳌﺎدﺗﲔ  4-2-2-3و 5-2-2-3ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ.
أﻳﻀﺎ إﱃ اﳌﺎدﺗﲔ  36و 37ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ .
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ ً
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اﻟﻘﺴﻢ  - 6ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار اﻵﻟﻴﺔ
)(1

)(2

ﳚﻮز ﳌﻘ ِّﺪم ﻃﻠﺐ ﻻﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ  1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ]اﶈﻜﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ،أو ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﺧﺮى[ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

ﻗﺮار اﻵﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪﱠم ﻻﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ؛

)ب(

أو ﻗﺮار اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو إ�ﺎﺋﻬﺎ؛

)ج(

أو ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻬﺗﺎ اﻵﻟﻴﺔ؛

)د(

أو اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ اﻵﻟﻴﺔ وﻗﺮارﻫﺎ اﳌﺘﱠﺨﺬ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ  2إﱃ اﻟﻘﺴﻢ 4؛

)ﻫـ(

أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ.

ﻳﻮﻣﺎ[ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻘﺮار اﻵﻟﻴﺔ.
وﺗُﻘﺪﱠم ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ]ﺛﻼﺛﲔ ً

)(3

وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻵﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ أو ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ،ﳛ ﱡﻖ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ اﳌﻌﲏ واﻷﺷﺨﺎص
اﶈﺪدﻳﻦ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻘﺴﻢ )(2)38ب( إﱃ )ﻫـ( اﻟﺘﻘﺪﱡم ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﺟﺪﻳﺪة.

)(4

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺑﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(1ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺗﺮى ]اﶈﻜﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻷﺧﺮى[ أ ﱠن ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧـُ ِّﻔﺬت ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا ﺳﻴﺌًﺎ أو ﻏﲑ ُﻣ ٍ
أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺮض ،ﳚﻮز ﳍﺎ ً
)أ(

اﺳﺘﻬﻼل ]إﺟﺮاءات ﺄﺗدﻳﺒﻴﺔ[؛

)ب(

وﻓﺮض ]ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﱃ .[...
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

أﺷﺎدت اﳌﻘﺮرة اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ )اﻟﻔﻘﺮة  (89ﺎﺑﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ِ
ﺗﻨﻈّﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺎوى وﻬﺗﺪف
إﱃ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﺬون اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺄﺗﻣﺮ ﻬﺑﺎ اﻵﻟﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ.
أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻹرﺷﺎدات ﻣﻦ اﳌﺎدﺗﲔ  54و 55ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس.
وﳝﻜﻦ ً
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اﻟﻘﺴﻢ  - 7ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
)(1

ﺗﻌﻤﻞ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻋﱰاف ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ودﻋﻤﻪ ،وﻣﻨﻊ وﻗﻮع أﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ
واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ.

)(2

وﲢﻘﻴ ًﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) ،(1ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

)(3

)أ(

اﻹدﻻء ﺑﺒﻴﺎ�ت ﻋﺎﻣﺔ وإذﻛﺎء اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ،واﺳﺘﻐﻼل
ﲨﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳍﺎم واﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن؛

)ب(

واﻗﱰاح ﺗﺪاﺑﲑ وﻗﺎﺋﻴﺔ؛

)ج(

واﻻﺿﻄﻼع ﺎﺑﻟﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻷﻓﻌﺎل اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻬﺑﺪف ﲨﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات وإﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ؛

)د(

وﲢﺪﻳﺪ أﳕﺎط اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛

)ﻫـ(

واﻹدﻻء ﺑﺒﻴﺎ�ت ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻮﺻﻢ أو اﻟﺘﺸﻬﲑ
ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺷﺨﺎص اﶈﺪدﻳﻦ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم
ﻣﻦ ) (2) 38ب( إﱃ )ﻫـ(؛

)و(

وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﱵ ﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ))(2ب( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﻟﻺﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ
ﻟﻠﻄﻮارئ ﻬﺑﺪف ﲡﻨﱡﺐ وﻗﻮع أﻓﻌﺎل ﺗﺮﻫﻴﺐ أو أﻋﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻶﻟﻴﺔ أن ﺗﻘﱰح ﺗﺪاﺑﲑ راﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻋﱰاف ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪاﺑﲑ وﻗﺎﻳﺔ ،وأن
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺎﺑﺳﺘﻤﺮار ﺎﺑﻟﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻬﺗﺪد ﺣﻴﺎة اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﳉﺴﺪﻳﺔ وأﻣﻨﻬﻢ وﺣﺮﻳﺘﻬﻢ،
ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﳕﺎط اﻟﻌﺪوان ،ورﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﱠﺮض ﳍﺎ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاﺑﲑ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﱵ ﻧُﻔﺬت ﺎﺑﻟﻔﻌﻞ.
ﺺ ز�دة وﻋﻲ اﳉﻤﻬﻮر ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺎدة
وﻳﺴﱰﺷﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺎﺑﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜ ﱡ
 23واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ.

60

اﳌﺮﻓﻖ اﻟﺜﺎﱐ  -أﺣﻜﺎم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮى واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﱠﺮس ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﺳﺘﻌﺮاض وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ
ﺗﻘﻴﺪ أو ِّ
ﲡﺮم ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وأﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﺔ.
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻳﻀﻊ ﻫﺬا اﳌﺮﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺧﺮى
و ً
ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺿﺮورﻳﺔ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﺟﺮاءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﱠﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ ﰒﱠ
ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 1ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺘﱠﺴﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
)(1
)(2

ﺗُﻔ ﱠﺴﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗُﻄﺒﱠﻖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺜﻤﺎ
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨًﺎ دون اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم.
وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺳﻨِّﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﶈﻠﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ  3ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم  ،1998واﳌﺎدة  (2) 39ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
أﻳﻀﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
ِّ
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2أ ﱠن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ُﺳﻨﱠﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗُﻔ ﱠﺴﺮ ً
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ).(1
اﻟﻘﺴﻢ  - 2إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﰲ ﺳﻴﺎق أي دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إذا اﻗﺘﻨﻌﺖ اﶈﻜﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺄﺑ ﱠن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ
إﻋﻼ� ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ،
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ،ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺼﺪر ً
أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﻼن ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء وﰲ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺔ اﶈﻜﻤﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
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ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ  4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم .1998
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ،ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺴﻢ  ،3ﰲ ﺿﻮء اﻹﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 3أﺛﺮ إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ
)(1

)(2

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺈﺑﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ :2
)أ(

ﻻ ﻳﺆﺛﺮ إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻌﲏ أو اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو إﻧﻔﺎذﻩ؛

)ب(

ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻸﻃﺮاف ﰲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪر ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ.
وﻻ ﻳﻜﻮن إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ً

ﻳﻮﻣﺎ[ ﻣﻦ ﺻﺪور إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ  ،2ﻳﻘﺪم ]اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴﺆول
وﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ]ً 120
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻪ اﻹﻋﻼن[ ﺗﻘﺮ ًﻳﺮا إﱃ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[:
)أ(

ُﳜﻄﺮ ﻓﻴﻪ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﺑﺼﺪور إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ؛

)ب(

وﻳﻌﺮض رﱠد اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﺒﲔ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺎﺛر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور إﻋﻼن ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ .2
ِّ
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1إﱃ اﻟﻘﺴﻢ  (6) 4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم .1998
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (2إﱃ اﻟﻘﺴﻢ -92ك ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم .1993
وﰲ ﺣﲔ اﺳﺘُﻤﺪت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  3إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻧُﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺑﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳍﻴﻤﻨﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ وﺳﺘﻤﻨﺴﱰ ،ﻻ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن اﻟﱪﳌﺎن ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﻘ ِّﺪم ﳍﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﺸﺄن إﻋﻼن ﻋﺪم
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ،ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 4ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ
)(1

ﻋﻠﻰ أي ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺗﻘﱰح ﺳ ﱠﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺬا
اﳊﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻘﱰح.

)(2

ِ
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴًّﺎ[ ،أو أي ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ،أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم
وﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ[ اﻟﺬي ﻳﻘ ّﺪم ] ً
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺮض ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي أُﻋ ﱠﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﻋﻠﻰ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ/اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ
]اﳌﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ[.
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)(3

وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ أو ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ[ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي أُﻋ ﱠﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺳﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻘﱰح ،وأن ﲤﻨﺢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺒﻞ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ً
اﳉﻤﻬﻮر ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

)(4

ﻳﺒﲔ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ) (1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
وﳚﺐ أن ِّ
)أ(

ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻀﻮ ]اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ[ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﲝﺴﺐ اﳊﺎل ،ﻳﺮى أ ﱠن أي ﺟﺰء ﻣﻦ ]اﳌﺸﺮوع
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو اﳊﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻘﱰح ،ﺣﺴﺐ اﳊﺎل[ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ

)ب(

ﺗﻌﺎرﺿﺎ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض وﻧﻄﺎﻗﻪ.
وإذا ﻛﺎن ﻳﺮى أ ﱠن ﻫﻨﺎك ً

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳉﻤﻬﻮر إﱃ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎرض اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﲔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻬﺎ .وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻘﺴﻢ  6ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻋﺔ اﳊﻘﻮق ﰲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻟﻌﺎم .1990
وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺿﺮورﻳﺔ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﺟﺮاءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓ ﱠﻌﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ ﰒﱠ
ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ  - 5اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
)(1

ﻋﻠﻰ ]وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل  /اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم  /اﻟﻮزﻳﺮ اﻵﺧﺮ اﳌﻌﲏ أو اﳌﺴﺆول[ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ
ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻋﻠﻴﻪ ً
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اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻋﻠﻰ ]اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ[ ﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ]ﺛﻼث ﺳﻨﻮات[ ﻣﻦ ﺎﺗرﻳﺦ ﺑﺪء
اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
)(2

وﳚﺐ أن ﺗﺘﻀ ﱠﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ) (1اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أو اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت
أو اﻹﻟﻐﺎءات اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إﱃ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى إﱃ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،
ﺑﻐﻴﺔ إﺎﺗﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن أن ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻘﻮة
ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﺣﻜﺎم
واﻷﺛﺮ .وﻗﺪ اﻋﺘﱪ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أ ﱠن إدراج ﺣﻜﻢ ﻛﻬﺬا أﻣﺮ ﺿﺮوري ً
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻮي ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وإﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ أو ﻣﻘﺼﺪﻩ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ.
وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺿﺮورﻳﺔ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﺟﺮاءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﱠﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ ﰒﱠ
ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ.
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺎﺑﻟﺼﻜﻮك اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﺑﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن:ﺗﺬﻳﻴﻞ
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺨﺘﺼﺮ

Proposition de Résolution Relative á la Protection des
Défenseurs des Droits Humains (2012)
Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos
Humanos da Secretaria de Direitos da Presidência da
República

اﻻﻗﱰاح اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
*ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱪازﻳﻠﻲ

Decreto Nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007. Política
Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos
Humanos

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱪازﻳﻠﻲ

Avant-Projet de Loi Portant Protection des Défenseurs
des Droits Humains au Burkina Faso (2012)

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

Decreto 4065 (2011): Creación de la Unidad Nacional
de Protección

*اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﱯ

Avant-projet de loi sur la protection des défenseurs
des droits humains (2008)

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﱄ

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

اﳌﺮﺳﻮم اﻟﻮزاري اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﱄ

Acuerdo sobre la Creación de un órgano de Análisis
(2008)

*اﺗﻔﺎق ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

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)

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

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
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
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*ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺪوراس

)Sociales y Operadores de Justicia (2015

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻳﻔﻮاري

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014
Loi no. 2014-388 de 20 Juin 2014 Portant Promotion
et Protection des Défenseurs des Droits de l´Homme

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ

Ley para la Protección de Personas Defensoras de
)Derechos Humanos y Periodistas (2012

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ

Reglamento de la Ley Para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
)(2012

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻴﺒﺎﱄ*

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن  2066ﺑﺸﺄن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )(2009

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻠﺒﻴﲏ

ﻗﺎﻧﻮن ﳛﺪد ﺣﻘﻮﻗًﺎ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻔﺮض ﻋﻘﻮﺎﺑت
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا ﻹﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد
واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮ�ت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﻋﺎﳌﻴًّﺎ ﻟﻌﺎم  ،1998اﳌﻌﺮوف ﺎﺑﺳﻢ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ).(2011
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لالطالع عىل املزيد من املعلومات بشأن عملنا
أو أي من املسائل املشمولة يف هذا املنشور ،يُرجى منكم زيارة
وقعنا اإللكرتوين عىل الرابط،www.ishr.ch :
أو االتصال بنا عىل الربيد اإللكرتوين.information@ishr.ch :

www.facebook.com/ISHRGlobal

www.twitter.com/ISHRGlobal
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