
 

 

 

 التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
لدعم حماية   العالمية  العمل  عن حقوق المدافعين    وتعزيز خطة 

 اإلنسان والفضاء المدني



 

2 
 

     

 
 

 المحتويات جدول 

 3 ................................................................................................................................................................................... المقدمة

 3 ....................................................................................................................................................................... الخلفية  .1

 4 .................................................................................................................................................................... المنهجية .2

 5 ....................................................................................................................................................................... السياق .3

 8 .......................................................................................................................................... العمل العالميةاألسس المنطقية لخطة 

 8 ........................................................ ازدياد التهديدات التي تطال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفعاليتها واستقاللها  .4

 9 .............................................................................................................واستمرار تدهور الفضاء المدني  19-جائحة كوفيد .5

 9 .......................................................................... التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق اإلنسان في فضاء مدني متدهور  .6

 11 ....................................................................................................................................... احة أمام التحالف وأعضائهالفرص المت

تطال الفضاء المدني والمدافعين  المكانة الفريدة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتتيح لها أن تعالج التهديدات التي  .7
عن حقوق 

 11................................................................................................................. اإلنسان

تحقيق التآزر عبر التحالف لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في دورها المستقل والفّعال في حماية الفضاء المدني والمدافعين  .8
قوق ح عن

 12............................ .....................................................................................اإلنسان

 13 ................................................ تأثير التحالف  تعظيمالبناء على إجراءات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بهدف  .9

 16 ................................................................................................................................................................ األهداف واإلجراءات

 

 

 

 

 

        تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي



 

3 
 

 المقدمة

 الخلفية .1

خطة العمل  المشار إليها في ما يلي ب) المدافعين عن حقوق اإلنسان والفضاء المدني وتعزيز  العمل العالمية لدعم حماية خطة  تشّكل 
( وأعضائه  التحالفالمشار إليه في ما يلي ب)  GANHRI  -  ة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان( وثيقًة مرجعيالعالمية
، فتعكس  ة بالتحالفالخاص  20222-2020الخطة االستراتيجية  ال يتجزأ من إطار تنفيذ    ت عتبر جزًءا. و 1اإلقليمية األربعة   موشبكاته

  دة الجيّ تبادل المماَرسات    وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  تعزيز  في دعم  ر التحالف  تركيز الخطة االستراتيجية على دو 
 . وتوثيقها والخبرات بين أعضاء التحالف

، تم تصميم خطة العمل العالمية 3إعالن مراكش ومخرجاته المتمّثلة ب 2018مؤتمر مراكش  الذي تعهد به التحالف فيإيفاًء بااللتزام 
بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق اإلنسان،   هي  تحتاجودعمها إذ    لحقوق اإلنسانالمؤسسات الوطنية  تمكين  من أجل  

- 16 رقم  مع الغاية ذلك يتماشى و . وحمايتهما عن حقوق اإلنسان  الفضاء المدني والمدافعين تفعيل دورها في تعزيزوأيًضا من أجل 
من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من غايات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بتأمين بيئة مالئمة للمدافعين عن حقوق    10

هم  المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية والشعوب األصلية    حّددوا أنّ   ،أعضاء التحالف خطة العمل العالميةما وضع  اإلنسان. عند
النساء اللواتي يدافعن عن    أي  –للمرأة    عن حقوق اإلنسان  ن و فعالمداو لى نحو خاص، يليهم مباشرًة الصحافيون  فئة معّرضة للخطر ع

ويعملون على   بالمعنى العامنوعهم االجتماعي، يدافعون عن حقوق المرأة  حقوق اإلنسان وأيًضا األشخاص الذين، بغض النظر عن
للخصوصيات    مراع    هج  نَ   مع دمج،  إعداد خطة العمل العالمية  . فتمّ 4القائم على أساس جنسانيموضوع التمييز والعنف وانتهاك الحقوق  

،  للمرأة  عن حقوق اإلنسان  ن و عالمداف  يواجههاالجنسانية، عبر تحديد المخاطر والعوائق المحّددة والقائمة على أساس جنساني التي  
 وأخذها بعين االعتبار.

وتوجيهها وتنسيقها   عملية تنفيذ إجراءات الخطة   إدارةفيكون مسؤواًل عن    الرئيسي تنفيَذ خطة العمل العالميةسيرعى مكتب  التحالف  
ضمن إطار خطة العمل    عند إعداد اإلجراءاتو التحالف االستراتيجية.    تنفيذ خطة  ستتحّقق بما يتماشى معأهدافها  للتأّكد من أّن  

.  امعه  وسيحرص على التنسيقوالشبكات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  ه  ءَ أعضا  سيستشير التحالف   ،وتنفيذها  العالمية
اإلنسانو  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  خبرات  على  التحالف  يبني  خاص،  سوف  األدوات    بشكل   وتبادل  األقران  من  التعّلم  إلتاحة 

 
(؛ شبكة  NANHRI(؛ الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )ENNHRI(؛ الشبكة األوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )APFمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ) 1

 (RINDHCAالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في القارة األمريكية )
والفضاء    ، وهي تتطّرق إلى موضوع المدافعين عن حقوق اإلنسان2020في مؤتمر التحالف السنوي في كانون األول/ديسمبر  2022-2020الخطة االستراتيجية تم اعتماد   2

الوطنية لحقوق اإلنسان إلى تهديد، يقوم التحالف، بالتعاون مع الشبكات  في الحاالت التي تتعرض فيها المؤسسات    :5-1الهدف  المدني في ثالثة من أهدافها، وبالتحديد:  
يقوم التحالف، بالتعاون مع الشبكات اإلقليمية والشركاء األمميين، بتسهيل أنشطة    :3-2الهدف  ؛ و اإلقليمية والشركاء األمميين، بتقديم استجابة فعّالة ومالئمة تضمن حمايتهم. 

عن  ت الوطنية لحقوق اإلنسان في جميع األقاليم حول مجاالت تركيز محّددة ذات أولوية في موضوع حقوق اإلنسان ]...[ )بما فيها( المدافعين زة وذات صلة بين المؤسسامركّ 
لحقوق اإلنسان التي تتعّرض إلى  "تحليل قدرة التحالف على االستجابة استجابةً فعّالة وفي حينها لمساعدة المؤسسات الوطنية  : 3-4الهدف ؛ و حقوق اإلنسان والفضاء المدني." 

 التهديد، وتحديد إجراءات تصحيحية."
   /https://ganhri.org/strategyمتاحة على اإلنترنت: 

   /conference-https://ganhri.org/internationalمتاح على اإلنترنت:  3
 /A/HRC/40/60/arhttps://undocs.org. متاح على اإلنترنت: A/HRC/40/60العودة إلى  4

https://ganhri.org/strategy/
https://ganhri.org/strategy/
https://ganhri.org/international-conference/
https://ganhri.org/strategy/
https://ganhri.org/strategy/
https://ganhri.org/strategy/
https://ganhri.org/international-conference/
https://ganhri.org/international-conference/
https://ganhri.org/international-conference/
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/60


 

4 
 

المتاحة   عن تنسيق تطوير إحدى األدوات، سَيطل ب من أعضائه أن يجمعوا األدوات  مسؤواًل مثاًل    يكون التحالف    وعندما والمماَرسات.  
 . ذات الصلة وأن يشاركوا في تصميم األداة  واطن قّوتها وضعفهاوأن يستثمروا مَ  أصاًل 

 المنهجية .2

العالمية  تمّ  العمل  خطة  و   عبر   إعداد  تشاركية  المراحلعملية  متعددة  أحد    استشارية  من  وبدعم  الرئيسي،  التحالف  مكتب  بقيادة 
 المستشارين 

 2021شباط/فبراير وآذار/مارس شهر   استشارة الشبكات اإلقليمية بين
 اجتماعات فردية مع أمانات الشبكات اإلقليميةإجراء خطط العمل اإلقليمية و  معاينة ●
 

 2021آذار/مارس وأيار/مايو أشهر  استشارة األعضاء على المستوى العالمي، بقيادة التحالف، بين 
أكبر  . وبهدف تسهيل األجوبة وإتاحة  5دراسة استقصائية إلكترونية بواسطة استبيان موّجه إلى جميع أعضاء التحالفإجراء   ●

ال التحالف بإعداد استبيان متعدد األجوبقدر  من  الدراسة االستقصائية،    . شاركت6ة مشاركة، قام  مؤسسة وطنية   45في 
مؤسسات    10مؤسسات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و  9مؤسسة من أفريقيا، و  11لحقوق اإلنسان من أربعة أقاليم:  

 مؤسسة من أوروبا.  15ين، ومن األمريكتَ 
مناقشات  بالدراسة االستقصائية اإللكترونية    لرفد سلسلة من المقابالت الفردية مع ثالثة أو أربعة أعضاء من كّل إقليم    تّم عقد ●

استشارة الشبكات اإلقليمية، بهدف التعبير عن تنّوع سياقات المؤسسات الوطنية لحقوق  عبر  موّسعة. وتم اختيار العّينة  
 عن حقوق اإلنسان.  والمدافعينالفضاء المدني ب المتصلة خبراتهااإلنسان و 

 
 :التالياستعمل التحالف  البيانات التي جمعها من الدراسة االستقصائية والمقابالت ليقوم ب

إعداد خطة العمل العالمية بناًء على تحليل لبيئة تشغيل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، من حيث المخاطر والفرص  ●
 عن حقوق اإلنسان.  والمدافعينعن حقوق اإلنسان وفي عملها في مجال الفضاء المدني كمدافعة التي تواجهها 

المحتملة إلى التوجيه والدعم وتبادل الخبرات بين المؤسسات    معرفة الحاجاتمن أجل  المماَرسات الفضلى والتحديات    تحديد ●
 الوطنية لحقوق اإلنسان. 

الفضاء   فيالدور الذي يؤّديه التحالف  بالنسبة إلى    وتوقعاتها ورؤيتها  تحديد أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  ●
 المدافعين عن حقوق اإلنسان. إزاء المدني و 

 

 
 الدراسة االستقصائية اإللكترونية في تقرير خاص.ست عَرض نتائج  5
 مرفق. العودة إلى االستبيان في ال مشاركة أّي معلومات ذات صلة. للسماح بجميع األسئلة المجال أمام إعطاء أجوبة شاملة من دون تقييد طولها، وذلك  أيًضا وأتاحت 6
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خطة العمل العالمية هذه على    ارتكاز  أعضاء التحالف من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دوًرا أساسيًّا في ضمان  أّدت مشاركة  
عن نتائج    شاماًل   االتحالف تقريرً   يصدر. وسوف  األعضاء بالمسؤولية عن الخطة  حس  تعزيز  و   واحتياجاتهم،  أولويات أعضاء التحالف

 الدراسة االستقصائية.
وتعمل بشكل   7شركاء خارجيين في األمم المتحدة، فضاًل عن منظمات غير حكومية قائمة في أقاليم مختلفة أيًضا حالفاستشار التو 

، إلى تحديد ما يتوقعه قوق رتكز على الحيهج  نَ التي اعتمدت على    فسعت تلك المساهمات.  8عن حقوق اإلنسان  وثيق مع مدافعين
وحمايتهم، بما في ذلك عبر المساهمة في تأمين   همتعزيز المدافعون من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لجهة التنسيق معهم كما 

 بيئة أكثر أماًنا ودعًما للمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

  االجتماع   فيالخطة    عرضالعمل العالمية إلى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الستشارتها بشأنها. وشمل ذلك  قّدم التحالف  خطَة  
  . 2021تموز/يوليو  1 في تّم عقده السنوي للتحالف الذي

 السياق .3

 : من إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان إلى إعالن مراكش 2018و  1998 األعوام بين
 

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان   إعالن    يعتمد المتعلق  المتحدة  العام  الصادر  و   األمم  ًعاتعريًفا    19989في  للمدافعين عن حقوق    موسَّ
  بمفردها مهني،  الشخصي أو  على الصعيد الأو جمعية أو منظمة تعمل بشكل سلمي،  أو مجموعة    أّي شخص  إذ يشير إلى اإلنسان،  

فت عطى .  وحمايتها وتحقيقها  الوطني والدولي  ينستويَ الم، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية على  غيرهامع  باالشتراك  أو  
  الدولية لحقوق اإلنسان االعتراَف   يكون. وت كرّ س المنظومة    العمل بغض النظر عّمنصفة المدافع عن حقوق اإلنسان لمن يقوم بهذا  

 ة لهم. حمايتوفير ال بواجب الدول و  بدورهم اإليجابي

نمت "عائلة" المدافعين عن حقوق اإلنسان بشكل    إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان  واعتماد  1998منذ العام  
وسائل التواصل   انتشار  عبر من المجتمع المدني، بما في ذلك    ية جديدةملحوظ. ما زال العالم يشهد نشوء مجموعات وحركات حقوق

 .10معترف بهم لمدافعين عن حقوق اإلنسان الل أدى إلى توّسع بّناء في الحيز المتاحاالجتماعي، ما 

 
لحقوق اإلنسان؛ 7 المتحدة  المدافعين )  مفوضية األمم  للمرأة؛ مشروع الدفاع عن  اإلنسان والتنمية؛ جست  Defend Defendersهيئة األمم المتحدة  المنتدى اآلسيوي لحقوق  (؛ 

 ( Just Associatesأسوشيتس )
لحقوق اإلنسان؛ 8 المتحدة  المدافعين )  مفوضية األمم  للمرأة؛ مشروع الدفاع عن  اDefend Defendersهيئة األمم المتحدة  اإلنسان والتنمية؛ جست  (؛  لمنتدى اآلسيوي لحقوق 

 ( Just Associatesأسوشيتس )

اإلعالن المتعّلق بالمدافعين  ، أو يًّااإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالم 9
الج،  عن حقوق اإلنسان  المتحدة  اعتمدته األمم المتحدة بموجب قرار  (، متاح على اإلنترنت: 1998كانون األول/ديسمبر    9)  A/RES/53/144،  144/ 53معية العامة لألمم 

https://undocs.org/A/RES/53/144 
المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان تعريفات لفئات محّددة من المدافعين عن حقوق اإلنسان ووّسعت نطاقها، مثل  وّفرت عّدة تقارير لمقّرر األمم   10

اإلنسان  ينالمدافع حقوق  )  للمرأة   عن  االجتماعية  )  (؛ A/HRC/40/60  ،A/HRC/40/60/https://undocs.orgوالحركات  البيئة  عن  المدافعين  ، A/71/281أو 
https://undocs.org/A/71/281  ،https://undocs.org/A/71/281.) 

https://undocs.org/A/RES/53/144
https://undocs.org/A/HRC/40/60)؛
https://undocs.org/A/HRC/40/60)؛
https://undocs.org/A/HRC/40/60)؛
https://undocs.org/A/71/281
https://undocs.org/A/71/281
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"توسيع الفضاء المدني ، اجتمعت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إطار مؤتمرها الدولي الثالث عشر بعنوان:  2018في العام  
، الذي نتج عنه  ": دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانالنساءعلى  بشكل خاص تركيز المع  المدافعين عن حقوق اإلنسان،  عزيز وت

 اعتماد إعالن مراكش. 

 
افعين  والمد  عن حقوق اإلنسان  المدافعين  وحماية  وتعزيز الفضاء المدني    بتوسيعتعّهد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  إعالن مراكش:  

 عن حقوق اإلنسان للمرأة 
 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية، أقّر إعالن    إعمالو   وتعزيزباحترام وحماية    األولى إلى جانب تذكير الدول بمسؤوليتها وواجباتها  
المدافعين   بين  من  هي في الواقععضائها وموظفيها،  بأ،  والفاعلةصراحًة بأّن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، المستقلة    11مراكش

المساهمة   عن حقوق اإلنسان. وعليه، بوسع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تؤدي دوًرا مهمًّا في خدمة حقوق اإلنسان، من خالل
يسّلط إعالن  مراكش الضوَء على المخاطر الجنسانية  .وتعزيزها الفضاء المدني وحماية حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان توسيعفي 

وحمايتهم وبناء شراكات    ، ويقّدم استراتيجيات لتعزيز المدافعين عن حقوق اإلنسانللمرأة   عن حقوق اإلنسان   يندة التي تواجه المدافعالمحدّ 
 ، من خالل سبعة مجاالت عمل ذات أولوية، يمكن تلخيصها كما يلي:تعاونية معهم

 التعزيز 
إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان،    اإلنسان وعلى تشجيع المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق   ●

 وتقديم المشورة حول تطبيقها
 وضع منظومات وطنية للحماية ●
 للمرأة عن حقوق اإلنسان ينين ووضع استراتيجيات لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المدافعتعزيز المساواة بين الجنسَ  ●
 الحماية
والتبليغ عنها، من خالل جمع البيانات المصّنفة   -  على اإلنترنت وخارجه  –مراقبة القيود المفروضة على الفضاء المدني   ●

 وذات الصلة
حماية المدافعين عن  ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بهدف  إنذار مبكر كفؤة وجهات تنسيق فّعالة    إنشاء آليات ●

 حقوق اإلنسان  
المنظومات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان دعًما للمدافعين عن حقوق اإلنسان، ومراقبة سير متابعة وتنفيذ ب  حتكاكاال ●

 التوصيات
 التعاون والشراكات

واسعة من الجهات األخرى، والمساعدة على   ومجموعةالمدافعين عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، ب بانتظام حتكاكاال ●
 وتدعيمها تطوير شبكات المدافعين الوطنية واإلقليمية

يطلب إعالن  مراكش من التحالف ومن الشبكات اإلقليمية أن يدعما المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تنفيذ هذه األولويات عبر  
 التحالف السنوية.  اجتماعاتوضع خطط عمل عالمية وإقليمية، وأن يبّلغا بانتظام عن سير تنفيذها، بما في ذلك في 

 
   FINAL.pdf-12102018-Declaration_AR_-content/uploads/2020/03/Marrakech-https://ganhri.org/wpمتاح على اإلنترنت:  11

https://ganhri.org/wp-content/uploads/2020/03/Marrakech-Declaration_AR_-12102018-FINAL.pdf
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 أجل حماية تعريف المدافعين عن حقوق اإلنسان االستجابات اإلقليمية والعالمية من 
 

مبدأ عالمية حقوق على    هجمات متزايدة  من الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، في السنوات األخيرة،  كل    دَ ه  شَ 
، مع محاوالت متكررة من قبل  1998اإلنسان والطعن في تعريف المدافعين عن حقوق اإلنسان الذي اعتمدته األمم المتحدة في العام  

 وتقييد نطاقه.  وجودهلتشكيك في لبعض الدول األعضاء 

ن مساعد  : تعيي201512أهداف التنمية المستدامة في العام  وعلى أثر اعتماد    2015اّتخذت األمم  المتحدة عّدة إجراءات منذ العام  
المتحدة لحقوق اإلنسان مذّكرة األمم ؛ واعتماد  نتقامواال  الترهيبليكون كبير المسؤولين عن شؤون    201613في    أمين عام األمم 

لعمل من أجل إلى ااألمين العام    نداءفي إطار    2020ر  سبتمب/في أيلول  14المتحدة التوجيهية بشأن حماية الفضاء المدني وتعزيزه 
األمم    برنامج  التي وضعها  16المدافعين سياسة  والفضاء المدني كمجال ذي أولوية؛ و   المشاركة العامةي حّدد  ذال  15حقوق اإلنسان 

 . 2018في العام بيئة العن لحماية المدافعين  للبيئةالمتحدة 

االتحاد  كما   بشأناألوروبي    وضع  توجيهية  اإلنسان   مبادئ  حقوق  عن  بلدان  و   17المدافعين  عّدة  توجيهيةاعتمدت  وطنية    مبادئ 
 Protect  آلية  في المجتمع الدولي واإلقليمي آليات  لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، بما فيهات الجهات المعنية  شأن. وأ18مشابهة

Defenders.eu19-   العاجلة لتدابير الحماية  المنح  تقّدم  التي  المدافعين عن حقوق اإلنسان  أال وهي آلية االتحاد األوروبي لحماية 
عدة منظمات المجتمع المدني  صندوق اليف الين لمساللمدافعين عن حقوق اإلنسان المعّرضين للخطر؛ و   امؤقتً   إعادة التوطينوتتيح  

 التي تتعّرض للتهديدات بسبب عملها في مجال حقوق اإلنسان وغيرها.  لمنظمات المجتمع المدنيعاجلة    ا الذي يقّدم منحً   20المحاصرة 

 

 

 
12https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A   
13https://www.ohchr.org/ar/reprisals   

 متاحة على اإلنترنت:  14
space-civic-promoting-and-protecting-nations-united-space/role-https://www.ohchr.org/ar/civic  

   https://www.un.org/sg/ar/node/250998 متاح على اإلنترنت:  15

 متاحة على اإلنترنت: 16
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y   

  defenders_en-rights-human-guidelines-https://www.eeas.europa.eu/eeas/euمتاحة على اإلنترنت:  17
اإلنسان؛ فنلندا: المبادئ الفنلندية التوجيهية بشأن المدافعين عن حقوق  (؛ هولندا: خطة العمل الخاصة بالمدافعين عن حقوق Voices at Risk) معرَّضة للخطر كندا: أصوات  18

للعام السويسرية المنّقحة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان  (؛  2014)استبدلت نسخة    2019  اإلنسان؛ النرويج: توجيهات للسلك الدبلوماسي؛ سويسرا: المبادئ التوجيهية 
 دافعين عن حقوق اإلنسان؛ الواليات المتحدة: صحيفة وقائع حول المدافعين عن حقوق اإلنسان.المملكة المتحدة: الدعم البريطاني للم

19https://protectdefenders.eu/  
202-lifeline-https://www.csolifeline.org/about  

https://www.ohchr.org/ar/civic-space/role-united-nations-protecting-and-promoting-civic-space
https://www.ohchr.org/ar/civic-space/role-united-nations-protecting-and-promoting-civic-space
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-guidelines-human-rights-defenders_en
https://protectdefenders.eu/?lang=ar
https://protectdefenders.eu/?lang=ar
https://www.csolifeline.org/about-lifeline-2
https://www.csolifeline.org/about-lifeline-2
https://www.csolifeline.org/about-lifeline-2
https://www.csolifeline.org/about-lifeline-2
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.ohchr.org/ar/reprisals
https://www.ohchr.org/ar/civic-space/role-united-nations-protecting-and-promoting-civic-space
https://www.un.org/sg/ar/node/250998
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-guidelines-human-rights-defenders_en
https://protectdefenders.eu/
https://www.csolifeline.org/about-lifeline-2
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 سس المنطقية لخطة العمل العالمية األ

 عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفعاليتها واستقاللها  تهديدات التي تطالازدياد ال  .4

تهديد وأعمال    الخاصة بخطة العمل العالمية، بّلغ ثلث أعضاء التحالف في مختلف األقاليم عن حاالت   االستشارات  طوال عملية
متزايدة تعيق عملها بأشكال   الوطنية لحقوق اإلنسان عوائقَ   ضد مؤسساتهم و/أو أعضائهم و/أو موظفيهم. تواجه المؤسسات   رهيبت

الوطنية لحقوق   مواردها المحدودة أصاًل التي تحتاجها للقيام بعملها. بّلغت المؤسسات    ستنزفي  تقليص ميزانيتها ماكثيرة مختلفة، منها  
التي تؤّثر مثاًل   التقييديةاستقاللها من خالل األحكام القانونية ب مستهديدات التي ت: الوالرهيبعة من التهديد وّ اإلنسان عن أشكال من

وسير عمل المؤسسة، أو تمنعها من العمل على مواضيع معّينة؛ وحمالت التشهير في وسائل    وتعيينهم  على عملية اختيار األعضاء
  الشرطة اإلعالم التي تشكك في شرعية المؤسسة ومبادئ باريس؛ ومالحقة األعضاء والموظفين قضائيًّا؛ والسلوكيات العدائية من قبل  

عمل المؤسسة    بسبب من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية    نتقامواال  الترهيبو عند مراقبة المظاهرات السلمية؛    بحق الموظفين
 . 19-مؤخًرا بسبب تحميل الحكومات مسؤولية استجاباتها لجائحة كوفيدعلى توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان و 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان وتهديدهم واالعتداء عليهم  ترهيب

المدافعين متعددة األشكال  المدافعين عن حقوق اإلنسان إلى أّن:    حالةالمقرر الخاص المعني ب  أشار  التي تواجه  "التهديدات 
ب الديني واألصولية،  القانون، وتنامي التعصّ )بدنية ونفسية واقتصادية واجتماعية(، ومتعددة األسباب )سوء اإلدارة، وغياب سيادة  

للدولة أو  تابعة  بالتحديات اإلنمائية( وهي تصدر عن جهات متعددة )سياسية أو اقتصادية أو دينية، أو  والتوترات المرتبطة 
 . على حّد سواء على اإلنترنت وخارجه  ونضيف أن تلك التهديدات قد تظهر  21."خاصة(

والتهديد واالعتداء بحق المدافعين. مع أّنه يجوز اعتبار أّن درجة    الترهيب  –أو لما يفّرق    –ما من تعريف معتمد لما يشّكل  
هي معّقدة أكثر   والتهديد واالعتداء الترهيبوصواًل إلى االعتداء ومروًرا بالتهديد، إاّل أّن العالقة بين  الترهيبالخطر تختلف من 

اعتداء، في حين أّن االعتداء يمكن أن يحدث من دون  الواقع ك  فييتحقق  من ذلك. فالتهديد، أكان مباشًرا أو غير مباشر، قد ال  
  بحدّ   "التهديد هو أيًضا اعتداء  فرق بين التهديدات واالعتداءات مبهًما في بعض األحيان:  أن يسبقه أّي تهديد. وأيًضا، قد يكون ال

نفسي للمدافع عن    بضرر  ذاته ألنّه في نهاية المطاف سيؤثر على المدافع عن حقوق اإلنسان )مثاًل، قد يتسبب التهديد  بالقتل  
تهديدات أيًضا )مثاًل، إطالق النار لياًل على نوافذ مكتب أحد المدافعين    بمثابة  تكون بعض االعتداءات وقد  حقوق اإلنسان(.  

 22(."أيًضا عن حقوق اإلنسان هو اعتداء، ولكن يجب أن ي عتبَر تهديًدا
المدافعين عن حقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، في خطة العمل العالمية   من  االنتقام  يشير مصطلح  وأخيًرا،

قرار مجلس  نتيجة التعاون مع األمم المتحدة، وفق    االنتقامفهو يضم على سبيل المثال ال الحصر    معناه العام.إلى  الراهنة،  
َدت في العام    األمين العام لحقوق اإلنسانمساعد  ووالية    23( A/HRC/RES/24/24)  24/24حقوق اإلنسان   دّ  . إاّل  2016كما ح 

نتيجة التعاون مع األمم المتحدة في مجال حقوق   الترهيبفي خطة العمل العالمية ال تقتصر على    االنتقامأّن اإلشارات إلى  

 
 https://undocs.org/A/70/217، متاح على اإلنترنت: A/70/217الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان،   األمم المتحدة تقرير مقرر 21

 . متاحة على اإلنترنت: 2021، فهم التهديدات بالقتل التي يتعّرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان، وثيقة أفكار، حزيران/يونيو Protection Internationalمنظمة  22
_en.pdf-fenders_aa_https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/understanding_death_threats_against_human_rights_de 

23ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/180/25/PDF/G1318025.pdf?OpenElement-dds-https://documents    

https://undocs.org/A/70/217
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/understanding_death_threats_against_human_rights_defenders_aa_-_en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/180/25/PDF/G1318025.pdf?OpenElement
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منظمة أو شخص في مجال ن جميع أعمال مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان أو  عالناجمة    أعمال الترهيباإلنسان. فهي تشمل  
 حقوق اإلنسان، حتى تلك التي ال تتصل بالتعاون مع األمم المتحدة. 

 

 واستمرار تدهور الفضاء المدني 19- جائحة كوفيد .5

التحالف في جميع    تقليص الفضاء المدني. وقد بّلغ أعضاء    االتجاه العالمي نحو  ىعل  ملحوظ    تأثير    19-جائحة كوفيد  لتفشيكان  
العامة   القيود لدواعي الصحة  تبدو  القانون. وقد  كالحق في   –األقاليم عن قيود متزايدة على الحقوق والحريات وعن تراجع سيادة 

  ة تناقضمال بل    ةغير متناسب  –سان  التجمع السلمي أو الوصول إلى المرافق العامة بما فيها مكاتب المؤسسات الوطنية لحقوق اإلن 
على المدافعين عن حقوق    كان صارًما أكثر   تطبيق تلك القيودأّن    يبدوالصحية المتدني عموًما. في بعض البلدان،    الوقايةمستوى  ع  م

من غيرهم. أما في البلدان التي يتعّرض فيها المدافعون عن حقوق اإلنسان إلى االعتقال والمالحقة القضائية واالحتجاز    اإلنسان
التعليق   ت السريعة ، بما في ذلك المحاكمااللجوء إلى القضاءحّقهم في    منع  القضائية إلى  لإلجراءاتالمؤقت    بشكل تعسفي أّدى 

 .والعادلة

كعنصر من   ، تعاظمت أهمية الفضاء المدني اإللكتروني19-في سياق كوفيد   ةالشخصيوالحركة  نظًرا إلى القيود على التجمعات  
، كما أفادت عّدة مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان. ولكّن تطور التكنولوجيا الرقمية  عناصر بيئة عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان

من إيجابيات ذلك أّنه يتيح منصات  المدافعين عن حقوق اإلنسان. تطالالمحتملة التي  التهديداتيتيح فرًصا جديدة وأيًضا يزيد من 
  مثاًل عبر تطبيقات   –نطاق المراقبة    إلمكانية توسيعكثيرة المجال    تكنولوجياتتفتح    والمشاركة، ولكْن، في الوقت نفسه،   للحشد جديدة  

تقييد ملحوظ على الحريات األساسية، كحرية    –  19- في خالل جائحة كوفيد  اقتفاء المخالطين والنتهاك الخصوصية، مع فرض 
 خدمة اإلنترنت.  قطعالتعبير، عبر سياسات المنصات أو 

وغيره من غايات أهداف التنمية المستدامة   24أهداف التنمية المستدامة من  1-10- 16  رقم في هذا السياق، وبما يتماشى مع المؤشر  
 ،مراقبًة مبنية على األدلة  لفضاء المدنياالئمة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، ثمة حاجة متزايدة إلى مراقبة  ذات الصلة بضمان بيئة م

 على حّد سواء.  على اإلنترنت وخارجه

 المدافعين عن حقوق اإلنسان في فضاء مدني متدهور  التحديات التي تواجه .6

، عن جملة واسعة من التهديدات والعوائق التي تطال عمل المدافعين العالمية  االستقصائية، من خالل دراسة التحالف  بّلغ األعضاء  
ن الرسميين على  يالمسؤول. ويضم أولئك  عن حقوق اإلنسان نتيجة التدخالت من الجهات الحكومية وغير الحكومية على حّد سواء

المسّلحة    ، والفصائلجماعات الجريمة المنظمة، والجيش، والنّواب، فضاًل عن  األمنيةين الوطني والمحّلي، والشرطة، واألجهزة  الصعيدَ 
والمؤسسات اإلعالمية، وأعضاء المجموعات    الخاصة، والشركات العاملة في الصناعات االستخراجية واألعمال التجارية الزراعية،

 ذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي. بما في التي تنشر خطاب الكراهية، 
 

حقوق اإلنسان واختطافهم وإختفائهم القسري واحتجازهم التعسفي وتعذيبهم في األشهر االثنتي عشرة   مناصري ميين والنقابيين و "عدد الحاالت الموثّقة لقتل الصحافيين واإلعال 24
 (justice/16.10.1-and-https://www.sdgdata.gov.au/goals/peace) األخيرة."

https://www.sdgdata.gov.au/goals/peace-and-justice/16.10.1
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للتهديدات والمخاطر بشتى األشكال  يتعرّ  المدافعون عن حقوق اإلنسان  القتل. أما أكثر    –ض  التعسفي وصواًل إلى  من االعتقال 
المخاطر شيوًعا على المدافعين عن حقوق اإلنسان، كما بّلغت عنها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من خالل االستشارات التي  

والمضايقة. وقد تضم التحديات    ،وترهيبهم  فئات معّينة من المدافعين عن حقوق اإلنسان  وتهديدأجراها التحالف، فهي حمالت التشهير،  
اوح كذلك العراقيل العملية التي تعيق عملهم، بما فيها القيود المالية التي تفرضها القواعد والمماَرسات على تمويل المجتمع المدني. وتتر 

صرفية أو الحصول على  القيود على فتح الحسابات الم  إلىلالستفادة من التسهيالت الضريبية    م األهليةعد  بينهذه القيود المالية  
بشكل تمويل من الخارج. مع أّن هذه التحديات ال تشّكل تهديًدا مباشًرا لسالمة وحياة المدافعين عن حقوق اإلنسان، إاّل أّنها تقّوض  

 ملحوظ قدرتهم على العمل بفعالية.

التهديد والت  أّكد أعضاء   أّن  العالمية  ي  رهيبالتحالف أيًضا في الدراسة االستقصائية  بثقله أكثر على فئات معّينة من  ، برأيهم،  لقي 
 : المدافعين عن حقوق اإلنسان، أيّ 

 ، والشعوب األصلية، والمدافعين عن حقوق الشعوب األصليةعن البيئة المدافعين ●
 الصحافيين  ●
ين، والمدافعين عن والمساواة بين الجنسَ   واإلنجابية، والمدافعين عن الحقوق الجنسية  للمرأة   عن حقوق اإلنسان  ينالمدافع ●

 ية وحاملو صفات الجنسَينانجي الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنس المثليات والمثليين ومزدو حقوق 
 المدني والمدافعين العاملين في مجال اللجوء والهجرة المجتمعمنظمات  ●

 
على الرغم من    ين السياسي والعام على حّد سواء.، على الصعيدَ االعتراف بهم  قّلةعاني المدافعون عن حقوق اإلنسان عموًما من  ي

البلدان    قيام اإلنسانبعض  المدافعين عن حقوق  لحماية  قوانين وطنية  الالزم 25باعتماد  القانوني  اإلطار  إلى  أخرى  بلدان  تفتقر   ،
أنّ من  لحمايتهم أو أصدرت قوانين حّدت   يتم  حقوقهم أكثر بعد. أضف إلى  بالنسبة إلى مدافعين كثر عن حقوق اإلنسان، ال  ه، 

لحقوَق التي يدافع عنها القانون  افيها  ال يحمي    التياالعتراف بالقيمة التي يضيفها عملهم. يحدث ذلك على حّد سواء في السياقات  
صفة الشرعية  ذلك  يضفي  من المفترض أن    ه، وعلى الرغم من أّن القانون يحمي تلك الحقوق، أّي أنّ التيالمدافعون وفي السياقات  

 بسبب دفاعهم عنها.  عار   وصمة  فيها بالمدافعين  قحَ لْ ، تَ على عملهم
 

 

 
25 ( ديفوار  كوت  mulgu%C3%A9e-pro-et-Nationale-lAssembl%C3%A9e-%C3%A0-adopt%C3%A9e-content/uploads/2014/08/Loi-ddh.org/wp-https://ci-، 2014مثاًل: 

Pr%C3%A9sid.pdf-le-par( ؛ المكسيك)2012 ،http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_200521.pdf( ؛ منغوليا)ودخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو   2021
2021.) 

https://ci-ddh.org/wp-content/uploads/2014/08/Loi-adopt%C3%A9e-%C3%A0-lAssembl%C3%A9e-Nationale-et-pro-mulgu%C3%A9e-par-le-Pr%C3%A9sid.pdf
https://ci-ddh.org/wp-content/uploads/2014/08/Loi-adopt%C3%A9e-%C3%A0-lAssembl%C3%A9e-Nationale-et-pro-mulgu%C3%A9e-par-le-Pr%C3%A9sid.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_200521.pdf
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 لفرص المتاحة أمام التحالف وأعضائه ا 

أن تعالج التهديدات التي تطال  المكانة الفريدة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتتيح لها   .7
 الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان

المدافعون   يعرف  ال  سياقات،  عّدة  في  أّنه،  المدافعين  شبكات  مع  المقابالت  ذاتهم  بّينت  يكفي  بحّد  المعلومات  ما  دور  من  عن 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تجاه المدافعين عن حقوق اإلنسان. كما أظهرت أّن بناء ثقة المدافعين عن حقوق اإلنسان كان  

تقوم   وأّنه يمكن تحقيق ذلك من خالل عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المستقلة والفّعالة التيخطوة مهمة في هذا االتجاه،  
 :بالتالي
 ؛الشعبيالمدافعين عن حقوق اإلنسان وشبكاتهم، من المستوى  تتواصل مع ●
 ضون لتهديدات؛ ما عندما يتعرّ سيّ وال للمدافعين عن حقوق اإلنسان،  العلنيتقّدم الدعم و  ●
لتبّين اعتراف المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالعمل الذي    اإليجابية عن المدافعين عن حقوق اإلنسان  السردياتتنشر  و  ●

ر يؤّدونه دفاًعا عن حقوق اإلنسان و   احترامها لهذا العمل؛ ت ظه 
الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق وتنّظم المناقشات حول التحديات الناشئة المتصلة بحقوق اإلنسان التي تواجه مستقبل   ●

 ؛ وتدعمها اإلنسان

 بما فيها تلك التي ترعى حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.  واعتمادها، وضع التشريعات والسياسات وتدعم ●

الحقوق    والمدافعين العاملين في مجال  للمرأة   عن حقوق اإلنسان  ينتم التشديد على أهمية ذلك على نحو خاص بالنسبة إلى المدافع
  ي ية وحاملانالهوية الجنس   ي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير حقوق  و   ،والمساواة بين الجنَسين   ،واإلنجابية  الجنسية

لعملهم، وغالًبا ما يتم استثناؤهم  نظًرا إلى قّلة تقّبل المجتمع عموًما العلني، إذ أّنهم غالًبا ما ال يحصلون على الدعم صفات الجنسَين
 من عمليات اتخاذ القرارات، بما فيها ضمن شبكات المدافعين عن حقوق اإلنسان. 

مة للمناقشات المرتكزة عل ى حقوق  تتيح المكانة  الفريدة التي تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، إلى جانب دورها كمنظّ 
اإلنسان والتي تتناول التحديات الناشئة التي تواجه مستقبل الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، فرًصا كثيرة لها لمراقبة 

الشكاوى لدى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ووالياتها في    تقديمحالة الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان. وتتيح آليات   
  . ةالمبكر   اتتحليل اإلنذار لمجاَل الوصول إلى معلومات وبيانات يجوز استعمالها للمراقبة و   ،26اآللية الوقائية الوطنيةهذا المجال، مثل  

ال تقع خارج  التي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  مكاتب  و  عواصمأما  فتتيح فرصةَ ، حيثما  ذلك  التواصل  ج َدت،  في  بما    مع ، 
اإلنسان   الشعبيالمدافعين عن حقوق  المستوى  بصفتها من  وأخيًرا،  للقدرات.  أكبر  وتعزيز  أوسع  إلى حماية  احتياجاتهم  وتحديد   ،

حقوق اإلنسان اإلقليمية بوسعها أن تصل إلى السلطات الوطنية وإلى منظومات  و   الجهات المعنيةمؤسسات تعمل مع جملة واسعة من  
والعالمية، تتمّتع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كذلك بمكانة فريدة تتيح لها مّد الجسور للمدافعين عن حقوق اإلنسان لكسر  

عند إعداد السياسات على الصعيَدين الوطني والعالمي، بما في ذلك    ومعارفهم صوتهم، والتعبير عن احتياجاتهم    وإسماع ،  عزلتهم
 يرتكز على حقوق اإلنسان.  بشكل 2030 جدول أعمالتنفيذ  لدعم

 
26mechanisms-preventive-bodies/spt/national-w.ohchr.org/en/treatyhttps://ww   

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/national-preventive-mechanisms
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في دورها المستقل والفّعال في حماية الفضاء    تحقيق التآزر عبر التحالف لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .8
 المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان 

كذلك تركيًزا متزايًدا على الفضاء المدني والمدافعين   األخيرةعلى الرغم من التهديدات والتحديات المذكورة أعاله، شهدنا في السنوات  
ساع إطار الحماية المبادرات، ما أدى إلى اتّ   وإنشاءعن حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني. فتّم إحراز التقّدم  

 ذي توّفره منظومة حقوق اإلنسان الدولية. القائم ال

ضة لّما كانت ، تمّثل كلُّ مبادرة بشأن الفضاء المدني  27بضّم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في عملها  هيئات األمم المتحدة مفوَّ
تسليط المزيد من  ف  في  والمدافعين عن حقوق اإلنسان فرصًة للتحالف وألعضائه لتدعيم تعاونهم. على مّر السنوات، ساهم التحال

، والتعاون الدائم مع المدافعين  إنشاء شراكات متينةاالعتراف بدورها، عبر    رفعالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و   األضواء على
 لمدافعين عن حقوق اإلنسان. ل  الصوت الجماعي  واضطالعه بدور عن حقوق اإلنسان، ومن خالل تأثيره كشبكة قائمة على األعضاء  

ومساهمات    على دعم دور   الوطنية لحقوق اإلنسان خطوًة أساسية. فيعمل التحالف    اتهالمجتمع المدني في مؤسس   جهاتيشّكل بناء  ثقة  
كمؤسسات فريدة تقوم، بشكل مستقل وفّعال، بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، بما  وتفعيلها  المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

 المهم الذي يقومون به. إيجابية عن المدافعين عن حقوق اإلنسان والعمل  سردياتفي ذلك عبر نشر  
ما من  السيّ و هج حماية وتعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، التآزر وتنسيق ن   إيجاد ويمكن تحقيق ذلك بالعمل على 

 خالل: 
 النهوض باآللية العالمية لحماية استقالل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفعاليتها وموظفيها وأعضائها، بما في ذلك ●

التدعيم المتواصل لعملية   التنمية المستدامة عبر   1-أ-16  رقم  التي تساهم في تحقيق الهدف  االعتمادعبر  من أهداف 
 تعزيز االمتثال إلى مبادئ باريس؛ 

دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتفعيل مساهمتها، كمؤسسات مستقلة وفّعالة، في حماية وتعزيز الفضاء   ●
 إعداد المواد التوجيهية واألدوات؛  ، بما فيه عبر والمدافعين عن حقوق اإلنسان للمرأة  المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان

توفير منصة عالمية تجمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتتيح التعّلم من األقران عبر تبادل الخبرات والتباحث   ●
والمدافعين عن حقوق    في عملها في خدمة الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان   دةحول التحديات والمماَرسات الجيّ 

 ؛ اإلنسان للمرأة 
 المحافلصوتها إلى    على أن يحملالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان    لجميع  والجماعيالعالمي    الصوتَ   التحالف    جعل ●

العالمية للمساهمة في وضع السياسات العالمية بشأن الفضاء   الهيئاتالعالمية والتعاون مع    المناصرةمن خالل    الدولية
 .والمدافعين عن حقوق اإلنسان للمرأة  المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان

 
رقم   27 الهدف  ضمن  كمؤشر  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  إلى  الصريحة  اإلشارة  و   16بحسب  المستدامة،  التنمية  أهداف  المتحدة  من  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 

A/RES/74/156 :متاح على اإلنترنت . https://digitallibrary.un.org/record/3848627?ln=en 

https://digitallibrary.un.org/record/3848627?ln=en
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 تأثير التحالف  تعظيمالبناء على إجراءات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بهدف  .9

نظرًة عامة موّسعة عن اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في ما   عملية االستشارات  التحالف  مناكتسب  
تختلف هذه األخيرة باختالف األعضاء و يتعلق بالفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وفهًما واضًحا ألولوياتها واحتياجاتها.  

 خطة العمل العالمية إلى التعبير عن تنّوع المنظورات مع وضع أولوية باإلجراءات.  ، وتسعىالقطريةوالسياقات 

أظهرت الدراسة  االستقصائية أّن عقد ورشة عمل لبناء القدرات وتبادل الخبرات حول إعالن مراكش يأتي ضمن أشكال الدعم الثالثة 
التحالف مفيدًة. وهي أولوية مشتركة   التي يعتبرها أعضاء   بين األقاليم األربعة جميعها )أفريقيا، واألمريكَتين، ومنطقة آسيا األولى 

 والمحيط الهادئ، وأوروبا(. 

  مجال حماية وتعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان في  موضوع  تجدر اإلشارة إلى أّن أعضاء التحالف قد أدخلوا  
تنفيذ لللتدّخل قبل مؤتمر مراكش، مع أّن اعتماد إعالن محّدد أتاح المجال  مجاالت  . فكانت، بالنسبة إلى كثير منهم، عملهم منذ فترة

فة بشكل أكبر إجراءات   . هاد 

مع المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني.   بانتظام من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  العظمى الغالبية  تعمل 
 مزيًدا  . ولكنّ 28والتواصل معهم  المدافعين عن حقوق اإلنسان وشبكاتهم  تحديد هذا المجال في    وتتمّثل أكثرية اإلجراءات المتخذة في

 إلشراك  فرق عمل مواضيعية  استحداث بمجالس للمدافعين أو  إنشاء  ب  مثاًل   حيث قامت  ، في عّدة بلدانها  ، تّم اتخاذمن الخطوات
 حقوق اإلنسان. مناصرةالعمل على وضع الخطط االستراتيجية أو  فيالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

 وتشمل مجاالت العمل المهمة األخرى:

اإليجابية عن المدافعين عن حقوق اإلنسان وعملهم،    السردياتالمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ونشر    حول  مناصرةال ●
 مثاًل عبر حمالت التوعية للمواطنين؛

 ؛الشامللالستعراض الدوري التقارير  تقديمعبر  والسّيماحتكاك بالمنظومات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، اال ●

الوطنية    المبادئ التوجيهيةإنشاء منظومات وطنية للحماية، مثاًل عبر المساهمة في وضع القوانين أو السياسات أو   ●
 . 29صة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسانمخّص دواوين مظالم  بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان أو عبر استحداث  

 
 : إلى سعتاّتخاذ إجراءات  محدود أكثر، ب نطاقعلى لحقوق اإلنسان كذلك، وإنما  ةقامت المؤسسات الوطني

في األجهزة  بما في ذلك عبر المشاركة  مراقبة الفضاء المدني، على اإلنترنت وخارجه على حّد سواء، والتبليغ عنه،   ●
 الرقابية حول مواضيع معّينة، على غرار مراقبة تطبيق القانون من قبل الشرطة؛ 

، مثاًل عبر وضع سياسة جنسانية للمؤسسة  للمرأة   اإلنسانعن حقوق    ينالمدافعتعزيز  ض بالمساواة بين الجنَسين و النهو  ●
 هج وإجراءات تراعي الخصوصيات الجنسانية في عملها؛ الوطنية لحقوق اإلنسان واعتماد ن  

 اإلنسان. إنشاء آليات اإلنذار المبكر وجهات تنسيق ضمن المؤسسة الوطنية لحقوق  ●
 

ن بهدف تطبيق إعالن مراكش. فأتاح للمجيبين السؤال التاسع من الدراسة االستقصائية اإللكترونية إلى تحديد الخطوات التي اّتخذتها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنساسعى  28
  "تحديد المدافعين عن حقوق اإلنسان والشبكات القائمة للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان في بلدك" خيارات متعددة باإلضافة إلى إمكانية ذكر إجراءات أخرى. فكان  

 الخياَرين األكثر شيوًعا.  المجتمع المدني""التواصل مع المدافعين عن حقوق اإلنسان وشبكات و
 periodistas.html-y-ddhh-de-defensoras-https://www.pdh.org.gt/defensorias/personasمثاًل، في غواتيماال:  29

https://www.pdh.org.gt/defensorias/personas-defensoras-de-ddhh-y-periodistas.html
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إلى   االستقصائية، عن حاجتهم  الدراسة  في  التحالف عّبروا،  أعضاء  أّن  معالجة  إاّل  لمواصلة  ذات مختلف  الدعم  العمل  مجاالت 
 يفتقر إلى الموارد ويعمل في بيئات تزداد فيها التحديات سوًءا.  األولوية الواردة في إعالن مراكش، إذ أّن كثيًرا منهم

بالنسبة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانأما األولوية   فهي تعزيز المساواة بين   ، لتتمكن من تطبيق إعالن مراكش  ، األولى 
. على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  30للمرأة   عن حقوق اإلنسان   ينالجنَسين ووضع استراتيجيات لمكافحة التمييز ضّد المدافع

عن حقوق    المدافعينالخبرات بين    عّددوتيأخذ بعين االعتبار تنّوع الهويات    ّدد الجوانبمتعتقاطعي  هج  أن تعالج ذلك من خالل نَ 
التي تختلف باختالف الظروف وغيرها من أوجه هوياتهللمرأة   اإلنسان والميل الجنسي    االجتماعيةوالطبقة    والعرق )مثل العمر    م، 

 . 31أو منظمة غير حكومية أكبر حجًما وغير ذلك( شعبيةواالنتماء إلى حركة 

التحالف،   من  الدعم  مجاالت  أحد  أيًضا  األولوية  هذه  تتيح    والسّيمات عتَبر  التي  األدوات  وتقديم  إعداد  المراعية الن    دمجفي  هج 
األولويات    ومن  عنى بالمدافعين عن حقوق اإلنسان. في جميع البرامج واالستراتيجيات التي ت    لمنظور الجنَسينللخصوصيات الجنسانية و 

،  عّبرت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عن حاجتها إلى الدعم من التحالف في خصوصهاالتي  و   ،التي احتلت مراتب عليااألخرى  
 : نذكر 

واإلقليمية لحقوق   ● الدولية  بالمنظومات  للمدافعين عن حقوق اإلنساناالحتكاك  دعًما  التحالف    –  اإلنسان  مكانة 
األمم المتحدة، تشّكل    والسّيماالمميزة على المستوى العالمي التي تتيح له االحتكاك بالمنظومة الدولية لحقوق اإلنسان،  

المن التحالف منه. من هذا  يتوّقعها ما يفوق عن نصف أعضاء  التي  تتيح   ظور،كذلك إحدى أكثر مجاالت الدعم 
، فرصًة ملحوظًة  األخرى   الجهات المعنيةوآليات األمم المتحدة، ومع    أجهزةالتعاون القائمة مع    مجاالت  و   الشراكات  

األمم المتحدة بهدف المساهمة في وضع السياسات    محافلإلى    والجماعيإليصال صوت أعضاء التحالف الموحَّد  
 العالمية بشأن الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

على الرغم من أّن مؤسسات وطنية كثيرة لحقوق   –  والتبليغ عنه  الفضاء المدني، على اإلنترنت وخارجه،  مراقبة ●
تفعيل هذا النشاط:  من أجل     االستقصائية حاجًة كبيرًة للدعماإلنسان تقوم أصاًل بمراقبة الفضاء المدني، أظهرت الدراسة  

في المرتبة   –للفضاء المدني على اإلنترنت وخارجه على حّد سواء    –المراقبة    ونماذجفتم تحديد الحاجة إلى أدوات  
ما يشّكل فرصًة لقيام    .أكثر من غيرها  الثانية على قائمة األدوات التي تحتاجها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

التحالف بالجمع بين أعضائه من أجل تبادل المماَرسات القائمة حول المراقبة، بما فيها األنشطة التي تدعمها الشبكات 
طرائق لتحسين تلك العمليات. وقد يؤّدي هذا إلى وضع إطار مشترك لمؤشرات مراقبة الفضاء  ، ومناقشة  32اإلقليمية 
 المدني.

المدافعين عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، والمساعدة على إنشاء وتدعيم الشبكات الوطنية  ب  بانتظاماالحتكاك   ●
للمدافعين أشرنا  –  واإلقليمية  قامت معظم  سابًقا  كما  لتحديد ،  إجراءات  باتخاذ  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

وهي تتوّقع الدعم لتنهض بهذا الجزء من    .التواصل معهمو   منظمات المجتمع المدنيالمدافعين عن حقوق اإلنسان و 
 

للمدافعين عن حقوق اإلنسان للمرأة كما يرد في تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان    الواسعالف  القراَر باعتماد التعريف  اّتخذ التح 30
2019 (A/HRC/40/60 ) 

اإلن 31 حقوق  عن  المدافعين  بحالة  المعني  الخاص  المتحدة  األمم  مقرر  وضعه  الذي  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعات  حالة  بشأن  التقرير  إلى  ،  A/HRC/40/60سان:  العودة 
n=arhttps://digitallibrary.un.org/record/1663970?l  فأوصى المقرر الخاص في تقريره، من ضمن ما أوصى به، أن تنظر المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إلى ممارسات .

 "بلورة فهم أعمق للكيفية التي يمكن بها لممارسات الحماية أن تكون مراعيةً لالعتبارات الجنسانية". الحماية من منظور التقاطعية من أجل 
تقرير   32 )الشبكة  مثاًل،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  بشأن  ENNHRIاألوروبية  السنوي  )  حالة(  أوروبا  في  القانون  http://ennhri.org/wp-سيادة 

2021.pdf-Report-Law-of-Rule-content/uploads/2021/07/Regional) 

https://digitallibrary.un.org/record/1663970?ln=ar
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/07/Regional-Rule-of-Law-Report-2021.pdf
http://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/07/Regional-Rule-of-Law-Report-2021.pdf
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  لجهة المساهمة التي بوسعها أن تقوم بها في ما يخص استحداث وتعزيز شبكات المدافعين عن حقوق   والسّيماعملها،  
، ثمة فرصة لقيام التحالف بضم  للمرأة   عن حقوق اإلنسان   ينالمدافعالدعم العلني غالًبا ما يستثني  اإلنسان. وبما أّن  

شبكات المدافعين ب  في ما يتعّلقعند مساهمته في بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان    التركيز الجنسانيهذا  
 عن حقوق اإلنسان. 

 
األولوية ألنشطتها المتصلة بالمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق   تعطيالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  على الرغم من أنّ 

اإلنسان وتنفيذها، لم يتم تحديد ذلك كمجال يتطّلب الدعم من التحالف، على عكس األولويات األربعة التي ذكرناها آنًفا )أال وهي 
ة الفضاء المدني والتبليغ عنه، واالحتكاك بمنظومات حقوق اإلنسان، واالحتكاك بالمدافعين عن  تعزيز المساواة بين الجنَسين، ومراقب

 حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني(. 

المدافعين عن حقوق اإلنسان فرصة سانحة كذلك أمام التحالف لالستجابة إلى احتياجات أعضائه وتعظيم تأثيرهم على حماية    تبرز 
  ونشرها   اإليجابية  السردياتتقديم الدعم بالتحديد إلعداد  من خالل تطوير أدوات لمراقبة حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، و   وتعزيزهم

الوطني المؤسسات  ثلثا  اختار  للتهديد.  األكثر عرضًة  اإلنسان  المدافعين عن حقوق  فئات  اال  ةعن  اإلنسان، على  ستبيان،  لحقوق 
ه أكثر  اإليجابية عن المدافعين عن حقوق اإلنسان، من بين خيارات التدريب المعروضة، ما جعل السردياتالتدريب حول كيفية نشر 

المثليات والمثليين والمدافعين عن حقوق    للمرأة   عن حقوق اإلنسان   ين الخيارات شعبيًة. وذلك يضم السرديات اإليجابية عن: المدافع
المي العاملين في مجال  صفات الجنسَين  يية وحامل انالهوية الجنس   ي ل الجنسي ومغاير ومزدوجي  ؛ والمدافعين عن حقوق اإلنسان 

 ؛ والصحافيين والمحامين.الشعوب األصلية حقوق  نعوالمدافعين ؛ بيئةعن الاللجوء والهجرة؛ والمدافعين 

وأخيًرا، يمكن للتحالف أن يدرس أيًضا، وبالتنسيق مع الشبكات اإلقليمية، إمكانية تنظيم تدريب لبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق  
أتى الموضوعان في المراتب الثالثة األولى بين خيارات   وآليات اإلنذار المبكر، إذ لحماية ل الوطنية منظومات الاإلنسان بشأن تفعيل 

ال نشر  التدريب  إلى جانب  نّفذتها    السرديات مفّضلة،  التي  األنشطة  وفرة  إلى  ونظًرا  اإلنسان.  حقوق  المدافعين عن  اإليجابية عن 
ليقوم التحالف بالجمع بين أعضائه لتبادل    المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بهدف تطوير المنظومات واآلليات المماثلة، ثمة فرصة

 ا الجّيدة على حّد سواء.مماَرساتهبتحدياتها و ب ،خبراتهم
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 األهداف واإلجراءات

 الهدف األول 
 

 تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والفضاء المدني من خالل دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتحسينها 

 التعزيز

على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وعلى إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق   تشجيع المصادقة ●
 اإلنسان، وتقديم المشورة حول تطبيقها

 اإلجراءات المقتَرحة:
 

ورش  بتنظيم وباالشتراك مع شبكات المدافعين عن حقوق اإلنسان والمدافعين األفراد عن حقوق اإلنسان، ، بالتعاون القيام -
المدافعين عن حقوق   للتعّلم من األقران حول إعداد السرديات اإليجابية عن  عمل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

 .، ونشرهار اإلنسان، بمن فيهم أولئك المعّرضين للخط 
أدوات لمساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على نشر إعالن األمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق تطوير  -

 . اإلنسان وتشجيع الدول على المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة
لوطنية لحقوق اإلنسان والمدافعين  بين المؤسسات ا  دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانالتوعية بو  شإعالن مراك نشر  -

 . عن حقوق اإلنسان وشبكاتهم
 

 إنشاء آليات وطنية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  ●

 اإلجراءات المقتَرحة:
بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشبكات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق   -

)أّي   الشاملاإلنسان، لتضطلع بدورها كآليات وطنية للحماية. ومن الضروري، عند تنفيذ ذلك، أن ت فَهم الحماية بمعناها  
ؤَخذ بعين االعتبار تنّوع  السياقات التي يعمل ضمنها المدافعون عن  واء(، وأن ي  الحماية على اإلنترنت وخارجه على حّد س 

 . حقوق اإلنسان وتحدياتها الخاصة
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وضع البروتوكوالت، بالتعاون مع المدافعين عن حقوق اإلنسان، لتتمّكن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من العمل   -
      .للمرأة   عن حقوق اإلنسان  المدافعين، مع التركيز بشكل خاص على  بشكل آمن ومالئم مع المدافعين المعّرضين للخطر 

تفعيل األطر القانونية التي ترعى حماية المدافعين عن حقوق   الدعوة إلى  دعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في -
المناصرة  تقّيد حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان أو    تشريعات    إلغاءتعديل أو  الدعوة إلى    اإلنسان؛ ويمكن أن يشمل ذلك

جتماعية والمسؤولية اال  لمراقبةواجب ا  مناصرةلتشريعات وطنية تحمي المدافعين عن حقوق اإلنسان، إلى جانب    ادعمً 
 لواجبة عناية االمدافعين عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في عمليات ال إلشراك أساس قانوني توفير من أجل  للشركاء

 . باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان بشأنمبادئ األمم المتحدة التوجيهية بما يتماشى مع 

  عن حقوق اإلنسان  المدافعين  تعزيز المساواة بين الجنَسين ووضع استراتيجيات لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد   ●
 للمرأة 

 اإلجراء المقتَرح:
هيئة األمم   ، بالتعاون الوثيق مع الشركاء بمن فيهمالبناء على السياسات والخبرات القائمة ألعضاء التحالف، ووضع   -

في جميع أوجه   ولمنظور الجنَسينهج مراعية للخصوصيات الجنسانية  ت عنى بدمج ن  وأدوات    مبادئ توجيهية،  المتحدة للمرأة 
في   السّيماو   –، والتبليغ  الشكاوىبما في ذلك المراقبة، والتحقيقات، ومعالجة    –عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

تشاركن  أن  البرامج المتصلة بالفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان. لّما كان من الضروري أن تتواجد النساء و 
الجنسانية في جميع أوجه    هج يراعي الخصوصياتفي كافة مراحل ومستويات المناقشات، وذلك حرًصا على تحقيق نَ 

التوازن    وتعزيزَ ضماَن  عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ستضّم جهود  التحالف الساعية إلى تحقيق هذا الهدف  
باريس وعملية مبادئ  نّصت عليه  كما  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  تركيبة وعمل  في  الجنَسين  االعتماد    بين 

 . لمعنّية باالعتمادالخاصة باللجنة الفرعية ا

 الحماية 

 والتبليغ عنه  - على اإلنترنت وخارجه  – مراقبة الفضاء المدني  ●

 اإلجراءات المقتَرحة:
بالتعاون مع   - المتحدة لحقوق اإلنسان القيام،  تتيح للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن  مفوضية األمم  ، بتطوير أداة 

اإلنترنت، مع تركيز خاص على االعتداءات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان ومن منظور  تراقب الفضاء المدني على 
 . جنساني، ودعم تطبيق تلك األداة 
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للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول إجراء التحقيقات واالستجابة إلى حالة المدافعين عن حقوق    التوجيهاتإعداد   -
 . للمرأة  نعن حقوق اإلنسا ينالمدافععلى األخص اإلنسان و 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عند قيامها بالمراقبة وبجمع المعلومات،    رشادإل   طر المؤشراتأ    تطوير األدوات وإعداد -
آليات األمم المتحدة، بما    لدىالتبليغ  بمن أهداف التنمية المستدامة، و   1-10- 16بما في ذلك ضمن إطار الهدف رقم  

 . واالستعراض الوطني الطوعي في ذلك ضمن إطار عمليَتي أهداف التنمية المستدامة

دة بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وشركائها في ما يتعّلق بمراقبة   - تسهيل تبادل الخبرات وتحديد المماَرسات الواع 
 . الفضاء المدني والتبليغ عنه

ُتعنى بالمدافعين عن   ،ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،آليات إنذار مبكر كفؤة وجهات تنسيق فع الة إنشاء  ●
 حقوق اإلنسان 

 اإلجراءات المقتَرحة:
بالفضاء  - ت عنى  التي  المبكر  مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتقديم المشورة لها حول إنشاء آليات اإلنذار 

 . ين عن حقوق اإلنسان للمرأة وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، وعلى األخص المدافعالمدني، 
التبادالت والتدريبات بين األقران مع   - التنسيق في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك تنظيم  دعم جهات 

 . جهات التنسيق والمدافعين عن حقوق اإلنسان

الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان دعًما للمدافعين عن حقوق اإلنسان، ومراقبة سير متابعة وتنفيذ    باآللياتاالحتكاك   ●
 التوصيات 

 اإلجراءات المقتَرحة:
 

إعداد وتنفيذ التدريبات العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول اإلطار الدولي المتعلق بالفضاء المدني والمدافعين  −
واآلليات الدولية، بما    األجهزة  ن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان م  الستفادةعن حقوق اإلنسان. واستحداث الفرص  

المعاهدات، وعمليات أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على   وهيئات،  شاملالالدوري  األمم المتحدة  استعراض  فيها  
ألعضاء حول كيفية دعم مشاركة المدافعين عن حقوق اإلنسان  ا توجيه. ويشمل ذلك ين عن حقوق اإلنسان للمرأة المدافع

 حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. أجهزةو والفضاء المدني في آليات 

التبليغ عن    التوجيهاتإعداد   − المتحدة، وإجراءات  التابعة لألمم  للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول آليات الحماية 
 متابعة التوصيات المتصلة بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والفضاء المدني.  الحاالت الفردية وإجراءات
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م  استفادةدعم   − اإلنسان  لحقوق  الوطنية  أجهزةالمؤسسات  فيه   ن  بما  المتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  ا  وآليات 
يرها من العمليات ذات الصلة،  المعاهدات، وعمليات أهداف التنمية المستدامة، وغ  هيئاتو ،  االستعراض الدوري الشامل 

على أساس االحتياجات الفردية لألعضاء وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات   توجيهوالوذلك من خالل تقديم المشورة  
 الوطنية لحقوق اإلنسان والمدافعين عن حقوق اإلنسان والشركاء. 

 التعاون والشراكات 

والمساعدة على تطوير وتدعيم شبكات المدافعين    ،اإلنسان والمجتمع المدنيالمدافعين عن حقوق  ب   بانتظاماالحتكاك   ●
 والعالمية  الوطنية واإلقليمية

 اإلجراءات المقتَرحة:
جملة واسعة ومتنّوعة من المدافعين عن حقوق اإلنسان )بما    باستشارة  ،للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان   النصائحإعداد   −

حول كيفية دعم تفعيل شبكات المدافعين عن حقوق اإلنسان، وعلى األخص    ( وشبكاتهم،ن المستوى الشعبيفي ذلك م
اإلنسان بهدف  ، وحول كيفية المحافظة على التعاون مع المدافعين عن حقوق  للمرأة   عن حقوق اإلنسان   ينشبكات المدافع

 تحسين الثقة والتعاون على المدى الطويل. 
على المستوى العالمي، تدعيم شراكات التحالف مع شبكات المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني.   −

 والمنتظمة إلى جانب وضع السياسات.  المشتركةويضّم ذلك المشاركة في التبادالت 
التحال − دور  تعزيز  فرص  في  اإلنسان،  البحث  حقوق  عن  والمدافعين  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  كمنّسق  ف 

 والمجتمع المدني، والشركاء، في ما يتعلق بحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 

 

 الهدف الثاني 

 

 )عند تعر ضها للتهديد( دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في دورها كمدافعة عن حقوق اإلنسان 
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 اإلجراءات المقتَرحة:
التهديدات واالعتداءات بحق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأعضائها وموظفيها، وتحديث هذه المعلومات   − توثيق 

بانتظام، إلى جانب االستجابات من التحالف والشبكات اإلقليمية والشركاء دعًما للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عند  
 على جداول أعمال االجتماعات وإلى تقرير التحالف السنوي.   دائم كبند  تعّرضها للتهديد. يجب أن ت ضاف هذه المعلومات  

التبليغ عن التهديدات واالعتداءات ضد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأعضائها وموظفيها على الصعيد الداخلي   −
اآلليات   التحالف وعلى صعيد  شبكة  األمم    –واألممية    اإلقليمية  والمحافل   واألجهزةضمن  أمين عام  فيها مساعد  بما 

البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان،  (OSCE)  ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا  ،مجلس أوروباالمتحدة، وأيًضا     ولجنة 
(IACHR)  ، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  (ACPHR ،)    مع التعبير عن األبعاد الجنسانية   –واالتحاد األوروبي

 حيث كان ذلك مناسًبا.  الجذريةاألسباب المتعّلقة ببعاد األالمحّددة التي تم تمييزها و 

التحالف ومن شبكات المؤسسات الوطنية    تجميع − التحالف عن كيفية تفعيل الدعم من  المعلومات ونشرها بين أعضاء 
لحقوق اإلنسان ومن الشركاء عند تعّرض مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان للتهديد. ويشمل ذلك المعلومات عن والية وعمل  

المدافعين عن حقوق اإلنسان،  حالة  ب  الخاص المعنيم المتحدة  األم  مقرر اًل  مثآليات الحماية والدعم القائمة أو الجديدة )
وآلية   المتحدة،  األمم  عام  أمين  الين،  protectdefenders.euومساعد  اليف  وصندوق  الحكومية،    الدولية  والمنظمات 

 . تلك اآلليات )مثل مساعد أمين عام األمم المتحدة( الستفادة منلمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لاودعم  اإلقليمية(

، بما في ذلك في المراحل المبكرة )أّي الوقاية(،  القطرية الرفيعة المستوى  تدعيم البعثاتتعزيز  مراجعة دعم التحالف ودراسة   −
الدعم العلني  المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان    تقديممن خالل    األقرانوالتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

للمؤسسة التي تتعّرض للتهديد و/أو قيام مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان باستضافة   – حيث كان ذلك مناسًبا وممكًنا    –
 يتعرض للتهديد. الذيأو موظفها  الوطنية لحقوق اإلنسان ةعضو المؤسس 

، بهدف دمج كافة أشكال التعاون غير المباشر القائمة بين المؤسسات  متحدةاالستفادة من والية مساعد أمين عام األمم ال −
المتحدة )التي ال يغطّ  يها نطاق الوالية حاليًّا(، فتتعّزز حمايتها من خالل هذه  الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظومة األمم 

 .33( IACHR)  البلدان األمريكية لحقوق اإلنسانص للجنة  والية المقرر الخاتضمين قضايا االنتقام في يجب و الوالية؛ 

، والدول األعضاء، والمدافعين عن  (DCO/UNCTs)  فرق األمم المتحدة القطرية التابعة لمكتب التنسيق اإلنمائي  العمل مع −
)التابعة لالتحاد   دائرة األوروبية للشؤون الخارجيةلل  حقوق اإلنسان، والمنظمات غير الحكومية، وجهات التنسيق التابعة

االتحاد    وفودومع    ،(EC-INTPA)  إلدارة العامة للشراكات الدولية )التابعة للمفوضية األوروبية(ول (EU-EEAS)  األوروبي(
 تتعّرض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأعضاؤها وموظفوها للتهديد. ن األوروبي حي
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 الهدف الثالث 

 

للمؤسسات    الجماعيالصوت    وإيصالبين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وشبكاتها اإلقليمية على الصعيد العالمي    الجمع
العالمية والوطنية المتصلة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والفضاء    القواعد والمعاييرب  بهدف التعريفالوطنية لحقوق اإلنسان  

 المدني 

 

 اإلجراءات المقتَرحة:
والمدافعين عن حقوق اإلنسان    عن حقوق اإلنسان  نحماية وتعزيز الفضاء المدني والمدافعي  الدعوة بشكل جماعي إلى  -

المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها    الدعوة إلى  الدولية. ويجب أن يضم ذلك  المحافلفي    للمرأة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول كيفية القيام بذلك على الصعيد الوطني(، بما في ذلك حول    التوجيهات)وتقديم  

 للخطر. حقوق المرأة والمساواة بين الجنَسين والفئات األخرى المعّرضة 

عإلى اعتماد    ،عبر التحالف وأعضائه  الدعوة بشكل جماعي، - والمدافعين عن    للمدافعين عن حقوق اإلنسان   تعريف موسَّ
، على الصعيد 34، بحسب تعريف مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان للمرأة 

 العالمي واإلقليمي والوطني.

المتحدة وغيرها من   - التحالف، وأيًضا أمام األمم  القواعد   المحافلالتبليغ داخليًّا ضمن نطاق عضوية  ذات الصلة، عن 
، بما في ذلك من  مجريمهقوم بتتو/أو    مو/أو تستهدفه  للمرأة   عن حقوق اإلنسان  ينوالمماَرسات التي تؤثر على المدافع
 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.خالل جمع واستعمال البيانات من 

في دورها    السردياتنشر   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  عمل  اإلنسان وعن  المدافعين عن حقوق  اإليجابية عن 
 العالمية واإلقليمية والوطنية. المحافلالمستقل والفّعال في الدفاع عن حقوق اإلنسان، وذلك في 

عمل الدول  العناية الواجبة. والدعوة إلى    للتوعية بشأن دور المدافعين عن حقوق اإلنسان في عمليات  جماعي اتخاذ موقف   -
في ما يتصل بتجاوزات حقوق    التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق اإلنسان  لألنشطة المشروعة  عرقلةعلى منع أّي  

الشركات ترتكبها  التي  الناجم عن  يهاوالمعاقبة عل  هاوالتحقيق في  ،اإلنسان  الضرر  إلى  ،هاوجبر  مبادئ األمم   باالستناد 
ريق  فاللَتين وضعهما  ،  المتحدة التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان واإلرشادات الموجهة إلى الشركات

 . األمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات األعمال وحقوق اإلنسان

 
   https://digitallibrary.un.org/record/1663970?ln=ar. متاح على اإلنترنت: A/HRC/40/60العودة إلى  34

https://digitallibrary.un.org/record/1663970?ln=ar
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، والمجتمع هيئة األمم المتحدة للمرأة و  م مفّوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التنسيق مع شركاء األمم المتحدة، بمن فيه -
منّسقي األمم المتحدة  شاركة  ، بممذكرة األمم المتحدة التوجيهية بشأن حماية الفضاء المدني وتعزيزهالمدني حول تطبيق  

 حيث كان ذلك مالئًما. المقيمين

وغيرهما من وكاالت األمم    ( UNFPA)  وصندوق األمم المتحدة للسكان  هيئة األمم المتحدة للمرأة   تفعيل شراكة التحالف مع -
هج المراعية للخصوصيات الجنسانية في العمل مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق  المتحدة في ما يخص تنسيق الن  

على الصعيد   الجهات المعنيةاإلنسان على الصعيد الوطني، وتقديم الدعم لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مع  
 واالتحاد األوروبي.  منّسقي األمم المتحدة المقيمين الوطني، بما في ذلك

تنظيم فعالية )أو فعاليات( حول   وتسهيل تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك عبر  تعزيز  -
بهدف مناقشة طرائق تتيح الدمج المنهجي للفضاء المدني والمدافعين عن حقوق    ، إعالن مراكش وخطة العمل العالمية هذه

التعّلم من األقران  في موالمدافعين عن حقوق اإلنسان للمرأة  اإلنسان   التحالف، وإتاحة  بين   والسّيماختلف نواحي عمل 
تنظيم فعالية منتظمة للتحالف حول المدافعين عن حقوق  مالءمةالبحث في  جهات تنسيق المدافعين عن حقوق اإلنسان.

 اإلنسان والفضاء المدني باإلضافة إلى أنشطة أخرى لتبادل المعلومات. 
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