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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٠البند 

ــها  ــز حقــوق اإلنــسان ومحايت مــسائل حقــوق  : تعزي
اإلنسان، مبا يف ذلك الُنهج البديلة لتحسني التمتع 

        الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
  الة املدافعني عن حقوق اإلنسان ح    

    
  األمني العام مذكرة من     

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة هذا التقرير املقدم مـن املقـررة                
اخلاصة املعنية حبالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، مارغريـت سـيكاغيا، وفقـا لقـرار اجلمعيـة                      

  .٦٦/١٦٤العامة 
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  نسانتقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإل    
  

  موجز  
رة اخلاصـة   يف هذا التقرير، وهو التقرير اخلامس الـذي تقدمـه إىل اجلمعيـة العامـة املقـر                  

ن موضـــع التركيــز هــو اســـتخدام   فــإن  املــدافعني عــن حقـــوق اإلنــسان،    احلاليــة املعنيــة حبالـــة  
وتوطـد املقـررة اخلاصـة تقاريرهـا        . التشريعات يف تنظيم أنشطة املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان          

وتأخــذ بعــني االعتبــار املبــادئ الــيت وضــعها املقــررون  . خــرى عــن شــىت أنــواع التــشريعات األ
اخلاصــون اآلخــرون بــشأن القــضايا املتعلقــة هبــذا التقريــر وتقــدم توصــيات وتوجيهــات حــول    
الطريقة اليت ميكن هبا ضمان أن تسهم شىت أنواع التـشريعات الوطنيـة يف إجيـاد ظـروف عمـل                    

  .قوق اإلنسانمواتية للمدافعني عن ح
ويف .  عــن هــذا التقريــراألساســيةويف الفــرع األول، تقــدم املقــررة اخلاصــة املعلومــات   

الفــرع الثــاين، حتــدد اإلطــار القــانون الــدويل املتعلــق بالتــشريعات الــيت تــنظم أنــشطة املــدافعني، 
شريعات ذات الــصلة يف ذلــك املبــادئ األساســية الــيت ينبغــي أن يــستند إليهــا وضــع التــ         مبــا

  .وتطبيقها
ــؤثر يف عمــل املــدافعني عــن        ــواع التــشريعات الــيت ت ويف الفــرع الثالــث، تــستعرض أن

رهـاب وغريهـا مـن التـشريعات املتعلقـة          ا يف ذلـك التـشريعات املناهـضة لإل        حقوق اإلنسان، مب  
بـــاألمن القـــومي؛ والتـــشريعات املتعلقـــة بـــاآلداب العامـــة؛ والتـــشريعات الـــيت تـــنظم تـــسجيل 

ا ومتويلـــها؛ وتـــشريعات احلـــصول علـــى املعلومـــات والتـــشريعات املتعلقـــة اجلمعيــات وعملـــه 
باألسرار الرمسية؛ والتشريعات املتعلقة بالتشهري والتجـديف؛ والتـشريعات الـيت تـنظم الوصـول         

  . إىل اإلنترنت
 وضـع ويف الفرع الرابع، حتـدد املقـررة اخلاصـة املعـايري الـدنيا الـيت ينبغـي احترامهـا يف                       

ويف الفــرع . الــضمانات اإلجرائيــة الــيت ينبغــي مراعاهتــا يف تطبيــق التــشريعات      التــشريعات و
  . اخلامس، تقدم االستنتاجات وتطرح التوصيات على الدول واجلهات املعنية األخرى
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  مقدمة  -أوالً   
 وقــرار اجلمعيــة العامــة ١٦/٥اإلنــسان يقــدم هــذا التقريــر عمــالً بقــرار جملــس حقــوق   - ١
٦٦/١٦٤.  
ــشطة        - ٢ ــشريعات لتنظــيم أن ــر، تركــز املقــررة اخلاصــة علــى اســتخدام الت ويف هــذا التقري

 ياملدافعني عن حقوق اإلنسان، يف ضوء القلق الكـبري الـذي يثـور حـول التـشريعات الـيت جيـر                    
إلنـسان يف بلـدان شـىت، ويف        أو تنفيذها بطرق تقيد أنـشطة املـدافعني عـن حقـوق ا            /اعتمادها و 

  . سائر القارات ويف سياقات سياسية واجتماعية متباينة
ويعد هذا التقرير، يف كثري مـن النـواحي، اسـتكماالً للتقريـر الـذي قدمتـه إىل اجلمعيـة                      - ٣

 املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، هينـا        ٢٠٠٣العامة يف عام   
 من ذلك التقرير، نظـرت املمثلـة اخلاصـة يف آثـار             ١٣ويف الفقرة   ). ، املرفق A/58/380(جيالين  

والحظـت أن بعـض الـدول قـد         . القوانني األمنية على بيئة عمل املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           
، يف السنتني املاضيتني، تشريعاً أمنيا جديداً يف إطار التزام أقرب عهـداً بتعزيـز األمـن                 استحدث

نه يف حني أن األثر الكامـل للتـشريعات اجلديـدة جـداً            إ واستطردت تقول . رهابومكافحة اإل 
مل يظهر بعد، فإن بعض احلاالت اآلخذة يف الظهور تـدل علـى احتمـال كـبري باسـتخدام هـذه                     

وتـرى املقـررة   . األحكام األمنية شديدة التعميم ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف املـستقبل          
لكيفية اليت تؤثر هبا هذه التطورات التشريعية علـى عمـل املـدافعني عـن               اخلاصة أن وقت تقييم ا    

  . حقوق اإلنسان قد حان متاماً
، ركزت املقررة اخلاصة يف عدة تقارير على التطـورات القانونيـة يف             ٢٠٠٣ومنذ عام     - ٤

ــددة  ــاالت حمـ ــرين  . جمـ ــت يف تقريـ ــشكيل   ) A/64/226و  A/59/401(وعاجلـ ــة تـ ــق يف حريـ احلـ
، نظـرت يف احلـق يف حريـة التجمـع           )A/62/225 و   A/61/312(ويف تقريرين آخرين    . اجلمعيات
 عرضاً عاماً للحقـوق     (A/66/203) ٢٠١١وقدمت يف تقريرها إىل اجلمعية العامة عام        . السلمي

املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن املتعلــق حبــق ومــسؤولية األفــراد واجلماعــات وهيئــات اجملتمــع يف   
اإلعالن املتعلـق باملـدافعني   (سان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً     تعزيز ومحاية حقوق اإلن   

  . والقيود األكثر شيوعاً اليت أُبلغت هبا فيما يتعلق مبمارسة تلك احلقوق) عن حقوق اإلنسان
، أنـشأت   ٢٠٠٥ويف عـام    . ٢٠٠٣وقد حـدث عـدد مـن التطـورات اهلامـة منـذ عـام                  - ٥

 اخلاص املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان خالل مكافحـة          جلنة حقوق اإلنسان والية املقرر    
 أيـضاً، أنـشأ     ٢٠١٠ويف عـام    . ٢٠١٠اإلرهاب، اليت جددها جملـس حقـوق اإلنـسان يف عـام             

اجمللــس واليــة املقــرر اخلــاص بــشأن احلــق يف حريــة التجمــع الــسلمي واحلــق يف حريــة تــشكيل   
 تقريره األول، أفضل املمارسـات املتعلقـة   اجلمعيات وقرر أنه ينبغي للمقرر اخلاص أن يقيم، يف 
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وإضـافة إىل  . (A/HRC/20/27) ٢٠١٢مـايو  /وقـد صـدر أول تقريـر لـه يف أيـار           . بتلك احلقـوق  
 A/66/290(ذلك، عاجلت تقارير املقرر اخلاص عن تعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري                

من الـصحة البدنيـة والعقليـة       نسان يف التمتع بأعلى مستوى      وعن حق كل إ   ) A/HRC/20/17و  
(A/66/254)                    قضايا تتعلق باسـتخدام التـشريعات وذات صـلة ببيئـة عمـل املـدافعني عـن حقـوق 

  . اإلنسان
ويف ضــوء هـــذه التطـــورات، تـــرى املقـــررة اخلاصـــة أن مـــن الـــضروري جتميـــع شـــىت    - ٦

ة اليت تنظم هبـا     املالحظات والتوصيات اليت وضعت إبان األعوام العشرة املاضية، وتقييم الكيفي         
خمتلــف أنــواع التــشريعات أنــشطة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان وتقيــدها، وتقــدمي توصــيات   
حمددة إىل الدول واجلهات املعنية األخرى يف هذا الصدد، مبا يف ذلك توصـيات حـول الطريقـة        
اليت ميكن هبا للجهـات الفاعلـة مـن الـدول أن تكفـل بيئـة عمـل مواتيـة للمـدافعني عـن حقـوق              

  . اإلنسان
وإىل جانب املعلومات الـيت يتلقاهـا املقـرر اخلـاص بانتظـام، أُرسـل اسـتبيان إىل الـدول                 - ٧

ــشأن اســتخدام       األعــضاء ومنظمــات اجملتمــع املــدين ســعياً للحــصول علــى معلومــات حمــددة ب
وتعـرب املقـررة اخلاصـة عـن شـكرها        . التشريعات لتنظيم أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنـسان       

وميكن االطالع على الردود كاملـة يف الفـرع         . ملنظمات غري احلكومية اليت استجابت    للدول وا 
ــسان        ــشبكي ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن املتعلــق بعمــل املقــرر اخلــاص علــى املوقــع ال

(www.2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm) .  
    

  اإلطار القانوين الدويل  -ثانيا   
ــضمن اإل  - ٨ ــاً ضــد االســتخدام       يت ــسان أحكام ــوق اإلن ــدافعني عــن حق ــق بامل عــالن املتعل

تــنص علــى أن ) ٢ (٢ومــن اجلــدير بالــذكر أن املــادة . التعــسفي للتــشريعات لتقييــد أنــشطتهم
تتخــذ كــل دولــة اخلطــوات التــشريعية واإلداريــة واخلطــوات األخــرى الالزمــة لــضمان التمتــع   

  . يف هذا اإلعالنالفعلي باحلقوق واحلريات املشار إليها 
ولقد ُنص بوضوح علـى مبـدأ عـدم التمييـز يف اإلعـالن يف الفقـرة الثالثـة مـن ديباجتـه                         - ٩

 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق         ٢وقد أقر هذا املبدأ أيضاً، فيما أقر، يف املـادة           ). ١ (٨ويف املادة   
ــادتني  ــة والــــس  ٢٦ و ٢اإلنــــسان، واملــ   ياسية مــــن العهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق املدنيــ

وتــود . مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  ) ٢ (٢واملــادة 
وبالتـايل السـتخدام   املقـررة اخلاصـة أن تـشدد علـى أن هـذا املبـدأ ال غـىن عنـه لـسيادة القـانون           

احلق وهو يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بـ       . القوانني من أجل تنظيم أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان        
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 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق         ٧يف املساواة أمام القانون، على النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة               
  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٦ و ١٦اإلنسان واملادتني 

ويقــضي اإلعــالن املتعلــق باملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان بأنــه حيــق لكــل شــخص أن     - ١٠
انون الوطين باحلماية لـدى مقاومتـه أو معارضـته، بوسـائل سـلمية، انتـهاكات            يتمتع يف ظل الق   

، علــى الــدول أن تتخــذ مجيــع )٢ (١٢وطبقــاً للمــادة . حقــوق اإلنــسان أو االعتــداءات عليهــا
التدابري الالزمة اليت تكفل لكل شخص محايـة الـسلطات املختـصة لـه، مبفـرده وباالشـتراك مـع                    

وعلـى الـدول أن حتمـي،       .  انتقام أو متييـز ضـار فعـالً أو قانونـاً           غريه، من أي عنف أو هتديد أو      
عــن طريــق تــشريعاهتا وتطبيــق القــانون الــوطين، كــل مــن يعمــل مــن األفــراد واجلماعــات علــى  

  . الدفاع عن حقوق اإلنسان
ــان    - ١١ ــنص املادت ــي أن      ١٧ و ٣وت ــة ينبغ ــة الوطني ــايري القانوني ــى أن املع ــالن عل ــن اإلع  م

وتــود . زامـات الدوليــة الــيت تقـع علــى عـاتق الدولــة يف ميــدان حقـوق اإلنــسان    تتوافـق مــع االلت 
املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن أية قيود علـى احلقـوق تـرد يف اإلعـالن جيـب أن تكـون وفقـا               
ــة االعتــراف       ــة املنطبقــة وأن يقررهــا القــانون لغــرض واحــد فقــط هــو كفال لاللتزامــات الدولي

ــرين    ــات اآلخـ ــوق وحريـ ــة    الواجـــب حبقـ ــضيات العادلـ ــة املقتـ ــا وتلبيـ ــرام الواجـــب هلـ واالحتـ
  . من اإلعالن١٧ي، عمالً باملادة لألخالقيات وللنظام العام واخلري العام يف جمتمع دميقراط

    
  أنواع التشريعات اليت تنظم أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان  -ثالثا   

ت الــيت يــرى أهنــا تــؤثر يف يف هــذا الفــرع، تــستعرض املقــررة اخلاصــة أنــواع التــشريعا   - ١٢
وفيمـا يتعلـق بكـل نـوع مـن أنـواع التـشريعات، حتـدد            . أنشطة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان        

  .املقررة اخلاصة القيود اليت روعيت، وتعاجل أحكام التشريع املعين وتطبيقه على حد سواء
  

  ميالقوتشريعات مكافحة اإلرهاب وغريها من التشريعات املتعلقة باألمن   -ألف   
، علـى النحـو   أعربت املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               - ١٣

عن قلقها البـالغ إزاء أثـر التـشريعات األمنيـة علـى أنـشطة           التقرير، اأشري إليه يف مقدمة هذ    الذي  
أعربـت  و. ٢٠٠٣املدافعني عن حقوق اإلنسان يف التقريـر الـذي قدمتـه إىل اجلمعيـة العامـة عـام            

عن قلقها ألن األحكام الواسعة الواردة يف العديد مـن التـشريعات املعتمـدة مـؤخرا والـيت سـنت                    
، ختـــول ســـلطات تقديريـــة واســـعة للمعنـــيني بإنفـــاذ القـــوانني ٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول١١منـــذ 

ــة    أن  ميكــــنو ــة الــــيت تنتقــــد احلكومــ ــر املخالفــ   ،A/58/380(تــــستخدم لقمــــع وجهــــات النظــ
  .)١٢  و١١الفقرتان 
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وتفيد املعلومات اليت تلقتـها املقـررة اخلاصـة بـأن املخـاوف الـيت مت اإلعـراب عنـها هلـا                        - ١٤
فقـــد قامـــت احلكومـــات باحتجـــاز املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان وتـــوقيفهم   . يربرهـــا مـــا

وحماكمتهم وإدانتهم وإصدار أحكام ضدهم ومضايقتهم حتت ستار إنفـاذ تـشريعات مكافحـة              
وخـالل الـسنوات القليلـة املاضـية،        . قـومي تـشريعات املتعلقـة بـاألمن ال      اإلرهاب وغريهـا مـن ال     

كان املدافعون عن حقـوق اإلنـسان الـذين ميارسـون حقـوقهم يف حريـة التعـبري وحريـة تكـوين               
  .معرضني للخطر بصفة خاصةالتجمع السلمي اجلمعيات وإىل حد ما حرية 

جــّد ات مكافحــة اإلرهــاب ويف بعــض احلــاالت، تكــون األحكــام الــواردة يف تــشريع    - ١٥
واسعة حبيث ميكـن أن ينـدرج أي عمـل سـلمي لإلعـراب عـن وجهـات نظـر خمالفـة يف نطـاق                       

ومـن الناحيـة    . تعريف العمل اإلرهايب، أو العمـل الـذي ييـسر اإلرهـاب أو يدعمـه أو يـشجعه                 
 العملية، فإن هذه األحكام تقيد بشدة حق األفراد واجلمعيات يف التجمـع الـسلمي لالحتجـاج               

ــة بقــضية مــن قــضايا حقــوق اإلنــسان    ــة حركــة املــرور    . أو التوعي وهكــذا، ميكــن تفــسري إعاق
مبوجب هذه التشريعات، علـى     جرائم  تقدمي اخلدمات العامة، اليت تشكل يف بعض احلاالت          أو

. أهنا أعمال إرهابية إذا كانت نامجـة عـن تنظـيم مظـاهرة سـلمية للـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان                      
 مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة  ١٥واضـــحا للمـــادة ويـــشكل ذلـــك انتـــهاكا 

  .والسياسية، اليت تقتضي احترام مبدأ اليقني القانوين بشأن األفعال اليت تشكل جرمية
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن األحكــام الفــضفاضة يف تــشريعات مكافحــة اإلرهــاب حتــد    - ١٦

عدد من احلاالت اليت أديـن فيهـا مـدافعون         وأُبلغت املقررة اخلاصة ب   . بشدة حرية الرأي والتعبري   
عن حقوق اإلنسان بتهمة اإلرهاب، رغم أن األدلة املقدمة كانت تقتصر على مقاالت وبنـود               

ــسان إىل     علــى اإلنترنــت  أو رســائل /مــدونات و ــدافعون عــن حقــوق اإلن ــا هــؤالء امل دعــا فيه
  .إصالحات لصاحل حقوق اإلنسان

خلاصة أن تكـرر املعـايري اخلاصـة بتعريـف اإلرهـاب الـيت              ويف هذا الصدد، تود املقررة ا       - ١٧
حــددها املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق     

ــو. مكافحــة اإلرهــاب  ــسان      ي ــوق اإلن ــة حق ــه للجن ــذي قدم ــر ال ــرر اخلــاص يف التقري شدد املق
ــام ـــ  )E/CN.4/2006/98 (٢٠٠٦ عــ ــرائم اإلرهـ ــصوصية جــ ــى أن خــ ــادة  ، علــ ــرف عــ اب تعــ
 إىل أنه ال جيوز جتـرمي فعـل مـا باعتبـاره فعـل إرهـاب                 االشرطني اجملتمعني التاليني، مشري    بوجود
  :اجتمع فيه الشرطان إال إذا

الوســيلة املــستخدمة، الــيت ميكــن وصــفها بأهنــا العنــف الفتــاك أو اخلطــري ضــد    )أ(  
  أو أخذ الرهائن؛ا، أفراد عامة السكان أو شرائح منه
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قصد، وهو إشاعة اخلوف لدى السكان أو إجبار احلكومة أو منظمة دوليـة             ال  )ب(  
  .ما على القيام بعمل أو عدم القيام به، عادة للنهوض بقضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية

وحتث املقررة اخلاصة الدول على التقيد بدقة يف تشريعاهتا ملكافحـة اإلرهـاب باملعـايري                - ١٨
اســتيفاء هــذه املعــايري، يكـو ن املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان يف وضــع  وعنــد . الـواردة أعــاله 

أفـضل بكـثري دون التعـرض لالضـطهاد مـن الـدول             على حنـو    ميكنهم من االضطالع بأنشطتهم     
  .مبوجب تشريعات مكافحة اإلرهاب

وفيما يتعلق بالتشريعات األخرى املتعلقة باألمن العام والنظام العـام، الحظـت املقـررة               - ١٩
وتتـصل هـذه    . اصة تطورات أثرت سلبا على ظـروف عمـل املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                اخل

  . حبق املدافعني يف حرية التجمع السلمي،خاصةبصفة  ،التطورات
هــذه التــشريعات يف بلــدان ملنــع مناصــري بأنــه جيــري تطبيــق وأُبلغــت املقــررة اخلاصــة   - ٢٠

وغالبا ما تكـون األسـباب املـسوغة هلـذا          . الدميقراطية وأعضاء املعارضة من عقد جتمعات عامة      
جتنـب  ”املنع غري واضحة يف القوانني ذاهتـا، نظـرا ألهنـا غالبـا مـا تقتـصر علـى جمـرد صـيغ مثـل                   

 ، دون تعريـــف مــا ميثـــل “كفالــة عـــدم تعطيــل اخلـــدمات العامــة   ” أو “االضــطرابات العامـــة 
ــة ” ــة ” أو ”اضــطرابات عام ــل اخلــدمات العام ــصيغ الو . “تعطي ــيح هــذه ال مــربرات اســعة وتت

ــسفية و    ــة تع ــة بطريق ــوانني املعني ــق الق ــة/لتطبي ــصار    . أو متييزي ــال، مل يواجــه أن ــى ســبيل املث فعل
احلكومـــة نفـــس القيـــود الـــيت واجههـــا مناصـــرو الدميقراطيـــة وأعـــضاء املعارضـــة عنـــد تنظـــيم  

، يف العديـد مـن       للـسلطات  وعالوة على ذلك، تتيح التشريعات بشأن هذه املسألة       . التجمعات
لفـرض وإنفـاذ حظـر علـى التجمعـات لفتـرات معينـة              الصالحيات  االت، طائفة عريضة من     احل

  .بل وغري حمدودة ويف مواقع جغرافية معينة
املقـررة اخلاصـة    تواصـل   وفيما يتـصل بتطبيـق الـدول لنظـام اإلذن بالتجمعـات العامـة،                 - ٢١

ن الـذين يريـدون     تقارير تفيـد بـرفض إصـدار هـذه األذون للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسا                 تلقي  
ويف حــاالت . الــوعي حبقــوق اإلنــسان أو االحتجــاج علــى انتــهاكات حقــوق اإلنــسان إذكــاء 

ــة  ،أخــرى، مت التــصريح بتنظــيم التجمعــات   ــيس يف األمــاكن املطلوب ــسلم املقــررة  .  ولكــن ل وت
ــاطق اجملــاورة      ــضمان ســالمة املــشاركني واملن ــدول بالتجمعــات ل ــضرورة إخطــار ال . اخلاصــة ب

رر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيـات              وتشاطر املق 
دة كافيـة وأن ذلـك هـو    إشـعارا مـسبقا مبـ   الذي مفاده أن نظام اإلخطار مينح للـسلطات    موقفه  

املعيــــار الــــدويل الــــذي ينبغــــي أن تتقيــــد بــــه الــــدول الحتــــرام احلــــق يف التجمــــع الــــسلمي  
)A/HRC/20/27   ينبغي للحكومة أن تكفل السماح بتنظيم جتمعـات        ع ذلك،   وم). ٢٨، الفقرة

ومــن شــأن إحالــة . املــستهدفور هــملجلوالــسماح للمحــتجني بــالتعبري عــن شــواغلهم تلقائيــة 
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التجمعات املأذون هبا إىل مواقع جغرافية غري اليت يعينها املنظمـون أن تـشكل قيـدا علـى حريـة                    
  .التجمع السلمي

يف اسـتعمال القـوة يـثري مـشكلة كـبرية           وظفي إنفـاذ القـوانني      مـ وأخريا، ال يزال إفراط       - ٢٢
وينبغي أن تكفل الدول تضمني اإلطار القـانوين أحكامـا فعليـة وغـري              . خالل التجمعات العامة  

متييزية حتكم الرقابة على املسؤولني ومساءلتهم، ال سيما فيمـا يتعلـق باسـتجابتهم للمظـاهرات                
غـي التحقيـق يف أي تقريـر يفيـد باسـتعمال مفـرط للقـوة يف                 وينب. التعبري عـن االنـشقاق    العامة و 

. بطريقـة سـريعة وحمايـدة ومـستقلة حملاسـبة املـسؤولني عنـه             مقاضـاهتا   سياق التجمعات العامـة و    
موقف املقرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف حريـة           من جديد   املقررة اخلاصة   ؤكد  وفضال عن ذلك، ت   

ت الـذي مفـاده أن علـى الـدول التزامـا إجيابيـا              التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيـا       
مسؤولية محايـة املـشاركني     على  هذا االلتزام   نطوي  وي. حبماية التجمعات السلمية بطريقة فعالة    

ــا          مـــن األشـــخاص واجلماعـــات الـــذين يهـــدفون إىل تـــشويش هـــذه التجمعـــات أو تفريقهـ
  .ساريةلتشريعات الوينبغي تكريس هذا االلتزام يف ا). ٣٨-٣٣نفسه، الفقرات  املرجع(

وتشجع املقررة اخلاصة الدول بشدة على تنفيذ التوصيات اليت قدمتـها املمثلـة اخلاصـة              - ٢٣
والتوصيات الـيت قـدمها املقـرر اخلـاص        ) A/61/312( إىل اجلمعية العامة     ٢٠٠٦يف تقريرها لعام    

 إىل جملـس  يف تقريـره األخـري  عن احلق يف حرية التجمـع الـسلمي ويف حريـة تكـوين اجلمعيـات                
االحتـرام التـام حلـق التجمـع        ضمان  وذلك أمر بالغ األمهية ل    ). A/HRC/20/27(حقوق اإلنسان   

  .السلمي ومحايته يف التشريعات املتعلقة بالنظام العام واألمن العام
يف إطـار  أيضا يف عـدد مـن البلـدان         شديد  ويتعرض احلق يف حرية الرأي والتعبري خلطر          - ٢٤

ومع تزايد أمهية وسـائط التواصـل      . ومبقتضى القانون اجلنائي  القومي   باألمن   التشريعات املتعلقة 
االجتماعي وغريها من أدوات االتصال عرب اإلنترنت، سعت الدول إىل تنظـيم هـذه الوسـائل،             
مع ما يترتب عليـه مـن آثـار سـلبية يف الكـثري مـن األحيـان علـى أنـشطة املـدافعني عـن حقـوق                            

تـضر بـاألمن    ميكـن أن    نشر املقاالت أو الصور الفوتوغرافية الـيت        رم  واألحكام اليت جت  . اإلنسان
أو النظام العام أو الصحة العامة أو املصلحة العامة، أو حترض علـى العنـف، أو تـشكل                 القومي  

.  للغايـة ةوتقييديـ النطـاق  أحكـام واسـعة   هـي  عصيانا، أو تؤثر سلبيا على األجواء املالية للبلـد،        
درة املدافعني عن حقوق اإلنسان على التعبري عن آرائهم حـول قـضايا             وال حتد هذه األحكام ق    

حقوق اإلنسان فحسب بل جتعـل مـن الـصعب علـيهم معرفـة مـا هـو مقبـول مبوجـب القـانون                        
  .ومن مث تؤدي إىل الرقابة الذاتية

وغالبا مـا حتـد إجـراءات التوقيـف واالحتجـاز واحملاكمـة مبوجـب تـشريعات مكافحـة                     - ٢٥
مــن إمكانيــة االتــصال باألشــخاص القــومي هــا مــن التــشريعات املتعلقــة بــاألمن اإلرهــاب وغري



A/67/292
 

10 12-45940 
 

ــربر         ــيت ت ــات ال ــى املعلوم ــشريعات االطــالع عل ــذه الت ــضى ه ــة مبقت ــذين خيــضعون للمحاكم ال
وعادة ما تسمح التشريعات املنطبقة أيضا باحتجاز شـخص ملـدة طويلـة دون توجيـه                . توقيفهم

.  احلصول على خدمات حمام أو عدم السماح بـه إطالقـا           إمكانيةتقييد  وميكن  . هتم رمسية ضده  
وتترتــب علــى ذلــك عواقــب وخيمــة بالنــسبة للمــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان الــذين يقــدمون  
ــم         ــرا ألهنـ ــاز، نظـ ــق االحتجـ ــخاص ومرافـ ــة األشـ ــى مراقبـ ــون علـ ــة ويعملـ ــساعدة القانونيـ املـ

توصي املقـررة اخلاصـة     و. يستطيعون غالبا رؤية موكليهم أو التحقق من ظروف احتجازهم         ال
ــوق           ــة حلق ــي واملؤســسة الوطني ــع احملل ــات اجملتم ــدين، ومجاع ــع امل ــدول للمجتم ــسمح ال ــأن ت ب
ــزين مبوجــــب        ــول إىل األشــــخاص احملتجــ ــذه املؤســــسة، بالوصــ ــسان، إن وجــــدت هــ اإلنــ

  .التشريعات هذه
ني عـن   زعها إزاء التقـارير الـواردة الـيت تفيـد بـأن املـدافع             جوتعرب املقررة اخلاصة عن       - ٢٦

حقــوق اإلنــسان الــذين يقــدمون املــساعدة القانونيــة لألشــخاص احملتجــزين واملتــهمني مبقتــضى   
ــاألمن    ــة ب ــشريعات املتعلق ــومي الت ــف و    الق ــان للتوقي ــسهم يف بعــض األحي ــام تعرضــوا أنف االهت

وكانت هناك حاالت أيـضا فقـد فيهـا احملـامون تراخيـصهم ألهنـم دافعـوا                 . الضطالع مبهامهم ل
وللمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان احلـق يف تقـدمي             . اضون مبوجب هذه التـشريعات    عن أفراد يق  

. املدافعني عن حقوق اإلنـسان    املتعلق ب من اإلعالن   ) ج) (٣ (٩املساعدة القانونية وفقا للمادة     
ــدأ   ــيت اعتمــدها مــؤمتر األمــم      ١٦ومبوجــب املب ــشأن دور احملــامني، ال ــادئ األساســية ب  مــن املب

أغـسطس  / آب ٢٧اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املعقود يف هافانا يف الفتـرة مـن            املتحدة الثامن ملنع    
، يلــزم علــى احلكومــات أن تكفـل قــدرة احملــامني علــى أداء مجيــع  ١٩٩٠ســبتمرب / أيلـول ٧إىل 

وظــائفهم املهنيــة بــدون ختويــف أو إعاقــة أو مــضايقة أو تــدخل غــري الئــق؛ وعــدم تعريــضهم     
ــد بتعريــضهم للمالحقــة ال  أو ــة واالقتــصادية وغريهــا لــدى    التهدي ــة أو العقوبــات اإلداري قانوني

وتثين املقـررة اخلاصـة علـى    . واجبات ومعايري وآداب املهنة املعترف هبا   ل افقوقيامهم بأي عمل    
جــزءا مــن تــشكل منطيــا  باعتبارهــا ،الــدول الــيت ســنت ضــمانات تــشريعية للممــثلني القــانونيني

 وتعتــرب ذلــك ممارســة جيــدة يف جمــال كفالــة عــدم  ،مييــزتــشريعاهتا املتعلقــة باملــساواة وعــدم الت 
  .تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقة القضائية بسبب تقدميهم للمساعدة القانونية

القيـود املفروضـة علـى اإلجـراءات القانونيـة عـن            خماطرة مـستمرة تتمثـل يف أن        وهناك    - ٢٧
الــضمانات القــومي قــد تعــرض للخطــر  طريـق العديــد مــن النــصوص التــشريعية املتعلقــة بــاألمن 

اإلجرائية، مبا يف ذلك احلق يف احلـصول علـى خـدمات حمـام، واحلـد األقـصى لفتـرة االحتجـاز                  
وإضـافة إىل فـرض قيـود علـى املـدافعني الـذين             . واحلق يف املثول أمام احملكمة    االهتام  قبل توجيه   

ال املقـررة اخلاصـة تتلقـى تقـارير         يقدمون املساعدة القانونية للمحتجزين يف هذا السياق، ال تـز         
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سـلمية  بتهمة القيام بأنشطة    القومي  تفيد باحتجاز أشخاص مبوجب التشريعات املتعلقة باألمن        
  .للدفاع عن حقوق اإلنسان

قـوق اإلنـسان،    اللجنـة املعنيـة حب    ويف هذا السياق، تود املقررة اخلاصة التأكيد علـى أن             - ٢٨
 بــشأن حــاالت الطــوارئ، تــرى أن احلــق يف حماكمــة ٢٩  مــن تعليقهــا العــام رقــم٧يف الفقــرة 

عادلة حـق غـري قابـل للتقيـيــد حبيـث أنـه ال جيـوز علـى اإلطـالق أن ختـضع ضـمانات احملاكمـة                
. العادلة لتدابري التقييـد الـيت قـد تـؤدي إىل التحايـل علـى محايـة احلقـوق غـري القابلـة لالنتقـاص                        

قـابلني للتقييـد مبوجـب العهـد الـدويل للحقـوق            ويقتضي مبدآ الـشرعية وسـيادة القـانون غـري ال          
قوق اإلنسان بـشأن   املعنية حب  للجنة   ٣٢ من التعليق العام رقم      ٦املدنية والسياسية، وفقا للفقرة     

الـذين خيـضعون للمحاكمـة مبوجـب        لألفـراد    من العهد، احترام الضمانات اإلجرائية       ١٤املادة  
 املقــررة اخلاصــة الــدول علــى التقيــد هبــذين  حتــثولــذلك . التــشريعات املتعلقــة بــاألمن الــوطين

كفالـــة احتـــرام املبـــادئ الـــيت حـــددها املقـــرر اخلـــاص املعـــين بتعزيـــز  وكـــذلك علـــى املبـــدأين 
ــة ــاب      ومحايـ ــة اإلرهـ ــياق مكافحـ ــية يف سـ ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــوق اإلنـ ، A/63/223(حقـ
ــرات ــوكليهم مبوجـــ   ) ٤٢-٣١ الفقـ ــوق اإلنـــسان أو مـ ــدافعني عـــن حقـ ــة املـ ب لـــدى حماكمـ

  .القوميالتشريعات املتعلقة باألمن 
  

  التشريعات املتعلقة باآلداب العامة   - باء  
املعلـن منـها هـو احلفـاظ         حتتوي قوانني العقوبات يف كثري من الدول على مواد اهلدف           - ٢٩

علــى اآلداب العامــة والتماســك االجتمــاعي، وتــشمل عقوبــات تتــراوح بــني الغرامــة والــسجن 
ويف السنوات األخـرية، مت سـن       .  يف بعض احلاالت إىل عقوبة اإلعدام      لعدة سنوات، بل وتصل   

العامـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق باملثليـة          لـصاحل اآلداب    تشريعات خمتلفـة لفـرض املزيـد مـن القيـود            
اجلنسية وإمكانية احلصول على وسـائل منـع احلمـل، واإلجهـاض، وارتـداء زي اجلـنس اآلخـر                   

ــوفري ا    ــوع اجلــنس، وت ــيري ن ــسية     وجراحــة تغ ــصحة اجلن ــسية وال ــاة اجلن ــة باحلي ــات املتعلق ملعلوم
وهلذه التشريعات انعكاسات كـبرية علـى    . واإلجنابية من خالل التعليم النظامي أو غري النظامي       

يف جمــال مكافحــة التمييــز، فيمــا يتعلــق باملــسائل ذات  املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان العــاملني
  .احلقوق اجلنسية واإلجنابيةب والصلة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية،

زال وضــع املــدافعني العــاملني يف جمــال تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان للمثليــات    ومــا  - ٣٠
واملثلــيني ومزدوجــي امليــل اجلنــسي ومغــايري اهلويــة اجلنــسانية غــري مــستقر، بــالنظر إىل جتــرمي     

. )١(ا يف مجيـع أحنـاء العـامل        بلـد  ٧٥العالقات املثلية بني الراشدين املتراضـني حاليـا يف أكثـر مـن              
_____________________ 

نظرا لكون القوانني غامضة الصياغة يف كثري من األحيان ، فإنـه ميكـن أن يكـون مـن الـصعب حتديـد مـا إذا                            )١(  
ومزدوجـي امليـل اجلنـسي      ويف تقرير الرابطة الدولية للمثلـيني واملثليـات         .  العالقات املثلية تشكل جرمية    كانت
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 اختذت تدابري تشريعية يف عدة بلـدان أدت إىل املزيـد مـن إعاقـة أنـشطة        ،ويف السنوات األخرية  
وجترم هذه القـوانني عـادة تـشغيل رابطـات تعمـل علـى الـدفاع                . املدافعني املعنيني هبذه القضايا   

وية اجلنـسانية وتتـضمن غالبـا    عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهل        
أحكاما غامضة الصياغة جترم األفراد الذين يروجون للمثلية اجلنسية أو يسهلون العالقـات بـني     

وإضافة إىل التربيـر املزعـوم      . أفراد من نفس اجلنس، أو يغضون الطرف عنها أو حىت يشهدوهنا          
ني بشكل صريح الترويج للمثليـة      املتمثل يف احملافظة على اآلداب العامة، حيظر بعض هذه القوان         

وتــربط هــذه التــدابري بــني املثليــة اجلنــسية وامليــل اجلنــسي لألطفــال، ومهــا  .اجلنــسية بــني القــصر
وهذا من شأنه أن يؤدي إىل وصم املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل        . ظاهرتان منفصلتان متاما  

  .ل املدافعنيعمإلساءة الشديدة إىل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وا
وهلذه التشريعات تـأثري عميـق ينـتقص مـن احلريـات األساسـية للمـدافعني عـن حقـوق                      - ٣١

اإلنــسان للمثليــات واملثلــيني ومزدوجــي امليــل اجلنــسي ومغــايري اهلويــة اجلنــسانية، إضــافة إىل    
املنظمــات غــري احلكوميــة والعــاملني يف جمــال الــصحة املنخــرطني يف الوقايــة مــن فــريوس نقــص  

وتلحـق هـذه    . ناعة البشرية والقائمني على توفري الرعاية ملرضى فريوس نقص املناعـة البـشرية            امل
ــات        ــضطر رابطــات املثلي ــا ي ــات، مم ــة تكــوين اجلمعي ــاحلق يف حري ــة ب ــشريعات أضــرارا بالغ الت
ــرا أو وقـــف      ــل سـ ــسانية إىل العمـ ــة اجلنـ ــايري اهلويـ ــل اجلنـــسي ومغـ ــيني ومزدوجـــي امليـ واملثلـ

  .متاما األعمال
وفيما يتعلق حبرية التعبري، فإن هلذه القوانني تأثريا ضارا بـنفس الدرجـة، بـالنظر إىل أن                   - ٣٢

واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي      للمثليات  نشر مقال أو إبداء رأي لصاحل املساواة يف احلقوق          
وهـذا يـؤدي إىل الرقابـة       . ومغايري اهلويـة اجلنـسانية قـد يعـرض شخـصا مـا للمالحقـة اجلنائيـة                

  .الذاتية بني املدافعني املشتغلني بالقضايا املتعلقة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
ويف . ويواجه احلق يف حريـة التجمـع الـسلمي قيـودا كـبرية يف ظـل القـوانني املـذكورة                     - ٣٣

الـذين يـسعون إىل     يـرخص بعقـد االجتماعـات العامـة، فـإن املـدافعني             البلدان اليت متارس نظاما     
أو مسريات ومظاهرات لـصاحل املـساواة يف احلقـوق للمثليـات واملثلـيني             ماعات عامة   اجتتنظيم  

عقــد مــسريات الفخــر واملهرجانــات،   ومزدوجــي امليــل اجلنــسي ومغــايري اهلويــة اجلنــسانية أو 
ومن بني األسباب اليت تساق يف هذا الـصدد         . من هذا القبيل  ُيرفض التصريح هلم بعقد لقاءات      

ويف كـثري مـن احلـاالت       . ب العامة وخماطر انـدالع احتجاجـات مـضادة        ضرورة التمسك باآلدا  
__________ 

 State-Sponsored Homophobia:A World Survey of Laws، ٢٠١٢واملخنـثني لعـام   ومغايري اهلوية اجلنسانية 

Criminalising Same-Sex Acts  between Consenting Adults ووفقـا ملفوضـية   . ٧٨بطـة العـدد ب    تقـدر الرا
 .)٤٠الفقرة ، A/HRC/19/41( بلدا ٧٦حقوق اإلنسان، جترم العالقات بني األفراد من نفس اجلنس يف 
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اعتقــل املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان الــذين حتــدوا مثــل هــذا احلظــر علــى التجمعــات العامــة  
ــوا يف بعــض احلــاالت، مبوجــب التــشريعات الــسارية املتعلقــة باحلفــاظ علــى اآلداب      كمــا أدين
ــة ــى    . العام ــشديد عل ــررة اخلاصــة الت ــود املق ــز ال تكفــي هــذه     وت ــدأ عــدم التميي ــه اســتنادا ملب أن

خماطر أمنية، فـإن مـن      كان األمر ينطوي على     وإذا  . التربيرات ملنع هذه التجمعات من االنعقاد     
واجب الدولة توفري احلماية ألولئك الذين ميارسـون حقهـم يف التجمـع الـسلمي، وفقـا للمـادة                   

  .إلنسانباملدافعني عن حقوق ااملتعلق من اإلعالن ) ٢ (١٢
يف بعـض البلـدان مثـل هـذه التـشريعات حاليـا يف              توجـد   وينبغي أن يالحـظ أيـضا أنـه           - ٣٤

. ويف بعض احلاالت، ظلـت التـشريعات معلقـة يف الربملـان لعـدة سـنوات               . شكل مشروع فقط  
 ترى املقررة اخلاصة أنه حىت وإن كانت هـذه التـشريعات يف شـكل مـشروع فهـي                   ،ومع ذلك 

ــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان     تنطــوي علــى خمــاطرة بــأ  ــأثري ســليب علــى حال ن يكــون هلــا ت
وينطبــق نفــس الــشيء علــى احلــاالت الــيت  . املــشتغلني بقــضايا امليــل اجلنــسي واهلويــة اجلنــسانية 

وبـالنظر إىل أن هـذا الوضـع مـا زال           . يوجد فيها تشريع ولكن مل يتم استخدامه لعـدة سـنوات          
ــوق    ــن حقـ ــدافعني عـ ــل املـ ــى عمـ ــلبا علـ ــؤثر سـ ــاء   يـ ــة بإلغـ ــررة اخلاصـ ــي املقـ ــسان، توصـ  اإلنـ

  .القوانني هذه
أن اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان توصـلت إىل أن النـشاط             على  وتؤكد املقررة اخلاصة      - ٣٥

الـيت حتميهـا   خـصوصيات الـشخص   اجلنسي الذي يتم سرا بالتراضي بني البالغني هو جـزء مـن          
، CCPR/C/50/D/488/1992(يـة والــسياسية   مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدن     ١٧املـادة  
أفعـال املثليـة اجلنـسية القائمـة علـى التراضـي يف احليـاة               وختل القوانني الـيت جتـرم       ). ٢-٨الفقرة  

يف اخلــصوصية والتحــرر مــن التمييــز علــى أســاس امليــل اجلنــسي واهلويــة  اخلاصــة حقــوق الفــرد 
ــا   ــسانية، ممــ ــا  اجلنــ ــشكل خرقــ ــسا  يــ ــوق اإلنــ ــدويل حلقــ ــانون الــ ــق للقــ ــب التطبيــ . ن الواجــ

)A/HRC/19/41   عايري حقـوق اإلنـسان     مباملدافعون املعنيون هبذه القضايا     نادي  وي). ٤١، الفقرة
ولذلك ينبغـي أن تكفـل الـدول أن يكـون بإمكـان املـدافعني الـذين يعملـون                 . املعترف هبا دوليا  

 اجلنـسانية القيـام     على تعزيز حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة             
ونظـرا ألنـه مـن حـق املـدافعني عـن            . بذلك يف بيئة مواتية ومنفتحة دون خوف من االضـطهاد         

حقوق اإلنسان استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة يف جمال حقوق اإلنـسان والـدعوة إىل               
اتق باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، تقـع علـى عـ             املتعلـق    مـن اإلعـالن      ٧قبوهلا مبوجـب املـادة      

الدولة مسؤولية ضمان أن تليب تـشريعاهتا املتعلقـة بـاآلداب العامـة هـذا احلـق وال تـضر حبقـوق                      
  .املدافعني يف حرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع السلمي
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كما يواجه املدافعون عن احلقوق اجلنسية واإلجنابية قيـودا نامجـة عـن التـشريعات الـيت                   - ٣٦
وواجهــت الرابطــات الــيت تعــزز هــذه احلقــوق قيــودا   . ظ علــى اآلداب العامــةتــسعى إىل احلفــا

ويف . بسبب قيامها بتوزيع معلومات حول اإلجهـاض وإحالـة نـساء إىل املرافـق الطبيـة املناسـبة               
كثري من احلاالت، رفعت دعاوى قضائية من قبل أفراد ومنظمـات وجهـات فاعلـة يف الدولـة،                  

ويواجــه العــاملون يف جمــايل الرعايــة الــصحية  . ة للقــانونحيــث ادعــت أن هــذه األنــشطة خمالفــ 
وقد الحظت املقررة اخلاصـة أن هـذا حـدث          . والطبية إجراءات مماثلة بسبب أدائهم لوظائفهم     

أيــضا يف البلــدان الــيت تكفــل احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف اإلجهــاض، يف 
جــه خــاص نظــرا ألن املــرأة، كمــا الحــظ املقــرر  وهــذا أمــر حمــزن بو. اإلطــار القــانوين الــوطين

اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة والعقليـة، هـي                
املستفيد الرئيسي من هـذه اخلـدمات ويـؤدي حرماهنـا مـن الوصـول إليهـا إىل تعرضـها للتمييـز                      

  ).١٧ و ١٦ الفقرتان A/66/254(وإضعافها 
املدافعون عـن احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة دورا هامـا يف ضـمان احتـرام                 ي  هكذا يؤد و  - ٣٧

وعـالوة  . وجيب أن ال تكون هـذه األنـشطة خاضـعة لعقوبـات جنائيـة             . حقوق اإلنسان للمرأة  
على ذلك، من الضروري أن تكفل الدول اليت يوجد هبا إطار قـانوين يـضمن احلقـوق اجلنـسية        

وال ينبغـي التـسامح مـع املـضايقات القـضائية ضـد             . ون متييـز  واإلجنابية إنفاذ هذه التشريعات د    
املدافعني عن احلقوق اجلنسية واإلجنابية، والقـضاة واملـدعون العـامون هلـم دور رئيـسي يف هـذا             

باملـدافعني  املتعلـق   مـن اإلعـالن   ١١وتود املقررة اخلاصة أيضا أن تؤكد على أن املـادة           . الصدد
ووفقـا هلـذه املـادة حيـق        . يف جمـايل الرعايـة الطبيـة والـصحية        عن حقوق اإلنسان حتمي العـاملني       

ــه،      ــه أوحرفتـ ــة مهنتـ ــرد ممارسـ ــل فـ ــل لكـ ــسلوكيات    وأن ميتثـ ــة للـ ــة والدوليـ ــايري الوطنيـ للمعـ
  . األخالقيات احلرفية واملهنية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري املتعلقة حبقوق اإلنسان أو
ق اإلنــسان يف نــشر املعلومــات عــن احلقــوق   وينبغــي حتديــد دور املــدافعني عــن حقــو    - ٣٨

ــار         ــواء يف إط ــة، س ــاآلداب العام ــة ب ــشريعات املتعلق ــدا واضــحا يف الت ــة حتدي ــسية واإلجنابي اجلن
مـن خـالل املنظمـات غـري احلكوميـة           مؤسسات الدولة اليت أنشئت مـن أجـل هـذا الغـرض، أو            

وينبغـي أال يواجـه    . نـشطة من خالل نظام التعليم النظامي، لضمان عدم جتـرمي مثـل هـذه األ              أو
املــدافعون الــذين يــوفرون املعلومــات القائمــة علــى األدلــة وخــدمات التثقيــف يف جمــال الــصحة  

مــن ) ب (٦اجلنــسية واإلجنابيــة عقوبــات جنائيــة يف أي حــال مــن األحــوال، متاشــيا مــع املــادة  
  ).٦٥، الفقرة A/66/254انظر أيضا (باملدافعني عن حقوق اإلنسان املتعلق اإلعالن 
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  التشريعات اليت تنظم تسجيل اجلمعيات وعملها ومتويلها  -جيم   
مـن اإلعـالن    ) ب (٥حرية تكوين اجلمعيات هي حق أساسي مكفول مبوجـب املـادة              - ٣٩

 العديد من الصكوك الدوليـة األخـرى، مبـا يف           فضال عن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان،      
ومـن  . العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و     

 تكـوين  القـدرة علـى  األمهية مبكان أن تكفل التشريعات الوطنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان   
اجلمعيات، ومما يؤكد ذلك أن معظم األحكام املنـصوص عليهـا يف اإلعـالن املتعلـق باملـدافعني                  

دافعني يف االخنــراط يف أنــشطة مبفــردهم  عــن حقــوق اإلنــسان تــشدد علــى حقــوق أولئــك املــ   
  ).١٧ واملادة ١٣ إىل ١١ ومن ٩ إىل ٥املواد من (وباالشتراك مع غريهم 

وكمــا ذُكــر يف مقدمــة هــذا التقريــر، فــإن املقــررة اخلاصــة ركــزت علــى مــسألة حريــة    - ٤٠
املقــرر اخلــاص أصــدر وقــد ). A/64/226 و A/59/401(تكــوين اجلمعيــات يف تقريــرين ســابقني 

ىل جملـس حقـوق     إاملعين بـاحلق يف حريـة التجمـع الـسلمي ويف تكـوين اجلمعيـات تقريـرا وافيـاً                    
 تـضمن أفـضل املمارسـات املتعلقـة بـأمور منـها احلـق يف حريـة تكـوين          ٢٠١٢اإلنسان يف عام   

وبناء على ذلك، ترى املقررة اخلاصـة       ). ٧٦ إىل   ٥١، الفقرات من    A/HRC/20/27(اجلمعيات  
غـري أهنـا    . رة لتـضمني هـذا التقريـر مزيـداً مـن التفاصـيل بـشأن هـذه املـسألة                  ضـرو ه لـيس مثـة      أن

ــذ        ــد عــن التنفي ــدة كــل البع ــزال بعي ــذكورة ال ت ــارير امل ــواردة يف التق تالحــظ أن التوصــيات ال
يف اآلونـة   ويبدو يف واقـع األمـر أن التطـورات التـشريعية الـيت شـهدهتا خمتلـف البلـدان                    . الكامل

ويف الفرع التايل، تقـدم    . حرية تكوين اجلمعيات  احلق يف    القيود على    تفرض مزيدا من  األخرية  
املقــررة اخلاصــة مالحظــات يف هــذا الــصدد وتقــّيم الكيفيــة الــيت تطــابق هبــا التطــورات األخــرية 
األحكام املنصوص عليها يف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنـسان والـصكوك الدوليـة               

  .نساناألخرى املتعلقة حبقوق اإل
 مـن البلـدان جتـّرم املـدافعني      عـددا وتشري املعلومات الـيت تلقتـها املقـررة اخلاصـة إىل أن               - ٤١

وهــذه األنــشطة . الــذين يعملــون مبفــردهم أو يف إطــار مجعيــات غــري مــسجلة لــدى احلكومــات
وهـي تـرتبط يف     . ُيعاقب عليها عموماً مبوجـب القـانون اجلنـائي أو القـانون املتعلـق باجلمعيـات               

ن يعتــرب القــانون، بعبــارات غامــضة، أن يض احلــاالت بــاألمن القــومي أو بالنظــام العــام اللــذ بعــ
غري أن القانون اجلنـائي أو القـانون املتعلـق باجلمعيـات حيظـران،              . اجلمعيات تشكل هتديداً هلما   

يف معظم احلاالت، أنشطة اجلمعيات غـري املـسجلة لـدى الـسلطات ويفرضـان عليهـا عقوبـات                   
  . الغرامة والسجن، ويف حالة واحدة، اإلعدامتتراوح بني

ــَسّجل      - ٤٢ وســبق للمقــررة اخلاصــة أن ذكــرت أن إصــرار احلكومــات علــى وجــوب أن ُت
اجلماعــات غــري الرمسيــة يعكــس نيــة احلكومــات الــسيطرة علــى أنــشطة تلــك اجلماعــات وثــين    
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واملقــررة ). ٦٠، الفقــرة A/64/226( عــن التعــبري عــن رأيهــا   احلكومــاتاجلماعــات الــيت تنتقــد
اخلاصة هتيب بالدول أن تلغي القوانني اليت ُتجّرم اجلمعيات غـري املـسجلة الـيت تعمـل يف سـبيل                    

كانـت  أن تقـرر مـا إذا       اجلمعيـات وحـدها     يكون من شـأن     وينبغي أن   . إعمال حقوق اإلنسان  
  .ترغب يف تسجيل نفسها لالستفادة من املزايا اليت تتمتع هبا اجلمعيات املسجلة

 بـدال مـن نظــام   ا إلخطـار وسـبق للمقـررة اخلاصـة أن أوصــت بـأن تطبـق الـدول نظامــ        - ٤٣
ويكفـي أن تقـدم اجلمعيـات الـيت ترغـب يف التـسجيل              ). ٥٩املرجع نفـسه، الفقـرة      (الترخيص  

  .لدى السلطات إعالناً أو إخطاراً إىل اهليئة احلكومية املختصة
ــا     - ٤٤ ــق إزاء ســعي احلكوم ــررة اخلاصــة القل ــساور املق ــوانني   وي ــرد، مــن خــالل الق ت املطّ

اجلديدة اليت ُسنت أو اخلاضـعة للمناقـشة، إىل تقييـد اجملـاالت املواضـيعية املـسموح للجمعيـات               
 األمثلــة علــى ذلــك حظــر املــشاركة يف األنــشطة الــسياسية والــدفاع عــن وتــشمل. العمــل فيهــا

ررة اخلــاص أن وتــرى املقــ. احلقــوق الــسياسية وإدراج حقــوق اإلنــسان يف أهــداف اجلمعيــات 
ــة تلــك احلقــوق         ــادئ عــدم قابلي ــسان، وال ســيما ملب ــروح حقــوق اإلن ــة ل هــذه األحكــام منافي

 اليت تشدد على تساوي حقـوق اإلنـسان كافـة يف األمهيـة وعـدم                ،للتجزئة وترابطها وتشابكها  
وعالوة على ذلك، فإن هذه األحكام تنتهك حـق املـدافعني عـن حقـوق     . إمكانية الفصل بينها  

 معــايري علــى اســتبعادوحتــث املقــررة اخلاصــة الــدول املعنيــة . ن يف عــدم التعــرض للتمييــزاإلنــسا
  .التسجيل هذه من أُطرها القانونية

وينبغـي أن  . أما طلبات تسجيل اجلمعيات فينبغي البت فيها يف أواهنا وبـشكل مـستقل     - ٤٥
 ينبغـي تـشكيل     كمـا . تكون اجلهة املسؤولة عـن التعامـل مـع اجلمعيـات مـستقلة عـن احلكومـة                

تلك اجلهة بالتشاور الوثيق مع املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعضاء اجملتمـع املـدين           
وكمـا ذكـر    .  الذين ينبغي هلم أيضا االضطالع بدور هام يف البت يف تلك الطلبـات             ،املستقلني

املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات، فإن القـوانني ينبغـي     
ــات، و    ــة للبــت يف الطلب ــة مقبول ــة زمني ــزم اجلهــة املــسؤولة  إذا أن حتــدد مهل ــة  مل تلت بتلــك املهل

  ).٦٠، الفقرة A/HRC/20/27(غي افتراض أن اجلمعيات تعمل بصورة مشروعة الزمنية، ينب
ومن بني التطورات اليت شهدهتا التشريعات الصادرة مؤخراً منح احلكومـات سـلطات               - ٤٦

ففـي الكـثري مـن احلـاالت، ُتفـرض علـى اجلمعيـات        . واسعة لإلشـراف علـى أنـشطة اجلمعيـات       
ويف احلـاالت   . قارير حىت يتسىن هلا االحتفاظ بتراخيـصها      متطلبات إضافية فيما يتعلق بتقدمي الت     

القصوى، خيّول القانون احلكومة سـلطة وضـع اجلمعيـات حتـت إشـرافها إلجبارهـا علـى اختـاذ                    
وتـرى املقـررة اخلاصـة    .  دون إخطار مسبق،قرارات إدارية وطلب أي وثائق يف حوزة اجلمعية 

وتكــرر توصــية .  تكــوين اجلمعيــاتحريــةللحــق يف أن هــذه األحكــام ُتــشكّل انتــهاكا خطــريا 
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 املــشروعة الوحيــدة الــيت ينبغــي فرضــها علــى اجلمعيــات هــي  االشــتراطاتاملمثلــة اخلاصــة بــأن 
  )).ل (٨٢، الفقرة A/59/401(كفالة الشفافية 

وأخــرياً، الحظــت املقــررة اخلاصــة تزايــد القيــود املفروضــة يف مجيــع أحنــاء العــامل علــى     - ٤٧
فهنـاك نـزوع إىل احلـد مـن         . لتمويـل، وال سـيما التمويـل مـن اخلـارج          حصول اجلمعيات على ا   

  لتمويل الذي ميكن جلمعية ما تلقيه من اخلـارج لتـنخفض يف بعـض احلـاالت إىل                النسبة املئوية ل  
وُتلزم اجلمعيات أيـضا يف بعـض البلـدان باحلـصول علـى إذن مـن الـسلطات قبـل          .  يف املائة  ١٠

  .ألموالالسماح هلا بالقيام بأنشطة مجع ا
وحتـت ســتار محايـة الــسيادة الوطنيـة أو املــصاحل الوطنيـة، ســّنت بعـض البلــدان قــوانني        - ٤٨

ُتجّرم اجلمعيات اليت تعمل من أجل الدفاع عن احلقوق الـسياسية أو الـيت تـشارك يف األنـشطة                   
ــة    . الــسياسية إذا حــصلت علــى متويــل أجــنيب   ــة واحــدة علــى األقــل، ُيعــد ذلــك خيان ويف حال

ويف حـــاالت أخـــرى، يـــتعني علـــى تلـــك اجلمعيـــات أن ُتـــبني يف  . لقـــانون اجلنـــائيمبوجـــب ا
  .منشوراهتا أهنا تؤدي مهام عمالء أجانب

فهـي تـؤثر تـأثريا عميقـاً وسـلبياً          . ويساور املقررة اخلاصة قلق بالغ إزاء هذه التطورات         - ٤٩
ويـل اخلـارجي يف    الـذين كـثريا مـا يعتمـدون علـى التم     ،يف عمل املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان        

 مــن ١٣وهــي حتــث الــدول علــى احتــرام املــادة  . أنــشطتهم نظــرا لــنقص املــوارد املتاحــة حمليــا 
 علــى أن لكــل بعبــارات واضــحةاإلعــالن املتعلــق باملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان الــيت تــنص   

شخص، مبفرده وباالشتراك مع غريه، احلق يف التماس وتلقي واستخدام مـوارد يكـون الغـرض                
راحة هو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية، بالوسـائل الـسلمية، وفقـا                منها ص 
وقد شدد كل من املمثلة اخلاصة واملقرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف حريـة                .  من اإلعالن  ٣للمادة  

تكـوين اجلمعيـات علـى املبـدأ القائـل بـأن املنظمـات غـري احلكوميـة          يف حرية   التجمع السلمي و  
انظـر  (ل حق احلصول علـى التمويـل األجـنيب بـنفس القـدر املخـّول للحكومـات         ينبغي أن ُتخو  

A/59/401  و )ل (٨٢، الفقـرة ،A/HRC/20/27  واملقـررة اخلاصــة  ). ، علــى التـوايل ٦٩، الفقـرة
  .تتفق متاما مع هذا املوقف

قـوق  إن ُتهم اخليانة اليت ُتوجه للمدافعني لتلقيهم أمواال من اخلارج من أجل تعزيـز احل         - ٥٠
املـذكورة  السياسية واالضطالع بأنشطة أُخرى يف جمال الدعوة هي هتـم غـري مقبولـة لألسـباب      

 أهنـا تـؤدي   وهذه األحكام، باإلضافة إىل األحكام الـيت تـشترط علـى اجلمعيـات إعـالن                . أعاله
  . املدافعني عن حقوق اإلنسان بالغ ألعمال إىل وصمتفضيمهام عمالء أجانب، 
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ملتعلقــة بالوصــول إىل املعلومــات والتــشريعات املتعلقــة باألســرار       التــشريعات ا  -دال   
  الرمسية 

ُيعّد الوصول إىل املعلومات أحد اجلوانب البالغة األمهية يف عمل املدافعني عـن حقـوق                 - ٥١
اإلنسان نظرا إىل أنه ُيمكّنهم من مجـع معلومـات عـن االنتـهاكات، ورصـد الـسلطات العامـة،            

ــة    وتزويــد احلكومــات وســائر   ــة حتــسني حال أصــحاب املــصلحة بتوصــيات مــستنرية عــن كيفي
 املعلومـات والوصـول إليهـا واالحتفـاظ هبـا ونقلـها مكفـول               التماسواحلق يف   . حقوق اإلنسان 
  . من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان١٤ و ٦مبوجب املادتني 

يف احلـصول  ق احلت تضمن   ويف السنوات األخرية، سّن عدد متزايد من الدول تشريعا          - ٥٢
املعلومات اليت حتتفظ هبا السلطات العامة، وهو تطـور ترحـب بـه املقـررة اخلاصـة ترحيبـا                  على  
ولكفالة هتيئة بيئة عمل مؤاتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ال تـزال هنـاك حاجـة إىل                 . حاراً

ستخدمة لتصنيف وحجـب     امل ،مواءمة تلك التشريعات مع التشريعات املتعلقة باألسرار الرمسية       
  .املعلومات اليت من شأهنا اإلضرار باألمن العام

وقد أُبلغت املقررة اخلاصة بوقـوع حـاالت اُتهـم فيهـا املـدافعون عـن حقـوق اإلنـسان                 - ٥٣
وأُدينوا لنشرهم معلومات ُتعترب سرية رمسياً أو الختاذهم مواقف علنية إزاء معلومـات مـن هـذا                  

ــز  وقــد حــدث ذلــك أيــضا . القبيــل ــديها تــشريعات ُتجي .  املعلومــاتاحلــصول علــى يف دول ل
 املعلومـات   احلـصول علـى   واملقررة اخلاصة تدعو الدول إىل كفالة أن تكون تشريعاهتا اليت جتيز            

ــسقة ــشأن الوصــول إىل املعلومــات      مت ــة، وخباصــة اإلعــالن املــشترك ب ــايري الدولي ــا مــع املع  متام
املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيـز ومحايــة احلــق يف حريــة  والتـشريعات املتعلقــة بالــسرية الــصادر عـن   

ــا      الــرأي والتعــبري، واملمثــل املعــين حبريــة وســائط اإلعــالم يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
بوجـه   املقررة اخلاصـة     وتشدد .)٢(واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري يف منظمة الدول األمريكية        

لومات ينبغي أن خيـضع لقيـود ضـيقة وحمـددة بوضـوح             خاص على أن احلق يف الوصول إىل املع       
ذُكـر يف  مـا  فعلـى حنـو    . حلماية املصاحل العليا العامة واخلاصة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اخلـصوصية              

 عنــدما يكــون هنــاك خطــر بإحلــاق ضــرر  إال تنطبــق االســتثناءات الاإلعــالن املــشترك، ينبغــي أ
يف الكليـة   رر أكرب من املصلحة العامة      جسيم مبصلحة خاضعة للحماية وعندما يكون ذلك الض       

وينبغي أن تتحمل السلطة العامة الساعية ملنـع الوصـول إىل املعلومـات             . الوصول إىل املعلومات  
  .عبء إثبات وقوع تلك املعلومات يف نطاق نظام االستثناءات

_____________________ 

ــر   )٢(   -www.article19.org/resources.php/resource/3053/en/joint-declaration-on-access-to-information-andانظـ

secrecy-legislation. 
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أي بـ ينبغـي أال تـستخدم       التشريعات املتعلقة باألسـرار الرمسيـة        فإنوعالوة على ذلك،      - ٥٤
 املــدافعني عــن حقــوق   ومقاضــاةحــال مــن األحــوال كــأداة إلســكات األصــوات املعارضــة       

 احلكومـات مـسؤولية محايـة املعلومـات الـيت ُتعتـرب سـرية،            تقـع علـى عـاتق     وينبغي أن   . اإلنسان
وال ينبغـي مطلقـاً     . كما ينبغي حماسبة مسؤويل الدولة الذين تقـع علـى عـاتقهم هـذه املـسؤولية               

 الـصحفيون والعـاملون لـدى وسـائط اإلعـالم،           فـيهم  عن حقوق اإلنسان، مبـن       اعتبار املدافعني 
وينبغـي أن ينطبـق ذلـك أيـضا علـى           . تعميمهـا مسؤولني عن نشر معلومات من هـذا القبيـل أو           

  . )٢(احلاالت اليت ُتسرب فيها املعلومات إليهم، مامل يرتكبوا جرمية للحصول عليها
مهور إن كان نشرها يشكّل خطرا علـى األمـن    وجيوز حجب بعض املعلومات من اجل       - ٥٥

غـري أن هـذه     . القومي أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو على محاية املـصاحل العليـا األخـرى               
 الـيت ينبغـي     ،األحكام ينبغي أن تكون حمددة بوضـوح يف التـشريعات املتعلقـة باألسـرار الرمسيـة               

ســرية مــا إذا كــان ميكــن إعــالن  امها لتحديــد أيــضا أن ُتــبني بدقــة املعــايري الــيت ينبغــي اســتخد  
 مـن اإلعـالن املتعلـق باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،               ١٤ و   ٦ومتشياً مع املـادتني     . املعلومات

ــات ختــدم         ال ــشر معلوم ــع ن ــة ملن ــة باألســرار الرمسي ــشريعات املتعلق ــاً اســتخدام الت ــي مطلق ينبغ
  .املصلحة العامة

  
   والتجديفالتشريعات املتعلقة بالتشهري  - هاء  

لُفت انتباه املقّررة اخلاصة إىل الدعاوى األخرية الـيت اُتهـم فيهـا املـدافعون عـن حقـوق                    - ٥٦
التجـديف، يف بعـض احلـاالت، لقيـامهم بنـشر مقـاالت أو كتابـات يف                 وباإلنسان بالتشهري بل    

دف ويتمثـل اهلـ  .  أو أعربوا عن آرائهـم علنـا      “تويتر”مدونات إلكترونية أو رسائل على موقع       
مــن التــشريعات املتعلقــة بالتــشهري يف محايــة مسعــة الفــرد مــن التــهجم الباطــل والكيــدي، الــذي  
يشكّل، وفقا ملا يراه املقـرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري، سـببا                         

أن والحظ املقـرر اخلـاص أيـضا        ). ٨٣، الفقرة   A/HRC/20/17(وجيها يّربر تقييد حرية التعبري      
لدى مجيع البلدان تقريبـا شـكال مـا مـن أشـكال التـشريعات املتـصلة بالتـشهري حتـت مـسّميات            

ــة أو     ــراء أو القــذف أو اإلهان ــسمعة أو االفت ــشويه ال ــهاك خمتلفــة، تــشمل ت ــانت املــس   أوةاحلرم
وأشــار كــذلك إىل أن املــشكلة الــيت تطرحهــا دعــاوى التــشهري كــثريا   . بكرامــة رئــيس الدولــة 

موجهي االنتقـادات   ا خيفي تصميم القوى السياسة واالقتصادية على االنتقام من          تكون قناع  ما
وعلـى ممارسـتها ضـغوطا ال موجـب هلـا علـى وسـائط               أو االدعاءات بسوء اإلدارة أو الفـساد،        

  ). املرجع نفسه(اإلعالم 
ويف بعض البلدان، ُيعرَّف انتقـاد ممثلـي احلكومـة، وعلـى األخـص رئـيس الدولـة، بأنـه                  - ٥٧

 ُيعاقـب عليهـا عـادة بـالتغرمي بـل أيـضا بالـسجن                الـيت  جرمية التشهري مبقتضى قـانون العقوبـات،      
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 القلـق مـن أن هـذه األحكـام ُتـستخدم          ة اخلاصـ  ةساور املقرر يو. يف بعض احلاالت  لعدة أشهر،   
 ،إلسكات االنتقاد العلين وتشكل عقبة حتول دون إجراء مناقشة عامة لقضايا حقـوق اإلنـسان     

مــن اإلعــالن ) ١ (٨وتــنص املــادة .  املوظفــون العموميــون للمــساءلة عنــها عمومــا الــيت خيــضع
 باملدافعني عن حقوق اإلنسان على أن للمدافعني عن حقوق اإلنـسان احلـق يف أن ُتتـاح       ملتعلقا

هلــم بالفعــل فرصــة املــشاركة يف حكومــات بلــداهنم ويف تــصريف الــشؤون العامــة، وهــو أمــر     
، علــى امــتالك القــدرة علــى مناقــشة أداء املــوظفني العمــوميني ةاصــاخلة يتوقــف، يف رأي املقــرر

وتتفق املقررة اخلاصـة مـع      . ومدى فعالية السياسات العامة وتطابقها مع معايري حقوق اإلنسان        
موقف املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حريـة الـرأي والتعـبري بـأن حماكمـة املتـهمني بالتـشهري                  

ــؤدي ال حما   ــة ت ــة جنائي ــرأي،      حماكم ــبري عــن االخــتالف يف ال ــق التع ــة وتعي ــرض الرقاب ــة إىل ف ل
ــرأي والتعــبري     مبــا ــة ال ــاىف مــع احلــق يف حري ــذلك، حتــث  ). ٨٧، الفقــرة A/HRC/20/17(يتن ول

  .الدول على إهناء جترمي التشهرياملقررة اخلاصة 
ت بـه   وقد أُهنَي جترمي التـشهري يف عـدة بلـدان يف الـسنوات األخـرية، وهـو تطـور رّحبـ                      - ٥٨

ــزال ُيلجــأ إىل اســتخدام أحكــام يف القــانون املــدين الســتهداف     . املقــررة اخلاصــة  ــه ال ي ــد أن بي
املـدافعني  ألولئـك   ففـي عـدة حـاالت، صـدرت أوامـر قـضائية             . املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان      

وُتـشاطر املقـررة اخلاصـة    . غرامات تكون غري متناسبة إىل حـد كـبري مـع اجلرميـة املرَتكبـة            بدفع  
َر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري شـعوَره بـالقلق مـن أن فـرض           املقر

عقوبــات ماليــة كــبرية وغــري متناســبة تنطــوي علــى خطــر أن تــؤدي إىل إفــالس منافــذ وســائط  
اإلعــالم الــصغرية، مبــا يف ذلــك املنافــذ الــيت يــتم إنــشاؤها صــراحة لإلبــالغ عــن قــضايا حقــوق   

بنـاء  و). ٨٥املرجـع نفـسه، الفقـرة         (هي تشكّل هتديدا كـبريا حلريـة التعـبري          اإلنسان، ومن مث ف   
القـانون  مبوجـب    ُتهيـب بالـدول أن تكفـل تقييـد العقوبـات املتعلقـة بالتـشهري                 على ذلك، فإهنـا   

  .املدين لكي تكون متناسبة مع الضرر الواقع
قة بالتجـديف، علـى    مبقتضى التشريعات املتعل،قاسيةُتفرض عقوبات  ويف عدة بلدان،      - ٥٩

ويف حـني أن املقـررة      . الـشرائع والقـرارات الدينيـة     تـشكك يف    أو  /إصدار بيانات متس بالدين و    
اخلاصــة تــسلّم بــاحلق يف حريــة الــدين واملعتقــد، فإهنــا تؤكــد علــى حــق املــدافعني عــن حقــوق    

ــيت         ــة ال ــا املمارســات الديني ــا فيه ــسان، مب ــوق اإلن ــضايا حق ــشة أفكــار وق ــسان يف مناق ــد اإلن ق
باملـدافعني عـن   اإلعـالن املتعلـق    مـن  ٦مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبوجب املـادة        تتناىف

وتـــشعر املقـــرّرة اخلاصـــة بـــالقلق بوجـــه خـــاص إزاء حالـــة املـــدافعني عـــن  . اإلنـــسان حقـــوق
الــيت االعتــداءات اإلنــسان للمــرأة، بــالنظر إىل أن أولئــك الــذين يتحــدثون عالنيــة ضــد  حقــوق

بالــسجن أحكامـا  عقوبــات قاسـية، تـشمل   عـادة  املـرأة يف هــذا الـصدد، يواجهـون     اتتعـرض هلـ  
  .لفترات طويلة
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وتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها البـالغ مـن أن ألحكـام التـشريعات املتعلقـة بالتـشهري                    - ٦٠
فخطـر  . والتجديف آثارا مدمرة على حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف العديد من البلـدان             

أولئـك املـدافعني،    فيمـا بـني      إىل احملاكمة مبوجب هـذه القـوانني يـؤدي إىل رقابـة ذاتيـة                التعرض
وبـالنظر إىل أن هـذه      . يعيق إجـراء مناقـشات جـادة ومتعمقـة عـن قـضايا حقـوق اإلنـسان                مما  و

املناقــشات تــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان، هتيــب املقــّررة اخلاصــة      
   .الواردة يف هذا التقريرلقوانني وفقا للتوصيات تنقح هذه ابالدول أن 

  
  اإلنترنتللوصول إىل التشريعات املنظِّمة   - واو  

أصبحت شبكة اإلنترنت، على مدى العقود املاضـية، أداةً ال غـىن عنـها لعمـل العديـد                    - ٦١
وسـيلة إلشـاعة اآلراء وتبـادل املعلومـات عـن           كمن املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، وال سـيما             

ــدافعني عــن حقــوق        ح ــا والتواصــل مــع ســائر امل ــيت تتعــرض هل ــهاكات ال ــسان واالنت قــوق اإلن
املدافعني عن حقوق اإلنـسان وبقيـة       ملساعدة  فاإلنترنت شبكة تزخر بإمكانات هائلة      . اإلنسان

اجملتمع علـى إحـداث تطـورات مواتيـة حلالـة حقـوق اإلنـسان سـواء يف اجملتمعـات احملليـة أو يف                       
ك تشعر املقـررة اخلاصـة خبيبـة أمـل إزاء القيـود الواسـعة النطـاق الـيت تفـرض                ولذل. البلد ككل 

واملـدونات  واقـع   املة، مبـا يف ذلـك الوصـول إىل          يدعلى إمكانية استخدام اإلنترنت يف بلدان عد      
 ويف هذا السياق، هتيـب املقـررة اخلاصـة          .واألنباء والتواصل االجتماعي  اإللكترونية للجمعيات   

احلرص لدى النظـر يف أي مـن القيـود يكـون ضـروريا حقـا، مـشرية إىل أنـه         بالدول أن تتوخى  
املقرر اخلاص املعين بتعزيـز     حددها  ينبغي، حتقيقا هلذا الغرض، التقّيد بصورة دقيقة باملعايري اليت          

، A/66/290( إىل اجلمعيـة العامـة       ٢٠١١ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري، يف تقريـره لعـام              
  ).١٥الفقرة 
وتــشعر املقــّررة اخلاصــة أيــضا بــالقلق مــن أن املعلومــات الشخــصية عــن املــدافعني عــن   - ٦٢

حقوق اإلنسان اليت يتم احلصول عليها من املواقع الشبكية  للتواصـل االجتمـاعي وغريهـا مـن                  
املواقــع، قــد تعــرض أمنــهم للخطــر، وخباصــة يف ظــل التطــورات التــشريعية اجلديــدة الــيت ُتجيــز  

وينبغـي أن  . يف عـدد مـن البلـدان       خـضع مواقـع شـبكية ملراقبـة واسـعة النطـاق           للحكومات أن تُ  
األهــم مــن ذلــك أن تكفــل  وتتحلــى الــدول بأقــصى درجــات ضــبط الــنفس يف هــذا الــصدد،    

املعـايري  تعـد  و. ُتستخدم هذه التشريعات لتشديد اخلناق على املدافعني عن حقـوق اإلنـسان       أال
اص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري                السالفة الذكر اليت وضـعها املقـرر اخلـ        

  .يف هذا الصددأيضا مفيدة 
    



A/67/292
 

22 12-45940 
 

  املعايري الدنيا املتعلقة بالتشريعات  - رابعا  
يف هذا الفرع، تبّين املقّررة اخلاصة املعايري الدنيا اليت ينبغي إعماهلـا لـدى سـن وتطبيـق             - ٦٣

فهو يهـدف إىل تـذكري الـدول        .  حقوق اإلنسان  التشريعات اليت تؤثر على أنشطة املدافعني عن      
باملبـادئ الدوليـة الـيت تكفـل احتــرام حقـوق اإلنـسان وتبيـان ســبل وضـع هـذه املبـادئ موضــع           

  . هتيئة بيئة عمل مواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسانلضمان التنفيذ 
  

  مبدأ الشرعية  - ألف  
د الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       من العهـ   ١٥إن مبدأ الشرعية مبدأ مكّرس يف املادة          - ٦٤

عـن  فعـل أو امتنـاع،   بـسبب   بأيـة جرميـة     فـرد   والسياسية، اليت تنص على عـدم جـواز إدانـة أي            
ووفقــا ملبــدأ . مبقتــضى القــانون الــوطين أو الــدويل فعــل مل يكــن وقــت ارتكابــه يــشكل جرميــة  

حديـد وليـست ذات     الشرعية، جيب أن تكون مجيع التشريعات معّرفة تعريفا واضحا وقابلة للت          
وجيـب  . وكل قانون ال يستويف هذا املعيار األساسي ُيعترب متنافيا مع مبدأ الـشرعية            . أثر رجعي 

عــن طبيعــة الــسلوك املُعلــن أنــه يــشكّل جرميــة  واضــحا أن توّجــه القــوانني إىل املــواطنني إنــذارا 
ميــة، علــى وعــالوة علــى ذلــك، جيــب أن يــنص القــانون، يف تعريــف اجلر  . )٣(جنائيــة أو مدنيــة

القيود القابلة ألن ُتفرض على الـسلوك، لكـي يتـسىن لألفـراد تكييـف سـلوكهم ضـمن حـدود                     
  . معقولة
فقبــل . وتوجــد أحكــام أخــرى تــرتبط مببــدأ الــشرعية فيمــا يتعلــق بإصــدار التــشريعات   - ٦٥

إقرار قانون معّين، جيب إصـداره علـى حنـو دميقراطـي، أي ينبغـي أن خيـضع ملـشاورات واسـعة            
نـشر  وعالوة على ذلك، جيب     . ق مع األفراد واجلمعيات املعنية، مبا يف ذلك اجملتمع املدين         النطا

القنوات املالئمـة لكفالـة ِعلـم اجلمهـور مبـا يـشكل سـلوكا               باستخدام  القوانني، فور اعتمادها،    
  . ُيعاقَب عليه

 الـشرعية   من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حيظـر مبـدأ          ١٥ومبوجب املادة     - ٦٦
ولكي تنـشأ املـسؤولية اجلنائيـة، جيـب أن يكـون            . سريان اجلرائم وتطبيق العقوبات بأثر رجعي     

 كـذلك علـى عـدم       ١٥وتـنص املـادة     . السلوك حمظورا وينطوي على عقوبة جنائية وقت إتيانه       
تلــك الــيت كانــت ســارية املفعــول يف الوقــت الــذي    عقوبــة تكــون أشــد مــن  ةجــواز فــرض أيــ

ويتطلـب هـذا إعمـال القـوانني بـصورة منتظمـة ومتـسقة، علـى أن جيـري                   . رميةاجلارتكبت فيه   

_____________________ 

نون اجلنــائي الــدويل، واملتاحــة   أيــضا املبــادئ العامــة للقــانون اجلنــائي الــدويل الــيت وضــعتها دوائــر القــا   انظــر  )٣(  
ـــاملوق يف  _wcjp.unicri.it/deliverables/docs/Module_3_General_principles_of_international_criminalع ــــــ

law.pdf. 
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ومن هنا فإن هـذا املبـدأ حيمـي         . إنزال العقوبات على النحو املنصوص عليه يف القوانني السارية        
مــن إســاءة تــصرف الدولــة وتدخلــها، ويف الوقــت ذاتــه يكفــل تــوخي الــسلطة القــضائية  الفــرد 

  . اإلنصاَف والشفافية
 املقـّررة اخلاصـة أن الـدول ُملَزمـة بـأن تكفـل امتثـال مجيـع قوانينـها، مبـا فيهـا                 تالحظو  - ٦٧

ولكي يتسىن لألفراد إدارة شؤون حياهتم، مبـا يف ذلـك ممارسـة    . القوانني اجلنائية، ملبدأ الشرعية 
أنشطتهم دفاعا عن حقوق اإلنسان بصورة ميكن التنبـؤ هبـا، سـواء مبفـردهم أو باالشـتراك مـع                    

ــة ويــسهل علــى     آخــري ــة أن تكــون تــشريعاهتا متــسقة ومعقول عامــة ن، جيــب عــل الــدول كفال
علـى تعريـف القـوانني تعريفـا فـضفاضا املـس بـاحلقوق              تشمل اآلثار املترتبـة     و. اجلمهور فهمها 

باملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان، وإحــداث ثغــرات يف النظــام املتعلــق احملميــة مبوجــب اإلعــالن 
  .ايقة أولئك املدافعني أو ختويفهمالقانوين قد ُتستخدم ملض

  
  مبدآ الضرورة والتناسب   - باء  

ُيستخدم مبدأ الضرورة يف العديد من جماالت القانون الدويل وال تزال احملاكم الدوليـة                - ٦٨
 وهــو يقتــضي أن تــضمن الــدول أال ُترتكــب األفعــال غــري .االجتــهاد القــضائيتستــشهد بــه يف 

الـسبيل الوحيـد أمـام الدولـة لـصون مـصلحة أساسـية              بوصـفها    إال   لاللتزامات الدولية، املطابقة  
من خطر جسيم أو وشيك يتهددها، وذلك علـى النحـو الـذي دّونتـه جلنـة القـانون الـدويل يف                      

مــن مــشاريع موادهــا املتعلقــة مبــسؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املــشروعة  ) أ) (١ (٢٥املــادة 
فل الدول أال يؤثر هذا الفعل علـى مـصلحة أساسـية     أن تك ) ب) (أ (٢٥وتقتضي املادة   . دولياً

  .للدولة أو للمجتمع الدويل
 وتتفق املقررة اخلاصة مع رأي املقرر اخلاص املعين بتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف                  - ٦٩

كافحـة اإلرهـاب إال بعـد إمعـان       مل  حمـددة  تشريعاتسن  سياق مكافحة اإلرهاب بأنه ال ينبغي       
القـوانني  حتـدد   ت ضرورية وبـأن سـيادة القـانون تقتـضي أيـضا وجـوب أن                النظر يف ما إذا كان    

التجمع الـسلمي الظـروف الـيت ميكـن مبقتـضاها تقييـد             ويف  تكوين اجلمعيات   احلق يف   اليت تقّيد   
 ٢١والقيــود الــيت ال تتوافــق مــع القــانون وال مــع املتطلبــات احملــددة يف املــادتني  . هــذين احلقّــني

لعهـد  لاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية نفـسيهما، تـشكل انتـهاكا               من العهد الدويل اخلـ     ٢٢ و
وتــرى املقــّررة اخلاصــة أن هــذا ينطبــق أيــضا علــى أشــكال   ). ١٨، الفقــرة A/61/267(الــدويل 
ــشريع ــضرورة،        اتالت ــدأ ال ــى أســاس مب ــل عل ــي إخــضاعها لتمحــيص مماث ــيت ينبغ  األخــرى، ال

  .سّنها قبل
ما إذا كان اهلدف من القـانون ضـروريا، يبحـث          قييم  وبينما يرمي مبدأ الضرورة إىل ت       - ٧٠

وعلـى هـذا    . مبدأ التناسب مدى تناسب اآلثـار املترتبـة علـى القـانون مـع اهلـدف املتـوخى منـه                   
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ــسعى   ــصاحل      النحــو، ي ــراد وم ــوق األف ــني حق ــوازن ب ــق ت ــدأ إىل حتقي ــور املب ــة اجلمه ــد . عام وق
 باالهتمام لتقييم التناسب، من قبيـل       استحدثت اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان مناذج جديرة      

املتطلبـات العادلـة جملتمـع      ” الذي تطّبقه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و         “هامش التقدير ”
  .)٤( يف حالة حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان“دميقراطي

 املتوخـاة   وترى املقـّررة اخلاصـة أن مبـدأ الـضرورة يقتـضي أن تبـّين الدولـة أن النتيجـة                     - ٧١
أن تبيـان   وجيـب   . ضرورية وأن القـانون املعـين هـو أفـضل وسـيلة متاحـة لتحقيـق تلـك النتيجـة                   

األهـداف قـدر اإلمكـان، ومـن مث التقليـل إىل أدىن قـدر ممكـن                 دد   املترتب على القانون حم    األثر
وعـالوة علـى ذلـك، ووفقـا ملبـدأ التناسـب، جيـب أن يكـون         . ثرةؤمن عرقلة ممارسة احلقوق امل 

  ال ميكــن أن يتجــاوزالــضرر النــاجم عــن تلــك القيــودأن األثــر املرتــب علــى القيــود متناســبا، و
قــدرة األفــراد علــى ممارســة احلــق يف التعــبري وتكــوين متثــل و. الفوائــد الــيت ُتــستمد مــن تطبيقهــا

 أمهيـة قـصوى، يـتعني أن جتريـه الدولـة يف أقـرب وقـت                 ا ذ ااجلمعيات والتجمـع الـسلمي تقييمـ      
  .تكفل عدم املساس بتلك احلقوقممكن لكي 

  
  الطبيعة احملدودة لالستثناءات   -جيم   

إن نظام االستثناءات نظام مكرس يف خمتلف معاهـدات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك                 - ٧٢
وُيجيز هذا النظـام للـدول أن تعـّدل التزاماهتـا           . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

 ،ة مــن قبيــل حــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك الرتاعــات املــسلحة       مؤقتــا يف ظــروف اســتثنائي  
  .  والكوارث البيئية والطبيعية،واالضطرابات املدنية وأعمال العنف

ولئن كان ُيسمح باختاذ تدابري استثنائية يف ظل هذه الظروف، فإن الدول ُمطالَبـة بـأن                  - ٧٣
، عـدم التقيـد   ن أال ُتحـدث شـروط       تفي بالتزاماهتا على النحو املنصوص عليه يف القانون لـضما         

وبوجــه خــاص، يلــزم أن تبــّين الــدول مــدى شــدة ذلــك   . يف أوقــات الطــوارئ، فراغــا قانونيــا 
االستثناء، وطابعه املؤقت، وإصـداره واإلشـعار بـه، ومـشروعيته، وتناسـبه، وتطابقـه مـع سـائر                

بعـض  جـواز تقييـد   م االلتزامات مبقتضى القانون الدويل، وعدم انطوائه على متييز، وأخريا، عـد    
ويهـدف نظـام االسـتثناء إىل كفالـة         . احلقوق اليت ُيعترف بصفتها هذه يف املعاهـدة ذات الـصلة          

محاية حقوق األفراد خالل أوقات األزمات بوضـع قيـود معقولـة علـى صـالحيات احلكومـات               
  .القومياألمن املتعلقة حبماية 

_____________________ 

 ,”Cedric Ryngaert, “State responsibility, necessity and human rights ١٤انظـــــــر ورقــة العمــل رقــم   )٤(  

Institute for International Law, Working Paper No. 141 (Leuven, Institute for International Law, 

December 2009)املتاحة يف املوقع ، :www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/wp/WP141e.pdf.  
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العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        مـن    ٤منـصوص عليهـا يف املـادة        عدم التقيـد    وشروط    - ٧٤
ــادة    ــسياسية، وامل ــة وال ــات      ١٥املدني ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــة حلماي ــة األوروبي ــن االتفاقي  م

الـيت  وختتلـف قائمـة احلقـوق       .  مـن االتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان          ٢٧األساسية، واملـادة    
لـى ذلـك وفقـا للمعاهـدة     ختتلـف االلتزامـات املترتبـة ع    وباختالف املعاهـدات،    جيوز تقييدها    ال

  . اليت تكون الدولة طرفا فيها
ؤكـــد أن حـــاالت الطـــوارئ ال تعطـــي لـــسلطات الدولـــة ت أن ة اخلاصـــةود املقـــررتـــو  - ٧٥

للحـق يف محايـة     تقييـد   فـأي   . الصالحية املطلقة إلسكات صوت املدافعني عن حقـوق اإلنـسان         
 وأن ،عليـه يف القـانون  وصا أن يكون منصاألشخاص العاملني على محاية حقوق اإلنسان جيب   

  .ي الضرورة والتناسب وأن يكون مربَّرا بأسباب حمددةأيراعي مبد
  

  مبدأ عدم التمييز  - دال  
تؤكد املقررة اخلاصة أنه ينبغي للدول أن حتترم أيضا مبدأ عدم التمييز، كما هـو مـبني           - ٧٦

. نون الـدويل حلقـوق اإلنـسان   يف الفرع الثاين أعاله، من أجل االمتثـال اللتزاماهتـا مبوجـب القـا       
األحكام التمييزية احملظورة مبوجب القانون الـدويل، ينبغـي         إىل جانب   وعلى وجه اخلصوص، و   

وقد مت توضـيح ذلـك يف       . للدول أال تعتمد أحكاما ميكن أن يتبني أن هلا أثر متييزي منذ البداية            
 الـذي ُيلـزم الـدول بتـوفري         باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،       ملتعلـق   من اإلعالن ا  ) ٢ (١٢املادة  

وتــشري املقــررة اخلاصــة إىل أمهيــة  . احلمايــة مــن أي متييــز ضــار فعــال وقانونــا علــى حــد ســواء   
التشاور على نطـاق واسـع مـع اجملتمـع املـدين يف صـياغة التـشريعات وأمهيـة اسـتعداد احلكومـة                       

  .يف هذا الصددالتغذية املرتدة من اجملتمع املدين إلدراج 
  

  نات الدستوريةالضما  - هاء  
لمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان        لتكفل الضمانات الدستورية اليت تقدمها دول عديـدة           - ٧٧

يف حريــة االجتمــاع وتكــوين اجلمعيــات، واحلــق يف احملاكمــة العادلــة ويف األمــن مــن         احلــق 
ومـع  . ، يف مجلـة أمـور أخـرى       االعتقال واالحتجاز التعسفيني، ومن التعذيب أو املعاملة املهينـة        

. لك، يواجه املدافعون يف مجيع أحناء العامل قيودا شديدة علي تعزيز أو محاية حقـوق اإلنـسان                ذ
ــشريعات الــيت         ــا يف ذلــك الت ــة، مب ــوانني الوطني ــود ضــمن الق ــل هــذه القي ويوجــد كــثري مــن مث

  .حديثا ُسنت
ــوا    - ٧٨ ــدافعني جنحـ ــة أن املـ ــررة اخلاصـ ــاالت،وتالحـــظ املقـ  يف الطعـــن يف ، يف بعـــض احلـ

ة قوانني قمعية، خاصة أمام احملاكم الدستورية الوطنية، مستندين يف كـثري مـن األحيـان                دستوري
. حقــوق اإلنــسان األساســية املــضمونة يف دســتور البلــدالــساري ينتــهك إىل حجــة أن القــانون 
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وينبغي أن يكون هذا النوع من سبل اللجوء إىل احملـاكم سـهل املنـال لألفـراد والرابطـات الـيت                     
ومبــا أن هــذه اإلجــراءات جــزء ال يتجــزأ مــن ســيادة . فاع عــن حقــوق اإلنــسانتــسعى إىل الــد

القـانون، ينبغـي أن تبــذل الـدول كـل مــا يف وسـعها لتجعلـها ســهلة املنـال للمـواطنني العــاديني         
  .وممثليهم القانونيني

  
  الضمانات اإلجرائية  - واو  

رائيـة مـن بينـها احلـدود     تتضمن التشريعات اجلنائية يف العديد من البلـدان ضـمانات إج     - ٧٩
ــزام بــإبالغ املــشتبه فــيهم أهنــم قيــد التحقيــق     وترمــي هــذه . الزمنيــة إلجــراء التحقيقــات، واإلل

الــضمانات إىل منــع اســتخدام أدلــة غــري موثوقــة وإىل إلــزام املــدعني العــامني بــالنظر يف األدلــة     
 حيتجـز املـدعون     ومع ذلك، كثريا ما يتم جتاهـل هـذه االحتياطـات األساسـية، حيـث              . حتيز بال

املـدافعني يف العديـد مـن البلـدان لفتـرات أطـول ممـا هـو مـسموح بـه،                     يف أحيان كثرية    العامون  
ــدافع    ــالغ املُ ــات دون إب ــق اجلــاري   وجيــرون التحقيق ــابع التحقي ــد توجــه    بط ــيت ق ــهم ال أو بالت

  .الحقا إليه
اإلجــراءات عنــدما واصــلوا يووفقـا للمعــايري الدوليــة، ُيحظـر علــى املــدعني العـامني أن      - ٨٠

وُتنتـهك هـذه املعـايري باسـتخدام أدلـة      . يبني التحقيق احملايد أن التهمة ال أساس هلا مـن الـصحة           
 املـدعون العـامون حتيـزا أكثـر إىل نتيجـة            يففـي بعـض احلـاالت، يبـد       . غري موثوقة وال سند هلا    

قـررة اخلاصـة    وتالحـظ امل  . حمددة مسبقا بفـتح حتقيقـات أو توجيـه اهتامـات يف غيـاب أيـة أدلـة                 
بقلق أن التحقيقات األولية قد تـستخدم لترهيـب املـدافعني أو إسـكاهتم أو ردعهـم عـن القيـام                     

وخيــل ذلــك باملعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان   . بأنــشطتهم املــشروعة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان 
لقـة بـدور    من املبادئ التوجيهية املتع١٤ و ١٣املتصلة بدور املدعني العامني، وخاصة باملادتني    

 نياملدعني العامني، املعتمدة يف مؤمتر األمم املتحدة الثـامن ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني، واللـت                  
ــؤدوا مهــامهم دون حتيــز ودون متييــز، وعلــى أن      تنــصان علــى أن املــدعني العــامني ينبغــي أن ي

إذا ظهر مـن    أو مواصلتها، أو يبذلوا قصارى جهدهم لوقف الدعوى،         املقاضاة  ميتنعوا عن بدء    
  .حتقيق حمايد أن التهمة ال أساس هلا

ــاملــدعون العــامون يف بعــض األحــوال  قــوم وعــالوة علــى ذلــك، ال ي   - ٨١ إبالغ املتــهمني ب
. بالتهم املوجهة إليهم عنـد االنتـهاء مـن التحقيقـات األوليـة أو حـىت بعـد إلقـاء القـبض علـيهم                       

أعـضاء النيابـة    الـدول، حيـث يـساوي       يثري القلق بوجـه خـاص املمارسـة القائمـة يف بعـض               ومما
ــسلوك التخــرييب،      العامــة  ــسان وال ــز حقــوق اإلن وغريهــم مــن املــسؤولني احلكــوميني بــني تعزي

. ، حىت قبـل أن تبـدأ حماكمتـهم         باإلرهابيني واملعادين للوطن   ، يف مجلة أمور،   ويصفون املدافعني 
رينة الـرباءة الـيت جيـب أن        حماكمة عادلة أمرا مستحيال وخيل بق     إجراء  وجيعل مثل هذا التصرف     

  .والسلطات القضائيةأعضاء النيابة العامة يلتزم هبا مجيع 
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. وتشدد املقررة اخلاصة أيضا على دور القضاة يف كفالة احتـرام الـضمانات اإلجرائيـة                - ٨٢
وكما الحظت املقررة اخلاصة بشأن استقالل القـضاة واحملـامني يف تقريرهـا إىل اجلمعيـة العامـة       

، فالقـضاة ملزمـون مبوجـب القـانون الـدويل بكفالـة التمتـع بـاحلقوق         )A/66/289 (٢٠١١عـام  
ــز  ــد      . األساســية دون متيي ــيهم ضــمان التقي ــا اســتباقيا حيــتم عل ــستتبع واجب وذكــرت أن ذلــك ي

عنــد تطبيــق  باملعــايري الدوليــة للمــساواة وعــدم التمييــز، ســواء يف املــداوالت بــشأن القــضايا أو  
ــضائية  ــراءات القـ ــم     وأ. اإلجـ ــانون أو حكـ ــاء قـ ــية بإلغـ ــضاة التوصـ ــوز للقـ ــه جيـ ــارت إىل أنـ شـ

ــة حلقــوق اإلنــسان     أو ــة عــدم اتــساقهما مــع املعــايري الدولي املرجــع نفــسه، (. تعديلــهما يف حال
لكفالــة عــدم توجيــه هتــم ال أســاس هلــا أو هلــا دوافــع  وهــذا ضــمان إجرائــي هــام ). ٣٨ الفقــرة

  .نسانسياسية إىل األفراد بسبب دفاعهم عن حقوق اإل
    
  االستنتاجات والتوصيات  - خامسا 

ال تــزال املقــررة اخلاصــة تــشعر بقلــق عميــق إزاء كــون تــشريعات وطنيــة تواصــل    - ٨٣
التطـورات التـشريعية    تتوافـق   وال  . فرض قيود على أنشطة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           

وخاصـة منـها    ملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان،      مع ا يف عدد من البلدان     اليت حدثت مؤخرا    
واتيـــة اإلعـــالن املتعلـــق باملـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان، وال تـــسهم يف هتيئـــة بيئـــة م       

  .بعملهم لقيامهم
واستنادا إىل استعراض خمتلف أنواع التشريعات اليت تؤثر يف أنشطة املدافعني عـن       - ٨٤

  .حقوق اإلنسان، تود املقررة اخلاصة أن تقدم التوصيات املبينة أدناه
 أن تكفل الدول أن تشريعات مكافحة اإلرهاب الـيت تـسنها حتـدد بوضـوح               ينبغي  - ٨٥

األعمــال املعرَّفــة بأهنــا أعمــال إرهــاب ُيعاقــب عليهــا بنــاء علــى ذلــك، وفقــا للمعــايري الــيت  
وضعها املقرر اخلاص املعـين بتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب          

)E/CN.4/2006/98 ٣٨ و ٣٧، الفقرتان(.  
التشريعات الوطنيـة الراميـة إىل ضـمان        تتضمن  من الضروري أن تكفل الدول أن         - ٨٦

وأنـه ال يـسمح بـأي متييـز يف تطبيـق            أحكاما حمددة بوضـوح،     السالمة العامة والنظام العام     
حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات  يف قوق احلتلك التشريعات، خاصة يف االستجابة ملمارسة  

  .والتجمع السلمي
ينبغي أن يتضمن اإلطار القانوين للدول أحكاما فعالة وغري متييزيـة تـنظم الرقابـة               و  - ٨٧

مبن فيهم املسؤولون عن إنفـاذ القـوانني،        على املسؤولني العموميني وخضوعهم للمساءلة،      
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لإلعراب بصورة سلمية عـن اخـتالف الـرأي وللمظـاهرات     خاصة فيما يتعلق باستجاباهتم    
  .حقوق اإلنساناليت تثار فيها قضايا 

ح الــدول للمنظمــات غــري احلكوميــة ومؤســسات حقــوق اإلنــسان  تــيينبغــي أن تو  - ٨٨
ــشريعات مكافحــة        ــصال باألشــخاص احملتجــزين مبوجــب ت ــث ُوجــدت، االت ــة، حي الوطني

  .يقوماإلرهاب والتشريعات األخرى املتصلة باألمن ال
دافعني عن حقوق اإلنسان ينبغي أال تقوم الدول، أيا كانت الظروف، مبالحقة املو  - ٨٩

قـــضائيا بـــسبب تقـــدميهم املـــساعدة القانونيـــة لألشـــخاص احملتجـــزين واملتـــهمني مبوجـــب   
  .يموقتشريعات متصلة باألمن ال

احلق يف احملاكمة العادلة ومجيع الـضمانات اإلجرائيـة الـيت           للدول أن حتترم    ينبغي  و  - ٩٠
ريعات مكافحة اإلرهاب وغريهـا  مبوجب تش يتضمنها ذلك احلق عند حماكمة املشتبه فيهم  

ي، وذلك متشيا مع املبادئ اليت وضعها املقـرر اخلـاص    موقمن التشريعات املتعلقة باألمن ال    
، الفقرات من A/63/223(املعين بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب 

  .)٤٢ إىل ٣١
 يف ظـل اهلـدف املعلـن بـصون     جتـّرم، مجيع التشريعات الـيت  أن تلغي لدول لينبغي  و  - ٩١

امليـل اجلنـسي    قـضايا   املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني يف جمال        اآلداب العامة، أنشطة    
  .واهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك القوانني اليت مل ُتطبق لفترة طويلة

ينبغي أن تبذل الدول قصارى جهدها حلماية املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مـن          و  - ٩٢
 يف ، وخاصـة  القضائية، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت يؤدي فيهـا املـدافعون مهـامهم     املضايقة

  .جمال الدفاع عن احلقوق اجلنسية واإلجنابية
 بتجرمي األنـشطة الـسلمية الـيت        ، يف أي حال من األحوال،     ينبغي للدول أال تقوم   و  - ٩٣

ــذين     من مجعيــات أو ضــيعملــون مبفــردهم  يــضطلع هبــا املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان ال
  .مسجلة غري
التـرخيص، للجمعيـات الـيت     ينبغي أن تشّغل الـدول نظامـا لإلخطـار، بـدل نظـام              و  - ٩٤

  .لدى احلكومةترغب يف التسجيل 
ملعـايري  تعتـزم التـسجيل وفقـا       طلبات اجلمعيات اليت    تقييم  ينبغي أن تكفل الدول     و  - ٩٥

وينبغـي للـدول    . املناسـب يف الوقـت    واضحة ومتاحة للجمهور، وأن تعاجل تلـك الطلبـات          
مـن  فيهـا للجمعيـة بالعمـل        على اجملاالت اليت يسمح      ، أيا كانت الظروف،     تضع قيودا  أال
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أجل احلصول على التسجيل مبا يف ذلك جماالت احلقوق، شريطة أن تكون تلك األنـشطة               
  .سلمية
ات شروط تقدمي التقارير املفروضة على اجلمعيـ      تكون  ينبغي أن تكفل الدول أن      و  - ٩٦

  .شروط معقولة وال حتول دون استقالليتها الوظيفية
ينبغــي أن متتنــع الــدول عــن فــرض قيــود قانونيــة علــى مــصادر التمويــل احملتملــة    و  - ٩٧

وينبغي إلغاء القوانني الـيت جتـّرم أنـشطة الـدفاع           . للجمعيات، مبا يف ذلك املصادر األجنبية     
  .ا يف ذلك بتهمة اخليانةعن حقوق اإلنسان اليت ُيضطلع هبا بتمويل أجنيب، مب

احلـق يف احلـصول علـى املعلومـات لقيـود دقيقـة             خـضوع   أن تكفل   للدول  ينبغي  و  - ٩٨
ــا العامــة واخلاصــة،      ــة املــصاحل العلي احلــق يف مبــا يف ذلــك  وحمــددة بوضــوح مــن أجــل محاي

  .وينبغي أن حتدد أحكام حجب املعلومات بوضوح مبوجب القانون. اخلصوصية
الحــق الــدول املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان قــضائيا أو أن حتملــهم    ينبغــي أال تو  - ٩٩

الــيت  وينبغـي أن ينطبــق هــذا أيـضا يف احلــاالت  . معلومــات ســريةتعمـيم  مـسؤولية نــشر أو  
  .فيها تسريب تلك املعلومات إليهم، إال إذا ارتكبوا جرمية من أجل احلصول عليها مت

تلغي أية أحكام يف القانون اجلنائي مـن        وأن  تلغي الدول جترمي التشهري     ينبغي أن   و - ١٠٠
  .شأهنا حتمي املسؤولني العموميني من التدقيق والنقد

مبوجب القانون املدين التشهري حمدودة عقوبات تكون ينبغي أن تكفل الدول أن و - ١٠١
  .لضمان تناسبها مع ما أُحلق من أضرار

سات الوطنيــة حلقــوق  اجملتمــع املــدين واملؤســ  اخنــراط أن تكفــل للــدول ينبغــي و - ١٠٢
صـياغة  توافق  يف عملية استشارية واسعة النطاق لضمان       واجلهات املعنية األخرى    اإلنسان  

املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان وغريه من الصكوك        مع اإلعالن   التشريعات اجلديدة   
افيـا  وقتـا ك تلـك اجلهـات املعنيـة    وينبغـي أن متـنح الـدول    . الدولية املنطبقة حلقوق اإلنسان   

لتحليــل اآلثــار املترتبــة علــى مــشروع القــانون املعــين، وأن تكفــل ســهولة اإلدالء بــاآلراء    
  .ومراعاهتا يف إعداد ذلك القانون

ينبغي أن تكفل الدول، وكذلك املدعون العامون، أن القضايا اجلنائيـة املرفوعـة              و - ١٠٣
ات حمايـدة ومـستقلة     ضد األفراد، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنـسان، ختـضع لتحقيقـ            

وينبغي إغالق القضايا الـيت ال تـستند إىل أدلـة           . امتثاال ملعايري اإلجراءات القانونية الواجبة    
  .فورا، مع إتاحة الفرصة لألفراد لتقدمي شكاوى إىل السلطة املختصة مباشرة
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ينبغـــي أن تكفـــل الـــدول أن تـــشريعاهتا متتثـــل للحقـــوق األساســـية املكرســـة يف  و - ١٠٤
بُيــسر لألفــراد، مبــن فــيهم  متاحــة وينبغــي أن تكــون ســبل اللجــوء إىل احملــاكم  . هادســاتري

املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان، لتمكينــهم مــن الطعــن يف دســتورية التــشريعات القائمــة     
  .واجلديدة

ينبغي أن يتقيد القضاة بشكل استباقي باملعايري الدولية للمـساواة وعـدم التمييـز              و - ١٠٥
  .بشأن القضايا وعند تطبيق اإلجراءات القضائيةسواء يف املداوالت 

ينبغـــي للقـــضاة، عنـــدما ُتعـــرض علـــيهم قـــضايا ذات صـــلة، أن يوصـــوا بإلغـــاء و - ١٠٦
  .تعديل أي قانون أو قاعدة إذا تعارضا مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان أو

ا تـشويه  ينبغي أن ميتنع املـسؤولون العموميـون عـن اإلدالء بتـصرحيات مـن شـأهن        و - ١٠٧
  .مسعة املدافعني عن حقوق اإلنسان أو وصمهم

وإنفاذ القانون أن ُيلّموا بأحكام اإلعالن املتعلق باملـدافعني        القضاء  ينبغي ملوظفي   و - ١٠٨
  .عن حقوق اإلنسان، عالوة على املسؤوليات اليت تنيطها هبم تلك األحكام

وضــع لــدى ن عــن كثـب  ينبغـي أن ُتستــشار املؤسـسات الوطنيــة حلقــوق اإلنـسا   و - ١٠٩
القائمــة وأن تبلــغ الدولــة  التــشريعات اجلديــدة، وينبغــي هلــا أن تواصــل رصــد التــشريعات

  . التشريعات على أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسانكباستمرار بأثر تل
ينبغي أن يقدم اجملتمـع املـدين مـدخالت إىل الـدول بـشأن اآلثـار الـيت حيتمـل أن                     و - ١١٠

وينبغي أن تواصل اجلهات الفاعلة . وضع تلك املشاريعلقوانني أثناء  مشاريع الىتترتب ع
عمـل املـدافعني عـن حقـوق     علـى بيئـة   يف اجملتمع املدين رصد القـوانني ذات الـصلة وأثرهـا      

  .اإلنسان
  


