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يأتــي إصــدار دليــل حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الــذي يصــدره 
المرصــد اليمنــي لحقــوق اإلنســان فــي ظــل ظــروف عصيبــة تمــر بهــا المنطقــة 
ــدت  ــث تزاي ــوص، حي ــه الخص ــى وج ــن عل ــي واليم ــج العرب ــة ودول الخلي العربي
ــى نشــاط المدافعيــن عــن حقــوق  ــات التضييــق وفــرض قيــود مشــددة عل عملي
اإلنســان وتعــرض الكثيــر منهــم لعديــد مــن االنتهــاكات طالــت الحــق فــي الحيــاة 
واالعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والمحاكمــات غيــر العادلــة وتقييــد حريــة 
الحركــة والســفر وصــدور أحــكام  قضائيــة جائــرة بالســجن لســنوات عديــدة 
وصلــت بعضهــا للمؤبــد و اإلعــدام، وذلــك بســبب نشــاطاتهم فــي مجــال الدفــاع 
ــة  ــاك حاج ــت هن ــك أصبح ــام ذل ــية وأم ــه األساس ــان وحريات ــوق اإلنس ــن حق ع
إلــى توفيــر طــرق وآليــات تســاهم فــي تعزيــز عمليــة حمايــة المدافعيــن واتخــاذ 

ــم. ــي تهدده ــر الت ــاء المخاط ــبة التق ــر المناس التدابي

ــة  ــم المتحــدة والمنظمــات الدولي ــه منظمــات األم ــذي تؤكــد في ــت ال ــي الوق وف
ــى اتخــاذ  ــج العربــي واليمــن عل ــة ودول الخلي ــدول العربي ــزام ال ــى ضــرورة الت عل
ــوق  ــن حق ــن ع ــان والمدافعي ــوق اإلنس ــة حق ــال وحماي ــة لكف ــر القانوني التدابي
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ــراءات  ــن اإلج ــد م ــدول المزي ــذه ال ــارس ه ــوص، تم ــه الخص ــان بوج اإلنس
المعيقــة لحركــة ونشــاط المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والتنكيــل بهــم 
ــم  ــم وحرمانه ــددة لحياته ــر المه ــة للمخاط ــم عرض ــا يجعله ــرهم، م وبأس
مــن ممارســة نشــاطهم وانتهــاك حقوقهــم وحرياتهــم األساســية، وتوجــه 
ــك  ــر تل ــم لتبري ــن الته ــة م ــك جمل ــبيل ذل ــي س ــة  ف ــلطات الحكومي الس
االنتهــاكات، ومــن ذلــك تهديــد األمــن القومــي أو اإلنتمــاء لمنظمــات 
إرهابيــة أو اإلســاءة ألنظمــة الحكــم والمســاس بالــذات الملكيــة واألميريــة 
والتحريــض المذهبــي وغيرهــا مــن التهــم، وكانــت االنتهــاكات التــي طالــت 
ــلمي  ــي  والتجمــع الس ــوب واإللكترون ــروء والمكت ــر المق ــرأي والتعبي حــق ال
والمطالبــة بالحريــات هــي أكثــر حظــًا فــي عمليــة االنتهــاكات التــي تعــرض 

ــدول. لهــا المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي هــذه ال

لذلــك فإننــا نعتقــد بــأن هــذا الدليــل ســوف يــزود المدافعيــن عــن حقــوق 
اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة، واليمــن ودول الخليــج خصوصــًا، بمعلومــات 
ــة  ــن أي ــة م ــة للوقاي ــائل الكفيل ــاذ الوس ــة إتخ ــي كيفي ــة ف ــارف إضافي ومع
انتهــاكات قــد يتعرضــون لهــا، علــى المســتوى الفــردي أو المنظمــات 
المعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وتعريفهــم علــى اآلليــات الوطنيــة 
واإلقليميــة والدوليــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لحمايتهــم مــن المخاطــر 
ــا  ــاطهم، كم ــة نش ــد ممارس ــم عن ــد تطاله ــال أو ق ــي تط ــدات الت والتهدي
نأمــل أن يســاهم هــذا الدليــل فــي مســاعدة المدافعيــن فــي إجــراء التقييــم 
الذاتــي للتهديــدات والمخاطــر التــي تهددهــم وفقــًا للبيئــة المحيطــة 
والظــروف التــي يعملــون بهــا، ومــن ناحيــة أخــرى فإننــا نأمــل مــن أن 
ــة  ــي عملي ــة ف ــارات إضافي ــن مه ــب المدافعي ــوف يُكس ــه  س ــب علي التدري
ــة فــي مجــال  الحمايــة واألمــن علــى المســتوى الفــردي والمنظمــات العامل
حقــوق اإلنســان واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة مــن أيــة مخاطــر أو تهديــدات قــد 

يتعرضــون لهــا.

كمــا يأتــي دليــل حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ضمــن مخرجــات 
مشــروع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي اليمــن ودول الخليــج العربــي 
ــة  ــع مفوضي ــاون م ــان بالتع ــوق اإلنس ــي لحق ــد اليمن ــذه المرص ــذي ينف ال
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ــا  ــكرنا وتقديرن ــرب عــن ش ــبة لنع ــز هــذه المناس ــي )EU(، وننته ــاد األوروب اإلتح
لمفوضيــة اإلتحــاد األوروبــي علــى تمويــل هــذا الدليــل، وكــذا الشــكر للمنظمــات 
الشــريكة التــي ســاهمت فــي بعــض األنشــطة المتعلقــة بالدليــل والباحــث 
ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــد اليمن ــن بالمرص ــاج والعاملي ــم الح ــتاذ باس ــس األس الرئي
الذيــن ســاهموا بمراجعــة الدليــل األســتاذ نبيــل عبــد الحفيــظ وصامــد الســامعي 
ــة  ــتاذة  مكي ــة األس ــات  وخاص ــادر والبيان ــع المص ــي تجمي ــاهم ف ــن س ــذا م وك
مجلــي ســكرتيرة المرصــد وســامي الســامعي وأمانــي زيــوار، كمــا أتوجــه بالشــكر 
ــي   ــر ف ــكل كبي ــهمت بش ــي أس ــد الت ــة للمرص ــروع  واإلدارة التنفيذي إلدارة المش
التوجيــه واإلرشــاد مــن أجــل إخــراج هــذا الدليــل بالشــكل المطلــوب، علــى أمــل أن 
يمثــل هــذا الدليــل إضافــة نوعيــة للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والمنظمــات 
ــة ودول  ــة العربي ــي المنطق ــان ف ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــال الدف ــي مج ــة ف العامل

الخليــج العربــي واليمــن.
ــي ظــل التراجــع الملحــوظ والمســتمر  ــوق اإلنســان، ف ــي لحق  إن المرصــد اليمن
فــي أوضــاع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي اليمــن ودول الخليــج العربــي، 
إذ يقــدم هــذا اإلصــدار الجديــد لدليــل المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، ليدعــو 
الجميــع إلــى إثرائــه وإغنائــه بهــدف تطويــره مســتقباًل، وبمــا يتناســب مــع 
ــى مســتوى  ــة والتشــريعية والممارســات عل تطــورات الظــروف السياســية واألمني
ــى آمــن وســالمة  ــر للحفــاظ عل ــد مــن اتخــاذ التدابي ــب المزي ــي تتطل ــع الت الواق

ــان. ــوق اإلنس ــة حق ــي حماي ــم ف ــن اداء دوره ــوا م ــن ليتمكن المدافعي
                                                               

     
محمد علي المقطري     

نائب رئيس المرصد اليمني لحقوق اإلنسان 
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مــقدمــة
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يصدر هذا الدليل الخاص بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في فترة زمنية أكثر حساسية, تشهدها 
المنطقة العربية بشكل عام, وفي اليمن ودول الخليج على وجه الخصوص.

لقد تصاعدت الحركات االحتجاجية وتنامت فاعلية وسائل اإلعالم ورفدت الحياة الحقوقية بدماء جديدة, 
وصدر عدد  من التقارير الدورية عن منظمات دولية وإقليمية ووطنية, مستندًا على جهود المدافعين 

عن انتهاكات  لحقوق اإلنسان،  في اليمن ودول الخليج.
مقابل ذلك, وأمام توسع رقعة النشاط الحقوقي, شددت السلطات من قبضتها, وفرضت قيودًا على 
نشاط المدافعين، وتعرض العديد من المدافعين و المدافعات لصور وأصناف شتى من االنتهاكات, 

شملت المالحقة واالعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة, والمنع من السفر، والتضييق على حرية 
الرأي والتعبير..الخ, األمر الذي عاق ويعوق مسار ووتيرة عمل الناشطين والمدافعين  عن حقوق االنسان، 

وجعلهم يعملون في بيئة غير مواتية.

حتديات املدافعني عن حقوق اإلنسان
ــة مــن الصعوبــات والتحديــات ســواء عــى  يواجــه املدافعــون عــن حقــوق االنســان جمل

املســتوى الترشيعــي أو مــن حيــث املامرســة عــى الواقــع، وتتمثل أبــرز تحديــات املدافعني 

عــن حقــوق اإلنســان يف مــا يــي:

• ترشيعــات محليــة تصطــدم مــع مضامــني وروح االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة, يف 

ــان. ــوق اإلنس ــال حق مج

بالنســبة لليمــن فعــى الرغــم مــن مصادقتهــا عى عــدد واســع مــن االتفاقيــات, واملعاهدات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان ووجــود ترشيعــات محليــة متقدمــة قياســاً بــدول الخليــج, إال 

أن هنــاك مازالــت ثغــرات ترشيعيــة كبــرة, اســتطاعت الســلطات مــن خاللهــا التحايــل 

عــى أحــكام ونصــوص هــذه املعاهــدات. 

ــن  ــد م ــت العدي ــن تالف ــامل يف اليم ــي الش ــوار الوطن ــات الح ــة مخرج ــم أن  وثيق ورغ

الثغــرات الترشيعيــة املحليــة, بإعطــاء األولويــة ملرجعيــة املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان عــى الترشيــع املحــي، إال أن ذلــك األمــر يظــل مرهونــاً مبواءمــة 

ــان. ــوق اإلنس ــة بحق ــة املتعلق ــوك الدولي ــع الصك ــة م ــات الوطني الترشيع

أمــا دول الخليــج فــإن كفالــة حقــوق االنســان وحاميتهــا هــو التحــدي األبــرز أمــام 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، بســبب أنهــا مل تصــادق عــى أغلــب االتفاقيــات الدوليــة 

املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ، والقصــور يف كفالــة هــذه الحقــوق يف ترشيعاتهــا الوطنيــة، 

وانعكــس ذلــك عــى مــا متارســه الســلطات مــن تضييــق ورقابــة عــى نشــاط املدافعــني 

ــدة ومســتمرة.   ــاكات عدي ــم النته عــن حقــوق اإلنســان وتعرضه

ــاً  ــًى تناحري ــراً منح ــذ مؤخ ــج, أخ ــن ودول الخلي ــايئ يف اليم ــي الثن ــوع املذهب • إن التن
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خطــراً، وصــار املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان محــل مالحقــة عــى إثــر مواقفهــم 

ــن  ــن واليم ــب, البحري ــل باملذه ــزة تتص ــم جاه ــى ته ــاًء ع ــاكات بن ــم لالنته ومعارضته

والســعودية  متثــل  منــاذج صارخــة لالنتهــاكات تحــت عناويــن إثــارة النعــرات الطائفيــة 

واملذهبيــة، إىل جانــب تهــم أخــرى كالتحريــض عــى االحتجاجــات والنيــل مــن مكانــة 

ــة. ــات الحاكم ــة، واملؤسس الدول

ــف  ــل املتعس ــة, ذات التأوي ــة املحافظ ــة الديني ــع املؤسس ــة م ــات الحاكم ــف املؤسس •تحال

للنــص الدينــي لصالــح النظــام الحاكــم ، ومبــا يرتتــب عليــه مــن تشــديد القبضــة 

األمنيــة ومــن اســتحواذ هــذا التحالــف عــى مقومــات و مقــدرات الدولــة مــن )مؤسســات 

التعليــم والقضــاء والجيــش واألمــن واإلعــالم واملؤسســات الدينيــة، وكــذا الوظيفــة العامة 

ــخ(. ــات و.. إل ــب والرتقي واملناص

ــى  ــا ع ــا وحاميته ــان وكفالته ــوق اإلنس ــة حق ــتمر لحال ــع مس ــى إىل تراج ــك أف كل ذل

ــة. ــع واملامرس ــتويي الترشي مس

• املركــز املــايل النفطــي لبلــدان الخليــج وموقــع اليمــن الجغــرايف املتميــز, ترتــب عليهــا 

تغــايض الــدول الكــرى املؤثــرة عــى قــرارات األمــم املتحــدة, عــن االنتهــاكات املتزايــدة 

لحقــوق اإلنســان وهــو مــا ضاعــف مــن التحديــات التــي يواجههــا املدافعــون عــن حقــوق 

االنســان يف املنطقــة.

• البنــى السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة لألنظمــة الحاكمــة يف هــذه البلــدان 

بطابعهــا الشــمويل والريعــي, ال تتيــح املجــال لتشــكل قيــم الحريــة والعدالــة واملواطنــة 

ــاوية. املتس

ــة  ــية وقانوني ــًا سياس ــإن أوضاع ــرى, ف ــدة أخ ــل عدي ــباب وعوام ــبق، وألس ــا س مم
ــر. ــدود ومحاص ــق مح ــش ضي ــى هام ــان عل ــوق اإلنس ــي حق ــع مدافع ــذه تض كه

وانطالقــًا مــن هــذه التحديــات والمعوقــات تأتــي أهميــة إصــدار هــذا الدليــل 
ــداف,  ــن األه ــدد م ــًا لع ــان تحقيق ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــة المدافعي ــاص بحماي الخ

ــا: ومنه
• إكســاب المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان مفاهيــم معرفيــة تتصــل 
بعملهــم ونشــاطهم الحقوقــي, وكــذا تزويدهــم بمحاذيــر وإرشــادات تمكنهــم مــن 

المواجهــة والتخفيــف مــن االنتهــاكات الواقعــة عليهــم.

ــة,  ــة, واإلقليمي ــات الدولي ــان باآللي ــوق اإلنس ــن حق ــات ع ــني واملدافع ــف املدافع • تعري
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والوطنيــة الرســمية, إىل جانــب اآلليــات غــر الحكوميــة التــي تقــدم عونــاً و مســاعدات 

حامئيــة للمدافعــني.

ــاعد  ــة تس ــة, ومرجعي ــادة معرفي ــج مب ــن ودول الخلي ــة يف اليم ــة الحقوقي ــد املكتب • رف

املدافعــني واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان عــى تأمــني تحركاتهــم ونشــاطاتهم الحقوقية.

لتحقيق هذه األهداف:
- تنــاول الدليــل يف الفصــل األول تعريفــاً ملفهــوم املدافــع عــن حقــوق اإلنســان, و عرضــاً 

ــرز  ــان, وأب ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــن حامي ــؤولة ع ــات املس ــات, والجه للمؤسس

املخاطــر والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا املدافــع عــن حقــوق اإلنســان, مــع تحليــل لبيئــة 

ــور  ــرز ص ــاً ألب ــذا عرض ــج, وك ــن ودول الخلي ــوص يف اليم ــه الخص ــى وج ــع, وع املداف

االنتهــاكات, يليهــا تقديــم منــاذج ملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان تعرضــوا النتهــاكات يف 

ــن والســعودية. اليمــن والبحري

- الفصــل الثــاين خصــص لوضــع محــددات إرشــادية للمدافــع و كيفيــة الوعــي مبحيــط 

ــب أن  ــي يج ــخصية الت ــر الش ــن املحاذي ــة م ــم جمل ــع تقدي ــا, م ــل فيه ــي يعم ــه الت بيئت

يأخذهــا املدافــع بعــني االعتبــار لحاميــة أمنــه وأمــن منظمتــه أو الجهــة الحقوقيــة التــي 

يعمــل لصالحهــا, كــام تنــاول هــذا الفصــل محــددات عامــة ألمــن املدافــع.

ــه،  ــن مكتب ــة أم ــع لحامي ــد املداف ــي تفي ــراءات الت ــن اإلج ــة م ــل حزم ــذا الفص ــع ه يض

ــح  ــم نصائ ــذا تقدي ــة، وك ــامت الدولي ــن املنظ ــدد م ــا ع ــذ به ــات تأخ ــداً مبنهجي مسرتش

أمنيــة احتياطيــة قبــل النــزول امليــداين مــن قبــل املدافــع. وخصــص هــذا الفصــل قســامً 

منــه بأمــن املدافعــات مــع اســتعراض للبيئــة السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة املحيطــة 

باملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان. وفيــام يتعلــق باالعتــداءات عــى املدافعــات, أورد الدليل 

عــدداً مــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي يجــب اتباعهــا ملواجهــة ذلــك. 

 الفصــل الثالــث, تــم تخصيصــه ألمــن املدافعــني عــن حقــوق االنســان تكنولوجيــاً, 

خصوصــاً وأن التطــور التقنــي املتســارع للمعلومــات وتداولهــا غــدا ســالحاً ذا حديــن، ففــي 

الوقــت الــذي يســتخدم فيــه املدافعــون الوســائل التقنيــة الفعالــة و يوظفونهــا لصالــح 

تعزيــز حاميــة مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان, إال أنــه ويف نفــس الوقــت تســتخدم هــذه 

التقنيــة يف مراقبــة أو مالحقــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مــن قبــل الســلطات, 

لذا حرص الدليل في هذا الفصل على وضع عدد من المحاذير واآلليات الحمائية 
التقنية للمدافعين عن حقوق اإلنسان في هذا المجال.
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- وركــز الفصــل الرابــع عــى وضــع آليــات دوليــة وإقليميــة ووطنيــة لحاميــة املدافعــني 

عــن حقــوق اإلنســان ومــن ذلــك آليــات تقديــم الشــكاوى والوصــول إىل املنظــامت 

واملؤسســات الدوليــة اإلقليميــة عــر اســتعراض مواقعهــا وآليــات التواصــل معهــا وكيفيــة 

ــاع. ــة والدف ــة الحامي ــا يف عملي ــع إجراءاته التعامــل م

ــة  ــات الدولي ــة باملؤسس ــى قامئ ــس ع ــع والخام ــني الراب ــل يف الفصل ــتمل الدلي ــام اش ك

واإلقليميــة والوطنيــة الرســمية وغــر الحكوميــة، وآليــات التواصــل معهــا, مــع عــرض 

ــا وأنشــطتها يف مجــال حاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان, التــي مــن  ألهــم برامجه

ــة للمدافعــني. ــز الجوانــب الحامئي شــأنها املســاعدة عــى تعزي

- تضمــن الدليــل أيضــاً قســامً خاصــاً وهــو عبــارة عــن إرشــادات عامــة ينبغــي االسرتشــاد 

ــارات املدافعــني عــن  ــر مه ــل لتطوي ــي عــى هــذا الدلي ــذ نشــاط تدريب ــاء تنفي ــا أثن به

حقــوق اإلنســان.

ــؤولية  ــق ومس ــق بح ــالن املتعل ــن )اإلع ــق يتضم ــاً كملح ــامً خاص ــل قس ــص الدلي -  وخص

األفــراد والجامعــات وهيئــات املجتمــع يف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات 

ــاد األورويب  ــة لالتح ــوط التوجيهي ــة الخط ــذا وثيق ــاً( وك ــا عاملي ــرتف به ــية املع األساس

ــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. حــول ضــامن حامي

ــا  ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــد االنته ــة برص ــتامرات خاص ــاذج اس ــق من ــن امللح ــام تضم - ك

ــاكات  ــاالت االنته ــق ح ــا يف توثي ــتعانة به ــم االس ــان, ليت ــوق اإلنس ــن حق ــون ع املدافع

ــني. ــى املدافع ــة ع الواقع

الفئات املستهدفة
تشــمل قامئــة الفئــات املســتهدفة, التــي تصنــف ضمــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان, 

املناضلــون  واالعــالم,  الصحافــة  حقــل  و  اإلنســان,  حقــوق  منظــامت  يف  العاملــون 

ــون, الباحثــون الحقوقيــون,  ــاب, الفنان ــاء, الكت السياســيون, املحامــون, النقابيــون, األدب

املراقبــون عــى نزاهــة االنتخابــات, القضــاة العاملــون عــى تعزيز مبــدأ العدالة, منتســبو 

القــوات املســلحة واألمــن الذيــن ميتنعــون عــن تنفيــذ األوامــر والتوجيهــات التــي يرتتــب 

عــى تنفيذهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان, و كل مــن يعمــل عــى تعزيــز قيــم و مبــادئ 

حقــوق اإلنســان.
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النتائج املتوخاة من هذا الدليل
ــن  ــني ع ــه للمدافع ــات عام ــادات, و توجيه ــادئ, و إرش ــن مب ــارة ع ــه عب ــل مبجمل الدلي

ــوق اإلنســان  ــة للمدافعــني عــن حق ــل إضــاءة معرفي ــل أن ميث ــوق اإلنســان, عــى أم حق

ــر  ــدع و يبتك ــة أن يب ــى أهمي ــد ع ــياق نؤك ــذا الس ــاطاتهم, ويف ه ــة نش ــالل مامرس خ

املدافعــون طرقــاً ووســائل أخــرى وجديــدة تتناســب مــع طبيعــة حاجاتهــم و تتــواءم مــع 

ــتجدات. ــل واملس ــع كل املراح ــم, وم ــروف بيئته ظ

يف الختــام يدعــو املرصــد اليمنــي لحقــوق اإلنســان كل املهتمــني والباحثــني واملشــتغلني 

يف حقــل حقــوق اإلنســان تزويــده مبــا يرونــه مــن مالحظــات قــد تكــون مفيــدة لتطويــر 

هــذا العمــل الحقــاً.

الموقع المرصد على األنترنت
www.yohr.org

البريد اإللكتروني للمرصد
Observatory60@gmail.com



من هـو املدافع عن حقوق اإلنسان؟ 	 

اجلهات املسؤولة عن محاية املدافعني 	 

حتليل بيئة املدافع ) حتليل بيئة النشاط ( 	 

أهم صور االنتهاكات املرصودة حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان 	 

يف اليمن ودول اخلليج 

مناذج انتهاكات حبق مدافعني 	 

من هـو املــدافـــع عــن حقــوق 
اإلنســـان  

الفصـــل األول
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من هـو املدافع عن حقوق اإلنسان  

تســتخدم عبــارة مدافــع عــن حقــوق اإلنســان »للداللــة عــى الشــخص الــذي يعمــل مبفــرده 

ــا، ويعتــر عمــل  أو باالشــرتاك مــع آخريــن مــن أجــل النهــوض بحقــوق اإلنســان وحاميته

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان واألنشــطة التــي يقومــون بهــا هــي أول مــا يقــود اىل التعــرف 

عليهــم.  حيــث يعرفــون مــن خــالل مــا يؤدونــه مــن أنشــطة تشــر إىل كونهــم مدافعــني عــن 

حقــوق اإلنســان وميكــن رشح عبــارة »املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان« عــن طريــق وصــف مــا 

يقومــون بــه والســياق الــذي يعملــون فيــه)1(.

ــوق  ــن الحق ــق م ــادى بح ــن ن ــه »كل م ــان بكون ــوق اإلنس ــن حق ــع ع ــض املداف ــرف البع   يع

ــرض,  ــذا الغ ــية له ــة أو سياس ــركات اجتامعي ــل ح ــط داخ ــن نٍَش ــراد وكل م ــانية لألف اإلنس

ــة تعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان. كل  ــك الناشــطني داخــل منظــامت غــر حكومي وكذل

ــان«)2( ــوق اإلنس ــن حق ــع ع ــف »مداف ــم وص ــق عليه ــؤالء ينطب ه

 وبحســب الفقــرة رقــم )1( مــن إعــالن األمــم املتحــدة املتعلــق بحــق ومســؤولية األفــراد، أو 

ــية،  ــات االساس ــان والحري ــوق اإلنس ــة حق ــز وحامي ــع يف تعزي ــات املجتم ــات وهيئ الجامع

فإنــه )مــن حــق كل شــخص مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره أن يدعــو ويســعى إىل حاميــة 

ــدويل(. ــن الوطنــي وال ــات األساســية عــى الصعيدي وإعــامل حقــوق اإلنســان والحري

أخــذت وثيقــة الخطــوط التوجيهيــة لالتحــاد األورويب بالتعريــف الــوارد يف الفقــرة  رقــم 

ــوق  ــن حق ــني ع ــك أن املدافع ــت إىل ذل ــني وأضاف ــة املدافع ــاص بحامي ــالن الخ ــن اإلع )1( م

اإلنســان »هــم أولئــك األفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع المدنــي الذيــن يقومــون 

ــا  ــًا كم ــا عالمي ــرف به ــية المعت ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــة حق ــز وحماي بتعزي
ــة  ــوق االقتصادي ــة الحق ــز وحماي ــى تعزي ــان عل ــوق اإلنس ــن حق ــون ع ــل المدافع يعم
ــز  ــك بتعزي ــان كذل ــوق اإلنس ــن حق ــون ع ــوم المدافع ــة، ويق ــة و ألثقافي واالجتماعي
وحمايــة حقــوق أعضــاء الجماعــات التــي تمثــل أقليــة، ولــم تعــد معتبــرة وذات ثقــل 
ــك  ــمل أولئ ــف ال يش ــذا التعري ــن. وه ــكان األصليي ــن الس ــرية م ــات البش كالمجموع

ــف«)3( ــى نشــر العن ــي ترتكــب أو تســاعد عل ــات الت ــراد أو الجماع األف

استمر هذا االعالن مسودة يف أدراج األمم املتحدة ملدة عرشين عاماً ويبقى العمل من أجل تحويله إىل ميثاق ذي قوة 

إلزامية مهمة رئيسة وأساسية أمام الحركة الحقوقية واملدافعني عن حقوق اإلنسان.
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يعتــر االتحــاد األورويب - حســب وثيقــة )الخطــوط التوجيهيــة( - أن عمــل املدافعــني عــن 

حقــوق اإلنســان غالبــاً مــا ينتقــد سياســة الحكومــة وأعاملهــا، ويدعــو الحكومــات أالّ تعتــر 

ذلــك النقــد أنــه ينــدرج تحــت األعــامل الســلبية بــل انــه يعــد امــراً اساســياً ملدافعــي حقــوق 

اإلنســان ويعتــر مبثابــة مســاعدة للحكومــات مــن خــالل  صياغــة ترشيعــات تتــواءم مــع 

ــة  ــات الدول ــاء مؤسس ــاعد يف بن ــات تس ــة آلي ــى صياغ ــل ع ــان وتعم ــوق االنس ــادئ حق مب

وتســهم يف تعزيــز قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان. 

وينطبــق تعريــف املدافعــني ذاتــه عــى النســاء الناشــطات يف املجــال الحقوقــي ويف الحركات 

االجتامعيــة السياســية، ويطلــق عليهــن املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان. فقــد ذكــرت املقــررة 

ــاين عــام 2002 أن  ــا الث ــوق اإلنســان يف تقريره ــة املدافعــني عــن حق ــة بحال الخاصــة املعني

الناشــطات يف النقابــات العامليــة يعتــرن جــزءاً مــن فئــة املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان 

باعتبارهــًن يدافعــن عــن حقــوق العــامل او ناشــطات يف الدفــاع عن حقــوق املرأة أو ناشــطات 

ــة  ــات كحري ــب بالحقــوق والحري ــة أو الحــركات السياســية التــي تطال يف الحركــة الطالبي

التنظيــم والحــق يف الســالمة الجســدية والدفــاع عــن األجــور العادلــة كحقــوق اقتصاديــة. 

وال يســتوجب أن تكــون املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان متفرغــات للعمــل الحقوقــي، فقــد 

يكــن متطوعــات أو قــد يتفرغــن للعمــل داخــل منظــامت, وقــد يشــاركن بشــكل عــريض يف 

مبــادرات أو أنشــطة مرتبطــة بالدفــاع عــن الحقــوق والحريــات األساســية مثــل االنخــراط 

يف حمــالت للدفــاع واملطالبــة أو القيــام بأنشــطة توعويــة وتوثيــق انتهــاكات حقــوق 

ــا يف  ــف به ــان والتعري ــوق اإلنس ــز حق ــدف لتعزي ــي ته ــامل الت ــن األع ــا م ــان, وغره اإلنس

ــان.)4( بعــض األحي

وقد عرفت الحملة الدولية للمدافعات عن حقوق اإلنسان )املدافعات ( بأنهن »نساء ناشطات 

يف الدفاع عن حقوق اإلنسان, يستهدفن بسبب هويتهن فضالً عن جميع الذين ينشطون يف 

الدفاع عن حقوق املرأة الذين يستهدفون بسبب ما يقومون به«

  www.defendingwomen -defendingrights.org/contexualising.php

 إن إيــراد تعريــف باملدافعــات ال يعنــي البتــة أن نفصــل املدافعــات كفئــة مختلفــة أو مميــزة 

ــات  ــات وتحدي ــن لصعوب ــاء يتعرض ــات كنس ــه أن املدافع ــد ب ــا يقص ــدر م ــني بق ــن املدافع ع

مرتبطــة، ومتعلقــة بالنــوع االجتامعــي، َفهــّن يَصطدمــَن باملجتمــع وببعــض القوانــني 

ــة. ــة املحافظ ــة الديني ــل واملؤسس ــلطة الرج وبس
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ــوق  ــن حق ــني ع ــة باملدافع ــة املعني ــررة الخاص ــان املق ــوق اإلنس ــس حق ــب مجل يف 2010 طال

ــرار 8\7.  ــك بق ــى ذل ــد ع ــل أك ــا، ب ــي يف عمله ــوع االجتامع ــور الن ــني منظ ــان بتضم اإلنس

وتعــرف منظمــة الصحــة العامليــة مفهــوم النــوع االجتامعــي عــى أنــه املصطلــح الــذي يفيــد 

ــاً ال  ــة اجتامعي ــات مركب ــرأة كصف ــل وامل ــا الرج ــي يحمله ــص الت ــف الخصائ ــتعامله وص اس

ــة«)5(. ــات العضوي ــا باالختالف ــة له عالق

وسائل اإلعالم 

والصحفيون.

 اسر وعائالت وأصدقاء 
المدافع.

اجلهات املعنية حبماية املدافعني عن حقوق االنسان

جهات مساعدةجهات هلا تأثري مباشر

مؤسسات الدولة.
النقابات والمنظمات 

الوطنية والدولية.

اآلليات االقليمية كاالتحاد 
األوروبي واالتحاد 
األفريقي والجامعة 

العربية.

الناشطون والمدونون.

الهيئات الوطنية 
لحقوق اإلنسان 

 األمم المتحدة 
بأجهزتها المختلفة 
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من هم املدافعون عن 
حقوق االنسان؟ 

البرلمانيون . 1
المناضلون السياسيون . 2
العاملون من أجل نزاهة . 3

االنتخابات 
المحامون . 4
النقابيون . 5
الصحفيون . 6
األدباء والكتاب والفنانون. 7
موظفو األمم المتحدة . 8
الراصدون والباحثون . 9

والموثقون والعاملون في مجال 
التوعية والتربية على حقوق 

اإلنسان
منتسبو األمن والقوات . 10

المسلحة الذين يرفضون 
توجيهات من قياداتهم التي 
يترتب عليها انتهاك لحقوق 

اإلنسان 
القضاة الذين يرفضون . 11

ضغوط السلطات العليا والتي 
تتعارض مع قواعد ومبادئ 

وإجراءات المحاكمة العادلة ومبدأ 
النزاهة واالستقاللية 

العاملون في مجال مكافحة . 12
الفساد وتعزيز قيم النزاهة.
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حتليل بيئة املدافعني عن حقوق اإلنسان )الفضاء السياسي( 
يجــب أن يتــزود املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان بقــراءات تحليليــة واضحــة للبيئــة التــي 

يعملــون فيهــا، وأن يدرســوا نقــاط قوتهــم ونقــاط ضعفهــم، ونضــع هنــا عــدداً مــن املحــددات 

التــي يجــب أن تؤخــذ بعــني االعتبــار مــن قبــل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان:

- يف ظــل بيئــة سياســية اســتقطابية كاليمــن ودول الخليــج -حيــث هنــاك عدد مــن املنظامت 

متثــل اذرعــاً سياســية مدنيــة للســلطات والجامعــات الراديكاليــة، واملتطرفــة بأبعادهــا 

الدينيــة واأليديولوجيــة املختلفــة- يحتــاج املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان واملنظــامت 

العاملــة يف مجــال الحاميــة إىل خارطــة تصنيــف تقيــم مســتوى انحيــاز واســتقاللية املجتمــع 

املــدين كــرشكاء مســؤولني يف  الدفــاع  عــن حقــوق اإلنســان. 

- قيــاس قــوة حضــور وفاعليــة النظــام الرســمي يف التأثــر ســلباً عــى املنظــامت الدوليــة 

والعربيــة والوطنيــة ووســائل اإلعــالم.

- تحليــل لحجــم فاعليــة املنظــامت غــر الحكوميــة مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان والنقابات 

املســتقلة مقارنــة بتأثــر املؤسســات املامثلــة لهــا، والتــي تــدور يف فلــك الســلطات والجامعات 

الدينيــة املسيســة ومراكــز القــوى الفاعلــة واملؤثرة. 

- تقييــم موضوعــي للعالقــة بــني املجتمــع املــدين والجهــات الرســمية، ومــدى قــدرة املنظــامت 

واملدافعــني عــى التأثــر يف السياســات والقــرارات الرســمية. 

ــك تعزيــز عالقــة الرشاكــة  ــال أخالقــي( ويقصــد بذل - )عالقــات متخففــة مــن التنافــس ال

ــيق  ــان وتنس ــوق اإلنس ــد حق ــادئ وقواع ــرتام مب ــدة اح ــى قاع ــع ع ــامت املجتم ــني منظ ب

ــان. ــوق اإلنس ــة حق ــن حامي ــد م ــود ملزي الجه

- تحليــل موضوعــي لنقــاط القــوة ونقــاط الضعــف للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ) تحليــل 

لآلليــات املمكنــة لحاميــة املدافعــني وتطويــر اســرتاتجيات  التضامــن معهــم(.
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ــي  ــد اليمن ــا المرص ــوم به ــي يق ــد الت ــة الرص ــع عملي ــن واق  م
لحقــوق اإلنســان والمنظمــات الشــريكة لــه فــي دول الخليــج وبعــض 
ــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان  لالنتهــاكات التــي تطــال  المنظمــات العامل
ــرز  ــت أب ــج تمثل ــن ودول ألخلي ــي اليم ــان ف ــوق اإلنس ــن حق ــن ع المدافعي

ــي:  ــي التال ــاكات ف ــور االنته ص
انتهاك الحق في الحياة• 
االختطاف واإلخفاء القسري.• 
المحاكمات غير العادلة• 
االعتقال التعسفي وتقييد الحرية.• 
االعتداء الجسدي والجرح.• 
التحرش الجنسي والمعاملة المهينة.• 
التعذيب وإساءة المعاملة.• 
السجن االنفرادي ومنع الزيارة• 
التشهير وإساءة  السمعة. • 
تلفيق التهم.• 
سحب الجنسية و الترحيل.• 
فرض قيود على حرية التنقل كالمنع من السفر.• 
ــطة •  ــة أي أنش ــع مزاول ــطين، ومن ــى الناش ــريعية عل ــود التش ــرض القي ف

ــة. ــة مُجرّم ــطة معارض ــا أنش ــان، واعتباره ــوق اإلنس ــق بحق تتعل
ترهيب الناشطين والتحريض عليهم وتهديده أمنهم وسالمتهم.• 
فــرض قيــود علــى الحق فــي  تكويــن الجمعيــات والمؤسســات واالنضمام • 

. ليها أ
منع الفعاليات و فض التجمعات السلمية بوسائل قمعية.• 

مناذج من صور وأشكال االنتهاكات التي يتعرض
 هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان
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مناذج من التهم املوجهة للمدافعني يف بعض دول اخلليج

السعـــــــوديـــة

البحـــــــرين

الكـــــــويتعـــــمــــــــان

ــن •  ــة ع ــات زائف ــم معلوم ــر - تقدي ــي األم ــى ول ــروج عل ــام - الخ ــب النظ ــى قل ــعي إل الس
ــي  ــة ف ــمعة المملك ــويه س ــة - تش ــلطات األمني ــد الس ــام ض ــرأي الع ــة ال ــة - تعبئ المملك
ــة  ــالل بالّطمأنين ــى - االخ ــر الفوض ــن ونش ــة األم ــى زعزع ــعي ال ــالم   - الس ــائل اإلع وس
ــة  - تحريــض  ــى تقويــض سياســات الدول ــة - الســعي إل العامــة وتفتيــت الوحــدة الوطني

ــبوهة ــات مش ــال بمنظم ــة - االتص ــد المملك ــة ض ــات الدولي المنظم

إهانة الذات السلطانية • 
النيل من مكانة الدولة • 
تعطيل حركة المرور • 
نشر مواد تتضمن اإلهانة والتشهير • 

على اإلنترنت 
التحريض على االحتجاجات • 

والمشاركة فيها 
خرق أحكام قانون جرائم المعلومات • 

العماني   

إهانة الذات الملكية • 
اإلخالل باألمن العام• 
إثارة النعرات الطائفية • 
زعزعة استقرار البالد• 
غيــر •  مظاهــرات  فــي  المشــاركة 

لهــا. مرخــٍص 

العيب بالذات األميرية. • 
تشويه سلطة العائلة المالكة. • 
الطعن بصالحيات األمير. • 
تقويض سلطة األمير. • 
إلقاء خطاب في مكان عام.  • 
االعتداء على رجال األمن.• 
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مناذج انتهاكات حبق مدافعني عن حقوق اإلنسان يف اليمن ودول اخلليج 

- أحمد سيف حاشد )اليمن( 
نائــب  حاشــد  ســيف  أحمــد 

ــه أدوار غــر  ــاين كانــت ل برمل

عاديــة يف الدفــاع عــن حقــوق 

تصــدى  اليمــن،  يف  اإلنســان 

ــة  ــا املتصل ــن القضاي ــد م للعدي

اإلنســان  حقــوق  بانتهــاكات 

أثنــاء عمله يف لجنــة الحقوق 

الرملــان،  يف  والحريــات 

وتعــرض إثــر ذلــك للعديــد 

ــد  ــت ح ــاكات وصل ــن االنته م

االعتــداء املبــارش عليــه مــن 

ــن  ــراد األم ــن أف ــدد م ــل ع قب

يف  كان  وأبرزهــا  املركــزي 

بحياتــه. تُــودي  كادت  والتــي   ،2012 فرايــر 

ــا الرملــاين حاشــد باإلدانــة واالســتهجان عــى  قوبلــت واقعــة االعتــداء التــي تعــرض له

نطــاق واســع، محليــاً ودوليــاً، ونظمــت الكثــر مــن املظاهــرات والفعاليــات االحتجاجيــة ) 

فعاليــات منــددة وتضامنيــة( للمطالبــة بضبــط ومعاقبــة القامئــني باالنتهــاك ومســاءلة 

الواقفــني خلفهــم.

ــة  ــعة لقضي ــة الواس ــة اإلعالمي ــة والتغطي ــية واالجتامعي ــن السياس ــة التضام كان لحمل

حاشــد )وســائل التواصــل االجتامعيــة يف املقدمــة( دور بــارز يف دفــع الحكومــة اليمنيــة 

إىل تشــكيل لجنــة للتحقيــق يف واقعــة االعتــداء، وهــو إجــراء قوبــل بالرتحاب واإلشــادة، 

إال أنــه وحتــى نهايــة العــام 2015 مل تكــن هنــاك أي نتائــج ملموســة ومل تجــر أي محاســبة 

للجنــاة.

النائب حاشد داخل البرلمان اليمني مكبال بالسالسل إحتجاجا 
على عدم معالجة جرحى الثورة
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وليد سامي أبو الخير )السعودية( 
الخــر،  أبــو  ســامي  وليــد 

حقوقــي،  وناشــط   محامــي 

وهــو رئيــس مرصــد حقــوق 

الســعودية،  يف  اإلنســان 

يقيــم يف   1979 مواليــد  مــن 

اعترتــه  جــدة.  مدينــة 

األمريكيــة  فوربــس.  مجلــة 

واحــداً مــن أكــر 100 شــخصية 

عربيــة حضــوراً عــى تويــرت. 

الســلطات  لــه  وجهــت 

الســعودية عــدداً مــن التهــم 

األمــر،  ويل  عــى  )الخــروج 

ــة  واســتعداء املنظــامت الدولي

ضــد اململكــة، وإنشــاء جمعيــة غــر مرخــص لهــا واإلرشاف عليهــا »مرصــد حقــوق اإلنســان 

يف ألســعودية( ويف يونيــو 2014 حكمــت عليــه الســلطات الســعودية )املحكمــة الجزائيــة 

املتخصصــة( بالســجن خمســة عــرش عامــاً وغرامــة ماليــة قدرهــا مئتــا ألــف ريــال ســعودي 

واملنــع مــن الســفر مــدة خمســة عــرش عامــاً تبــدأ مــن فــرتة انتهــاء الســجن.)6( 

عبدالهادي الخواجة )البحرين (
اللــه  عبــد  الهــادي  عبــد 

عامــاً(   51( الخواجــة  حبيــل 

بحرينــي،  حقوقــي  ناشــط 

ــج  ــز الخلي ــس ملرك ــو مؤس عض

ورئيــس  اإلنســان  لحقــوق 

لحقــوق  البحريــن  مركــز 

اإلنســان. 

يف أبريل 2011 وأثناء ثورات 

الربيع العريب اعتقلت 

السلطات البحرينية الناشط 

ابو الخير ) من المعتقل ( بعد مرور ثالثة اشهر 

الخـــــواجــة اثناء محاكمتـــه
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الخواجة، وتعرض لجملة من االنتهاكات حينها، حيث عومل بطريقة قاسية، وتعرض 

لالعتداء الجسدي، ويف مايو من نفس العام عرض الخواجة رفقة عرشين ناشطاً آخر 

أمام محكمة عسكرية بتهمة )تنظيم وإدارة منظمة إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكم 

بالقوة، والتنسيق مع منظامت إرهابية تعمل لصالح  بلد اجنبي اضافة إىل تهمة جمع 

األموال لصالح جامعة إرهابية(. ويف يونيو 2011 صدرت أحكام قضائية بحق الخواجة 

حيث حكم عليه بالسجن املؤبد.

عــرت العديــد مــن املنظــامت الحقوقيــة البحرينيــة والخليجيــة والدوليــة عــن إدانتهــا 

لالنتهــاكات املمنهجــة التــي تطــال املدافــع عــن حقــوق اإلنســان عبــد الهــادي الخواجــة. 

ويف 2011 طالبــت مملكــة الدمنــارك مــن البحريــن تســليمها الخواجــة الــذي يحمــل 

الجنســية الدمنركيــة، وقالــت إن حالتــه حرجــة وهــو مــا رفضتــه البحريــن. 

يف أبريــل 2012 أصــدرت محكمــة التمييــز البحرينيــة قــراراً بإعــادة محاكمــة 21 ناشــطاً 

ــة  ــة صوري ــد محاكم ــة، وبع ــم الخواج ــن بينه ــدين م ــاء امل ــام القض ــاً أم ــاً معارض بحريني

اســتمرت ملــدة أربعــة أشــهر، عقــدت خاللهــا ســت عــرشة جلســة، امتنــع بعــض النشــطاء 

عــن حضورهــا لعــدم اقتناعهــم بجديــة ومصداقيــة املحاكمــة، أصــدرت محكمة االســتئناف 

ــادي  ــد اله ــق عب ــادرة بح ــة الص ــد العقوب ــي بتأيي ــامً يق ــبتمر 2012، حك ــا يف س العلي

الخواجــة مــن محكمــة الســالمة الوطنيــة. ويف حكــم نهــايئ وغــر القابــل للطعــن، أيــدت 

محكمــة التمييــز البحرينيــة يف ينايــر 2013، األحــكام الصــادرة مــن املحاكــم العســكرية 

بالســجن املؤبــد بحــق الحقوقــي عبــد الهــادي الخواجــة)7(. 

وبالرغــم مــن التضامــن الكبــر الــذي تلقــاه الخواجــة والشــجب واإلدانــة الواســعة 

لالنتهــاكات التــي تطالــه، مــا يــزال املدافــع عــن حقــوق االنســان عبــد الهــادي الخواجــة 

ــن. ــو( بالبحري ــجن )ج ــالً يف س نزي
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مصادر الفصل األول
1- الدليــل الجديــد لحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الباحثــان أنريــي أيغــوروم، 

مــاري كارك- النــارش بروتكشــن انرتناشــنال- الطبعــة الثالثــة 2009 ص12

  2- دليــل املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان مبــر- صــادر عــن مؤسســة نظــرة للدراســات 

ــدار األول 2012 ص10 ــوية- اإلص النس

  3- الخطــوط التوجيهيــة  لالتحــاد األورويب- وثيقــة املجلــس الســيايس واألمنــي. مجلــس 

االتحــاد األورويب بروكســل يونيــو 2009م /الشــبكة العنكبوتيــة.

4- مجموعــة باحثــني، دليــل املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف مــر- صــادر عــن مؤسســة 

نظــرة للدراســات النســوية- اإلصــدار األول 2012 ص10

5-  دليل املدافعات عن حقوق اإلنسان يف مر – مؤسسة نظرة مرجع سابق ص 10

6-  قناة فرنسا 24 موقع القناة عى اليوتيوب

7- الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
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كيف  تعي ثقافة البيئة التي تعمل فيها ؟	 

خطوات أمنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان 	 

 أمن مكتب املدافعني عن حقوق اإلنسان	 

أمن املدافع أثناء العمل امليداني 	 

إرشادات خاصة باملدافعات	 

أمن املدافع عن حقوق اإلنسان

الفصـــل الثاني

فــي هــذا الفصــل مــن الدليــل حرصنــا علــى تنبيــه أو لفــت نظــر المدافعيــن إلــى 
ــة ذلــك فــي  ــون فيهــا نظــرًا ألهمي ــة التــي يعمل ــة التفاعــل اإليجابــي مــع البيئ أهمي
تحقيــق االهــداف التــي يعمــل المدافعــون مــن أجلهــا وتعزيــز آليــات حمايتهــم. كمــا 
يقــدم هــذا الفصــل بعــض النصائــح واإلرشــادات التــي تفيــد المدافعيــن فــي التعامــل 
مــع وســطهم االجتماعــي وأثنــاء العمــل الميدانــي، إضافــة إلــى بعــض النصائــح 
الخاصــة بأمــن المدافعيــن مكتبيــًا وميدانيــًا كمــا أورد هــذا الفصــل إجــراءات حمائيــة 

خاصــة بالمدافعــات. 
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كيف تعي ثقافة البيئة التي تعمل فيها؟ 
يتعــرض املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان - بحكــم املهــام التــي يتصــدون لهــا - النتهــاكات 

جســيمة وممنهجــة ســواء مــن قبــل الســلطات األمنيــة وقــوى النفــوذ أو قــوى املعارضــة 

املســلحة، لــذا يكــون املدافعــون يف مقدمــة الفئــات التــي تحتــاج إىل الحاميــة. 

أورد هــذا الدليــل آليــات وأســاليب ووســائل مختلفــة تســاهم يف حاميــة املدافعــني، كــام 

تطــرق إىل أدوار ومســؤوليات عديــد جهــات ) وطنيــة – إقليميــة – دوليــة ( رســمية وغــر 

ــة املدافعــني، وتبقــى طــرق وأشــكال الدعــم واملســاندة واملنــارصة  رســمية معنيــة بحامي

ــا والعمــل  ــه له ــات التــي يتوجــب عــى املدافعــني التنب املجتمعيــة أحــد أهــم هــذه اآللي

عليهــا. 

ان تحســني حالــة حقــوق اإلنســان يف أي مجتمــع عمليــة ليســت بالســهلة، وليــس بإمــكان 

مجموعــة أفــراد أو منظــامت تحقيــق ذلــك لوحدهــم، إنهــا عمــل تشــاريك وتكامــي 

يتطلــب انخــراط أكــر عــدد ممكــن مــن املؤسســات )الرســمية وغــر الرســمية( والحركات 

واألفــراد. لــذا عــى املدافــع/ة أالّ يســمح بعزلــة اجتامعيــاً وأن يكــون عــى تواصــل جيــد 

ومســتمر مــع وســطه االجتامعــي واألطــراف الفاعلــة. 

وهنــا نضــع بعــض النصائــح/ املحاذيــر التــي مــن شــأن األخــذ بهــا تقليــص املخاطــر 

والتهديــدات التــي قــد يتعــرض لهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان وتحســني بيئــة عملهم 

وأدوات حاميتهــم.)1( 
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- إذا كنت تعمل في منظمة دولية ابحث 
وتحرّ عن العادات والقيم والتقاليد 

والتشريعات في المجتمع الذي ستعمل 
فيه، وإذا كنت من نفس، البلد راع التنوع 

الثقافي واالجتماعي، وتحرّ عن عادات 
وقيم المجتمعات المحلية التي تعمل 

فيها.
- انخرط أكثر في وسطك االجتماعي، 

فالعمل الحقوقي واإلنساني ليس نشاطًا  
ترفيًا أو نخبويًا وتعلم من المجتمع الذي 

تعمل فيه وقدم ما تستطيع تقديمه.
- كمدافع ومدافعة راع في مظهرك 

وملبسك بيئة وثقافة المجتمع الذي تعمل 
فيه.

- ادعم وشجع السياسات والمبادرات 
واإلجراءات التي تحسن من حالة حقوق 

اإلنسان أيًا كان مصدرها.
- اشرك الفاعلين االجتماعيين والضحايا 

في التخطيط لألنشطة والتنفيذ والمراقبة 
والتقييم

- شجع وادعم وطور أي مبادرات اجتماعية 
تتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان

- ال تتصرف أو تقم بأي سلوك يتجاوز 
القيم والمبادئ األساسية لحقوق 

اإلنسان
- ال تمارس سلوكًا يتصادم مع العادات 
والتقاليد الثقافية التي تميز بيئة عملك 

وضع في حسبانك  ان كل تصرفاتك 
مراقبة من محيطك 

- في بيئة محافظة تجنب النقاشات 
الحساسة في مسائل الدين او السياسة 

او الجنس 
- في مجتمع فقير تجنب الظهور 

بمالبس ثمينة او مقتنيات باهضة 
الثمن، وعلى المدافعة ان تتجنب ارتداء 

المجوهرات الثمينة. وفي نفس الوقت ال 
يجب المبالغة في الظهور بمظهر يتمثل 

تمامًا قيم المجتمع.

افعــــــل               ال تفعــــــل
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خطوات امنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان 

يتطلب إعداد اسرتاتيجيات أمنية )للمنظامت أو املدافعني( تحليالً واضحاً للبيئة السياسية 

وتقييامً للمخاطر والتهديدات القامئة واملحتملة، إضافة إىل تقييم نقاط القوة ونقاط 

الضعف وأدوار وتأثر مختلف األطراف ذات الصلة.

يتمثل الهدف من أي اسرتاتيجية أمنية يف تقليص املخاطر والتهديدات، ولذا عى املنظامت/

املدافعني مراجعة وتقييم الخطة األمنية بشكل دوري ودائم والتمسك باتباع الخطة، كام 

ينبغى أن يكون هناك تعاون بني 

املنظامت واملدافعني لتطوير آليات 

الحامية. 

وعى املدافع أن يتبع خطوات آمنة يلجأ 

إليها للحامية، وعليه يف حال تغرت 

االسرتاتيجيات األمنية بشكل مفاجئ 

أثناء تواجده يف منطقة ما أن يقوم 

ببعض اإلجراءات االحرتازية التي من شأنها املساعدة يف حاميته وحامية معلوماته ومصادره، 

ونضع هنا اتجاهات عامة منها: 

تعليق بعض األنشطة أثناء التعرض للتهديد. • 

االنتقال إىل مكان آمن يف حال كان هناك تهديد عى حياته أو حياة أحد أفراد أرسته. • 

يتجنب نقاط ضعف مهددة، قد تعرضه لالستسالم وتسليم نفسه، ويجب أن يقوم بإخفاء • 

عائلته أو نقلها إىل مكان آمن تجنباً للضغط عليه عرها.

إخفاء أشيائه الثمينة من ممتلكات وثائقية أو خاصة يف حالة شعوره بخطر ما.• 

تجنب استخدام أجهزة ألكرتونية تسهل تحديد مكانه. • 

راقب مستوى حدود الحامية األمنية يف االسرتاتيجيات الجديدة ومدى مرونتها.• 

إعادة بناء اسرتاتيجية مالمئة بعد تجاوز الخطر مستجيباً للتحديات الجديدة.• 

راِع .. انتبه .. احذر
استهدافك ليس في وقت عملك فقط، خذ حذرك 
في اوقات االجازات وخارج الدوام الن ذلك يؤثر 

على أمنك وامن منظمتك  
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 أمن مكتب املدافعني عن حقوق اإلنسان
يتطلب من املسؤولني القامئني عى أعامل املنظامت العاملة يف مجال حقوق 

اإلنسان االعتناء باختيار املبنى الذي يزاولون فيه أنشطتهم، وأن يراعوا 
جملة من القواعد الحامئية، الخاصة بامن املساكن واملكاتب، وهنا قامئة من 

املعاير تأخذ بها مؤسسة كر يف مساكن ومقرات منظامتها.)2(.

التحقق من مالك المبنى وسمعته ومدى تأثير 
الجهات األمنية والجماعات العنفية  عليه.

هل باإلمكان أن يتعاون مع أي تعديالت في 
المبنى ألغراض أمنية.

الجيران المحيطون بالمبنى ومدى إمكانية أن 
يتعاونوا مع المكتب

لتقديم مساعدات لوجستية وخدمات تنمية 
مختلفة

أن يكون المكتب في موقع يسهل وصول 
الموظفين والزائرين إليه.

تيسير مهمة الموظفين والزائرين

إجراء تقييم دوري للمكان  مع مراعاة انتقال 
عناصر غير مرغوب فيها لجوار المكتب.

إلتخاذ تدابير أمنية وحمائية.

مدى توفر خدمات الماء والكهرباء والتلفون 
واألنترنت.

إلنجاز المهام المناطة بالمؤسسة

األخذ بعين االعتبار االستخدام السابق للمبنى، 
فيما كان يستخدم من قبل أن يتخذ كمقر 

لمنظمتك.

إلعتبارات تتعلق بوجود أجهزة تصنت وغيره

حتى ال تؤدي إلى اضرار بيئية وصحية على المخاطر البيئية المحيطة بالمبنى
العاملين

مراعاة هيئة وشكل المبنى وممكنات وضع 
األجهزة األمنية ومنع تسلل أحد للمبنى.

حماية المكتب )المؤسسة( من االقتحام ووضع 
أجهزة رقابية.

وجود تقسيم للمبنى مثل بهو للسيارات, ومكان 

مستقل للزائرين, ومكان للشهود آمن.

حماية وثائق المكتب والشهود واألجهزة وإعاقة 
أي محاولة للكشف عن بعض المعلومات, أو 

محاولة تعطيل أجهزة, أو سرقة المكتب.

اإلجــراء               لمـــاذا ؟
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مفاتيح المكتب يجب أن تكون في مكان آمن، وإذا 
كانت برمز سري يجب تغيير الرمز بشكل دوري، 

وإذا كانت مفاتيح عادية من المهم أن تكون من 
النوع الذي ال يسهل استنساخه إال بترخيص, 

ويجب أن ال تكون المفاتيح مصنفة بأسماء 
المكاتب

لما تشكل من إعاقة وردع ألي تسلل للمكتب.

إنارة حديقة المكتب والبهو ومحيط المبنى 
مهمة لما تشكله من ردع ألي متسلل للمكتب.

جانب وقائي, وجعل االختفاء او االختباء فيه 
صعوبة

مهم معرفة شخصية الزائر للمكتب والتعرف على 
هويته, ومن يريد, وهل لديه موعد سابق, وفي 

حال تغيب من تواعد معه يطلب من الزائر العودة

إبداء االهتمام بالزوار من ناحية, وجعل الزيارات 

للمكتب مرتبطة بعمل ما

اإلحتراز من وقوع حادث لم يكن في الحسبانالتحقق من أي طرد يصل إلى المكتب

توفير طفايات الحرائق والمصابيح اليدوية مع 
البطاريات االحتياطية وأجهزة االنذار

سالمة المكتب ووقايته من حدوث حريق

توفير قائمة بتلفونات الطوارئ وإطفاء الحرائق 
وأقسام الشرطة

لدرء كارثة قد تقع على المكتب

جعل أمن المكتب تحت مسؤولية أحد الموظفين 
على أن يكون فريق الموظفين مدربًا على 

هذه اإلجراءات, والمتمثلة في استخدام إطفاء 
الحرائق -االتصاالت –مهارات  االسعافات األولية 

وكاميرات المراقبة –استخدام وسائل اإلنارة 
األمنة كالطاقة الشمسية  وغيرها.

لالطمئنان على إجراءات السالمة.

اهمية توفر الئحة إرشادات أمنية، ومن المهم 
تحديث هذه اإلرشادات وفق المتغيرات من فترة 

ألخرى.
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امن املدافع أثناء العمل امليداني
 

علــى املدافــع عــن حقــوق اإلنســان قبــل مزاولــة أي نشــاط ميدانــي )كأعمــال الرصــد ملظاهــرة، 

اعتصــام، إضــراب، نــزاع مســلح، أو أي احتجــاج( التنبــه ملــا يلــي: 

قبل التحرك امليداني )3(
احرص أالّ تتحرك مبفردك وكن ضمن جامعة.

أبلغ املنظمة التي تعمل فيها أنك ذاهب ملهمة.• 

اتصــال •  وســائل  لديــك  تكــون  أن  إحــرص 

ــلبت  ــا أو ُس ــة يف حــال فقــدت إحداه احتياطي

ــْك. من

هاتفــك يجــب أن يكــون مشــحوناً بشــكل كاٍف • 

وإذا كان املــكان بعيــداً فليكــن لديــك خــازن 

ــي احتياط

إحــرص أن تحفــظ أكــر مــن رقــم هاتــف • 

لزمالئــك يف املنظمــة أو ملحــاٍم لتتصــل بــه 

وأنــت يف حالــة مالحقــة.

 تجنب إعطاء معلومات بالحقائق عن املكان املتجه اليه.• 

أثناء التحرك امليداني:

خــذ وقتــاً يف الســالم و ألتحيــة، وخــض حــواراً أو حديثــاً عابــراً  وتلقائيــاً قبــل الدخــول • 

ــث العمل.  يف حدي

ــا، فقــد •  ــي تعمــل فيه ــة الت ــة للنســاء والرجــال يف البيئ ــه لقواعــد الســالم والتحي تنب

ــالً.  تكــون املصافحــة غــر مناســبة للنســاء مث

راع خصوصية الضحايا والشهود الذين تقابلهم وتأخذ معلومات منهم.• 

ال تســجل وال تلتقــط صــوراً إال بعــد أخــذ اإلذن ممــن تســجل أحاديثهــم، أو تقــوم • 

بالتقــاط صورهــم.

كن مستعداً ألي مداهمة من األجهزة األمنية أو جامعة عنيفة. • 

كن مستعداً مبكان آمن تختبئ فيه. • 

ال تحمل اوراقاً وملفات مهمة يف ذاكرة جهازك  الالبتوب أو التلفون أو الحقيبة.• 

احــرص عــى أن تكــون أســامء املصــادر وشــهادات الشــهود واملعلومــات املجمعــة يف مــكان • 

آمــن.

يف حال حدوث اشتباكات وشعرت انك مالحق التعد ملكان العمل أو منزلك.• 
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احــــذر
يعــرض •  او  يعرضــك  قــد  ســلوك  أي 

للخطــر اآلخريــن 
مــن •  الضيافــات  أو  الهدايــا  تقبــل  أن 

الذيــن تســاعدهم أثنــاء مهمتــك، وكــذا مــن 
الســلطات.

تـجــنـب
 أي انشــطة تؤثــر علــى رســالتك وتؤثــر • 

علــي مصداقيتــك ومهنيتــك. 
أن تســلم مــا قــد قمــت بتوثيقــه لمــن • 

ال تثــق فيــه .
كل عمــل يؤثــر علــى تحقيــق رســالتك • 

وحياديــة نشــاطك وانــت تعمــل فــي مجــال 
ــدي ــي أو رص إغاث
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أمــــن املدافـعـــات  
تواجــه النســاء عنفــاً مركبــاً كونهــن إناثــاً يف مجتمــع ذكــوري مــن جهــة، وكمدافعــات 

عــن حقــوق اإلنســان مــن جهــة أخــرى؛ وحســب إفــادة املقــررة الخاصــة املعنيــة بحاميــة 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف تقريرهــا الثــاين املقــدم لألمــم املتحــدة؛ فاملدافعــة 

تتعــرض النتهــاكات ال يتعــرض لهــا الرجــل يف مجــال حقــوق اإلنســان، كالتمييــز 

ــداء الجنــي. والتحــرش واالعت

ــوروث  ــاً للم ــر تحدي ــان يعت ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــدان الدف ــاء يف مي ــد النس إن تواج

ولترشيعــات  االجتامعــي 

كــام  ألتقليديــة،  الدولــة 

يصطــدم نشــاطها مع املؤسســة 

التأويــل  ذات  الدينيــة 

الدينــي  للنــص  املتعســف 

العــر  مــع  املتوائــم  غــر 

واملواطنــة  والدميقراطيــة، 

والحداثــة. املتســاوية 

عمل بعثة تقصي حقائق حول العنف ضد المرأة للدول الواقع عليها انتهاكات • 
ضد المرأة.

تقديم تقارير مواضيعية بشكل سنوي • 
 تستقبل المقررة الخاصة الشكاوى الفردية عبر هذا العنوان• 

Urgent-action@ohchr.org 

في مارس  1994 تم انشأ والية مقررة 
خاصة معنية بالعنف ضد المرأة، مهامها:   

تتلقى المعلومات حول العنف ضد المرأة   • 
إرسال نداءات عاجلة، ومناشدات للدول بشان • 

حاالت العنف ضد المرأة التي تصل اليها عن طريق 
الشكاوى الفردية.
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إن التهديد واالعتقال واملضايقات واإلساءة بالنسبة للمدافعات يف ظل بيئة 

اجتامعية محافظة أمر ترتتب عليه سهولة النيل من املدافعة وإثنائها عن 

النشاط، ويحد من فاعلية املدافعات عن حقوق اإلنسان.

ضعف آليات الحامية يف املنطقه العربية وخصوصاً دول اليمن والخليج العريب 

يضع املدافعات عن حقوق اإلنسان أمام تحٍد مضاعف. 

إن الترشيعات الوطنية يف اليمن ودول الخليج تضع عدداً من املعوقات القانونية 

أمام املدافعات ملا تتضمنه من نصوص متييزية واضحة تجاه النساء، متتد 

للنيل من حق املرأة يف املساواة ويف السفر ويف اختيار الرشيك, عالوة عى أن 

التحفظات عى اتفاقيات السيداو تعكس هذا التمييز تحت ذريعة الرشيعة 

اإلسالمية والسيادة الوطنية. 

تآزرت وتواشجت عوامل عدة تضع املرأة الحلقة األضعف يف أملجتمع، ناهيك عن 

أن تكون مدافعة عن حقوق اإلنسان يف بلدان سجالتها حافلة باالنتهاكات.

الحاضن االجتامعي يف اليمن ودول الخليج غر مالئم، حيث يحد أو يقيد من 

نشاط املرأة تحت مررات منظومة قيم تقليدية منها، الرشف والعيب االجتامعي.

هناك خصوصية للنساء، فهن من يتعرضن للتحرش واالغتصاب، واالعتداء 

الجني األمر الذي يرتتب عليه الحمل ونقل األمراض املعدية. 

ملـاذا املدافعــــات؟ 
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هناك امرأة تغتصب كل 26 ثانية في جنوب أفريقيا، على حد قول الدكتورة سونيت إيليرز، 
مخترعة الواقي مضاد االغتصاب«. 

وأظهرت دراسة في عام 2009 قام بها مجلس األبحاث الطبية في جنوب أفريقيا صورة 
مخيفة للعنف الجنسي في البالد. اعترف أكثر من ربع الرجال الذين خضعوا للدراسة قيامهم 

باالغتصاب، وبعضهم أكثر من مرة. ويخلص التقرير أنه “ينبغي أن تتركز الوقاية من 
االغتصاب على تغيير القيم االجتماعية حول الذكورة واالستحقاق الجنسي، ومعالجة األسس 

الهيكلية لالغتصاب”.هذه المعدالت المخيفه لالغتصاب قادت الدكتورة سونيت الختراع واقي 
مضاد لالغتصاب وهو عبارة عن شريط يحمل اسنان حاده تغلق على العضو الذكري بمجرد 

اإليالج، والكابوس يكمن في أنه بمجرد إغالقه سيكون من الصعب على المغتصب نزعه 
بنفسه وال يمكن نزعه إال بتدخل طبي وهذا سيجل من عملية القبض عليه سهله، وحسب ما 

ذكرت مخترعة الواقي األنثوي أن محاولة نزعه ستسبب تلفيات كبيره للعضو وسيجعل من 
السهل القبض عليه. 

www.arrai.org/pages.php?option=browse&id=91312

صرخة الدكتورة سونيت  



45

ان
نس

 اإل
وق

حق
ن 

ت ع
فعا

ملدا
 وا

ني
فع

ملدا
ن ا

أم

إجراءات محائية خاصة باملدافعات ملواجهة حماولة االعتداء اجلنسي 
عمليــاً كل موقــف لــه ســياق معــني، ورد 

ــخصية  ــب ش ــع وحس ــب م ــل يتناس فع

ــه  ــش في ــذي تعي ــرف ال ــدي والظ املعت

ــار تتخــذه  املدافعــة، مبعنــى أن كل خي

متناســبا وخطــورة  يكــون  أن  يجــب 

ــدث.  الح

املدافعــة  مواجهــة  فعنــد  ولذلــك 

مخــاوف االعتــداء املبــارش، عليهــا أن 

تتــوازن نفســياً وأن تلجــأ إىل خيــارات 

املقاومــة املتاحــة أمامهــا، ونظراً التســاع 

ظاهــرة االغتصــاب، و ضعــف فعاليــة األنظمــة القانونيــة واألمنيــة )الســلطات( يف حاميــة 

النســاء مــن االعتــداء الجنــي، تــم ابتــداع عــدد مــن األشــكال الوقائيــة التــي تضــع حــداً 

ــدي.)4(  ــد املعت ــارشاً ض ــاً مب وعائق

املقاومة السلبية )الالعنفية( 
املقاومــة الســلبية )ألالعنفيــة( ويقصــد بهــا أســاليب، تريــرات، حججــاً تحــول دون تعرض 

ــا  ــارة إىل إصابته ــالً )اإلش ــك مث ــن ذل ــة وم ــر املتوقع ــاالت غ ــداء يف الح ــة لالعت املدافع

ــد مــن الوقــت  ــة كســب املزي ــة املعتــدي، ومحاول ــاف رغب ــة(، بغــرض إضع بأمــراض معدي

للجــوء إىل وســائل أكــر فاعليــة لصــد املعتــدي.

املقاومة املادية )اإلعاقة املباشرة للمعتدي( 
ويقصــد بهــا لجــوء املدافعــة إىل أســاليب حامئيــة )مؤقتــة( عــادة مــا تكــون يف متنــاول 

اليــد ويرتتــب عليهــا أحيانــاً تحــايش االعتــداء ومــن ذلــك: 

استخدام جهاز صعق كهربايئ صغر يتم االحتفاظ به يف حقيبتك• 

مواجهة املعتدي بركله يف الخصيتني. • 

استخدام  دبوس  أو قلم  أو أي آلة حادة يف األماكن الحساسة  • 

ــص •  ــفل القف ــوع كأس ــن بالضل ــر وليك ــل أو يشء آخ ــاب ثقي ــك بكت ــدي عن ــع املعت دف

ــدري  الص

ال تنفــردي 
بمن يمثل ريبة أو شكا لك. • 

واحرصي علــى أن 
تكوني في مالبس ال يساء • 

فهمك من خاللها.
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رش عينيــه بــيء مــؤٍذ كــرذاذ الفلفــل والعطــور أو أي مــادة حارقــة تعوقــه مــن • 

الوصــول إليــك 

اســتخدام بعــض مهــارات الدفــاع عــن النفــس املتعلقــة بالكاراتيــه والجيتــوا  وغرهــا • 

مــن املهــارات.

إجــراءات وقائــيــة 
ــن  ــب تعرضه ــات، لتجن ــا املدافع ــذ به ــة تأخ ــراءات وقائي ــة إج ــبق مث ــا س ــب م إىل جان

ــة  ــارت توصي ــد أش ــي، وق ــياقهن االجتامع ــاً لس ــه وفق ــن تبعات ــف م ــداء أو التخفي لإلعت

ــداء  ــى االعت ــة ع ــار املرتتب ــف اآلث ــة لتخفي ــائل احتياطي ــة لوس ــة العاملي ــة الصح منظم

الجنــي وميكــن الرجــوع إىل موقــع منظمــة الصحــة العامليــة للمزيــد مــن التفاصيــل يف 

)/http://www.who.int/ar(  : هــذا األمــر عــى املوقــع
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مراجع ومصادر الفصل الثاني 

تم االقتباس من دليل كر، األمن والسالمة الشخصية- مع ترف وتدخل وإضافة من . 1

قبل الباحث .

تم االستئناس  بهذه  إإلجراءات  بدليل حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان تأليف . 2

اريكو ايكورين، جهة النرش الخط االمامي  2005  ص60،  مع ترف وإضافات من الباحث.

متت االستفادة من دليل املدافعات عن  حقوق اإلنسان، صادر عن مؤسسة نظرة . 3

اإلصدار األول 2012 ص37،  مجموعة باحثني مع ترف وإضافات من قبل الباحث.

آيات فاروق، املهارات العلمية لتحمي نفسك من التحرش، )On Islam( اون اسالم، مع . 4

ترف وإضافات من الباحث.
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محاية جهاز الكمبيوتر من االخرتاق والقرصنة

تعريف االخرتاق	 

دوافع االخرتاق	 

آلية االخرتاق	 

أساسيات احلماية 	 

وسائل احلماية االليكرتونية 	 

اجراءات احلماية االليكرتونية 

ما هو احلساب االليكرتوني 	   أ. 

إجراءات محاية عامة 	   ب. 

إجراءات محاية احلسابات االليكرتونية 	   ج. 

محاية الربيد االليكرتوني اخلاص بك	 

محاية حساب الفيسبوك من االخرتاق 	 

محاية حساب تويرت من االخرتاق 	 

نصائح أمان عامة  للمدافعني عن حقوق اإلنسان 

ً
أمـــــن املـدافعــني اليكرتونـيــــا

الفصـــل الثالث
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1.محاية جهاز الكمبيوتر من االخرتاق والقرصنة

تعريف االخرتاق 	 
االخرتاق هو القدرة عى الوصول لهدف )جهاز/ حساب( معني، بطريقة غر مرشوعة، 

عن طريق ثغرات يف نظام الحامية الخاص بالهدف. ويعتر االخرتاق جرمية، كون 

القائم بها يستخدم قدراته للولوج إىل أجهزة أشخاص آخرين عنوة، دون علم منهم، 

وضداً عى رغبتهم، إضافة إىل األرضار التي يحدثها بأجهزتهم الشخصية وملا يرتكه من 

آثار نفسية جراء استيالئه 

وتصفحه لبيانات وملفات تخص 

أصحاب هذه األجهزة وحدهم.  

دوافع االخرتاق	 
تتعــدد دوافــع االخــرتاق بتعــدد 

والغــرض  عليــه،  القادريــن 

باالخــرتاق  يقومــون  الــذي 

هنــاك  فمثــالً  أجلــه،  مــن 

والعســكري  الســيايس  الدافــع 

والغــرض منــه الحصــول عــى 

معلومــات سياســية وعســكرية 

واقتصاديــة..  واســتخباراتية 

إلــخ، ودافــع املنافســة الصناعيــة 

بــني  وخاصــة  والتجاريــة 

الكــرى  العامليــة  الــرشكات 

)الــرشكات العابــرة للقــارات(، حيــث تلجــأ بعــض هــذه الــرشكات إىل رضب منافســيها عــر 

محاولــة اخــرتاق أنظمتهــا بهــدف رسقــة معلومــات عــن املنتــج وتقنيــات االنتــاج. وهنــاك 

دوافــع شــخصية لألفــراد مثــل املتعــة واســتعراض القــدرات، مســاندة قضيــة مــا أو الدفــاع 

ماديــاً. واالســتفادة  املــادي  الكســب  الخصــوم،  مــن  والنيــل  االنتقــام  عنهــا، 

ومــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه هنــا هــو اخرتاقــات مــن نــوع آخــر، كاالخرتاقــات التــي 

تقــوم بهــا أجهــزة أمنيــة أو جهــات نافــذة ضــد الناشــطني املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، 

ــام  ــف أم ــي تق ــة الت ــة والحقوقي ــامت االجتامعي ــة واملنظ ــية املعارض ــزاب السياس واألح

ــزة  ــص األجه ــوظ يف تلص ــاع ملح ــراً ارتف ــجل مؤخ ــث ُس ــان؛ حي ــوق اإلنس ــاكات حق انته

ــح لتوصيــف الشــخص المتمكــن مــن امتــالك  مصطل
ــارات فــي مجــال الحاســوب وأمــن المعلوماتيــة،  مه
والمواقــع  الحســابات  اختــراق  علــى  ويعمــل 
األليكترونيــة. وأطلقــت كلمــة هاكــر أساســًا علــى 
مجموعــة مــن المبرمجيــن األذكيــاء، الذيــن كانــوا 
يتحــدون األنظمــة المختلفــة ويحاولــون اقتحامهــا، 
ارتــكاب  وليــس بالضــرورة أن تكــون فــي نيتهــم 
جريمــة أو حتــى جنحــة، ولكــن نجاحهــم فــي االختــراق 
ــون  ــم، إال أن القان ــم ومهارته ــًا لقدراته ــر نجاح يعتب
اعتبرهــم دخــالء تمكنــوا مــن دخــول مــكان افتراضــي 
عمليــة  بهــذا  والقيــام  فيــه.  يكونــوا  أن  يجــب  ال 
اختياريــة يمتحــن فيهــا المبرمــج قدراتــه، دون أن 
يعــرف باســمه الحقيقــي أو أن يعلــن عــن نفســه. 
ــة  ــة تخريبي ولكــن بعضهــم اســتغلها بصــورة إجرامي
لمســح المعلومــات أو التجســس عليهــا، والبعــض 
اآلخــر اســتغلها تجاريــا ألغــراض التجســس، والبعــض 

لســرقة األمــوال. 

المخترق )هكر 
Hacker( أو قرصان
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ــؤرشات  ــاك م ــان. وهن ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــطني/ املدافع ــالت الناش ــى مراس ــة ع األمني

وإعالميــني  وسياســيني  لناشــطني  االليكرتونيــة  الحســابات  إخضــاع  تبــني  كثــرة 

ــة. ــص والقرص ــني للتلص ونقابي

 2015 لعــام  الســنوي  تقريرهــا  يف   »FRONT LINE DEFENDERS« منظمــة  أشــارت 

)املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان يف امليــزان( إىل أن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

يواجهــون االعتــداءات الرقميــة، بدرجــات متفاوتــة مــن التطــور والتعقيــد، ويف كل مــكان 

ــاً. ويشــمل االســتهداف الرقمــي للمدافعــني اعــرتاض رســائل الريــد األلكــرتوين  تقريب

واملكاملــات الهاتفيــة وأشــكاالً أخــرى مــن االتصــاالت؛ وقرصنــة املواقــع االليكرتونيــة 

واملدونــات أو حســابات مســتخدمي الشــبكات االجتامعيــة؛ وتركيــب الرمجيــات الخبيثــة 

وبرامج التجسس؛ وحجب املواقع االليكرتونية.

ــة،  ــداءات الرقمي ــات واالعت ــن االخرتاق ــذراً م ــر ح ــون أك ــع أن يك ــى املداف ــامالً ع وإج

حيــث أنــه يكــون هدفــاً للســلطات، ولجهــات نافــذة نتيجــة لطبيعــة عملــه واملعلومــات 

ــة  ــة حامي ــة كثــرة وكيفي ــور اليكرتوني ــة أم ــه معرف ــب من ــه، وهــذا يتطل ــي بحوزت الت

ــه تباعــاً. ــا ســنتحدث عن حســاباته، وهــذا م

آلية االخرتاق	 
لحاميــة أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة أو املكتبيــة، والحفــاظ عــى رسيــة املعلومــات 

ــث ال  ــرتاق، حي ــة االخ ــى آلي ــرف ع ــتخدم أن يتع ــى املس ــني، ع ــن املخرتق ــا م وحاميته
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ــا  ــادة م ــيط ع ــذا الوس ــك، وه ــن ذل ــه م ــيط ميكن ــدون وس ــازه ب ــرتق جه ــن أن يخ ميك

يكــون ملفــاً أو برنامجــاً قــام املســتخدم بتحميلــه يف جهــازه، ســواًء بعلمــه أو دون علمــه، 

فالتحميــل بعلــم املســتخدم يكــون يف حــال إذا قــام بتحميــل برامــج وملفــات مــن مواقــع 

غــر موثوقــة أو مــن مواقــع مشــبوهة، أو التحميــل بــدون علــم املســتخدم عــر الريــد 

االليكــرتوين، لــذا يتوجــب عــى املســتخدم  أالّ يســتقبل امللفــات أو الرامــج أو الصــور إال 

ــا  ــه الحــرص عــى عــدم فتحه ــام باســتقبالها فعلي ــم، ويف حــال ق مــن أشــخاص يثــق به

إال بعــد قطــع االتصــال باألنرتنــت عــن جهــازه، وبعــد فتحهــا جميعــاً عليــه البحــث عــن 

ــازه.  ــح التجســس املثبــت يف جه ــج مكاف الرتوجــان بواســطة برنام

أساسيات احلماية 	 
ال يمكن القول بإمكانية حماية جهازك من االختراق 100%، فنظرًا 

للتطور الهائل الذي يشهده عالم األنترنت وتصميم البرامج، أصبحت 
البرامج الوسيطة »التروجانز« كثيرة جدًا ومتنوعة؛ بمعنى أن الحماية 
الجيدة اليوم قد ال تكون نافعة في المستقبل, وينبغي مواكبة التطور 

في هذا المجال. 

• تحــاش  دامئــا اســتخدام معلوماتــك الشــخصية جــداً بشــكل دائــم، وال تقــم 	
بكتابتهــا إال يف املواقــع اآلمنــة جــداً. 

• استخدم عى الدوام أحدث إصدارات برامج الحامية من الفروسات. 	
• استخدم أحدث برامج الحامية من االخرتاق. 	
• ــى 	 ــوي ع ــة وال تحت ــك محدث ــاص ب ــح الخ ــدارات املتصف ــن أن إص ــد م تأك

ــة.  ــرات أمني ثغ

• تجنــب قــدر اإلمــكان اســتخدام برامــج املحادثــة مثــل ICQ ملــا تحتويــه  مــن 	
ثغــرات أمنيــة. 

• ــإذا كان 	 ــرتوين، ف ــد االليك ــق الري ــن طري ــك ع ــى تأتي ــات الت ــذر امللف اح
 امللــف املرســل إليــك مــن شــخص ال تثــق بــه ومــن نــوع  dll أو exe  فــال تســتقبله أبــداً. 

• يفضــل أن يكــون رقمــك الــري مكونــا مــن حــروف وأرقــام، ويكــون 	
للحالــة.  وفقــاً  وآخــر   حــني  بــني  تغيــره  يفضــل  كــام  خانــات،   8 مــن   أكــر 
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وهكــذا فــإن أفضــل طــرق الحاميــة مــن االحــرتاق تتمثــل يف مســتخدم جهــاز 

الكمبيوتــر نفســه، وإملامــه بآليــات االخــرتاق وطــرق الحاميــة. أمــا يف حالــة الشــبكات 

الداخليــة، وهــي شــبكة تربــط بــني عــدد مــن أجهــزة الكمبيوتــر، فمــن املهــم وضــع 

جهــاز واحــد مــن مجموعــة األجهــزة ليكــون مديــر الشــبكة )Admin(، مــام يتيــح ملدير 

الشــبكة التحكــم بجميــع أجهــزة الشــبكة مــن جهــاز واحــد، ومينــع تكــرار الخطــوات 

عــى كل جهــاز عــى حــده. كــام تحتــاج الشــبكة إلجــراءات حاميــة إضافيــة، حيــث أن 

متطلبــات حاميــة شــبكة أجهــزة كمبيوتــر أكــر تعقيــداً مــن حاميــة جهــاز كمبيوتــر 

واحــد، وذلــك لتعــدد املســتخدمني والحتــواء الشــبكة عــى ثغــرات أمنيــة أكــر متكــن 

املخــرتق مــن الولــوج اليهــا. 

وسائل احلماية االليكرتونية 	 
بعــد التعريــف باالخــرتاق ودوافعــه وآلياتــه، ومــا يتوجــب عــى املســتخدم الحــذر منــه 

و االنتبــاه لــه، يبقــى أن نســتعرض وســائل الحاميــة االليكرتونيــة، وهــي كالتــايل: 

  :
ً
اوال

تثبيــت برنامــج مكافــح فروســات )Antivirus software(، وبرنامــج مضــاد تجســس 

)Antispy software( وتفعيــل جــدار الحاميــة )الجــدار النــاري( الخــاص بنظــام تشــغيل 

جهــاز الكمبيوتــر أو الخــاص برامــج املكافحــة، وميكــن للمســتخدم أن يثبــت برنامجــاً 

واحــداً يقــوم بعمــل برنامجــني بنفــس الوقــت ملكافحــة الفروســات والتجســس 

ــتخدم  ــت املس ــى أن يثب ــتقلة، ويراع ــج مس ــة برام ــت ثالث ــاري، أو أن يثب ــدار الن والج

برنامجــني لنفــس الغــرض يف نفــس الجهــاز، مبعنــى أن ال يثبــت برنامجــني ملكافحــة 

ــاز.   ــالً يف نفــس الجه الفروســات مث

 :
ً
ثانيا

ــج خــالل  ــد يتمكــن الرنام ــث ق ــح الفروســات، حي ــج مكاف تحديــثUPDATE  برنام

عمليــة التحديــث مــن اكتشــاف ملفــات الرتوجــان وإبالغــك بوجــوده لحذفــه أو 

ــام.  ــه يف النظ ــل عمل تعطي

 :
ً
ثالثا

التأكــد مــن عــدم وجــود تروجــان بجهــازك، والرتوجــان هــو خــادم يســمح للمخــرتق 

ــك  ــرتق، وذل ــق املخ ــن طري ــازك ع ــه بجه ــم زرع ــازك، ويت ــل ىف جه ــم الكام بالتحك

بإرســاله إليــك عــن طريــق بريــدك االليكــرتوين مثــالً أو عــن طريــق برامــج الدردشــة 
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) 2 ( : اجراءات احلماية االليكرتونية 

غالبــاً مــا يكــون املدافعــون عن حقوق اإلنســان مســتهدفني، وأحد أشــكال االســتهداف يكون 

عــر التجســس عــى حســاباتهم االليكرتونيــة أو اخرتاقهــا، لــذا يتوجــب عــى املدافعــني 

ــة،  ــة حســاباتهم االليكرتوني ــة لحامي عــن حقــوق اإلنســان اتخــاذ كل اإلجــراءات الالزم

ــة الواجــب اتخاذهــا، وســنبدأ  ــة االليكرتوني ــا يــي إجــراءات الحامي وسنســتعرض يف م

بعــرض إجــراءات حاميــة عامــة تنطبــق تقريبــاً عــى كل أنــواع الحســابات االليكرتونيــة، 

وإجــراءات أخــرى تفصيليــة خاصــة بأهــم الحســابات االليكرتونيــة. 

أ- ما هو احلساب االليكرتوني؟  
الحســاب االليكــرتوين تعبــر يشــمل كل الحســابات، املجانيــة واملدفوعــة، التــي ينشــئها 

املســتخدم عــى شــبكة األنرتنــت؛ وألغــراض هــذا الدليــل، سنقســم هــذه الحســابات إىل 

ثالثــة أنــواع رئيســة هــي: 

مواقــع خاصــة، مثــل املوقــع االليكــرتوين )Website( واملدونــة )Blog(، وقنــوات الفيديــو . 1

 .)Picasa, Filker, Instagram ( ومواقــع الصــور )مثــلYoutube مثــل(

2 . )Yahoo( وياهــو )Gmail( مثــل بريــد ُجميــل ،)E-mail( حســابات الريــد االليكــرتوين

وهومتيــل )Hotamail(.. الــخ. 

ــرت )Twitter( و . 3 ــل توي ــع التواصــل االجتامعــي )Network Websites(، مث حســابات مواق

ــخ.  ــاي ســبيس )Myspace(.. إل فيســبوك )Facebook( وم

غالبــاً مــا يلجــأ املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان إىل امتــالك بعــض، أو أغلــب، هــذه 

ــا ضمــن  ــا التــي يتبنونه الحســابات االليكرتونيــة للتعبــر عــن أنفســهم وعــرض القضاي

ــتهداف.  ــة لالس ــون عرض ــد تك ــة ق ــاباتهم االليكرتوني ــإن حس ــذا ف ــع، ول ــال أوس مج

ــازك  ــه ىف جه ــت بزرع ــوم أن ــرن، أو تق ــرص م ــق ق ــن طري ــل ICQ أو ع ــة مث الفوري

عــن طريــق الخطــأ بســبب عبثــك ىف برامــج االخــرتاق• فتقــوم بفــك الرتوجــان يف 

جهــازك، بــدالً مــن أن ترســله إىل الجهــاز املــراد اخرتاقــه، لذلــك ننصحك بعــدم تحميل 

هــذه الرامــج نهائيــاً، ولــي تتأكــد مــا إذا كان بجهــازك تروجــان أم ال، ميكنــك البحــث 

ــرتي  ــة الرجيس ــدوز، وألهمي ــاص بالوين ــرتي( الخ ــجل( Registry رجيس ــف الس ىف مل

ولتفــادي حذفــك امللفــات عــن طريــق الخطــأ، ابحــث عــن الرتوجــان بطريقــة آمنــة، 

ــن  ــج م ــل الرنام ــن تحمي ــل  Cleaner The )ميك ــة مث ــج باحث ــتخدام برام ــك باس وذل

 .)www.moo/soft.com/download.php : الرابــط التــايل
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ب - اإلجراءات العامة حلماية احلساب االليكرتوني 
الحســابات  لحاميــة  مشــرتكة  أمــان  إجــراءات  االليكرتونيــة  املواقــع  غالبيــة  لــدى 

كالتــايل:  وهــي  االليكرتونيــة، 

 	  )Password( كلمة السر
يجــب أن تكــون كلمــة الــر ألٍي مــن حســاباتك عــى األنرتنــت قويــة، ولــي تكــون كلمــة 

الــر قويــة عليــك االنتبــاه إىل اآليت: 

كلمــة الــر القويــة يجــب أن تكــون طويلــة، وتتكــون مــن حــروف وأرقــام وعالمــات • 

ترقيــم، مثــل )RY48+,gr81T2_s6(. ويجــب أن تتســم كلمــة الــر التــي تحددهــا بالســهولة 

يف تذكرهــا بالنســبة لــك، مــع صعوبــة تخمينهــا بواســطة أي شــخص آخــر. 

ال يجــب عليــك أن تقــوم بوضــع كلمــة رس عبــارة عــن اســمك العائــي أو الشــخيص أو • 

اســم إقامتــك أو مدينتــك، وأيضــا يجــب عليــك أالّ تســتخدم تاريــخ امليــالد أو أي تاريــخ 

مهــم لــك, وال تســتخدم أرقــام هاتفــك الجــوال, أو رقــم هاتــف آخــر لديــك،  وال تســتخدم 

أحرفــاً متقاربــة يف الكيبــورد, أو حتــى أرقــام مثــل )123456( أو )102030(. 

ال تســتخدم كلمــة الــر الخاصــة بحســابك يف أي مــكان آخــر عــى األنرتنــت، ويجــب • 

ــن  ــد م ــاً.  وملزي ــر مطلق ــع آخ ــا م ــال ترشكه ــا ف ــذي يعرفه ــد ال ــخص الوحي ــون الش أن تك

األمــان، يجــب أن تكــون كلمــة الــر الخاصــة بحســابك مختلفــة عــن كلــامت الــر التــي 

تســتخدمها لتســجيل الدخــول إىل املواقــع األخــرى، مثــل الريــد االليكــرتوين أو الحســاب 

البنــي.

إجراءات األمان:	 
 ال يجــب االســتهانة بإجــراءات األمــان التــي تقرتحهــا كثــر مــن املواقــع عــى املســتخدم، 

ــن  ــا م ــا له ــك مل ــي، وذل ــل االجتامع ــع التواص ــرتوين ومواق ــد االليك ــع الري ــة مواق خاص

ــذا يف اســتعادته يف  ــة اخــرتاق حســابك، وك ــة محاول ــدة كبــرة يف تبليغــك يف حال فائ

حــال تعرضــه لالخــرتاق، تشــمل إجــراءات األمــان عــادة مــا يــي: 

ــئلة •  ــة األس ــن قامئ ــتخدم م ــام املس ــؤالني يختاره ــن س ــارة ع ــي عب ــان: وه ــئلة األم أس

املتاحــة، ويكتــب اإلجابــة عــن كل ســؤال؛ ففــي حــال نســيان املســتخدم لكلمــة الــر أو 

ــم  ــن ث ــه للحســاب، وم ــات ملكيت ــان إلثب ــه اســتخدام أســئلة األم اخــرتاق حســابه، ميكن

ــتعادته.  اس
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ــر •  ــة ال ــه كلم ــل إلي ــرتوين لرس ــداً اليك ــع بري ــث تض ــل: حي ــرتوين بدي ــد اليك بري

الجديــدة لحســابك يف حــال نســيت كلمــة رس الحســاب أو تــم اخرتاقــه واالســتيالء عليــه.  

رقــم تلفــون املســتخدم:  ويســتخدم نفــس اســتخدام الريــد االليكــرتوين البديــل، إال • 

أنــه إجــراء أقــوى وأكــر أمانــاً. 

جـ -  إجــــراءات محاية احلسابات االليكرتونية 

محاية الربيد االليكرتوني  	 
يتعــرض الكثــرون الخــرتاق حســابتهم الخاصــة يف 

  Gmail مواقــع الريــد االليكــرتوىن املعروفــة ومنهــا

, مــام يســبب لهــم فقــدان الكثــر مــن بياناتهــم 

ــح  ــرش نصائ ــم ع ــي أه ــذه ه ــة، ه ــائلهم الخاص ورس

ــرتوىن  ــدك األليك ــة بري ــا حامي ــتطيع به ــى تس الت

ىف   Gmail , مــن االخــرتاق أو الرقــة، مــام يعطيــك 

قــد  أنــه  الشــك ىف  اســتخدامه دون  الحريــة ىف 

ــى:   ــا ي ــح م ــذه النصائ ــن ه ــه - وم ــس علي ــرق التجس ــن ط ــرتاق أو ألى م ــرض الخ تع

ا1.اســتخدام األدوات الخاصــة باألمــان عــى التصفــح بعنــوان URL عــى شــبكة االنرتنــت 

بخاصيــةSSL  وذلــك بالدخــول عــى بريــدك األليكــرتوىن برابــط 

https://mail.google.com/ ، أو تفعيــل خاصيــة الفتــح التلقــاىئ ىف املتصفــح اآلمــن 
عــن طريــق اتبــاع الخطــوات التاليــة )بحســب ترتيبهــا(:   

ــدوري لرامــج مكافحــة الفروســات، وملفــات التجســس عــى  ــم وال 2. االســتخدام الدائ

حاســبك الشــخيص أو جهــاز الكمبيوتــر الــذي تقــوم بتصفــح بريــدك االليكــرتوين عليــه، 

وازالــة الرامــج الضــارة والفروســات مــن الحاســب فــوراً. 

ــن  ــد م ــع التأك ــنة، م ــني ىف الس ــخىص مرت ــابك الش ــة بحس ــرور الخاص ــة امل ــر كل 3. تغي

اختيــار كلمــة املــرور ذات مواصفــات آمنــة مــن حيــث عــدد األحــرف واألرقــام واحتوائهــا 

عــى أحــرف مميــزة. 

4. تحميــل اإلصــدارات الجديــدة مــن املتصفــح عــى مواقــع األنرتنــت التــى تقــوم 

باســتخدامه مثــل IE والـــ Firefox  بتفعيــل خاصيــة التجديــد التلقــايئ. واملعــروف أن يف 

Google chrome يتم إصدار الجديد وتطويره تلقائياً عند فتح برنامج التصفح. 
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ــخصية  ــك الش ــرتوىن أو معلومات ــدك األليك ــة بري ــرور الخاص ــة امل ــتخدم كلم 5. ال تس

ــذا  ــرتاق ه ــم اخ ــه إذا ت ــث أن ــن حي ــان م ــون يف أم ــى تك ــر حت ــع آخ ــة ىف أي موق الهام

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــع أو م املوق

6. حــاول دامئــاً الدخــول عــى بريــدك الشــخىص ىف Gmail  مــن الرابــط االســاىس ملوقــع 

Google  وذلــك مــن خــالل الروابــط التاليــة 

www.google.com/accounts/Login أو mail.google.com دون اللجــوء إىل 
فتــح بريــدك األليكــرتوىن مــن أي رســائل تــأىت إليــك مــن مواقــع أخــرى تطلــب منــك 

إدخــال بريــدك االليكــرتوين بكلمــة املــرور، مــع األخــذ باالعتبــار أهميــة التأكــد مــن أن 

كلمــة املــرور الخاصــة بــك كلمــة مميــزة صعــب الحصــول عليهــا أو معرفتهــا. 

7.حــاول تغيــر بياناتــك الخاصــة الصحيحــة  عــن الريــد األليكــرتوىن الثــاين، وســؤال 

ــك، و  ــاً ىف ذاكرت ــون دامئ ــى تك ــة، حت ــة دوري ــخيص بصف ــابك الش ــاص بحس ــان الخ األم

حتــى ال تفقــد الحصــول عليهــا عنــد نســيانك كلمــة املــرور أو بياناتــك، حــاول دامئــاً أن 

تســتخدم الجــواب عــى ســؤال األمــان بــأالّ يكــون صعبــاً عليــك ولكــن صعــب تخمينــه مــن 

اآلخريــن. 

8. حــاول دامئــاً التعــرف عــى الجديــد مــن الرامــج التعليميــة الخاصــة مــن Google  ىف 

 .Gmail حاميــة بريــدك األليكــرتوىن عــى

 Monitor Your قــم بتفقد حالــة النشــاط Gmail 9. بالنســبة للريــد األليكــرتوىن عــى الـــ

Gmail Activity  الخاصــة بريــدك مــن حيــث مــا اذا قــد حــدث اخــرتاق أم ال.

10. عدم حفظ كلمة املرور عى الجهاز أو يف أي ملف يشر اليها.

ــل  ــن تفعي ــت م ــز األنرتن ــل مراك ــة مث ــن العام ــن األماك ــد م ــح الري ــن فت ــذر ع 11. الح

ــك. ــح ذل ــك املتصف ــب من ــا يطل ــرور عندم ــة امل ــظ كلم ــة حف خاصي

12. الحرص عند مغادرة مركز األنرتنت من إغالق املتصفح بالضغط عى الخروج.

13.عدم ملء أي استامرة ببياناتك الشخصية وكلمة املرور أثناء تشكك منها.

  Gmail 14.فعــل خاصيــة اإلنــذار عــن دخــول شــخص آخــر عــى بريــدك األليكرتوىن عــى

ىف نفــس الوقــت أو مــن مــكان آخــر، وذلــك بالضغــط بالرتتيــب عــى األوامــر التالية:  

 آخر، وذلك بالضغط بالرتتيب عى األوامر التالية:  

4321

Browser تفعيل خاصية 
Connection

GeneralSettings

 Mark conversation as
 read when opened by

  others

 see if there’s any
 account you didn’t
 authorize access to

your Gmail

 Accounts
and Import

Settings
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 	 Facebook محاية حساب الفيسبوك
يتعــرض الكثــر مــن املســتخدمني إىل اخــرتاق كلمــة 

الــر الخاصــة بعضويتــه يف املوقــع االجتامعــي الشــهر 

بعــض  نتيجــة عــدم معرفــة  يــأيت  فيســبوك، وهــذا 

األشــخاص لطــرق وأســاليب ضــامن وحفــظ حســاباتهم، 

مــن  حســابك  لحاميــة  واإلعــدادات  الطــرق  وأهــم 

االخــرتاق هــي كالتــايل :

1- كلمة السر: 
)ســبق الحديــث عــن ذلــك يف إجــراءات األمــان العامــة(. لتغيــر كلمــة رس حســابك يف 

فيســبوك، يجــب عليــك الدخــول إىل إعــدادات الحســاب العامــة ثــم كلمــة الــر ثــم تقــوم 

بكتابــة كلمــة الــر الحاليــة، وكلمــة الــر الجديــدة، وتاكيــد كلمــة الــر الجديــدة  ثــم 

حفــظ التغيــرات.  

2- التصفح اآلمن 
يف الحالــة االفرتاضيــة عنــد فتــح حســاب الفيســبوك فإنــه ال يقــوم بتفعيــل التشــفر 

ــن  ــورة م ــات املتط ــض التقني ــاعدة بع ــة مبس ــض القراصن ــن بع ــك يتمك Https ، وبذل

التنصــت عــى مــا يقــوم بــه املســتخدم خــالل تصفحــه للموقــع، لــذا يجــب عليــك دامئــاً 

تســجيل الدخــول مــن https: مثــل   https://www.facebook.com/ وليــس مــن 

. لتفعيــل خاصيــة الدخــول اآلمــن   http://www.facebook.com http: مثــل 
Https: قــم بالتــايل: إعــدادات الحســاب العامــة ثــم األمــان ثــم تفعيــل خاصيــة تصفــح 

 فيســبوك عــر اتصــال آمــن  )https(عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً ثــم حفــظ التغيــرات.  
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3-  إشعـــارات تسجيــل الدخول  
ــر   ــن كمبيوت ــابك م ــول إىل حس ــم الدخ ــا يت ــك عندم ــة إعالم ــذه الخاصي ــك ه ــح ل تتي

ــة.  ــالة نصي ــرتوين أو رس ــد االليك ــر الري ــبقاً ع ــتخدمه مس ــف مل تس ــت أو هات أو تابل

ولتفعيــل إشــعارات تســجيل الدخــول قــم بالتــايل :إعــدادات الحســاب العامــة >= االمــان 

>= حــدد خاصيــة الريــد االليكــرتوين وخاصيــة الرســالة النصيــة >= حفــظ التغيــرات. 
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 4- املوافقات على تسجيل الدخول

هــذه الخاصيــة تقــوم باســتخدام هاتفــك لحاميــة حســابك مــن االخــرتاق، تصلــك رســالة 

ــجيل  ــى تس ــة ع ــة للموافق ــه يف الخان ــوم بكتابت ــم رسي تق ــا رق ــوال  بداخله ــر الج ع

ــاج إىل  ــن تحت ــروف، ل ــح مع ــن متصف ــابك م ــول إىل حس ــجيل الدخ ــد تس ــول، عن الدخ

ــذي تســتخدمه  ــام بتســمية املتصفــح ال ــه هــو القي ــا عليــك فعل ــان، كل م إدخــال رمــز أم

ــة.  ــك املعروف ــه إىل متصفحات ــا إلضافت حالًي
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5- األجهزة التي مت التعرف إليها 
عنــد الدخــول إىل حســابك مــن متصفــح أو جهــاز جديــد، ســيطلب منــك املوافقــة عــى 

تســجيل الدخــول كــام هــو واضــح ســابقاً، ولكــن هــذا الجهــاز قــد يكــون جهــازك الجديــد 

أو جهــاز تســتخدمه دامئــاً، قــم بتفعيــل هــذه الخاصيــة لــي ال يتــم إزعاجــك بالرســائل 

ــذي  ــاز ال ــم الجه ــة اس ــك كتاب ــيطلب من ــول، س ــجيل الدخ ــى تس ــة ع ــة للموافق النصي

دخلــت منــه ألول مــرة، وبالتــايل املــرات القادمــة لــن يتــم إعالمــك أو تنبيهــك أو إرســال 

ــة هــذا  ــم إضاف ــأن يت ــا إذا اخــرتت ب ــح موثوق ــاز أصب ــك، ألن هــذا الجه رســالة إىل جوال

الجهــاز إىل قامئــة األجهــزة املوثوقــة. 

6- اجللسات النشطة 
ــاز كــام هــو مــرشوح يف الصــورة يف األســفل، واملوقــع التقريبــي  ســيظهر لــك اســم الجه

ــك أيضــاً إذا  ــاز، وســيظهر ل ــوع املتصفــح ونظــام تشــغيل الجه ــة، ون ــة والدول اســم املدين

كنــت تســتخدم الفيســبوك مــن جوالــك، متــى كان آخــر دخــول بالتاريــخ وبعــض البيانات 

األخــرى 
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7- جهات االتصال املوثوق بها 
ــبوك(  ــاب )الفيس ــة حس ــر لغ ــوم بتغي ــك أن تق ــب علي ــة يج ــده الخاصي ــل ه لتفعي

ــا  ــد به ــا ويقص ــوق به ــال املوث ــات االتص ــن جه ــارة ع ــي عب ــة وه ــة اإلنجليزي إىل اللغ

األصدقــاء املقربــون وذلــك عــن طريــق اختيــار مــن 3 إىل 5 أصدقــاء تثــق بهــم متامــاً، 

حتــى وإن واجهــت مشــاكل ىف الدخــول إىل حســابك عــى )الفيســبوك( سرســل 

الفيــس إىل أصدقائــك الـــ 3 الذىــن قمــت بأختيارهــم 3 أكــواد لــن تســتطيع الدخول إىل 

حســابك وتغيــر رقمــك الــرى إال بالحصــول عليهــم، والجديــر بالذكــر أن هــذه امليــزة 

)األصدقــاء املقربــون ( ســتحل محــل ســؤال األمــان وبالتــايل لــن تحتــاج إىل أن تتذكــر 

ســؤال األمــان أو مراســلة الفيســبوك ألى ســبب مــن األســباب. 

لتفعيــل الخاصيــة ادخــل اىل إعــدادات الحســاب ثــم األمــان  ثــم Trusted contacts ، بعــد 

ذلــك إضغــط عــى Choose trusted contacts  ، ثــم قــم بتحديــد األصدقــاء الذيــن تثــق 

بهــم.  بعــد االنتهــاء مــن هــذه اإلجــراءات، ســتظهر لــك رســالة تخــرك بــأن مســتوى 

الحاميــة مرتفــع.  
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نصائح أمان أخرى حلماية حساب فيسبوك 

ال•تضغــط عــى أي روابــط مشــبوهة أو تطبيقــات أعــى الفيســبوك، وال تقــم 	•
بفتــح الرســائل املشــبوهة مــن الريــد. 

قم بتثبيت برنامج ملكافحة الفروسات. 	•
قــم بحاميــة بريــدك اإللكــرتوين الــذي تســتخدمه للدخــول يف الفيســبوك، إذ 	•

ــن املُخــرتق مــن تغيــر كلمــة الــر الخاصــة بــك بــكل ســهولة.  أن الوصــول إليــه مُيكّ

استخدام بريد الجوجل، ألن فيه أيضاً خاصية التأكد عر رسائل الجوال. 	•
فعّــل خاصيــة الســؤال الــري إذا مل تكــن قــد فعلتهــا مــن قبــل، واخــرت الســؤال، 	•

املناســب وأكتــب اإلجابــة واحفظهــا متامــاً، ألنــك لــن تســتطيع تغيــر الســؤال أو 

إجابتــه، وهــذه مفيــدة الســرتجاع حســابك إذا تــم اخرتاقــه، ميكنــك تحديــث إعدادات 

األمــان الخاصــة بــك عــر الدخــول إىل الرابــط التــايل مبــارشة :

https://www.facebook.com/update_security_info.php
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محاية حساب تويرت Twitter من االخرتاق	 
األخــرة يف رسقــة حســابات  األونــة  ازدادت يف   

املســتخدمني عــي تويــرت، وهــذه بعــض النصائــح 

املســتخدمني:  للمســاعدة يف حاميــة حســابات 

1. قم بتغير كلمة الر بشكل دوري واستخدم كلمة 

 رس تحتوي عى رموز مثل % $ @!*. 

2.  تأكد أن كلمة املرور تكون قوية ومناسبة وأن 

 Ahmed%22 : تحتوي عى خليط من الرموز واألحرف الكبرة والصغرة واألرقام مثال

3. ال تتصفح حسابك من أي جهاز عام ومقهى أنرتنت قدر االستطاعة، تصفح من جهازك 

الشخيص فقط بعد تحديث برامج مكافحة الفروسات.  

4. األجهزة العامة واملقاهي تعتر أكر األماكن انتشاراً للفروسات والرامج التجسسية

5. قم مبراجعة التطبيقات املرتبطة بحسابك عي تويرت، وال تسمح ألي تطبيق يستطيع 

أن يري كلمة الر أن يرتبط بحسابك

6. من األفضل أيضاً لحامية خصوصيتك ورسيتك عي تويرت عدم عرض أي بيانات 

شخصية عي التايم))Time الين (

7. يستخدم الهاكرز رسائل مبارشة لجذب املستخدمني إىل صفحة تسجيل دخول، حيث 

يطلب منهم تقديم اسم مستخدم وكلمة مرور، وملشكلة يف هذه الرسائل أحياناً انها تأيت 

من أشخاص يتتبعونك، لكن حسابهم تعرض لالخرتاق.

8. ال تضغط عى الروابط التي تأتيك  مبارشة حتى لو كانت من أشخاص مقربني

  http://t.co/QQz7gtm4: : 9. إذا وجدت شخصاً ينتحل صفتك قم بإبالغ إدارة تويرت

 .impersonation@twitter.com  : أو قم بإرسال إىل

10.  ينبغي ربط حسابك عي تويرت برقم هاتفك كإحدى الطرق الستعادة حسابك حال 

تم رسقته. 

11. إذا قمت بالضغط عي رابط ومل يفتح الرابط أي صفحة أو تشككت منه, قم برعة 

بتغير كلمة الر لحسابك. 

12. لحامية حسابك عي تويرت قم بتفعيل التصفح من خالل HTTPS من اإلعدادات ثم 

Always use HTTPS  قم بالتأشر عي خيار

13. إذا وصلك بريد مزعج من خالل أحد حسابات تويرت قم بحظره، وبلغ عنه، قم بتتبع 

 .http://t.co/pxEfamjS  : هذه الصفحة

14. املشاهر وأصحاب الحسابات الكبرة ينبغي تحويل حساباتهم اىل حسابات معروفة، 

 https://t.co/hWNPg5MG  : وذلك بإرسال رسالة مبارشة اىل

15. رضورة االنتباه من تطبيقات تويرت عى الهاتف الذيك وتحصني هواتفكم وخاصة ا

Android من االخرتاق باستخدام برامج الحامية. 
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ــي 	• ــن املقاه ــة أو م ــر موثوق ــزة غ ــن أجه ــرتوين م ــد االليك ال•تســتخدم الري
ــة.  العام

ال•تفتــح رســائل بريــد الكــرتوين مرســلة إليــك ضمــن مجموعــة مســتلمني، وال 	•
تعــد إرســالها ملجموعــات. 

احــرص عــى وضــع كلمة رس غــر متوقعــة للمخــرتق، كأن ال تكــون تاريــخ امليالد/ 	•
رقــم تلفونــك/ أرقــام متتاليــة/ أســامء أشــخاص أعــزاء عليــك. و احــرص عــى أن تكــون 

مكونــة مــن أحــرف كبــرة وصغــرة وأرقــام ورمــوز وتغيرهــا بشــكل دائــم. 

ال•تفتــح ملفــاً أو مرفقــاً مــن بريــدك االليكــرتوين أو صفحتــك مرســل إليــك مــن 	•
أشــخاص ال تعرفهــم. 

احــرص عــى تخزيــن بياناتــك ومعلوماتــك يف بريــد اليكــرتوين غــر متــداول 	•
وال مســتخدم.  

ال•تصطحــب معــك جهــازاً رقميــاً حديثــاً متصــل بشــبكة اتصــاالت أو أنرتنــت 	•
)موبايــل، البتــوب، ايبــاد..( عندمــا تذهــب الجتــامع مهــم وخطــر، واحــرص عــى أن 

يلتــزم اآلخــرون بذلــك أيضــاً.  

ال•تذهب ملكان نزاع ورصاع ومعك جهاز عليه معلوماتك وعملك. 	•
احــرص عــى مراقبــة حركــة الدخــول لإلمييــالت أو الحســابات الخاصــة بالعمــل، 	•

ويف هــذا الســياق ميكــن أن تــرب معلومــات خاطئــة للتأكــد مــن الرقابــة عليــك. 

يجب أن يكون مقر عملك آمناً، و أالّ يكون يف مناطق استهداف لنشاطك. 	•
احــرص أن تكــون اجتامعاتــك يف مقــر عملــك بعيــدة عــن ســتائر أو ميكرفونــات 	•

أو أجهــزة، أو أي مــن األدوات املامثلــة القابلــة للتنصــت. 

احــرص أن ال يدخــل عــامل ســباكة أو اليكرتونيــات أو اصــالح أجهــزة غــر 	•

نصائح أمان عامة للحماية االليكرتونية 



ان
ســ

إلن
 ا

وق
قــ

ح
ن 

عــ
ن 

عــ
داف

امل
ـة 

ايـ
مح

ل 
يــ

دل

66

ــل.  ــن العم ــم اىل أماك ــوق به موث

راع قواعــد الحكــم الرشــيد واملبــادئ العامــة لحقــوق اإلنســان عنــد وضــع الالئحــة 	•
األمنيــة لحاميــة مدافعــي حقــوق اإلنســان أثنــاء قبــول مرشــحني للعمــل مبؤسســتك.. 

عليــك الرجــوع ألحــد موظفــي رشكــة االتصــاالت حــني يُفقــد جهــاز تلفونــك، يك 	•
تتمكــن مــن تدمــر محتويــات الجهــاز خصوصــاً إذا كان يحتــوي عــى صــور ومعلومــات 

قيــدت حديثــاً ومل تتمكــن بعــد مــن تفريغهــا.

ــة 	  ــازك الالبتــوب يف األماكــن العامــة لشــحن البطاري ال•تضــع تلفونــك أو جه  -

خصوصــاً يف أماكــن انقطــاع الكهربــاء- لــذا احــرص أن يكــون لديك خازن شــحن ليوضع 

يف األماكــن العامــة عوضــاً عــن الالبتــوب أو املوبايــل. 
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مصادر ومراجع الفصل الثالث 

االليكــرتوين •  املوقــع  يف  األمــان  إرشــادات  مــن  االســتفادة  متــت 

ــل الباحــث.   ــن قب ــات م ــل وتــرف وإضاف ــع تدخ  لجوجــل GOOGLE م

االليكــرتوين •  املوقــع  يف  األمــان  إرشــادات  مــن  االســتفادة  متــت 

 لياهــو YAHOO مــع تدخــل وتــرف وإضافــات مــن قبــل الباحــث.  

االليكــرتوين •  املوقــع  يف  األمــان  إرشــادات  مــن  االســتفادة  متــت 

 لهومتيــل HOTMAIL مــع تدخــل وتــرف وإضافــات مــن قبــل الباحــث.  

متــت االســتفادة مــن إرشــادات األمان يف املوقــع االليكرتوين لفيســبوك • 

الباحــث.   قبــل  مــن  وإضافــات  وتــرف  تدخــل  مــع   FACEBOOK 

االليكــرتوين •  املوقــع  يف  األمــان  إرشــادات  مــن  االســتفادة  متــت 

ــل الباحــث.  ــات مــن قب ــع تدخــل وتــرف وإضاف  لتويــرت TWITTER م

ــة •  ــوص القرصن ــرى بخص ــاالت أخ ــع ومق ــن مواضي ــتفادة م ــت االس مت

واملنتديــات  املدونــات  بعــض  يف  املنشــورة  االليكرتونيــة  والحاميــة 

االليكرتونيــة.  
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خصص هذا الفصل 
لعــرض التزامــات الــدول تجــاه المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، مــع عــرض لبعــض 
المهــام واآلليــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن وبلــدان الخليــج العربــي؛ رغــم 
مــا شــابها مــن قصــور، كمــا يســتعرض هــذا الفصــل دور األمــم المتحــدة واالتحــاد 

األوروبــي تجــاه المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان يف اليمن وبلدان اخلليج العربي 	 

دور األمم املتحدة جتاه املدافعني عن حقوق اإلنسان	 

آليات تقديم الشكاوى خبصوص ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان 	 

إرشادات االحتاد األوروبي حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان.	 

اآلليات الدولية حلماية املدافعني عن 
حقوق اإلنسان

الفصـــل الرابع
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التزام الدول جتاه املدافعني عن حقوق اإلنسان 	 
تنشأ التزامات الدول يف حامية املدافعني من تعهداتها / التزاماتها بكفالة وحامية حقوق 

اإلنسان املنصوص عليها يف االعالنات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. 

تنص املواثيق واملعاهدات الدولية عى التزام الدولة )الطرف( بتعديل ترشيعاتها 

الوطنية ومواءمتها مع ما جاء يف االتفاقيات الدولية، ويف مقدمة ذلك الرشعة الدولية 

 لحقوق اإلنسان. واستناداً إىل ذلك نجد أن الدول ملزمة مبا يي:

حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان وعدم ارتكاب أي انتهاكات إزاءهم.• 
ــارس •  ــن مي ــد كل م ــة ض ــة رادع ــر قانوني ــات وتداب ــراءات وآلي ــامد إج اعت

انتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة وعــى وجــه الخصــوص مدافعــي 
حقــوق االنســان، عــى أن يراعــى التمييــز الــذي تواجهــه النســاء بصــورة عامــة 

واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان بصــورة خاصــة.

تنهــج الدولــة ضمــن التزاماتهــا الــرشوع يف إصــدار ترشيعــات قانونيــة • 
وطنيــة أو تدابــر وآليــات وطنيــة, وإرشاك مدافعــي حقــوق اإلنســان يف 

صياغتهــا عــى أن يراعــى يف ذلــك: 
- إقــرار نصــوص دســتورية واضحــة، تؤكــد ســمو االتفاقيــات الدوليــة املصــادق 

عليهــا عــى الترشيعــات الوطنيــة يف حالــة التناقــض.
- تلتــزم الــدول بعمــل برامــج توعيــة وتأهيــل ملوظفــي الرشطــة واألمــن, يف مــا 

يتعلــق بقواعــد وآليــات حاميــة حقــوق اإلنســان وأهميــة تطبيقها.
ــاب  ــن العق ــالت م ــن اإلف ــد م ــة بالح ــراءات كفيل ــاذ إج ــدول باتخ ــزم ال - تلت

ومحاســبة القامئــني باالنتهــاكات.
ــق  ــان وف ــوق اإلنس ــتقلة لحق ــة مس ــات وطني ــاء مؤسس ــدول بإنش ــزم ال - تلت

ــس.  ــادئ باري مب
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 لإلعالن اخلاص حبماية املدافعني 
ً
التزامات الدول وفقا

عن حقوق اإلنسان 

الـمـادة 14:
1-  تقع عى عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابر الترشيعية، والقضائية واالدارية، 

أو التدابر األخرى املناسبة لتعزيز فهم جميع األشخاص الخاضعني لواليتها لحقوقهم 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.

2-  وتشمل هذه التدابر، يف جملة أمور ما يي:

أ- نرش القوانني واألنظمة الوطنية والصكوك الدولية األساسية املنطبقة املتعلقة 

بحقوق اإلنسان وإتاحتها عى نطاق واسع.

ب- إتاحة اإلمكانية الكاملة وعى قدم املساواة لإلطالع عى الوثائق الدولية يف 

ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة اىل الهيئات 

املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان الدولية، التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك عى 

املحارض املوجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.

3-  تكفل الدولة وتدعم. حسب اإلقضاء إنشاء وتطوير مزيد من املؤسسات الوطنية 

املستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحاميتها يف كامل األقليم 

الخاضع لواليتها، سواء كانت هذه املؤسسات مكاتب ألمناء املظامل أو لجانا لحقوق 

اإلنسان أو أي شكل آخر من أشكال املؤسسات الوطنية.

الـمـادة 15:
 تقع عى عائق الدولة مسؤولية تعزيز، وتيسر تدريس حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية يف جميع املراحل التعليمية، وضامن أن يعمل جميع املسؤولني من تدريب 

املحامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وأفراد القوات املسلحة واملوظفني عى 

إدراج عنارص مالمئة لتدريس حقوق اإلنسان يف برامجهم التدريبية.
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أنشــأت دول املنطقــة هيئــات حكوميــة لحاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا، إال أنــه 

باملراجعــة الريعــة لقوانــني وقــرارات إنشــائها، وقامئــة املهــام واالختصاصــات تظهــر أنــه 

ــا ورد يف مبــادئ باريــس الخاصــة  ــة مــع م ــا زال يعتورهــا الكثــر مــن القصــور باملقارن م

ــة املســتقلة.  بإنشــاء املؤسســات الوطني

وعــى الرغــم مــن ذلــك تعــد هــذه اإلجــراءات والسياســات خطــوة مهمــة ميكــن اســتثامرها 

ــام   ــاء مه ــع بق ــة حقــوق االنســان، واملدافعــني عــى وجــه الخصــوص، م ــز حامي يف تعزي

تطويرهــا وتفعيلهــا قامئــة أمــام الحركــة الحقوقيــة، والناشــطني يف اليمــن ودول الخليــج 

العــريب وصــوالً اىل مؤسســات وطنيــة مســتقلة وفقــا ملبــادئ باريــس.

املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان وفق مبادئ باريس )1(

لها والية معرفة تعريفًا واسعًا • 
مع التركيز على التنفيذ الوطني 
لمعايير حقوق اإلنسان الدولية.

 إنها منشأة بوسائل تشريعية • 
إنها مستقلة عن الدولة في • 

إجراءات صنع القرار 
إن مجالس ادارتها تمثل • 

مختلف أطراف المجتمع المدني 
والجماعات المستضعفة.

إنها تعالج الشكاوى الفرعية.• 

اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان يف اليمن ودول اخلليج
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اليمن: وزارة حقوق اإلنسان 	 

ــم انشــاء  وزارة لحقــوق  ــادئ باريــس، ولكــن ت ــة وفــق مب ــم إنشــاء مؤسســة وطني مل يت

اإلنســان مبوجــب القــرار الجمهــوري رقــم )255( لســنة 2003م، والهــدف مــن إنشــاء الــوزارة 

حســب الالئحــة التنظيميــة تعزيــز حقــوق اإلنســان وحاميتهــا، بالتنســيق مــع الــوزارات 

والجهــات والهيئــات املختصــة األخــرى، وتفعيــل آليــات الحاميــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان وتعزيزهــا مبــا يؤكــد التــزام اليمــن باالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة التــي 

صادقــت عليهــا، عــن طريــق اقــرتاح السياســات والرامــج والخطــط واإلجــراءات، إضافــة 

إىل تنميــة الوعــي القانــوين للمواطــن بإرشــاده إىل حقوقــه املكفولــة دســتورياً وقانونيــا ً 

ــة.  ــف وســائل التوعي ونــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان يف أوســاط املجتمــع مبختل

أبرز املهام واالختصاصات العامة للوزارة حسب الئحتها التنظيمية.
اقــرتاح السياســات والخطــط والرامــج واإلجــراءات الكفيلــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان . 1

وحاميتهــا وتنفيذهــا بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة.

دراســة الترشيعــات والقوانــني وتحديــد مــدى انســجامها مع مبــادئ وقواعــد االتفاقيات . 2

واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان املصادقــة عليها اليمــن، واقــرتاح التعديالت 

الالزمــة يف نصــوص الترشيعــات الوطنيــة املختلفــة وفقاً للدســتور والقوانــني النافذة. 

تلقــي الشــكاوى املرفوعــة مــن املواطنــني والهيئــات واملؤسســات، ودراســتها ومعالجــة مــا . 3

يدخــل ضمــن اختصــاص الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة . 

ــاً . 4 ــتوراً وقانون ــة دس ــه املكفول ــاده إىل حقوق ــن بإرش ــوين للمواط ــي القان ــة الوع تنمي

ــة. ــائل التوعي ــف وس ــع مبختل ــاط املجتم ــان يف أوس ــوق اإلنس ــة حق ــرش ثقاف ون

للتواصل مع وزارة حقوق اإلنسان
تلفون:

 009671 444834
009671 444829

فاكس: 009671444838
صندوق بريد: صنعاء اليمن 16313

الموقع االليكتروني : 
/http://www.mhrye.org 
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تعزيــز مجــاالت التعــاون مــع منظــامت ومؤسســات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال . 5

حقــوق اإلنســان. 

اإلسهام يف إعداد الدراسات والبحوث املتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان . . 6

ــات . 7 ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــن الدولي ــات اليم ــول التزام ــة ح ــر الدوري ــداد التقاري إع

املختصــة . 

التنســيق مــع املنظــامت الدوليــة العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وتنميــة مجــاالت . 8

التعــاون معهــا . 

جمــع املعلومــات وتحليلهــا وتوثيقهــا، يف مــا يتصــل مبجــاالت حقــوق اإلنســان وسياســة . 9

الحكومــة تجاههــا وإقامــة وتوثيــق العالقــات مــع الــوزارات والهيئــات واملنظــامت املهتمــة 

بقضايــا حقــوق اإلنســان . 

ــوزارة  ــرز ال ــة، ومل تح ــن متواضع ــان يف اليم ــوق اإلنس ــة حق ــزال حال ــا ت ــك م ــم ذل ورغ

أي تقــدم يف مجــال تطويــر أوضــاع حقــوق اإلنســان وكفالتهــا ترشيعيــاً، وعــى مســتوى 

املامرســة؛ كــون الــوزارة إحــدى مكونــات الحكومــة وملتزمــة بسياســاتها وإجراءاتهــا، وملــا 

كانــت االنتهــاكات التــي متــارس ضــد حقــوق اإلنســان تتــم غالبــا مــن األجهــزة األمنيــة 

ــن  ــان م ــوق اإلنس ــة حق ــة لحامي ــل الحكوم ــن قب ــر م ــود تداب ــدم وج ــة، وع والحكومي

االنتهــاكات فــإن الــوزارة تظــل مقيــدة يف إتخــاذ اجــراءات ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

التــي متارســها الجهــات الحكوميــة املشــاركة لهــا يف الحكومــة.
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قطر: اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 	 

ــة  ــة الوطني ــم اللجن ــادة تنظي ــم إع ــنة 2010 ت ــم )17( لس ــون رق ــوم بقان ــب املرس مبوج

ــة  ــة ومبوازن ــخصية معنوي ــا ذات ش ــام، وجعله ــتقالل الت ــا االس ــان ومنحه ــوق اإلنس لحق

ــداف  ــون أه ــوم بقان ــك املرس ــدد ذل ــام ح ــة، ك ــة الدوح ــس مدين ــا الرئي ــتقلة ومقره مس

ــا.  ــة واختصاصاته اللجن

وعــى الصعيــد الــدويل تصنــف اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف الدرجــة )A(، وذلك 

مــن قبــل لجنــة التنســيق الدوليــة )ICC( التــي تحتضــن كافــة اللجــان الوطنيــة لحقــوق 

ــة  ــت عضــواً باللجن ــوق اإلنســان كان ــة لحق ــة الوطني ــام أن اللجن ــامل ، ك اإلنســان يف الع

الفرعيــة الخاصــة باالعتــامد يف )ICC( واملختصــة باعتــامد وتصنيــف اللجــان الوطنيــة 

 بالعامل.

للتواصل مع اللجنة 
هاتف: 

)974( 4404 8844 
فاكس: 

)974( 44444 013 
الخط الساخن :

 )974( 6662 6663  
ص.ب: 24104 

 nhrc@qatar.net.qa :البريد االليكتروني
www.nhrc-qa.org :الموقع اإلليكتروني
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اختصاصات اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنسان يف قطر 

اقتراح السبل الالزمة لتعزيز • 
ومتابعة تحقيق األهداف الواردة 
باالتفاقيات، والمواثيق الدولية 
المتعلقة بحقوق اإلنسان، التي 

أصبحت الدولة طرفًا فيها، والتوصية 
بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من 

االتفاقيات والمواثيق.
تقديم المشورة والتوصيات • 

للجهات المعنية حول المسائل 
المتعلقة بحقوق اإلنسان.

النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات • 
لحقوق اإلنسان، والعمل على تسوية 

ما تتلقاه من بالغات، أو شكاوى 
بشأنها والتنسيق مع الجهات 

المختصة التخاذ الالزم بشأنها، 
واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها 

ومنع وقوعها.
إبداء المقترحات الالزمة للجهات • 

المعنية بشأن التشريعات القائمة 
ومشروعات القوانين، ومدى مالءمتها 

ألحكام االتفاقيات الدولية لحقوق 
اإلنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها.

رصد أوضاع حقوق اإلنسان في • 
الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، 
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ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة 
بمرئياتها في هذا الشأن.

رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق • 
اإلنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات 

المعنية للرد عليها.
المساهمة في إعداد التقارير • 

الوطنية المقرر تقديمها من الدولة 
إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية 
بحقوق اإلنسان بشأن االتفاقيات التي 

أصبحت الدولة طرفًا فيها.
التعاون مع المنظمات الدولية • 

واإلقليمية والوطنية المعنية بحقوق 
اإلنسان وحرياته، والمشاركة في 

المحافل الدولية المتعلقة بها.
نشر الوعي والتثقيف بحقوق • 

اإلنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها 
على صعيدي الفكر والممارسة.

إجراء الزيارات الميدانية • 
للمؤسسات العقابية واإلصالحية، 

وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية 
والدور الصحية والتعليمية ورصد 

أوضاع حقوق اإلنسان بها من رئيس 
وأعضاء اللجنة.
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البحرين: املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 صــدر قانــون رقــم )26( لســنة 2014 بإنشــاء املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لتحتضنها 

ــة املنامة.  مدين

ــان،  ــوق اإلنس ــة حق ــة وحامي ــز وتنمي ــول تعزي ــة ح ــة الوطني ــام املؤسس ــور مه وتتمح

والعمــل عــى ترســيخ قيمهــا ونــرش الوعــي بهــا، وضــامن اإلســهام مبامرســتها بــكل حريــة 

واســتقاللية، حيــث اتُّخــذت مبــادئ باريــس- املعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة 

ــي  ــة، وه ــاء املؤسس ــاً يف إنش ــاً قانوني ــام 1993 - مرجع ــم )134/48( لع ــرار رق ــب الق مبوج

عبــارة عــن مجموعــة مــن املبــادئ املعــرتف بهــا دوليــاً بشــأن تشــكيل املؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان، والصالحيــات املنوطــة بهــا، واإلجــراءات املقــررة لهــا.

ــة  ــوة لحامي ــج املرج ــول إىل النتائ ــا للوص ــق أهدافه ــبيل تحقي ــة يف س ــتمل املؤسس وتش

ــي: ــا ي ــا يف م ــن إجامله ــات ميك ــن االختصاص ــدد م ــى ع ــان ع ــوق اإلنس ــة حق وتنمي

تلقــي الشــكاوى املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ودراســتها والبحــث والتحــري عنهــا، وإحالــة • 

مــا تــرى إحالتــه منهــا إىل جهــات االختصــاص مــع متابعتهــا بشــكل فّعــال، أو تبصــر ذوي 

الشــأن باإلجــراءات الواجبــة االتبــاع ومســاعدتهم يف اتخاذهــا، أو املعاونــة يف تســويتها مع 

الجهــات املعنيــة. كــام تختــص املؤسســة برصــد حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وإجــراء 

التقــيص الــالزم، والقيــام بالزيــارات امليدانيــة وفــق األصــول املتبعــة لرصــد أوضــاع حقــوق 

اإلنســان يف املؤسســات اإلصالحيــة، وأماكــن االحتجــاز والتجمعــات العامليــة والــدور 

الصحيــة والتعليميــة، أو أي مــكان عــام آخــر يشــتبه يف أن يكــون موقعــاً النتهــاك حقــوق 

ــذه  ــد له ــع ح ــة إىل وض ــادرات الرامي ــق باملب ــي تتعل ــات الت ــم املقرتح ــع تقدي ــان م اإلنس

الحــاالت، وعنــد االقتضــاء تقــوم بإبــداء الــرأي بشــأن موقــف تلــك الجهــات وردود فعلهــا. 

للتواصل مع املؤسسة
 هاتف : 666 111 17 973+ 
فاكس : 666 111 17 973+ 

مبنى : 2771 - 
طريق : 2835

ضاحية السيف : 428
ص . ب : 10808 

المنامة - مملكة البحرين
info@nihr.org.bh : البريد االليكتروني
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دراســة الترشيعــات والنظــم املعمــول بهــا يف اململكــة، و املتعلقــة بحقــوق االنســان، • 

ووضــع التوصيــات بالتعديــالت التــي تراهــا مناســبة، خاصــة يف مــا يتعلــق باتســاق هــذه 

ــم  ــوم بتقدي ــا تق ــة بحقــوق اإلنســان، كــام أنه ــات اململكــة الدولي ــع التزام ــات م الترشيع

ــث  ــان، وبح ــوق اإلنس ــة بحق ــدة ذات صل ــات جدي ــدار ترشيع ــات بإص ــات وتوصي مقرتح

مالءمــة النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة مــع املعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة 

ــة  ــة والدولي ــات اإلقليمي ــامم اىل االتفاقي ــة باالنض ــان، والتوصي ــوق اإلنس ــائل حق مبس

ــوق اإلنســان. ــة بحق املعني

تقــوم املؤسســة بإصــدار النــرشات، واملطبوعــات والبيانــات والتقاريــر الخاصــة، وعرضهــا • 

عــى املوقــع اإللكــرتوين الخــاص بهــا، كــام أنهــا تقــوم مبخاطبــة الــرأي العــام مبــارشة، أو 

مــن خــالل أي مــن وســائل اإلعــالم، باإلضافــة إىل أنهــا تقــوم  بعقــد املؤمتــرات وتنظيــم 

النــدوات والــدورات التثقيفيــة والتدريبيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وكذلــك إجــراء 

البحــوث والدراســات يف هــذا الشــأن، واملشــاركة يف املحافــل املحليــة والدوليــة، ويف 

اجتامعــات املنظــامت اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة مبســائل حقــوق اإلنســان.

ــة •  ــزة املختص ــة، واألجه ــة والدولي ــامت اإلقليمي ــة واملنظ ــات الوطني ــع الهيئ ــاون م التع

األخــرى  البلــدان  الصلــة يف  ذات  واملؤسســات  والتعليــم،  الثقافــة واإلعــالم  بشــؤون 

ــل  ــن أج ــاً م ــاهمة مع ــات واملس ــم العالق ــان لدع ــوق اإلنس ــة حق ــز وحامي ــة بتعزي املعني

إرســاء منظومــة الســالم يف تحقيــق مبــادئ حقــوق اإلنســان عــى أرض الواقــع، وتقديــم 

ــرتام  ــي باح ــة الوع ــز ثقاف ــرش وتعزي ــأنه ن ــن ش ــا م ــات يف كل م ــات والتوصي االقرتاح

ــان. ــوق اإلنس حق

ــى •  ــان ع ــوق اإلنس ــة حق ــز وحامي ــة لتعزي ــط وطني ــذ خط ــع وتنفي ــاركة يف وض املش

ــة.  ــتوى اململك مس

تقديم التقارير املوازية، واإلسهام يف صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد اململكة • 

بتقدميها دورياً وإبداء املالحظات عليها، تطبيقاً التفاقيات إقليمية ودولية خاصة 

 بحقوق اإلنسان. 
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السعودية: اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 	 

أنشــئت الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان باململكــة العربيــة الســعودية يف 2004/3/9، 

وذلــك لحاميــة حقــوق اإلنســان والدفــاع عنــه وفقــاً ألحــكام الرشيعــة اإلســالمية 

ــي ال  ــة الت ــق الدولي ــات واملواثي ــة واالتفاقي وللنظــام األســاس للحكــم، واألنظمــة املرعي

ــالمية. ــة اإلس ــع الرشيع ــارض م تتع

ــس  ــاُ، ولي ــاً واداري ــتقلة مالي ــة مس ــة وطني ــة جه ــاس إىل أن الجمعي ــا األس ــار نظامه وأش

لهــا ارتبــاط بــأي جهــاز حكومــي، وتعمــل عــى الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف اململكــة 

العربيــة الســعودية وخارجهــا، ســواًء كان مواطنــاً أو مقيــامً أو زائــراً وتتعــاون مــع 

الجمعيــات الحكوميــة واألهليــة داخــل اململكــة وخارجهــا مــن أجــل تحقيــق ذلــك، إال أن 

ــع. ــه الواق ــك ال يعكس ذل

المقر الرئيس للجمعية
الرياض -حي المحمدية

مركز الجميعة – الدور الرابع
ص.ب 1881 الرياض 12311

هاتف: 322201211669+
فاكس: 202201211669+ 
+102201211669            

as.gro.rhsn@dyr :البريد اإللكتروني

خطوات تقديم الشكوى
يتم إيصال الشكوى للجمعية عبر الطرق التالية:

الفاكس، الهاتف، الحضور شخصيًا، البريد االليكتروني• 
لتعبئة استمارة الشكوى يرجى اتباع الخطوات التالية:• 
تقديم الشكوى، وذلك بتعبئة وطباعة االستمارة الموجودة على موقع الجمعية • 
إكمال المعلومات الخاصة بك والمتعلقة بالشكوى من حيث:• 
كتابة الشكوى بوضوح.• 
تدوين أرقام االتصال بك والبريد ومكان اإلقامة.• 
إرفاق صورة من بطاقة األحوال ) للسعوديين ( و صورة من اإلقامة أو الجواز ) لغير • 

السعوديين ( إن وجدت.
إرفاق أي أوراق تدعم شكواك.• 
إرسال االستمارة الخاصة بالشكوى بعد طباعتها، والمستندات الداعمة لشكواك.• 
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مان: اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
ُ
سلطنة ع

أنشــئت اللجنــة مبوجــب املرســوم الســلطاين رقــم 124 اعــام 2008م ، وحــدد املرســوم أحكام 

ــوم  ــن املرس ــادة األوىل م ــددت امل ــا. وح ــكيلها وهيكله ــة تش ــا ، وآلي ــة واختصاصاته اللجن

الســلطاين رقــم 10 لعــام 2010م أعضــاء اللجنــة ، ومتثيلهــا ملختلــف املؤسســات الحكوميــة 

وغــر الحكوميــة، ورشائــح املجتمــع املختلفــة. 

وبنــاء عــى ذلــك تتكــون اللجنــة مــن أربعة عــرش عضواً ميثلــون: مجلــس الدولــة ، مجلس 

الشــورى ، غرفــة تجــارة وصناعــة عــامن، االتحــاد العــام لعــامل ســلطنة عــامن، عضــو مــن 

العاملــني يف مجــال القانــون ، ثالثــة أعضــاء مــن الجمعيــات األهليــة ، وممثلــني عــن وزارة 

الخارجيــة والداخليــة والتنميــة اإلجتامعيــة والعــدل والقــوى العاملــة والخدمــة املدنيــة. 

وجــاءت املــادة الســابعة مــن املرســوم الســلطاين رقــم 124 لعــام 2008 محــددة الختصاصــات 

اللجنــة يف التــايل:

متابعــة حاميــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه يف الســلطنة وفقــاً للنظــام األســاس للدولــة، • 

واملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة.

رصــد مــا قــد تثــره الحكومــات األجنبيــة، واملنظــامت الدوليــة واملنظــامت غــر • 

الحكوميــة مــن مالحظــات يف مجــال حقــوق اإلنســان يف الســلطنة والتنســيق مــع الجهــات 

ــا. ــرد عليه ــا وال ــة للتحقــق منه املعني

تقديــم املشــورة للجهــات املعنيــة يف الدولــة يف املســائل املتعلقــة بحقــوق اإلنســان • 

وحرياتــه، واملســاهمة يف إعــداد التقاريــر التــي تتنــاول هــذه املواضيــع.

ــاعدة يف •  ــة واملس ــان يف الدول ــوق اإلنس ــة بحق ــاوزات متعلق ــات أو تج ــد أي مخالف رص

ــا. ــويتها وحله تس

اقــرتاح خطــة ســنوية تتضمــن التدابــر الوطنيــة الالزمــة لنــرش ثقافــة حقــوق • 

للتواصل مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
هاتف: )968( 24 64 88 00

فاكس: )968( 24 64 88 01
ص.ب: 29 )الرمز البريدي: 103( 

البريد اإللكتروني: 
 enquiry@nhrc.om

الموقع اإللكتروني: 
 www.nhrc.om
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ــوزراء لالعتــامد، ومــن ثــم التنســيق مــع جهــات االختصــاص  ــا ملجلــس ال اإلنســان، ورفعه

ــا. ــن تنفيذه ــامن حس لض

ورغــم أن تشــكيل اللجنــة الوطنيــة يف ســلطنة عــامن إنجــاز متقــدم، مقارنــة مــع بقيــة 

دول الخليــج واليمــن وتتقــارب مــع مبــادئ باريــس إال أن املامرســات عــى الواقــع ال تــدل 

عــى وجــود توجــه حقيقــي لكفالــة حقــوق االنســان، وحاميتهــا عــى مســتوى الترشيــع 

واملامرســة، حيــث نجــد أن الســلطة مل تصــادق عــى االتفاقيــات الخاصــة بحقــوق 

االنســان، ومل توائــم ترشيعاتهــا مــع مــا جــاء يف هــذه االتفاقيــات، إضافــة إىل االنتهــاكات 

التــي يتعــرض لهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان بحســب مــا ترصــده املنظــامت املحليــة 

ــة. واالقليمي

اإلمارات: مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان 	 

تأسســت جمعيــة اإلمــارات لحقــوق اإلنســان طبقــاً للقانــون االتحــادي رقــم 6 لســنة 1974 

بشــأن الجمعيــات ذات النفــع العــام وتعديالتــه بالقانــون رقــم )20( لســنة 1981، ومنطقــة 

عملهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ومقرهــا أبوظبــي.

تهدف جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان إىل اآليت:

تحقيــق العمــل عــى احــرتام وتعزيــز مبــادئ حقــوق اإلنســان طبقــاً للقوانــني املرعيــة 

املنســجمة مــع دســتور الدولــة، وحــق الفــرد املقيــم عــى أرضهــا أن يعيــش ضمن بيئــة آمنة، 

ومســتقرة بعيــداً عــن الخــوف والقهــر، وتدعــو الجمعيــة إىل توفــر العدالــة االجتامعيــة 

واالقتصاديــة والسياســية ضمــن مؤسســات ترشيعيــة وقضائيــة مســتقلة. 

للتواصل مع اجلمعية 
مقر الجمعية :   دبي – الراشدية، 

خلف بن سوقات سنتر 
هاتف: 2844421 4 971 +

فاكس: 2844472 4 971 +
ص.ب: 79343 , دبي 

اإلمارات العربية المتحدة  
humanrae1@gmail.com - humanrae@emirates.net.ae :البريد اإللكتروني

HUMANRIGHTSUAE :أنستجرام
@EmiratesEhra : تويــــتــر
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تعمــل ضمــن حــدود القانــون بالتعــاون مــع الهيئــات الحكوميــة، واألهليــة داخــل الدولــة 

أو خارجهــا فيــام يعــني عــى تحقيــق أهدافهــا. 

تعمــل عــى ترســيخ مبــادئ احــرتام حقــوق الفــرد، والحــد مــن أي انتهــاكات قــد • 

يتعــرض لهــا، والحفــاظ عــى املســاواة بــني أفــراد املجتمــع وعــدم التمييــز بســبب األصــول 

ــراق.  ــاس واألع ــوان واألجن ــة واألل ــة والفكري ــدات الديني واملعتق

ــبب أو •  ــجونني ألي س ــني أو املس ــخاص املعتقل ــة األش ــن معامل ــامن حس ــى ض ــل ع تعم

ــرر.  م

تعمل عى احرتام مهنة القضاء واملحاماة وضامن حق الجميع يف املحاكمة العادلة. • 

تنبــذ جمعيــة اإلمــارات لحقــوق اإلنســان كل أشــكال العنــف والتعــدي، أو اللجــوء إىل • 

اســتخدام القــوة غــر املرشوعــة، وتدعــو إىل الحــوار الدميقراطــي واحــرتام الــرأي اآلخر، 

والتعــاون مــن أجــل إرســاء قواعــد العدالــة بعيــداً عــن القــر والتعســف وتعكــر األمــن 

وإشــاعة الخــوف. 

تعمــل عــى املســاعدة لتحســني أوضــاع املحتجزيــن واملعتقلــني، والســجناء عامــة، • 

وســجناء الــرأي واملعتقــدات الخاصــة، مبــا يتوافــق مــع القواعــد الدوليــة ومبــادئ حقــوق 

اإلنســان، إىل ذلــك فــإن الجمعيــة تعمــل عــى مســاعدة الضعفــاء واملنكوبــني وذوي 

االحتياجــات الخاصــة ممــن ال يســتطيعون بســبب عجزهــم إدراك ســبل العيــش الكريــم، 

ــة يف  ــرى العامل ــات األخ ــتورية والهيئ ــات الدس ــع املؤسس ــيق م ــاون والتنس ــك بالتع وذل

ــانية.  ــاعدات اإلنس ــال املس مج

تعمــل عــى إعــداد تقاريــر مدعمــة باملســتندات ألحــوال الســجناء السياســيني، وســجناء • 

الــرأي واملوقوفــني واملعتقلــني، وترفعهــا إىل الجهــات املختصــة، وتناشــد هــذه الجهــات عــى 

رفــع املعانــاة عــن كاهــل هــؤالء. 

تهــدف إىل تعزيــز احــرتام القوانني، وإىل ان تكون هذه القوانني مطابقة ملواد الدســتور، • 

 وتدعــو الجهــات املختصــة إىل االلتــزام باملبــادئ الرشعيــة الدســتورية وأحــكام القانــون.

الكويت: الديوان الوطني حلقوق اإلنسان
ــة  ــم موافق ــى اآلن رغ ــت حت ــة الكوي ــتقلة يف دول ــة مس ــة وطني ــاء أي هيئ ــم إنش مل يت

مجلــس األمــة الكويتــي يف جلســته التكميليــة بتأريــخ 2015/6/24 عــى مــرشوع قانــون 

ــوان الوطنــي لحقــوق اإلنســان. بشــأن إنشــاء الدي

وذكــرت املذكــرة اإليضاحيــة للقانــون أن إنشــاء الديــوان الوطنــي لحقــوق اإلنســان يتســم 

بطبيعــة قانونيــة خاصــة، ويعــد مبثابــة جهــة وطنيــة رســمية مســتقلة لحقــوق اإلنســان، 

وليــس بجهــة إداريــة أو حكوميــة وفقــا للمفهــوم القانــوين الســائد ويعتــر »جهــازاً وطنياً 

دامئــاً يعنــي بحقــوق وحريــات اإلنســان«.
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ــات  ــدداً للمرجعي ــادة( تع ــن )14 م ــف م ــذي يتأل ــون ال ــرشوع القان ــة م ــت ديباج وتضمن

الدســتورية والقانونيــة والدوليــة التــي تأسســت عليهــا أحــكام ونصــوص القانــون، ومنهــا 

ــادئ  ــامد املب ــادر يف 1993، باعت ــم 134/48 الص ــدة رق ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ق

املتعلقــة مبركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان فيــام يعــرف دوليــاً 

ــادئ باريس(. بـ)مب

ــوان •  ــمى الدي ــتقل، يس ــوان مس ــأ دي ــى أن ينش ــون ع ــن القان ــة م ــادة الثاني ــت امل ونص

ــة  ــز وحامي ــدف إىل تعزي ــوزراء ويه ــس ال ــه مجل ــرشف علي ــان ي ــوق اإلنس ــي لحق الوطن

حقــوق اإلنســان والعمــل عــى نــرش وتعزيــز احــرتام الحريــات العامــة والخاصــة يف ضــوء 

قواعــد الدســتور، وأحــكام االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل دولــة الكويــت 

ــخصيته  ــوان ش ــون للدي ــى أن يك ــتور، ع ــن الدس ــة م ــادة الثاني ــع امل ــارض م ــا ال يتع مب

واختصاصاتــه.  وأنشــطته  مهامــه  مامرســة  يف  باالســتقاللية  ويتمتــع   االعتباريــة 
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 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 	 

* اعتمدنا يف الحديث عن دور األمم املتحدة عى دليل العمل مع برنامج األمم املتحدة لحقوق اإلنسان- دليل للمجتمع املدين- 
مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان- الطبعة الثانية 2008 نيويورك وجنيف, و موقع املفوضية عى االنرتنت.

كيفية االتصال باملفوضية
عنوان مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان:

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
OHCHR

Palais Wilson
rue des Pâquis52

.CH-1201 Geneva, Switzerland
العنوان البريدي:

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OHCHR

Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

مالحظة : المفوضية ترحب بجميع االستفسارات, بيد أنها تشدد على ضرورة إتباع توجيهات حددتها على  موقعها 
لمن يريد اإلستفسار, ولهذا اوردنا هنا التوجيهات التي تخص المدافعين ) االستفسارات العامة - قسم المجتمع المدني (

دور األمم املتحدة يف محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان * 
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مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنشأتها الدول األعضاء يف االمم املتحدة 

بقرار الجمعية العامة رقم 48/ 141 يف سنة 1993. 

تضطلــع املفوضيــة - باعتبارهــا الســلطة العامليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان - باملســؤولية عن 

قيــادة برنامــج االمــم املتحــدة لحقــوق االنســان، وعــن تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان 

ــاق  املنشــأة مبوجــب ميث

األمــم املتحــدة والقانــون 

الدويل لحقوق اإلنســان؛ 

ومــن أجــل ذلــك تتعــاون 

ــارص  ــع العن ــة م املفوضي

الحكومــات   ( الفاعلــة 

الوطنيــة  املؤسســات   –

 – اإلنســان  لحقــوق 

ــى  ــزام ع ــاء االلت ــدف بن ــع( به ــارص املجتم ــن عن ــا م ــة وغره ــر الحكومي ــامت غ املنظ

ــن.  ــاق ممك ــع نط أوس

وتعد هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، 

ومجلــس حقــوق اإلنســان أهــم هيئــات وآليــات مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق 

اإلنســان، وتعمل املفوضية من خالل مكاتب قطرية أو مكاتب إقليمية، وميكن للمدافعني/

 ات عن حقوق اإلنســان االســتفادة من هذا التواجد ملزيد من الرصد واملراقبة والحامية)2(.

للمفوضيــة مكتــب يف اليمــن، ومكتــب إقليمــي يف الــرشق األوســط انــىء عــام 2002 يف 

بــروت، ويغطــي املكتــب اإلقليمــي تســعة بلــدان هــي: البحريــن واألردن والكويــت ولبنان 

وعــامن، وقطــر واململكــة العربيــة الســعودية، وســوريا واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

 يقدم األمين العام لألمم المتحدة تقريرًا سنويًا حول األعمال االنتقامية التي يواجهها 
االشخاص المتعاونون مع آليات األمم المتحدة وهي فرصة مناسبة للمنظمات غير 

الحكومية تقديم بالغات للمقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 
بأي من هذه االنتهاكات ضد المدافعين، لتقديمها لألمين العام لألمم المتحدة

المصدر : مؤشرات حقوق االنسان، دليل القياس والتنفيذ- األمم المتحدة -2012مكتب المفوض السامي 
نيو يورك 2012

من مهامها: 

تعزيز وحماية التمتع باألعمال الكاملة لحقوق • 
اإلنسان كافة.

تشمل واليتها منع انتهاكات حقوق اإلنسان.• 
ضمان احترام جميع حقوق اإلنسان.• 
تعزيز التعاون الدولي من أجل حماية حقوق • 

اإلنسان في األمم المتحدة وتعميمه.



87

ان
نس

 اإل
وق

حق
ن 

ني ع
فع

ملدا
ة ا

ماي
حل

ية 
ول

لد
ت ا

ليا
اآل

املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باملدافعني عن 
 حقوق اإلنسان 

ــن  ــون ع ــه املدافع ــع ب ــذي يضطل ــام ال ــل اله ــراراً بالعم ــاص إق ــل الخ ــب املمث ــس مكت تأس

حقــوق اإلنســان، وباملخاطــر التــي يواجهونهــا حيــث يصبحــون أهدافــاً النتهــاك حقــوق 

اإلنســان.

ــام، واملعنــي باملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان هــو أحــد  واملمثــل الخــاص عــن األمــني الع

ــز  ــى تعزي ــل ع ــدة، يعم ــم املتح ــني لألم ــني التابع ــني الخاص ــني واملمثل ــن الخاص املقرري

حقــوق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان كام هــو مبني يف إعــالن حــق األفــراد، واملجموعات، 

وهيئــات املجتمــع ومســؤولياتها يف مســاندة وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريات األساســية 

املعــرتف بهــا عامليــاً. 

ــق  ــا يف وثائ ــوص عليه ــوق املنص ــاندة الحق ــى مس ــاً ع ــاص أيض ــل الخ ــل املمث ــام يعم ك

حقــوق اإلنســان الدوليــة الهامــة، مثــل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان وامليثــاق العاملــي 

للحقــوق املدنيــة والسياســية، ويتــوىل القيــام مبجموعــة مــن املهــام واألنشــطة ذات 

ــا:  ــان ويف مقدمته ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــة بحامي العالق

جمع املعلومات عن حالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية • 

تجميع وتوفر معلومات عن كل من يعمل لتعزيز حقوق اإلنسان • 

الدفــع والتذكــر والرتويــج إلنفــاذ محتــوى نصــوص اإلعــالن الخــاص باملدافعــني • 

عــن حقــوق االنســان، بالتعــاون والتنســيق مــع املكونــات واملنظــامت غــر الحكوميــة.

وضــع اقرتاحــات وخطــط واســرتاتيجيات فعالــة لتحســني وتطويــر حاميــة • 

ــني  ــوق املدافع حق

تقديم تقارير دورية عن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان • 

كــام يقــوم مكتــب املمثــل الخــاص/ املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة املدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان يف األمــم املتحــدة بتضمــني أوضــاع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف »تقريــر 

االســتعراض الــدوري الشــامل ألوضــاع حقــوق اإلنســان«، وأيضــاً تضمينهــا يف التقريريــن 

ــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية« و«العهــد  الدوريــني الخاصــني بـ«العه

ــراً  ــدم  تقري ــام يق ــة«. ك ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ال

ســنوياً خاصــاً بحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان.
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ما الذي ميكن للمقرر / املمثل اخلاص تقدميه ملساعدتك؟ 	 

الشكاوى الفردية –

عندما يتلقى المقرر الخاص أو المندوب الخاص شكوى ما يرى أنها ذات أهمية وموثوق بها، 
عالوة على وقوعها ضمن اختصاصه، يمكنه عندئذٍ اتخاذ عدة إجراءات منها : 

ميكنه رفع الشكوى إىل الحكومة املعنية، ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه بوسعه • 

إرسال معلومات تتعلق بالشكوى للحكومة ومطالبتها بالرد عى هذه املعلومات، كام يجوز 

له إصدار بيان صحفي حول قضية فردية.

وخالل إجراء االتصاالت، ميكن للمقرر الخاص أو املندوب الخاص حث الحكومة املعنية • 

عى التحري، واملحاكمة، وفرض العقوبات املناسبة، وتوفر التعويضات لضحايا انتهاك 

حقوق اإلنسان. كام ميكنه حث الحكومات عى اتخاذ التدابر الكفيلة مبنع مزيد من 

االنتهاكات يف املستقبل.

وعندما تتعلق إحدى الشكاوى بقرب وقوع تهديد بانتهاك حقوق اإلنسان، ميكن • 

للمقرر الخاص أو املندوب الخاص إرسال طلب عاجل إىل الحكومة املعنية يحثها عى 

اتخاذ إجراء ملنع هذا االنتهاك.

الـــزيـــارات –
يــزور املقــررون الخاصــون واملمثلــون الخاصــون الــدول، للنظــر يف موقــف حاميــة حقــوق 

اإلنســان الواقعــة ضمــن اختصاصهــم، ومــع ذلــك يجــب أن توجــه لهــم حكومــة هــذه الدولة 

 الدعــوة قبــل القيام بالزيارة. ومام يدعو لألســف، أن عــدداً من الدول ال تصدر دعواٍت لهم.

وخــالل زيــارة هــذه الــدول، ميكــن للمقــرر الخــاص أو املمثــل الخــاص االجتــامع مبمثــي 

الحكومــة، واملنظــامت غــر الحكوميــة، ومنــارصي حقــوق اإلنســان، وغرهم مــن األطراف 

املهتمــة بهــذا املوضــوع، وإذا كان املقــرر الخــاص أو املمثــل الخــاص يخطــط لزيــارة بلــدك، 

فقــد يكــون مــن املفيــد االتصــال بــه مقدمــاً، وللتعــرف إىل الزيــارات املســتقبلية للمقرريــن 

الخاصــني  أو املمثلــني الخاصــني، يجــب االتصــال مبكاتبهــم

c/o Office of the High Commissioner for
Human Rights

United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10

Switzerland
هاتف: 9000 917 22 41 +

فاكس: 9006 917 22 41 +
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هيئات معاهدات حقوق اإلنسان	 
هــي لجــان مــن الخــراء املســتقلني تقــوم برصــد تنفيــذ الــدول األطــراف ألحــكام معاهدات 

األمــم املتحــدة لحقــوق االنســان، وتقــوم بذلــك عــن طريــق اســتعراض التقاريــر املقدمــة 

دوريــاً مــن الــدول األطــراف عــن الخطــوات املتخــذه لتنفيــذ أحــكام املعاهــدة، تتمتــع ســبع 

ــي  ــدة وه ــة واح ــك لجن ــة؛ ومتتل ــكاوى الفردي ــة الش ــتالم ودراس ــات اس ــات بصالحي هيئ

اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب واليــة القيــام بزيــارات إىل األماكــن التــي يوجــد فيهــا 

أشــخاص محرومــون مــن الحريــة بغيــة منــع التعذيــب.)3(

كيف تعمل هيئات املعاهدات؟  –

يتعــني عــى كل دولــة طــرف باإلضافــة إىل التزامهــا بتنفيــذ األحــكام الجوهريــة 

للمعاهــدة أن تقــدم تقاريــر منتظمــة عــن طريقــة تنفيذهــا ألحــكام املعاهــدة، وتنظــر 

هيئــة املعاهــدة ذات الصلــة يف هــذه التقاريــر يف حضــور وفــد مــن الدولــة الطــرف، ويف 

ــكاوى  ــرف والش ــة الط ــر الدول ــب تقاري ــان إىل جان ــى اللج ــات، تتلق ــع املعلوم ــوء جمي ض

الفرديــة، أيضــاً معلومــات مــن وكاالت األمــم املتحــدة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

االنســان، وعنــارص املجتمــع املــدين وخاصــة املنظــامت غــر الحكوميــة والرابطــات املهنيــة 

واملؤسســات األكادمييــة. وتعــد هيئــات املعاهــدات إحــدى أهــم آليــات الحاميــة إذا أحســن 

ــتعاملها.)4( ــان اس ــوق اإلنس ــن حق ــون/ات ع املدافع

جملس حقوق اإلنسان 	 
هــو الهيئــة الحكوميــة الدوليــة الرئيســة يف األمــم املتحــدة التــي تضطلــع باملســؤولية عن 

حقــوق اإلنســان، ومقرهــا جنيــف. تتألــف عضويــة املجلــس مــن 47 دولــة، يتــم انتخابهــا 

بصــورة مبــارشة وفرديــة باالقــرتاع الــري مــن جانــب أغلبيــة أعضــاء الجمعيــة العامــة 

للمجلــس.

يعــد املجلــس هيئــة فرعيــة يتبــع الجمعيــة العامــة، وقــد أنشــئ مبوجــب القــرار رقــم 60/ 

251 للجمعيــة العامــة. ينعقــد املجلــس يف ثــالث دورات عاديــة عــى األقــل يف الســنة، ملــدة 

يصــل مجموعهــا إىل مــا ال يقــل عــن عــرشة أســابيع، وميكــن للمجلس أيضــاً أن يعقــد دورات 

اســتثنائية بنــاء عــى طلــب دولــة عضــو إذا أيــد هــذا الطلــب ثلــث الــدول االعضــاء عــى 

األقل.
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مهام اجمللس	 
تعزيــز التنفيــذ التــام لاللتزامــات التــي عقدتهــا الــدول يف مجــال حقــوق اإلنســان, 

واالســتجابة برعــة لحــاالت الطــوارئ املتعلقــة بحقــوق اإلنســان, وتوجــد آليتــان 

ــراء رسي  ــان وإج ــوق اإلنس ــس حق ــارية ملجل ــة االستش ــام: اللجن ــس ه ــان للمجل إضافيت

لتقديــم الشــكاوى.

االليات املتبعة	 
االستعراض الدوري الشامل

ــوق  ــس حق ــات مجل ــن آلي ــدة م ــة جدي ــة رئيس ــامل آلي ــدوري الش ــتعراض ال ــد االس يع

اإلنســان يســتعرض مــن خاللهــا املجلــس مــا تقــوم بــه كل دولــة مــن الــدول األعضــاء يف 

ــا. ــذ التزاماته ــث تنفي ــن حي ــدة م ــم املتح األم

ويعتمد استعراض ملف أي بلد عى ثالثة تقارير:

تقريــر وطنــي تعــده الحكومــة، وتقــدم فيــه صورة عــن مــدى إنفاذهــا اللتزاماتها • 

الخاصــة بحقــوق االنســان، والصعوبــات والتحديات التــي تواجهها.

التقرير الثاين والثالث يشكالن تجميعاً ملعلومات األمم املتحدة وموجز املعلومات • 

وأصحاب املصلحة )كاملجتمع املدين(، وتصدرها املفوضية.

وتشارك وكاالت األمم املتحدة وبرامجها ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت االستشارية 

لألمم املتحدة يف املجلس االقتصادي واالجتامعي بهذه االجتامعات، ويف تقديم 

املعلومات، ويعد االستعراض الدوري الشامل آلية نقاش تفاعي تعاوين بني الدولة 

 املشمولة باالستعراض ومجلس حقوق اإلنسان، ومنظامت املجتمع املدين.
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إجراء تقديم شكوى عن ادعاء انتهاك حقوق اإلنسان 
ما هي إجراءات تقديم الشكاوى؟ 	 

تعمــل منظومــة األمــم املتحــدة أساســاً مــع الحكومــات، حيــث تركــز عــى التزامــات الــدول، 

ــراءات  ــى إج ــاً ع ــص أيض ــم املتحــدة ين ــان يف األم ــوق اإلنس ــام حق ــإن نظ ــك ف ــع ذل وم

مختلفــة مفتوحــة أمــام األفــراد واملجموعــات الذيــن يلتمســون إجــراءات مــن األمــم 

ــن حــاالت حقــوق اإلنســان. تســمى هــذه اإلجــراءات بإجــراءات  ــة م املتحــدة بشــأن حال

شــكاوى حقــوق اإلنســان. مــن خــالل هــذه اإلجــراءات ميكــن لألفــراد عــرض شــكاواهم 

عــى األمــم املتحــدة ، وميكــن تقديــم شــكاوى حقــوق اإلنســان مبوجــب اآلليــات الثــالث 

التاليــة:

الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان )االلتامسات(• 

البالغات الفردية مبوجب اإلجراءات الخاصة التي يطبقها مجلس حقوق اإلنسان• 

إجراء تقديم الشكاوى إىل مجلس حقوق اإلنسان• 

ويف بعــض الظــروف ميكــن أن تســتكمل هــذه اإلجــراءات املختلفــة بعضهــا البعــض وميكــن 

اســتعامل أكــر مــن إجــراء واحــد)5(.

اإلجــــراءات اخلاصة 
ــث،  ــان، تبح ــوق االنس ــس حق ــات مجل ــدى آلي ــي إح ــة ه ــراءات•الخاص اإلج
وترصــد، وتقــدم املشــورة، و تعــد التقاريــر العلنيــة املتعلقــة بحالــة حقــوق اإلنســان يف 

ــن  ــة بظاهــرة رئيســة م ــك املتعلق ــة(، أو تل ــات القطري ــة )الوالي ــم معين ــدان أو أقالي بل

ــة(. ــات املواضعي ــي )الوالي ــاق العامل ــوق اإلنســان عــى النط ــاكات حق انته

يعمــل أصحــاب الواليــات )املقــررون الخاصــون واملمثلــون الخاصــون والخــراء املســتقلون 

وأعضــاء الفــرق العاملــة( بصفــة شــخصية ومــن بعــض أنشــطتهم:

استالم وتبادل المعلومات بشأن حالة حقوق اإلنسان.• 
الرد على الشكاوى الفردية.• 
إجراء الدراسات.• 
إرسال نداءات عاجلة أو خطابات ادعاء إلى الحكومات.• 
االضطالع بزيارات قطرية بناًء على دعوة من الحكومات، وإصدار • 

االستنتاجات والتوصيات على أساس هذه الزيارات.
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إجراءات الشكاوى مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان	 
ــد  ــة وهــي ) العه ــم شــكاوى فردي ــة لحقــوق اإلنســان بتقدي تســمح ســبع معاهــدات دولي

الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة 

ــى  ــاء ع ــة للقض ــة الدولي ــرأة، واالتفاقي ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع القض

جميــع أشــكال التمييــز العنــري، واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق العــامل املهجريــن، 

واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميع األشــخاص 

ــل  ــي أن تتمث ــرف( ينبغ ــة ) الط ــراء أن الدول ــذا اإلج ــزة ه ــري(. ومي ــاء الق ــن االختف م

التزاماتهــا مبوجــب املعاهــدة مبــا يف ذلــك التــزام توفــر ســبل انتصــاف فعالــة النتهــاكات 

املعاهــدة، ومبوجــب الشــكاوى الفرديــة تقــرر هيئــة املعاهــدة مــا إذا كان قد حــدث انتهاك، 

ويكــون عــى الدولــة املعنيــة االلتــزام بتطبيــق ) اســتنتاجات هيئــة املعاهــدة(، تســتطيع 

ــة للحفــاظ عــى أي  هيئــات املعاهــدات أيضــاً اتخــاذ تدابــر مؤقتــة يف الحــاالت العاجل

حالــة عــى وضعهــا حتــى ميكــن اتخــاذ قــرار نهــايئ بشــأن املوضــوع، وقــد تصــل قــرارات 

هيئــات املعاهــدات إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، كأن تقــدم مبــادئ توجيهيــة إيجابيــة ملنــع 

االنتهــاكات املامثلــة يف املســتقبل.)6(

البالغات مبوجب اإلجراءات اخلاصة	 
تســمح عــدد مــن آليــات اإلجــراءات الخاصــة بتقديــم ادعــاءات تتعلــق، إمــا بحــاالت فردية 

أو بنمــط عــام مــن تجــاوزات حقــوق اإلنســان؛ ويســتطيع جميــع األفــراد أو غرهــم ممــن 

ــات اإلجــراءات الخاصــة إذا  ــة إىل أصحــاب والي ــم حــاالت فردي ــم تقدي ــون لصالحه يعمل

كانــت الواليــة تســمح بذلــك؛ ويف كثــر مــن األحيــان تســتطيع منظــامت املجتمــع املــدين 

أن تدعــم األفــراد الذيــن يلتمســون الحاميــة مــن تجــاوزات حقــوق اإلنســان.

اســتعاملها يف  أنــه ميكــن  الخاصــة  اإلجــراءات  الفرديــة مبوجــب  البالغــات  ميــزة 

مفيــدة يف  االنتهــاكات وهــي  مــن  العامــة  األمنــاط  الفرديــة، وكذلــك يف  الحــاالت 

الحــاالت العاجلــة نظــراً ألنهــا تســمح باتخــاذ إجــراءات وقائيــة تعــرف باســم ) النــداءات 

العاجلــة(؛ كــام أنــه ميكــن تقديــم البالغــات الفرديــة مبوجــب اإلجــراءات الخاصــة 

بغــض النظــر عــام إذا كانــت الدولــة قــد صدقــت عــى أي مــن معاهــدات حقــوق 

االنســان، يف حــال البالغــات لإلجــراءات الخاصــة يكفــي أن يكــون البــالغ موثوقــاً 

لهــذا اإلجــراء  وال يشــرتط قيــام الضحيــة بتقديــم البــالغ؛ إضافــة إىل أنــه وفقــاً 

اســتعامله)7(. قبــل  املحليــة  االنتصــاف  وســائل  جميــع  اســتنفاد  بالــرورة   ليــس 
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إجراء تقديم الشكاوى إىل جملس حقوق اإلنسان	 
إجــراء تقديــم الشــكاوى إىل مجلــس حقــوق اإلنســان هــو اإلجــراء العاملــي الوحيــد، الــذي 

يغطــي جميــع حقــوق اإلنســان وجميــع الحريــات األساســية يف كل الــدول، ومبوجــب هــذا 

اإلجــراء ميكــن ألي فــرد أو مجموعــة تدعــي وقوعهــا ضحيــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان 

أو لديهــم معرفــة مبــارشة وموثوقــة بواقــع هــذه االنتهــاكات التقــدم بشــكوى، ومبوجــب 

هــذا اإلجــراء ال يتعــني أن تكــون الدولــة طرفــاً يف معاهــدة لتقديم شــكوى ضدهــا، وميكن 

ــن  ــس م ــه، ولي ــة عن ــل نياب ــر يعم ــخص آخ ــه أو أي ش ــة نفس ــكوى الضحي ــدم الش أن يق

الــروري الحصــول عــى موافقــة مكتوبــة مــن الضحيــة، ووفقــاً لهــذا اإلجــراء يتــم ابــالغ 

الشــايك ) مقــدم البــالغ( بالقــرار املتخــذ يف مختلــف املراحــل الرئيســة للعمليــة، وبالنظــر 

إىل اإلجــراءات الثالثــة نجــد أن معايــر املقبوليــة يف حــال إجــراء تقديــم الشــكاوى إىل 

مجلــس حقــوق اإلنســان أقــل رصامــة عمومــا مــن املعايــر املتخــذة يف اآلليــات األخــرى، 

ولــكل إجــراء حــدود مقيــده.

كيفية االتصال بإجراءات الشكاوى والعمل معها	 
يســتطيع أي عنــر مــن عنــارص املجتمــع املــدين، آخــذاً يف االعتبــار املتطلبــات املحــددة 

ــدى األمــم  ــات، بغــض النظــر عــن مركــزه ل ــذه اآللي الخاصــة بــكل إجــراء، أن يتصــل به

املتحــدة. وميكــن تقديــم الشــكاوى مبوجــب كل إجــراء مــن هــذه اإلجــراءات مــن جانــب 

الشــخص الــذي يعــاين مــن االنتهــاك املزعــوم لحقــوق االنســان، أو نيابــة عــن ذلــك 

الشــخص مــن طــرف ثالــث، أي منظمــة غــر حكوميــة عــى ســبيل املثــال، ويف كثــر مــن 

األحيــان تســتطيع عنــارص املجتمــع املــدين أن تعمــل مبثابــة قنــاة لتوصيــل األفــراد الذيــن 

ــكوى  ــداد الش ــا بإع ــك بقيامه ــان، وذل ــوق االنس ــاوزات حق ــن تج ــاف م ــون االنتص يلتمس

وتقدميهــا أو تســجيلها نيابــة عنهــم، ومــع ذلــك فــإن أي شــخصِّ يقــدم شــكوى نيابــة عــن 

ــك الفــرد، وأن يكفــل أن هــذا  ــي أن يكفــل الحصــول عــى موافقــة ذل أحــد األفــراد ينبغ

الفــرد يــدرك آثــار تقديــم الشــكوى. وينبغــي مراعــاة متطلبــات كل إجــراء بدقــة لكفالــة 

مقبوليــة الشــكوى.)8(
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جهات االتصال الرئيسة آلليات شكاوى حقوق اإلنسان

تقديم الشكاوى إلى لجان المعاهدات 
فريق االلتماسات بمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations
avenue de la Paix,14-8

CH–1211 Geneva 10
Switzerland سويسرا

رقم الفاكس:
229179022)0(+41 

tb-petitions@ohchr.org :البريد اإللكتروني

تقديم البالغات بموجب االجراءات الخاصة 
شعبة اإلجراءات الخاصة في مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

Special Procedures Division
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations
avenue de la Paix ,14-8

CH–1211 Geneva 10
Switzerland سويسرا

رقم الفاكس:
229179060)0(+41

urgent-action@ohchr.org :البريد اإللكتروني

تقديم الشكاوى إلى مجلس حقوق اإلنسان
فرع مجلس حقوق اإلنسان )إجراء الشكاوى(

مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
Human Rights Council Branch )complaint procedure(

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations

avenue de la Paix ,14-8
CH–1211 Geneva 10
Switzerland سويسرا

رقم الفاكس: 
 +41)0(229179011

CP@ohchr.org :البريد اإللكتروني

عناوين االتصال اخلاصة بتقديم الشكاوى والبالغات 	 
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أهــــم املعلومــات التــي ينبغــي أن تشــملها الشــكاوى الــــفردية 	 
املعاهــدات)9(؟  هيئــات  مبوجــب 

معلومــات شــخصية أساســية عــن الشــخص الــذي يدعــى انتهــاك حقــوق • 

اإلنســان الخاصــة بــه )االســم والجنســية وتاريــخ امليــالد(.

اسم الدولة الطرف التي تقدم الشكوى ضدها.• 

ــة أو •  ــل املوافق ــر، دلي ــخص آخ ــن ش ــة ع ــكوى نياب ــم ش ــة تقدي يف حال

التريــح مــن ذلــك الشــخص )»التوكيــل الرســمي«، يف شــكل ورقــي( أو بــدالً 

ــة  ــدم إمكاني ــح أو لع ــة أو التري ــذه املوافق ــر ه ــدم توف ــرر لع ــك م ــن ذل ع

ــه. تقدمي

بيــان كامــل عــن الوقائــع، التــي يســتند إليهــا تقديــم الشــكوى، وعرضهــا • 

بصــورة واضحــة برتتيــب زمنــي.

تفاصيــل الخطــوات املتخــذة الســتنفاد ســبل االنتصــاف القضــايئ يف • 

ــة. ــة املعني ــر يف الدول ــال يتوف ــاف إداري فع ــك أي انتص ــة، وكذل ــم املحلي املحاك

بيــان الحجــج التــي ترهــن عــى أن الوقائــع يف هــذه الحالــة تبلــغ حــد • 

االنتهــاك لحقــوق اإلنســان الــواردة يف املعاهــدة التــي يجــري التــذرع بأحكامها، 

ومــن املفيــد تعيــني املــواد ذات الصلــة مــن املعاهــدة.

جميع الوثائق ذات الصلة باالدعاءات والحجج )قرارات املحاكم إلخ(.• 

نسخ من القوانني الوطنية ذات الصلة، يف حالة توفرها.• 

كقاعـدة عامة ال ينظر يف البالغات التي 
 تتضمن عبارات مسيئة. 
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الزم االتحاد األورويب نفسه بدعم وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل, 

وتوضح الخطوط التوجيهية العامة لالتحاد األورويب – مرفق نسخة منها يف هذا 

الدليل - والخاصة بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان. تفاصيل أكر حول التزامات 

االتحاد األورويب وآليات وطرق االستفادة منها يف حامية املدافعني, وهنا نورد موجزاً 

عن التزامات االتحاد األورويب واإلرشادات التي ميكن للمدافعني/ات االستفادة منها 

يف تعزيز أدوات حاميتهم. 

أعلــن االتحــاد األوروبــي عــن آليتــه األولــى الشــاملة للمدافعيــن عــن حقــوق 

اإلنســان، وهــي مبــادرة مــن المتوقــع أن تصبــح واحــدة مــن األدوات الرئيســة 
ــر  ــن للخط ــان المعرضي ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــاعدة المدافعي ــا لمس ــي أوروب ف

حتــى 2018، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق النائيــة.
ــي  ــر لمدافع ــي يوف ــاد األوروب ــإن االتح ــدة، ف ــة الجدي ــذه اآللي ــالل ه ــن خ م

حقــوق اإلنســان المعرضيــن للخطــر:
دعــم علــى المــدى القصيــر، بمــا فــي ذلــك الحمايــة الجســدية والقانونيــة • 

ــة والتنقــل. ــة الســجون، والدعــوة العاجل ــي، والمحاكمــة ومراقب والدعــم الطب
ــذار •  ــم، واإلن ــد حاالته ــك رص ــي ذل ــا ف ــط ، بم ــدى المتوس ــى الم ــم عل دع

المبكــر بالمخاطــر، والتدريــب علــى الوقايــة مــن المخاطــر واألمــن )بمــا فــي 
ــة. ــة والوطني ــة واإلقليمي ــوة الدولي ــي(، والدع ــن الرقم ــك األم ذل

الدعــم علــى المــدى الطويــل بمــا فــي ذلــك دعــم شــبكات وطنيــة، والدعــوة • 
وكســب التأييــد ووضــع اســتراتيجيات لمواجهــة القيــود والعقوبــات المفروضــة 

علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــن قبــل الــدول. 

آلية جديدة لالحتاد األوروبي حلماية املدافعني 
حىت عام 2018

آليات االحتاد األوروبي حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
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التزامات االحتاد األوروبي جتاه املدافعني عن حقوق اإلنسان 
اإلجتامع بالناشطني واملدافعني وإرشاكهم بوضع اسرتاتيجيات لحامية حقوق • 

اإلنسان

تسهيل الحصول عى تأشرة دخول )الفيزا( للناشطني - عى وجه الرعة – الذين • 

يتعرضون ملخاطر وتهديدات محدقة وتقديم الدعم الالزم لهم.

تتوىل بعثات االتحاد األورويب وسفاراتهم حضور جلسات املحاكمة للمدافعني عن • 

حقوق االنسان.

زيارة املعتقلني من املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل السجون.• 

زيارة املدافعني الواقعني تحت اإلقامة الجرية.• 

تذكر الدول بالتزاماتها مبواثيق حقوق اإلنسان.• 

تشجيع الدول للتوقيع عى اتفاقيات حقوق اإلنسان وإعالناتها.• 

تفعيل دور االتفاقيات االقليمية. • 

دعم تنفيذ مشاريع • 

لحامية املدافعني عن 

حقوق اإلنسان

تقديم الدعم املادي• 

إرسال بعثات للتحقق • 

من أوضاع حقوق 

 اإلنسان واملدافعني

جملس االحتاد األوروبي
يتكون من رؤساء الدول األعضاء 

وعددها 27 وهو مركز القرار 
األساس لألتحاد وتتخذ عبره 

القرارات المتعلقة بحقوق 
اإلنسان. وللمجلس أمانة عامة/ 
ممثل سامي للسياسة الخارجية 

وممثل شخصي مكلف بحقوق 
اإلنسان.

اللجنة األوروبية 
وهي اإلدارة الوظيفية العمومية 

للدول. وهي تعمل تحت إدارة 
27 من المندوبين يمثل كل 
واحد منهم بلدًا ومن ضمن 

هؤالء مندوب مكلف بالعالقات 
الخارجية، تعمل تحت إشراف 

اإلدارة العامة بالعالقات 
الخارجية التي تتضمن وحدة 

متخصصة في حقوق اإلنسان. 

الربملان األوروبي
البرلمان األوروبي من750 نائبًا 
ينتخبهم مواطنو الدول األعضاء.

- يقدم البرلمان دورًا 
»استشاريًا« للمجلس واللجنة 

في ما يتعلق بالعالقات 
الخارجية.

- تصدر آراؤه ومناشداته طبقًا 
لمواثيق حقوق اإلنسان.

- يراقب أداء المجلس واللجنة 
في ما يتعلق بحقوق اإلنسان.

مؤسسات االحتاد األوروبي
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ارشــادات تســــاعد المدافعــين للضــغط على االتحاد 
األوروبي لحمايــة المدافعــين عــن حقــوق اإلنسان )10( 

كيف تضغط وتدفع باالتحاد األوروبي لحماية المدافعين عن حقوق 
اإلنسان؟

بعد أن توثق الحالة بشكل جيد مع األخذ بعين االعتبار المهنية، والحيادية 
والمصداقية والتحلي بالنزاهة قم بالتالي: 

توفير معلومات مفصلة ومتكاملة. • 
الحرص على توخي النزاهة والمصداقية، والحيادية في التقارير المقدمة • 

لالتحاد األوروبي والمنظمات الحقوقية.
االطالع الجيد على اإلعالن الخاص بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان • 

وعلى وثيقة الخطوط التوجيهية لالتحاد االوروبي.
وضع الدبلوماسيين في صورة العواقب السلبية المحتملة، جراء دعمهم • 

والمخاطر التي قد تقع وكيفية التخفيف منها.
إرسال بالغات واالتصال بالدبولوماسيين في بلدك، وفي حال أن • 

المدافع عن حقوق اإلنسان تحت االقامة الجبرية قم بمناشدة ممثلي 
البعثات الدبلوماسية وادعهم لزيارة المدافع إلى مقر اقامته, أو حضور جلسة 
محاكمته مع تذكيرهم بالخطوط التوجيهية لحماية المدافعين الصادرة من 

االتحاد األوروبي.
قم بتكثيف التواصل مع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان.• 
االتباع الجيد آللية تدخل االتحاد االوروبي وفق توجيهاته وإرشاداته • 

لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان. 
استخدام البرلمان األوروبي/ عضو في البرلمان األوروبي يستطيع عرض • 

قضية مدافع عن حقوق اإلنسان في البرلمان.
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مهــارات مناصــرة خمتلفــة ومتنوعــة حلمايــة املدافعــني عــن حقــوق 	 
اإلنسان 

التوثيق الجيد للواقعة، توجد مناذج للتوثيق يف مالحق الدليل.

بعث املناشدات للجهات املعنية املذكورة يف هذا الدليل.• 

توظيف وسائل التواصل االجتامعي كأداة فعالة يف حامية املدافع. • 

تطوير املنظامت اسرتاتجيات فعالة ملنارصة املدافعني.• 

ــارات، ارضاب..•  ــق ش ــام، تعلي ــن )اعتص ــاج والتضام ــارصة واالحتج ــائل املن ــع وس تنوي

ــارصة  ــداف املن ــق أه ــا يحق ــة، مب ــة العنفي ــكال احتجاجي ــاليب وأش ــكار أس ــخ( وابت إل

ــة. واملدافع

كمنظمة مدافعة أو أفراد مدافعني إحرص أن يكون لديك التايل:	 
عناوين املؤسسات الرسمية املعنية بحامية حقوق اإلنسان يف بلدك• 

عناوين املعنيني بحامية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة • 

اآلليات االقليمية الدولية الرسمية، وغر الرسمية املعنية بحامية املدافعني عن • 

حقوق اإلنسان.

عناوين املنظامت غر الحكومية الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية بحامية • 

املدافعني.

يؤخذ بعين االعتبار
أثناء العمل التضامني مع المدافعين عن  حقوق 

اإلنسان أن األصل إنقاذ الضحية )المدافع( وليس 

التشهير والتحريض ضد الجهات المرتكبة لالنتهاك  
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مصادر ومراجع الفصل الرابع
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان- املحــررون برجيــت ليندزنايس، لــون ليندهولت، . 1

كرســتني يوجــني- املركــز الدمنــاريك لحقــوق اإلنســان- الطبعــة األوىل منقحــة ديســمر 

2001- ص5

ــدين- . 2 ــع امل ــل للمجتم ــان- دلي ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــج األم ــع برنام ــل م ــل العم دلي

ــورك  ــة 2008 نيوي ــة الثاني ــان- الطبع ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم املتح ــة األم مفوضي

وجنيــف، ص7-1.

املصدر نفسه، ص29. 3

املصدر نفسه، ص29. 4

املصدر نفسه، ص 139. 5

املصدر نفسه، ص140-139. 6

املصدر نفسه، ص141. 7

املصدر نفسه، ص143. 8

املصدر نفسه، ص 145. 9

وثيقــة الخطــوط التوجيهيــة لالتحــاد األورويب املوقــع اإللكــرتوين عــى  شــبكة . 10

األنرتنت.



عناوين منظمات غري حكومية دولية وإقليمية	 
عناوين منظمات ومؤسسات عربية 	 

منظمات تعمل على محاية املدافعني 
عن حقوق اإلنسان

الفصل اخلامس

كـــرس هذا الفصــــل 
لوضــع قائمــة بعــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة واإلقليميــة 
ــوق  ــن عــن حق ــة، مــن شــأن التواصــل معهــا مســاعدة المدافعي والعربي

اإلنســان فــي الحصــول علــى الدعــم ومختلــف أشــكال العــون. 
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الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 	 

الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان هــي منظمــة دوليــة غــر حكوميــة معنيــة 

ــام 1922،  ــذ ع ــة. من ــن 120 دول ــة م ــا 178 منظم ــت مظلته ــل تح ــان، تدخ ــوق االنس بحق

دأبــت الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــى الدفــاع عــن جميــع الحقــوق املدنيــة 

والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة كــام وردت يف اإلعــالن العاملــي لحقــوق 

ــان. اإلنس

يف 1997 وبالتعــاون مــع املنظمــة العامليــة ملناهضــة التعذيــب اسســت مرصــد  حاميــة 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الــذي يقــوم مبتابعــة أحــوال املدافعــني وتقديــم الدعــم 

ــة. ــداءات العاجل ــر الن ع

نــوع املسـاعــــدات	 
العمل عى تجنب ومعالجة حاالت قمع محددة تطال املدافعني عن حقوق اإلنسان

توفــر الحاميــة العاجلــة للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف امليــدان )تدخــالت عاجلة- • 

بعثــات دولية-مســاعدات مالية(

التعاون مع آليات الحامية الحكومية الدولية عى الصعيدين اإلقليمي والدويل• 

املدافعــني•  حاميــة  يف  ليســاهموا  اإلعــالم  ووســائل  الــدويل  املجتمــع   تعبئــة 

للتواصل مبرصد محاية املدافعني 
التابع للفيدرالية

الموقع االليكتروني 
  www.fidh.org/ar

تويتر 
https://twitter.com/fidh_ar 

فيسبوك 
 facebook.com/Human.Rights.Movement

منظمات ومؤسسات دولية تعمل على محاية املدافعني 
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 	FrontLine Defenders اخلط األمامي

ــن  ــني ع ــة املدافع ــي حامي ــددة، وه ــة مح ــل غاي ــن أج ــت م ــة تأسس ــر ربحي ــة غ منظم

حقــوق اإلنســان ســلمياً، وتعزيــز الحلــول الســلمية للنزاعــات، وتهــدف لالســتجابة 

ــر  ــل ع ــة والتواص ــان، كالحامي ــوق االنس ــن حق ــون ع ــا املدافع ــي يحتاجه ــات الت للحاج

الشــبكات والتدريــب واالســتفادة مــن آليــات األمــم املتحــدة املتعلقــة باملواضيــع أو البلــدان 

مكاتب منظمة اخلط األمامي

المكتب الرئيسي - دبلن 
 Head Office, Grattan House, Temple Road, Blackrock, Co

Dublin, Ireland A94 FA39
   Tel: +353 )0(1 212 3750
 Fax: +353 )0(1 212 1001

Email: info@
frontlinedefenders.org

مكتب االحتاد األوروبي )مكتب 

بروكسل(

 Square Marie-Louise 72, B-1000 Brussels
   Tel: +32 2 230 93 83
  Fax: +32 2 230 00 28

Email: euoffice@frontlinedefenders.org
الموقع االليكتروني 

www.frontlinedefenders.org/ar
يمكن للمدافعين عن حقوق اإلنسان ممن هم في خطر ويرغبون في إرسال رسالة إلى المؤسسة 

بواسطة قناة آمنة ومرّمزة أن يقوموا بذلك من خالل استخدام نموذج االتصال اآلمن 
www.frontlinedefenders.org/secure/comment.en.html
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ــارية  ــة استش ــا صف ــتقلة، له ــة مس ــة خري ــجلة كجمعي ــي مس ــة، وه ــات اإلقليمي والهيئ

ــدة.  ــم املتح ــادي لألم ــي واالقتص ــس االجتامع باملجل

تأسســت املؤسســة الدوليــة لحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف دبلــن عــام م2001، 

لغــرٍض محــدد، وهــو حاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يواجهــون املخاطــر، 

ــع  ــض أو جمي ــاق بع ــل إحق ــن أج ــلمية م ــرق الس ــون بالط ــن يعمل ــخاص الذي ــم األش وه

ــة إىل  ــعى املؤسس ــان، وتس ــوق االنس ــي لحق ــالن العامل ــا يف اإلع ــوص عليه ــوق املنص الحق

التعاطــي مــع متطلبــات الحاميــة التــي يحددهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان أنفســهم. 

أشكال املساعدة التي تقدمها منظمة اخلط األمامي  	 
توّفــر املؤسســة الدوليــة لحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الدعــم الريــع والعمــي 

للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يواجهــون األخطــار، مبــا يف ذلــك: 

تقديم املنح لدفع مثن االحتياجات األمنية العملية للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛• 

التدريب واملواد املصدرية املتعلقة باألمن والحامية، مبا يف ذلك األمن الرقمي.• 

الدفاع الدويل عن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون الخطر اآلين. • 

الراحة والهدوء، مبا يف ذلك برنامج زمالة فرونت الين ديفندرز. • 

فــرص الرتابــط وتبــادل املعلومــات بــني املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، باإلضافــة اىل • 

عقــد ملتقــى كل عامــني يف)دبلــن(.

ــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الســنوية •  جائــزة املؤسســة الدوليــة الســنوية لحامي

متنــح للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يواجهــون املخاطــر. 

توفــر خــط هاتفــي لالســتجابة للطــوارئ عــى مــدار الســاعة باللغــات العربيــة، • 

والروســية.  واألســبانية،  والفرنســية،  اإلنجليزيــة، 

تيســر االنتقــال املؤقــت ملحــل إقامــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف حالــة تطلــب • 

تغيــر محــل اقامتهــم يف حــاالت الطــوارئ. 

كــام تعمــل املؤسســة الدوليــة لحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان عــى تعزيــز و 

تقويــة اإلجــراءات الدوليــة واإلقليميــة لحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، مبــا 

يف ذلــك دعــم عمــل ممثــل األمــم املتحــدة الخــاص و املعنــي باملدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان. وتســعى املؤسســة  إىل تعزيــز احــرتام إعــالن األمــم املتحدة الخــاص باملدافعني 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــة لحامي ــة الدولي ــان. وللمؤسس ــوق اإلنس ــن حق ع

صفــة استشــارية لــدى املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي التابــع لألمــم املتحــدة، وصفــة 

الرشاكــة مــع مجلــس أوروبــا، وصفــة مراقــب لــدى املفوَّضيــة األفريقية لحقوق اإلنســان 

 والشــعوب. حــازت املؤسســة عــى جائــزة امللــك بودويــن للتنميــة الدوليــة للعــام 2007.  
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آلية التواصل 
ــوق اإلنســان بطــرق  ــة املدافعــني عــن حق ــة لحامي ــة الدولي ــع املؤسس ميكــن التواصــل م

متعــددة، إمــا مبــارشة عــر التواصــل مــع املكتــب الرئيــس للمؤسســة يف )دبلــن( أو مكتبهــا 

يف )بروكســل( )عــى عناويــن وأرقــام التلفونــات املذكــورة يف هــذا الدليــل(.  أو بالتواصــل 

مــع أحــد أو كل أعضــاء قيــادة املؤسســة. أو التواصــل إلكرتونيــاً مــع املؤسســة عــر صفحــة 

االتصــال عــى موقعهــا االليكــرتوين، أو الريــد االليكــرتوين، أو حســاباتها عــى فيســبوك 

وتويــرت. 

 	Amnesty International منظمة العفو الدولية

للتواصل : لندن، المملكة المتحدة 
العنوان:

. Easton Street, London, WC1X 0DW, UK 1 
البريد اإللكتروني

contactus@amnesty.org  
هاتف:  74135500-  20  -44+

 فاكس: 79561157-  20  -44+  
.Amnestyonline@  تويتر 

حسابات الكترونية
موقع الكتروني : 

  www.amnesty.org
 contactus@amnesty.org بريد الكتروني

 www.facebook.com/amnestyglobal فيسبوك
 https://twitter.com/amnestyonline تويتر

حسابات أخرى 
 www.youtube.com/user/AmnestyInternational :يوتوب
 https://plus.google.com/+amnesty/posts :جوجل بالس

 http://instagram.com/amnesty :أنستجرام
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منظمــة العفــو الدوليــة هــي حركــة عامليــة تضــم مــا يربــو عــى ســبعة ماليــني شــخص يف 

كل دول العــامل يناضلــون مــن أجــل عــامل يتمتــع فيــه الجميــع بحقــوق اإلنســان.

 أسســها اإلنجليــزي )بيــرت بينيســن( عــام 1961م، ومقرهــا الرئيــس لنــدن/ اململكــة املتحــدة. 

ُمنحــت املنظمــة جائــزة نوبــل للســالم ســنة 1977.  وهــي منظمــة حياديــة، دميقراطيــة، 

مســتقلة عــن جميــع الحكومــات واأليديولوجيــات السياســية واملصالــح االقتصاديــة 

واملعتقدات الدينية.                                     

مــادي،  اســتقالل  املنظمــة  لــدى 

طريــق  عــن  ذاتًيــا  ممولــة  فهــي 

ــار  ــاء واألنص ــن األعض ــات م الترع

املؤيديــن، وتنتــرش مكاتــب وفــروع 

املنظمــة يف أكــر مــن ســبعني بلــًدا 

لكــن  العــامل،  أنحــاء  مختلــف  يف 

معظــم  لتشــمل  تتعــدى  حمالتهــا 

بلــدان العــامل. 

ــة  ــا الحقوقي ــة مواقفه ــي املنظم تبن

وحمالتهــا عــى مبــادىء اإلعــالن 

العاملــي لحقــوق اإلنســان، وتغطــي 

قضايــا  وبرامجهــا  أنشــطتها 

وإجــراءات كثــرة، مثــل: النزاعــات املســلحة، الحــد مــن انتشــار األســلحة، الــرشكات، 

عقوبــة اإلعــدام، االعتقــال والســجن، حــاالت اإلخفــاء القــري، التمييــز، حريــة التعبــر 

ــة،  ــل الكرام ــن أج ــان م ــوق اإلنس ــة، حق ــة الدولي ــني، العدال ــكان األصلي ــرأي، الس ــن ال ع

ــن  ــني ع ــة املدافع ــج حامي ــب، برنام ــة، التعذي ــية واإلنجابي ــوق الجنس ــني، الحق النازح

حقــوق اإلنســان. وتعتمــد اســرتاتيجية املنظمــة يف إحداثهــا للتغيــر عى ثالثــة إجراءات 

ــي:  ــة ه متتالي

1. األحبـاث: 
حيــث يقــوم خراؤهــا بإجــراء بحــث وفحــص دقيــق عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي 

ترتكبهــا الحكومــات وغرهــا مــن الجهــات حــول العــامل. 

2.الدعوة و كسب التأييد: 
حيــث تســتخدم املنظمــة أبحاثهــا وتحليالتهــا للتأثــر ومامرســة الضغــط عــى الحكومــات 

والــرشكات وصانعــي القــرارات التخــاذ القــرار الصائــب. 

»نقوم، من خالل أبحاثنا التفصيلية ونضالنا 
الحازم، بالمساعدة على مكافحة انتهاك 

حقوق اإلنسان حول العالم، ونقدم الجالدين 
إلى ساحة العدالة، ونغير القوانين القمعية، 

ونحرر الذين سجنوا ال لسبب سوى تعبيرهم 
عن رأيهم« 

منظمة العفو الدولية 
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3.احلمالت والتحرك: 
حيــث يقــوم ناشــطو املنظمــة بتنفيــذ حمــالت ضغــط، مــن خــالل العرائــض والرســائل 

ــن يســتطيعون إحــداث التغيــر  ــاس واملؤسســات الذي ــع الن واالحتجاجــات، مــن أجــل دف

ــام بالتحــرك.   للقي

املؤسسة االورو-متوسطية لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان 

للتواصل:-
EMHRF

c/o EMHRN
Vestergade 16, 2nd floor
DK-1456 Copenhagen K

Denmark
هاتف:  26 17 64 32 45 +
فاكس: 02 17 64 32 45 +

للتواصل:- 
EMHRF Tunisia

c/o EMHRN
Palestine Street, 80

Lafayette 2001, Tunis
Tunisia

هاتف: 73 25 32 71 216 +
هاتف:  31 64 06 97 216 +

 http://www.emhrf.org/ar/grants.php  :للتواصل عبر الموقع االليكتروني
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إىل  اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــني  لدعــم  متوســطية  األورو-  املؤسســة  تهــدف 

املــدين  املجتمــع  دعــم  إىل  باإلضافــة  اإلنســان،  حقــوق  ثقافــة  وتعزيــز  نــرش 

تقديــم  طريــق  عــن  املتوســط  جنــوب  منطقــة  يف  النشــأة  الحديــث  الدميقراطــي 

الحكوميــة  غــر  واملؤسســات  للمنظــامت  واملســاندة  االســرتاتيجي  املــايل  الدعــم 

العاملــني  املحليــة والوطنيــة، واإلقليميــة املدافعــة عــن حقــوق اإلنســان، ولألفــراد 

 عــى نــرش ودعــم وحاميــة ومراقبــة احــرتام تطبيــق حقــوق اإلنســان يف املنطقــة.

تقــدم املؤسســة منحــاً للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يعانــون مــن صعوبــات أو 

ــة إىل  ــاطاتهم، إضاف ــة نش ــني مواصل ــاعدة املدافع ــدف مس ــك به ــار، وذل ــون ألخط يتعرض

ــاطات  ــذ نش ــرة يف تنفي ــان الصغ ــوق اإلنس ــات حق ــامت ومجموع ــدرات منظ ــز ق تعزي

ــة. ــرة يف املنطق مبتك

وبصفة محددة، يتم تخصيص املنح بصفة أساسية إىل األفراد واملنظامت التي:

مل تحظ بعد باعرتاف الجهات املانحة الرئيسة.• 

ليس لها القدرة عى إقامة عالقات مع الجهات املانحة الرئيسة.• 

ــات •  ــن الجه ــم م ــي دع ــمح بتلق ــة ال تس ــة لدرج ــر حساس ــد تعت ــا ق ــع قضاي ــل م تتعام

ــة. ــة الرئيس املانح

تعمــل يف بلــدان حيــث قــد تتعــرض لخطــر االصطــدام مــع الســلطات إذا مــا تلقــت دعــامً • 

مبــارشاً مــن جهــات أجنبيــة مانحة.

تقــع خــارج إطــار الفئــات التــي متولهــا الجهــات املانحــة الرئيســة، مثــل منظــامت حقــوق • 

ــا يف  ــوض به ــان والنه ــوق اإلنس ــم حق ــر لدع ــل يف املهج ــي تعم ــة الت ــان الجنوبي اإلنس

بلدانهــا األصليــة يف الجنــوب.

تأخــذ املؤسســة بعــني االعتبــار عنــد تقييمهــا للطلبــات مــدى إمكانيــة الحصــول عــى • 

دعــم مــايل مــن الجهــات واملؤسســات األخــرى العاملــة عــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي 

والــدويل.

ــات •  ــذه الجه ــم إىل ه ــب الدع ــه طال ــة توجي ــاول املؤسس ــاالت، تح ــذه الح ــل ه ويف مث

ــب أي تكــرار للعمــل. ــن أجــل تجن ــة م املمول

يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســة للمؤسســة االورو-متوســطية يف ضــامن االســتدامة 

ــدف ارتباطــا  ــح. ويرتبــط هــذا اله ــون املن ــن يتلق ــد لنشــاطات الذي ــد األم واملنظــور بعي

ــة  ــا، واملحافظ ــامد عليه ــن االعت ــة ميك ــة ودولي ــة وإقليمي ــة رشاكات وطني ــا بإقام وثيق

ــات  ــع جه ــل م ــاون املحتم ــات التع ــد إمكاني ــى تحدي ــة ع ــل املؤسس ــك تعم ــا. ولذل عليه

فاعلــة/ رشكاء رئيســني، وأشــخاص معاونــني وجهــات مانحــة محتملــة مــن أجــل مواصلــة 

ــاً. ــك ممكن ــا كان ذل ــل، وكل م العم
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Human Rights Watch هيومن رايتس واتش

تتخــذ املنظمــة مــن نيويــورك مقــراً »دامئــاً« ولهــا مكاتــب يف لنــدن وبروكســل وموســكو 

ــة  ــب مؤقت ــم مكات ــوس وتقي ــوس انجل ــج ول ــج كون ــكو وهون ــان فرانسيس ــنطن وس وواش

عنــد الــرورة يف بعــض البلــدان.

ــت  ــني، وكان ــة هلس ــة مراقب ــمى لجن ــت تس ــث كان ــنة 1978م، حي ــة س ــت املنظم تاسس

مهمتهــا األساســية مراقبــة مــدى امتثــال دول الكتلــة االشــرتاكية لألحــكام املتعلقــة 

ــرى  ــاء أخ ــت يف أنح ــة ومن ــورت املنظم ــان ماتط ــة، ورسع ــان يف االتفاقي ــوق اإلنس بحق

مــن العــامل إىل أن توحــدت جميــع اللجــان عــام 1988م يف مــا بــات يعــرف باســم )هيومــن 

ــى  ــائها وحت ــذ إنش ــها من ــان. وكان يرأس ــوق اإلنس ــة حق ــا مراقب ــش(، ومعناه ــس ووت رايت

ــرشيف. ــها ال ــو اآلن رئيس ــتني وه ــرت برنش 1999م روب

New York
 Address: 350 Fifth
Avenue, 34th floor

-New York, NY 10118
USA 3299

Tel: +1 -212 -290- 4700
Fax: +1 -212 -736- 1300

ress Desk
Tel: +1 -212 -216- 1832
Fax: +1 -212 -736- 1300

Email: hrwpress@hrw.org
Skype: hrwpress

Emma Daly
Communications Director

Tel: +1 -212 -216- 1835
Fax: +1 -212 -736- 1300
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أهم األنشطة والربامج
ترصــد املنظمــة مــا تقرتفــه الحكومــات مــن أفعــال يف مجــال حقــوق اإلنســان بغــض النظر 

عــن توجهاتهــا السياســية وتكتالتهــا الجغرافيــة السياســية ومذاهبهــا العرقيــة والدينيــة 

وذلــك بهــدف: 

الدفاع عن حرية الفكر والتعبر. • 

السعي إلقامة العدل واملساواة يف الحامية القانونية وبناء مجتمع مدين قوي. • 

محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان . • 

ويُجــري باحثــو املنظمــة التحقيقــات لتقــيص الحقائــق بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

ــب  ــكل كت ــى ش ــات ع ــج التحقيق ــرش نتائ ــم تن ــم يت ــن ث ــامل، وم ــاء الع ــع أنح يف جمي

وتقاريــر ســنوية، األمــر الــذي تغطيــه وســائل اإلعــالم املحليــة والعامليــة ويســاعد 

 يف الضغــط عــى  الحكومــات مــن أجــل تحســني حالــة حقــوق االنســان وحاميتهــا.

نــوع املساعـــدات
ــهادات  ــل: ش ــات مث ــات األزم ــات يف أوق ــن الراع ــات ع ــدث املعلوم ــة أح ــدم املنظم تق

الالجئــني بهــدف خلــق رأي عــام وردود فعــل دوليــة إزاء الحــروب يف العــامل، كــام تهتــم 

ــة  ــة األكادميي ــة، والحري ــرشكات العاملي ــؤولية ال ــة ومس ــة الدولي ــا العدال ــة بقضاي املنظم

وأوضــاع الســجون وحقــوق املثليــني جنســياً، ومــن أمثلــة نجــاح املنظمــة يف تحقيــق 

ــوش. ــال يف الجي ــد األطف ــر تجني ــدة تحظ ــامد معاه ــا يف اعت ــا، نجاحه أهدافه

 فــازت املنظمــة بجائــزة نوبــل للســالم عــام 1997م، عــى إثــر جهودهــا ملناهضــة اســتخدام 

األلغــام األرضيــة، وللمنظمــة جهــود معتــرة يف إنشــاء محكمــة جرائــم الحــرب.
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IFJ االحتاد الدويل  للصحفـيني

ــات الصحفيــني، وهــو أكــر  ــي لنقاب اتحــاد الصحفيــني الدوليــني هــو اتحــاد نقــايب عامل

اتحــاد نقــايب صحفــي. ويهــدف االتحــاد الــدويل للصحفيــني إىل حاميــة وتعزيــز حقــوق 

ــامل  ــوق الع ــة، وحق ــة االجتامعي ــن والعدال ــعى إىل التضام ــم، ويس ــني وحرياته الصحفي

ــر والفســاد.  ــة الفق ــة وحقــوق اإلنســان، ومحارب ــة والدميقراطي والعومل

ــا،  ــني بعده ــه مرت ــد إطالق ــس، وأعي ــنة 1926 يف باري ــرة يف س ــاد ألول م ــس االتح تأس

ــكا(.  ــاً يف بروكســل )بلجي ــر الرئيــس لالتحــاد حالي ــع املق ــم يف 1952. يق يف ســنة 1946 ث

ميثــل االتحــاد أكــر مــن 600 ألــف صحفــي يف أكــر مــن مئــة بلــد، ولغاتــه الرســمية هــي 

اإلنكليزيــة والفرنســية واألســبانية. يــرأس االتحــاد حاليــاً جيــم بوملحــة، وهــو عضــو يف 

منظمــة الصحافــة األفريقيــة.

ــة  ــن حمل ــارة ع ــي عب ــة، وه ــة األخالقي ــادرة الصحاف ــنة 2008م مب ــاد يف س ــق االتح أطل

عامليــة لدعــم املعايــر االحرتافيــة وزيــادة الوعــي حــول أهميــة الجــودة يف العمــل 

الصحــايف.  

بيث كوستا : االمينة العامة لالتحاد الدولي 
للصحفيين

beth.costa@ifjs.org
اوليفر موني كايرل .. مساعد األمين العام

الهاتف : 
+ 32 2 235 2204

oliver@ifj.org
منير زعرور : منسق الشرق االوسط والعالم العربي

الهاتف : 
+ 32 2 235 2211

monir.zaarour@ifj.org
 www.ifj-arabic.org : الموقع اإللكتروني
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كتـائب الســــالم الدولــية 

منظمــة غــر ربحيــة لحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان وتعزيــز الحلول الســلمية 

للنزاعات. 

نوع املساعدات التي تقدمها املنظمة

حــني تقــع االنتهــاكات وأينــام تقــع النزاعــات فــإن كتائــب الســالم الدوليــة وحــني • 

تتــم دعوتهــا ترســل فــرق مــن املتطوعــني إىل أماكــن االنتهــاكات والنزاعــات ملراقبــة 

الوضــع.

كام يقوم املتطوعون مبساعدة املدافعني حني يتعرضون لخطر العنف السيايس• 

ــني •  ــاع املدافع ــر وأوض ــن مص ــات ع ــاء املعلوم ــة بإخف ــات املنتهك ــوم الجه ــني تق وح

يذهــب املتطوعــون مــن كتائــب الســالم الدوليــة ويقومــون مبراقبــة الوضــع ميدانيــاً.

يســتند متطوعــو الكتائــب يف عملهــم لشــبكة عالقــات دوليــة واســعة، األمــر الــذي • 

يســهم ىف الحــد مــن التهديــدات الواقعــة عــى املدافعــني

الموقع االليكتروني
 /www.peacebrigades.org

للتواصل مع كتائب السالم الدولية
إرسال رسالة إلى المكتب عن طريق الموقع 

 /www.peacebrigades.org/contact-us
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منظمة الســالم الـدولــية 

ــن  ــة م ــع مجموع ــاريع م ــن املش ــدد م ــذ ع ــوم بتنفي ــام 1981 وتق ــة ع ــت املنظم تأسس

ــط. ــرشق االوس ــا، وال ــيا وأوروب ــا وآس ــكا وأفريقي ــدول يف أمري ال

نوع املساعدات 
توفر الدعم املادي للمتطوعني للدفاع عن املدافعني.• 

التخاطب مع السلطات الحكومية, والقوات املسلحة, بخصوص حامية املدافعني.• 

التوعية والدعوة للعمل مع املجتمع الدويل.• 

ــاكات •  ــى انته ــرد ع ــع, أو ال ــوارئ ملن ــاالت الط ــم يف ح ــبكات الدع ــل ش ــاء وتفعي بن

حقوق اإلنسان. 

مركز جنيف حلقوق اإلنسان واحلوار العاملي

للتواصل مع املنظمة عرب املوقع  االليكرتوني
/http://www.peaceworldwide.org

العنوان:
 Rue de Vermont : 39 - 37

P.O. Box 186
Geneva 20 1211

الهاتف:
+41 )0( 22 748 27 8088

الفاكس:
+41 )0( 22 748 27 89

info@gchragd.org :البريد اإللكتروني
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مركــز جنيــف لحقــوق اإلنســان والحــوار العاملــي منظمــة غــر حكوميــة ال تســتهدف 

الربــح املــاّدي تعمــل بالتعــاون مــع املفّوضّيــة الّســامية لحقــوق اإلنســان ومجلــس حقــوق 

اإلنســان التابعــني لألمــم املتحــدة مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان عــن طريــق الحــوار 

العاملــي. واملركــز مســتقل ال ارتبــاط لــه بــأي حكومــة أو أيديولوجيــة سياســية أو مصالح 

اقتصادية.

لقــد أُنشــئ مركــز جنيــف لحقــوق اإلنســان والحــوار العاملــي عــى أســاس فكــرة مفادهــا 

ــن  ــر م ــاج إىل الكث ــزال تحت ــا ت ــي، م ــتوى العامل ــى املس ــوار ع ــس الح ــة تكري أن عملّي

ــة يف  ــى تتــّم عــى الوجــه األمثــل. ومــن خــالل ملّ شــمل الجهــات الفاعل الجهــو،د حّت

مجــال حقــوق اإلنســان عــى اختــالف أطيافهــا وتنــوع مهامهــا، يهــدف املركــز إىل تعزيــز 

حقــوق اإلنســان يف إطــار القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ومــن ثــّم فهــو يســاهم يف 

ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــواردة يف اإلع ــوق ال ــاس بالحق ــع الن ــع جمي ــامن متت ض

والصكــوك الدوليــة ذات الّصلــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

يشــّجع املركــز عــى تبــادل املعــارف والخــرات، وعــى اســتحداث شــبكات تربــط بــني 

مختلــف الــرشكاء، وتهــدف إىل دعــم التواصــل بــني الحكومــات واملنظــامت الحكوميــة 

الدوليــة ومنظومــة األمــم املتحــدة واملجتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة، إىل جانــب 

ــان،  ــوق اإلنس ــني بحق ــني املهتّم ــن ب ــكايف م ــل ال ــان بالتمثي ــنْي ال يتمتع ــنْي فاعل طرف

ــق األمــر باآلليــات اإلقليميــة والدوليــة املســتقلة والقطــاع الخــاص. ويتعلّ

ــدرات  ــاء الق ــب، وأدوات بن ــف التدري ــز جني ــر مرك ــاون، يوف ــدى للتع ــه منت وبصفت

ــتدام. ــايب املس ــر اإليج ــجيع التغي ــل تش ــن أج ــرتاتيجية م ــورة االس ــدي املش ويس
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منظمـة الكـــرامة حلقـــوق االنســــان

الكرامــة منظمــة ســويرية يوجــد مقرهــا بجنيــف. تأسســت ســنة 2004 مببــادرة مــن 

فريــق مــن املحامــني ونشــطاء حقــوق اإلنســان واملتطوعــني بغيــة املســاهمة يف تعزيــز 

وحاميــة حقــوق اإلنســان، خاصــة يف العــامل العــريب. وتتوفر عــى مكاتــب وممثلني يف 

كل جنيــف )ســويرا( ، لنــدن )بريطانيــا( ، بــروت )لبنــان( ، الدوحــة )قطــر( وصنعــاء 

)اليمــن( وكذلــك العديــد مــن املراســلني واملتطوعــني يف جميــع البلــدان العربيــة.

 وتضــع الكرامــة ضمــن أولوياتهــا العمــل عــى األشــكال التاليــة مــن االنتهــاكات:  القتــل 

خــارج نطــاق القضــاء، االختفــاء القــري التعذيــب، االعتقــال التعســفي و املحاكــامت 

ــى  ــان وع ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــى حامي ــل ع ــة إىل العم ــرة باإلضاف الجائ

اســتقالل القضــاة واملحامــني.

ــر  ــع أك ــت برف ــث قام ــة. حي ــات األممي ــك إىل اآللي ــة يف ذل ــة الكرام ــأ منظم  وتلج

مــن  2000 حالــة ونــداء عاجــل إىل املقرريــن الخاصــني يف األمــم املتحــدة، وإىل 

املفــوض الســامي لحقــوق االنســان، ومختلــف الهيئــات املنشــأة مبوجــب املعاهــدات. كــام 

قامــت منظمــة الكرامــة لحقــوق اإلنســان برفــع العديــد مــن التقاريــر حــول وضعيــة 

حقــوق اإلنســان يف ســبع مــن الــدول العربيــة العــرش التــي يتــم مراجعتهــا مــن خــالل 

االســتعراض الــدوري الشــامل واإلجــراءات الخاصــة ومعاهــدات حقــوق اإلنســان باألمــم 

املتحــدة.

وتســتعمل منظمــة الكرامــة القانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين يف تعاملهــا مــع 

اآلليــات األمميــة نيابــة عــن الضحايــا وأرسهــم، وتعمــل بشــكل بنــاء مــع األمــم املتحــدة 

والحكومــات عــر املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان واملؤسســات الوطنيــة والضحايــا، 

واملحامــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. باإلضافــة إىل تنظيمهــا لحمــالت وحلقــات 

تدارســية لنــرش الوعــي بحقــوق اإلنســان يف العــامل العــريب.

األمانة الدولية
route de Ferney 150

Case Postale 2100
CH-1211 Genève 2
GPS Coordinates:

N46.230518, E6.128124 Switzerland
تلفون: 1006 734 22 41 +

فاكس : 1034 734 22 41 +
/http://ar.alkarama.org  : الموقع االليكتروني
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املرصــد األورومتوسطي حلقـــوق اإلنســــان

املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان هــو منظمــة دوليــة مســتقلة غــر ربحيــة 

تعنــى بقضايــا حقــوق اإلنســان يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا؛ تأسســت 

ــا مكتــب  ــا، وله ــراً له ــام 2011 يف ســويرا وتتخــذ مــن جنيــف مق ــن الع يف نوفمــر م

إقليمــي يف األرايض الفلســطينية، مبــا فيهــا الضفــة الغربيــة ومدينــة غــزة، ومكتــب 

إقليمــي يف تونــس، إىل جانــب خــراء وممثلــني يف كل مــن: اململكــة املتحــدة، وهولنــدا، 

وأملانيــا، واليمــن، ومــر، واألردن، وســوريا، ولبنــان، واإلمــارات.

وال يقتــر عمــل املنظمــة عــى الرصــد والتوثيــق فحســب، بــل ميتــد إىل صناعــة رأي 

عــام دويل للضغــط عــى الجهــات املعنيــة والــدول ذات النفــوذ التخــاذ إجــراءات مــن 

ــاكات حقــوق  شــأنها أن تدفــع باتجــاه تحســني األوضــاع اإلنســانية وتضــع حــداً النته

اإلنســان يف املنطقــة.

ــن  ــة م ــات الدولي ــات والهيئ ــى الحكوم ــط ع ــر والضغ ــة للتأث ــق املنظم ــعى فري ويس

أجــل ترســيخ قواعــد القانــون الــدويل والتحقيــق يف االنتهــاكات ومحاســبة مرتكبيهــا، 

ــا  ــض الضحاي ــم وتعوي ــاب ودع ــن العق ــالت م ــة اإلف ــٍد لسياس ــع ح ــن وض ــكل يضم بش

ــاً. ــاً ومعنوي مادي

ــة  ــات املعني ــع الجه ــبيك م ــاون والتش ــق التع ــن تحقي ــرتاتيجية تضم ــن اس ــل ضم يعم

ــي: ــداف وه ــن األه ــة م ــه جمل ــرتكة، ولدي ــداف مش ــول إىل أه للوص

- رفع مستوى حقوق اإلنسان يف دول املنطقة.

للتواصل مع املرصد عرب اإلمييل التايل
info@euromedmonitor.org

أو الموقع االليكتروني:
/http://www.euromedmonitor.org
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- تفعيل وسائل القانون الدويل ملحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان.

- مد يد العون ملؤسسات املجتمع املحي لتنفيذ مشاريع إمنائية وتوعوية مشرتكة.

- تحفيــز املنظــامت الحقوقيــة الدوليــة واألوروبيــة، وصنــاع القــرار للعمــل عــى وقــف 

االنتهاكات.

- العمل عى حامية ورعاية املدنيني يف املناطق التي يعمل بها املرصد.

- تســليط الضــوء عــى الفئــة املهمشــة مــن ضحايــا النزاعــات السياســية واالجتامعيــة 

واالقتصاديــة.

- تشــجيع اســتخدام القنــوات الســلمية، والقانونيــة لفضــح مرتكبــي انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان، مبــا فيهــا األطــراف التــي تعرقــل عمــل الحقوقيــني.
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1.مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان هــو منظمــة غــر حكوميــة إقليميــة مســتقلة 

ــة،  ــان والدميقراطي ــوق اإلنس ــادئ حق ــرتام مب ــم اح ــدف إىل دع ــام 1993، ته ــت ع تأسس

ــوق  ــة حق ــرش ثقاف ــان، ون ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــق القان ــات تطبي ــل صعوب وتحلي

اإلنســان يف العــامل العــريب، وتعزيــز الحــوار بــني الثقافــات يف إطــار االتفاقيــات واملواثيق 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان. ومــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف يعمــل املركــز عــى اقــرتاح 

ــة  ــر الدولي ــن املعاي ــزز م ــتورية تع ــالت دس ــات وتعدي ــات وترشيع ــوة إىل سياس والدع

ــات  ــف اآللي ــف مختل ــر توظي ــة ع ــة، ودعوي ــطة بحثي ــام بأنش ــان، والقي ــوق اإلنس لحق

ــاص  ــكل خ ــز بش ــع الرتكي ــان م ــوق اإلنس ــم حق ــة، وتعلي ــة والدولي ــة واإلقليمي الوطني

عــى الشــباب، وبنــاء القــدرات املهنيــة للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. ومنــذ تأسيســه 

ــان  ــوق اإلنس ــا حق ــاول قضاي ــات تتن ــب و دوري ــرش كت ــم بن ــكل منتظ ــز بش ــوم املرك يق

ــريب. ــامل الع ــة يف الع والدميقراطي

ــا  ــكالت والقضاي ــرز املش ــى أب ــوء ع ــاء الض ــاهمة يف إلق ــرة إىل املس ــز القاه ــعى مرك يس

الحقوقيــة امللحــة يف الــدول العربيــة، والتنســيق مــع مختلــف األطــراف املعنيــة واملنظامت 

غــر الحكوميــة يف املنطقــة ، والعمــل ســوياً مــن أجــل رفــع الوعــي العــام بهــذه القضايــا 

ومحاولــة التوصــل إىل حلــول وبدائــل تتوافــق مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

العنوان :21 شارع عبد المجيد الرمالي – الدور السابع – شقة 71 – باب اللوق 
– القاهرة – بجوار الغرفة التجارية المصرية.

تليفون: 
+202 2 7963757
+202 2 7963726
+202 2 7951112 

 فاكس:
+202 2 7921913

info@cihrs.org: الموقع االليكتروني

منظمات ومؤسسات عربية تعمل على محاية املدافعني
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يتمتــع املركــز بوضــع استشــاري خــاص يف املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي باألمــم 

املتحــدة، وصفــة املراقــب يف اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب. املركــز عضــو 

يف الشــبكة األوروبيــة املتوســطية لحقــوق اإلنســان، والشــبكة الدوليــة لتبــادل املعلومــات 

ــية  ــة الفرنس ــزة الجمهوري ــى جائ ــل ع ــس(. وحاص ــر )ايفك ــرأي والتعب ــة ال ــول حري ح

ــام 2007. ــان لع ــوق اإلنس لحق

2.املنظمة العربية حلقوق اإلنسان
تأسســت عــام 1983 كمنظمــة دوليــة غــر حكوميــة ال تســتهدف الربــح. وهدفهــا تعزيــز 

ــة االستشــارية يف  ــة عــى الصف ــة. حاصل احــرتام حقــوق اإلنســان عــى الســاحة العربي

املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي باألمــم املتحــدة، وصفــة العالقــات التنظيميــة مبنظمــة 

اليونســكو العامليــة، وصفــة املراقــب بالهيئــات املختصــة بجامعــة الــدول العربيــة، واالتحــاد 

األفريقــي.  تتخــذ مــن القاهــرة مقــراً لهــا مبوجــب اتفــاق مقــر وموقــع مــع وزارة الخارجية 

ــا ثالثــة أفــرع يف  املريــة، وتضــم 22 فرعــاً ومؤسســة عضــوة يف الــدول العربيــة بينه

دول أوروبيــة لخدمــة الجاليــات العربيــة يف املهجــر. 

ــا األساســية هــي القانــون الــدويل لحقــوق االنســان، وتصــدر بانتظــام تقاريــر  مرجعيته

ســنوية، ونــرشة إخباريــة شــهرية، وبيانــات إعالميــة، وكتــب ودراســات يف مجــال 

ــارك يف  ــام تش ــا، ك ــال اختصاصه ــة يف مج ــة ودولي ــرات عربي ــم مؤمت ــا. وتنظ اختصاصه

الرامــج التدريبيــة عــى املســتويني الحكومــي وغــر الحكومــي يف مختلــف الــدول 

العربيــة، كــام تشــارك يف حــوارات معمقــة مــع معظــم الحكومــات العربيــة حــول ســبل 

ــات. ــق األزم ــق يف مناط ــيص الحقائ ــات لتق ــد بعث ــان، وتوف ــوق االنس ــاء بحق االرتق

للتواصل مع املنظمة : 
 91Merghani St., Helioplis, Cairo

11341, Egypt
Tel +202 24181396

Fax +202 24185346
info@aohr.net
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3.احتـاد املدافعيـن عــن حقوق اإلنسان العــرب

أنشــئ االتحــاد بالرنويــج يف أكتوبــر 2009 بهــدف خلــق إطــار تنظيمــي دميقراطــي ينظــم 

املدافعــني عــن حقــوق االنســان، وكــذا لخلــق إطــار للحــوار والتشــاور والتنســيق والعمــل 

مــع املنظــامت واألفــراد، ويعمــل حاليــاً عــى حاميــة املدافعــني وتنميــة قدراتهــم، ويســعى 

ــة  ــة واإلقليمي ــامت العربي ــادات واملنظ ــبكات واالتح ــي الش ــع باق ــاون م ــيق والتع للتنس

والعامليــة املعنيــة بحاميــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

يستند االتحاد عى املرجعيات الدولية لحقوق اإلنسان ومواثيق حقوق اإلنسان 

نوع املساعدات التي يقدمها
توفــر الحاميــة القانونيــة واملاديــة واملعنويــة للمدافعــني عن حقــوق اإلنســان املعرضني • 

للخطر 

املساهمة يف تدريب املدافعني عن حقوق اإلنسان حول أساليب الحامية• 

التنسيق للحمالت الوطنية واإلقليمية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان • 

تطوير آلية التوعية وتنظيم االجتامعات والندوات واملؤمترات وورش العمل • 

مراقبة املحاكامت وتوفر املحامني للمدافعني عن حقوق اإلنسان• 

ــامت •  ــني يف املنظ ــن آراء املتطوع ــرة ع ــائله املع ــة وس ــي بكَاف ــاط اإلعالم ــل النش تفعي

ــاء واألعض

يقــوم االتحــاد بالعمــل عــى تنميــة املــوارد الذاتيــة لالتحــاد مبــا يخــدم أهــداف • 

االتحــاد  وأغــراض 

إعداد الدراسات والبحوث حول املدافعني عن حقوق اإلنسان • 

للتواصل باإلحتاد :
 E-mail: info@ituc-csi.org
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4.مــركز اخلليج حلقوق اإلنسان

تأســس عــام2011 مــن  قبــل مجموعــة مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، ويوثــق املركــز 

ــس  ــدول االعضــاء الســت يف مجل ــة التــي يعمــل املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان لل البيئ

التعــاون الخليجــي )اإلمارات-الســعودية-البحرين-قطر-عامن-الكويت(وكذلك يف البلــدان 

املجــاورة واملؤثــرة يف منطقــة الخليــج و)ســوريا والعــراق وإيــران واليمــن(. 

ــع  ــن )200( مداف ــن  م ــر م ــاً بأك ــداء متعلق ــج ))138(( ن ــز الخلي ــدر مرك ــام 2014 أص يف ع

عــن حقــوق اإلنســان يف الــدول العــرش التــي يعمــل فيهــا ونــرش خمســة تقاريــر مبــا فيهــا  

التقريــر الســنوي. 

نرش املركز تقرير عن التعذيب يف عامن بعد بعثته يف ترشين األول 2013. 

خــالل عــام 2014 قــام املركــز بعــدد من املهــام يف دولــة اإلمــارات العربية  املتحــدة والكويت 

ــى  ــود ع ــول القي ــهر اذار ح ــت يف ش ــه إىل الكوي ــر بعثت ــرش تقري ــراق ون ــران والع وإي

حريــة التعبــر، والتجمــع والبيئــة التــي يعمــل يف ظلهــا املدافعــون  عــن حقــوق اإلنســان. 

للتواصل مع املركز عرب : 
الموقع اإلليكتروني
www.gc4hr.org

البريد اإلليكتروني
info@gc4hr.org
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5.مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية )حسم(

 جمعية غر حكومية سعودية، أسسها أحد عرش ناشطاً حقوقياً وأكادميياً عام 2009. 

تهــدف الجمعيــة إىل التوعيــة بحقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية يف الســعودية وتركــز 

عــى االعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. 

6.مرصد حقوق اإلنسان يف السعودية

منظمــة مدنيــة حقوقيــة مســتقلة غــر ربحيــة تلتــزم حــراً بالعمــل يف مجــاالت حقوق 

اإلنســان كافــة عــر األطــر الســلمية. بــدأ املرصــد عملــه يف  2008 وتــم تســجيله يف دولــة 

كنــدا يف 2012.

ويهدف املرصد إىل: 

بناء منظومة عملية وعلمية حقوقية وقانونية.• 

الدفاع عن املظلومني ورفع االنتهاكات عنهم.• 

حامية نشطاء حقوق اإلنسان.• 

نرش ثقافة حقوق اإلنسان وإشاعة قيمة التسامح ونبذ التطرف.• 

رصد أوضاع حقوق اإلنسان.• 

التعاون مع الجهات الحكومية للحد من االنتهاكات.• 

التدريب يف مجال حقوق اإلنسان.• 

إجراء البحوث والدراسات والترشيعات الخاصة مبجال حقوق اإلنسان.• 

تفعيل تطبيق املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية.• 

للتواصل مع اجلمعية عرب : 
)/http://acprahr.org( 

للتواصل مع املرصد عرب املوقع االليكرتوني 
/http://www.mhrsa.org
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7.املرصـــد العماني حلقــــوق اإلنســـان

هــي منظمــة حقوقيــة غــر حكوميــة وغــر ربحيــة، تأسســت عــام 2013 عــى يــد 

ــدات  ــات ومناش ــدار بيان ــان وإص ــوق اإلنس ــاكات حق ــد انته ــوم برص ــي، تق ــان الحن نبه

حــول ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســلطنة عــامن، وتنقــل كل األخبــار املتعلقــة 

بانتهــاكات حقــوق اإلنســان وقمــع الحريــات والقلــق األمنــي وإجــراءات األجهــزة األمنيــة 

التــي متارســها بدواعــي القلــق مــن التطــرف الطائفــي واملذهبــي وتهديــد اســتقرار املجتمــع 

ومكانــة الســلطنة.

8.اجلمعية البحرينية حلقــــوق اإلنســـان

ــت يف 31  ــة تأسس ــر حكومي ــة غ ــة أهلي ــان جمعي ــوق اإلنس ــة لحق ــة البحريني الجمعي

ــام 2001. ــم 142 لع ــوزاري رق ــرار ال ــب الق ــام 2001 حس ــو  ع ماي

ــع  ــز حقــوق اإلنســان ومن ــة- عــى تعزي ــة بالوســائل الســلمية والقانوني وتعمــل الجمعي

ــة واملســاواة. ــة اإلنســانية والعدال ــق الكرام ــا مبــا يحق انتهاكه

للتواصل مع املرصد  عرب : 
الموقع االليكتروني

 /https://mhroman.com 

للتواصل مع اجلمعية 
صندوق بريد رقم: 20306
المنامة – مملكة البحرين

هاتف: 17825425)+973(
فاكس: 17826836)+973(

bhrs@bhrs.org 



125

ان
نس

 اإل
وق

حق
ن 

ني ع
فع

ملدا
ة ا

محاي
ى 

عل
ل 

عم
ت ت

ما
نظ

م

األهداف والوسائل:
1.    نرش الوعي مببادئ حقوق اإلنسان وباملواثيق الدولية.

ــات  ــان والحري ــوق اإلنس ــز حق ــرتام وتعزي ــى اح ــة ع ــائل املرشوع ــل بالوس 2.    العم

ــع. للجمي

3.    العمــل عــى وقــف مــا يحــدث مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان أيــاً كان مصدرهــا، 

والتعــاون مــع الجهــات الرســمية املعنيــة لعــدم حــدوث هــذه االنتهــاكات.

4.    إصدار النرشات والبيانات واملطبوعات حول قضايا حقوق اإلنسان.

5.    تنظيم املؤمترات واللقاءات واملحارضات والدورات التدريبية.

6.    رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والعمل عى حلها. 

 7.    املشــاركة عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل يف  املســائل املتعلقــة بأهدافهــا.

9.   مجعية الكويتيني البدون

هــي منظمــة خريــة ثقافيــة حقوقيــة تهتــم بقضايــا البــدون والدفــاع عنهــم تأسســت 

يف بريطانيــا عــام 2001.

أهداف الجمعية عى صعيد حقوق اإلنسان:

التعريــف بقضيــة حقــوق الكويتيــني البــدون لــدى املنظــامت والحكومــات واألفــراد • 

ووســائل اإلعــالم اإلقليميــة والدوليــة ، وحــث الجميــع والتعــاون معهــم لنــرة هــذه 

القضيــة األساســية.

تعريــف الكويتيــني البــدون بحقوقهــم وواجباتهــم وبأهميــة مؤسســات املجتمــع • 

املــدين املســتقلة يف تطويــر الوعــي لــدى املجتمــع وحثهــم عــي دعــم هــذه املؤسســات 

ــا. ــة فيه ــم باملشــاركة الفعال وقيامه

العمــل عــى تنويــر الــرأي العــام الكويتــي باآلثــار الســلبية التــي ترتبــت عــن حرمــان • 

ــة غــر  ــاء املعامل ــني البــدون مــن حقوقهــم ورضورة مســاهمة املجتمــع يف إنه الكويتّي

العادلــة والالإنســانية للمواطنــني الكويتّيــني البــدون.

املطالبــة بضــامن حــق الكويتّيــني البــدون يف الجنســّية ورفــع القيــود التــي متنعهــم • 

للتواصل مع اجلمعية عرب املوقع :  

/http://kuwaitibedoons.com/nuke 
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مــن حــق اإلحســاس باملواطنــة واالنتــامء للمجتمــع.

ــدون •  ــني الب ــال الكويتّي ــت مــن أطف ــد عــى أرض الكوي ــن أن كّل طفــل ول ــد م التأك

ــّية. ــم الجنس ــرتك عدي ــة، وال أن ي ــّية الكويتّي ــاب الجنس ــق اكتس ح

ــق •  ــّية كح ــانية األساس ــوق االنس ــدون الحق ــني الب ــع الكويتي ــح جمي ــن من ــد م التأك

ــة، وحــق  ــات الحكومي ــدارس والجامع العمــل، وامتــالك املســكن و حــق الدخــول إىل امل

ــمّية  ــتندات الرس ــي املس ــول ع ــن أرسة و الحص ــزاّوج، و تكوي ــق ال ــاين وح ــالج املج الع

مثــل عقــود الــزواج و شــهادات امليــالد، و شــهادات الوفــاة، وكذلــك توفــر املســاعدات 

ــة. ــة الالزم االجتامعّي

املطالبــة باإلفــراج الفــوري عــن جميــع الســجناء الذيــن مل تثبــت بحقهــم أي تهــم، وال • 

يزالــون معتقلني تعســفاً.

املطالبة بضامن حق الكويتّيني املتواجدين خارج الكويت بحق العودة ، بدال من • 

 تركهم منفّيني يف دول العامل املختلفة

10-مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان يف اليمن

مؤسســة مدنيــة خاصــة غيــــر حكوميــة، وغر ربحيــة تعمــــل بحيادية سياســية تامة، 

ــارية يف  ــة االستش ــى الصف ــل ع ــة، حاص ــر حزبي ــة او غيــ ــة حزبي ــع أي جه وال تتب

املجلــس االقتصــادي االجتامعــي يف األمــم املتحــدة، تأســس عــام 1995وهــو هيئــة علمية 

فكريــة تســتهدف تـــعزيز قيـــــم حقــوق اإلنســان يف الـــــيمن والعــامل العــريب، ملتزمــاً 

ــم  ــصادرة عــن األمـ بكافــة املواثيــق والعهــود واإلعالنــات العامليــة لحقــوق اإلنســان الـ

املتحــدة، والـــمركز متخصـــص يف نــرش الوعـــي بحقــوق اإلنســان عــن طريق األنشطـــة 

والدورات الــــتدريبية واللــــقاءات الفكـــرية والدراسات والبحوث واألرشيــف املـكتبي 

واملطبوعــات والنــرشات الدوريــة.

للتواصل مع املركز عرب : 
الموقع االليكتروني:

/http://www.hritc.org 
البريد االليكتروني 

 hritc9@gmail.com
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11-اهليئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات )هود( يف اليمن

»هــود« منظمــة غــر حكوميــة،  وغــر ربحيــة تعمــل يف مجــال الرصــد والدفــاع عــن 

حقــوق اإلنســان يف اليمــن، تأسســت يف عــام 1998.

وتتمثــل رؤيــة منظمــة هــود يف مجتمــع متكافــئ يحــرتم حقــوق االنســان، ويســاهم 

ــون،  ــة وتطبيــق حكــم القان ــة التعبــر، وحــق املحاكمــة العادل ــدأ حري يف ترســيخ مب

ــا االنتهــاكات،  ومبــادئ الحكــم الجيــد يف اليمــن وتقديــم املســاعدة القانونيــة لضحاي

والدفــاع ومنارصتهــم، وكشــف االنتهــاكات ومرتكبيهــا للــرأي العــام، ونــرش الوعــي 

الحقوقــي والقانــوين تعزيــزاً ملســرة احــرتام حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن حرياتــه. 

ومن أبرز أهدافها:

1- الدفاع عن ضحايا االنتهاكات

2- نرش الوعي املجتمعي الحقوقي والقانوين

3- تحسني اإلطار الترشيعي والقانوين

4- تفعيل دور املجتمع املدين يف منارصة قضايا الحقوق والحريات 

للتواصل مع اهليئة عرب : 
الموقع اإللكتروني: 

/http://www.hoodonline.org
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12- مركز التأهيل والعون القانوني حلقــــوق اإلنســـان يف اليمن

املركــز )منظمــة حقوقيــة – مســتقلة – غــر حكوميــة( تعمــل يف مجــال املنــارصة 

واملســاندة القانونيــة لحقــوق اإلنســان، والتدريــب والتوعيــة، تأســس املركــز عــام 

2007م، ويعمــل املركــز مــن محافظــة عــدن.

يســعى املركــز وفقــاً لألهــداف التــي أنشــئ مــن أجلهــا إىل تعزيــز احــرتام ســيادة 

اإلنســان،  حقــوق  وقيــم  مببــادئ  والتوعيــة  اإلنســان،  حقــوق  ومبــادئ  القانــون 

ــون  ــم القان ــيادة حك ــة س ــي بأهمي ــيخ الوع ــوين، وترس ــي القان ــة الوع ــرش وتنمي ون

ومبــادئ املحاكمــة العادلــة، وتنميــة املهــارات الخاصــة مبنــارصة وحاميــة حقــوق 

ــا  ــايئ للقضاي ــوين والقض ــون القان ــم الع ــاهمة يف تقدي ــا، واملس ــاع عنه ــان والدف اإلنس

واملســاهمة  والفرديــة،  الجامعيــة  العامــة  والحريــات  االنســان،  بحقــوق  املتصلــة 

اإلطــار  يف  الرشــيدة  واإلدارة  الدميقراطيــة  املامرســة  وتعزيــز  تحقيــق  يف 

 القانــوين املالئــم، وتعزيــز مفاهيــم وســلوكيات الرتبيــة املدنيــة لــدى الشــباب.

للتواصل مع املركز: 
/http://www.qlayemen.com
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13-املرصد اليمني حلقــــوق اإلنســـان

املرصــد اليمنــي لحقــوق االنســان مؤسســة مدنيــة حقوقيــة غــر حكوميــة تأســس عــام 

2004 تعمــل يف مجــال الحاميــة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، مــن خــالل رصــد وتوثيــق 

انتهــاكات حقــوق االنســان، وتعزيــز ونــرش قيــم النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، 

ومراقبــة االنتخابــات كإحــدى آليــات العمليــة الدميقراطيــة وحاميــة حقــوق اإلنســان، 

باإلضافــة إىل تأهيــل وتدريــب وبنــاء قــدرات الناشــطني الحقوقيــني واملنظــامت 

العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

كــام يعمــل املرصــد يف ســبيل تحقيــق األهــداف التي أنشــئ من أجلهــا عى إعــداد تقارير 

ســنوية ودوريــة ودراســات متخصصــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف 

ــة يف  ــا، وإبــالغ الجهــات الرســمية واملنظــامت العامل اليمــن وتطوراتهــام ســلباً وإيجاب

مجــال حقــوق اإلنســان مبــا يتوصــل إليــه، مشــفوعاً باملقرتحــات والتوصيات  األساســية. 

للتواصل مع باملرصد 
الموقع االليكتروني 
  www.yohr.org

  E-mail: Observatory60@gmail.com
 Tel: +967 01 441495

ينفذ املرصد عدداً من الرامج املتصلة بحامية حقوق اإلنسان ومن ذلك: 

رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وإعداد تقارير مختصصة ودورية عنها.	•
تقديم املساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق االنسان.	•
رصــد وتوثيــق االنتهــاكات التــي تطــال املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف اليمــن 	•

ــج العــريب. ودول الخلي

دعم برامج العدالة االنتقالية واالنتصاف وجر الرر.	•
المســاهمة يف اعــداد التقاريــر املوازيــة والتقاريــر الوطنيــة عــن حالــة حقــوق 	•

االنســان

أهم•األنشطة•والبرامج•التي•ينفذها•المرصد•اليمني•لحقوق•اإلنسان
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املصادر
مصادر هذا الفصل من مواقع متفرقة معنية بحقوق اإلنسان عى االنرتنت وهي:

موقع الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان• 

موقع الخط األمامي• 

موقع منظمة العفو الدولية • 

موقع الشبكة األورو-متوسطية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان• 

موقع هيومن رايتس ووتش• 

موقع اتحاد الصحفيني الدوليني• 

موقع كتائب السالم الدولية• 

موقع منظمة السالم الدولية • 

موقع مركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العاملي• 

موقع منظمة الكرامة لحقوق اإلنسان• 

موقع املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان• 

موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان• 

موقع املنظمة العربية لحقوق اإلنسان• 

موقع اتحاد املدافعني العرب عن حقوق اإلنسان • 

موقع مركز الخليج لحقوق اإلنسان• 

موقع جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية حسم• 

موقع مرصد حقوق اإلنسان يف السعودية• 

موقع املرصد العامين لحقوق اإلنسان• 

موقع الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان• 

موقع جمعية الكويتيون البدون• 

موقع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات »هود«• 

موقع مركز التأهيل والعون القانوين لحقوق اإلنسان • 

موقع املرصد اليمني لحقوق اإلنسان• 



كيفية التدريب على هذا الدليل

ــة  ــى حامي ــاعدة ع ــائل املس ــات والوس ــى اآللي ــوء ع ــليط الض ــل تس ــذا الدلي ــا يف ه حاولن

ــًة يف  ــرة خاص ــدات كب ــر وتهدي ــون ملخاط ــن يتعرض ــان والذي ــوق اإلنس ــن حق ــني ع املدافع

ــة. ــا العربي منطقتن

ــات والوســائل  ــزال املدافعــني عــن حقــوق االنســان بحاجــة إىل التعــرف عــى كل اآللي ال ي

املســاعدة عــى الحاميــة وال زالــوا بحاجــة إىل مزيــد مــن التأهيــل والتدريــب وبنــاء القدرات 

لضــامن االســتفادة مــن آليــات الحاميــة اإلقليميــة والدوليــة.

ــة  ــة عام ــادات أولي ــا إرش ــن اوردن ــة، لك ــة تدريبي ــداد حقيب ــدد اع ــنا بص ــا لس ــن هن ونح

للتدريــب عــى هــذا الدليــل، ولــذا ســيكون عــى املــدرب عنــد تنفيــذ نشــاط تدريبــي عــى 

هــذا الدليــل أن يأخــذ بعــني االعتبــار عــدة أمــور منهــا: تســمية املوضوعــات التدريبيــة مــن 

واقــع فصــول الدليــل مــع إضافــة للرشعــة الدوليــة، اســتخدام أدوات منهجيــة حديثــة يف 

التدريــب، االهتــامم ببعــض املتطلبــات األساســية يف املتــدرب ووضــع قواعــد ومعايــر عامــة 

لفريــق التدريــب، مراعــاة الوقــت لجلســات التدريــب حســب حاجــة كل موضــوع، اســتخدام 

ــق  ــدى تحق ــر وم ــاس األث ــاركني، لقي ــب للمش ــد التدري ــاء وبع ــل وأثن ــم قب ــتامرة تقيي اس

ــاط  ــذ النش ــبني لتنفي ــكان املناس ــت وامل ــار الوق ــاة اختي ــب، مراع ــداف التدري ــراض وأه أغ

ــع األســاليب والوســائل وأنشــطة التدريــب. ــي وتنوي التدريب
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 اليــــوم االول
تعارف  • 
القواعد العامة للدورة التدريبية • 
التوقعات من الدورة التدريبية • 
استراحة• 
خلفية تاريخية عن حقوق اإلنسان ) الشرعة الدولية (  • 
االعالن العالمي لحقوق اإلنسان– 
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  والثقافية  والبروتوكول االختياري– 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري – 

اليـــوم الثاني
من هو المدافع• 
اإلعالن الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان  • 
بيئة المدافع عن حقوق اإلنسان • 
أمن المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان  • 
السياق الثقافي للمدافعات • 
أمن المكتب  • 
أمن المدافع  أثناء النزول الميداني  • 
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اليــــوم الثـــالث
اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان• 

اآلليات الوطنية الرسمية وغير الرسمية – 
الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان– 
اآلليات الدولية– 
التزامات الدول تجاه المدافعين– 

اليــــوم الـرابـع
أمن تكنولوجيا االتصاالت لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان• 

اليـــوم اخلـامس
مهارات الرصد والتوثيق والمناصرة. • 

ماذا ترصد؟ – 
كيف ترصد وتوثق؟ – 
مبادئ توجيهية في إعداد التقارير الخاصة بالمدافعين – 

اليـــوم السادس 
ورشة تقييمية للدورة التدريبية وكيفية قياس األثر.• 
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متطلبات اساسية يف املتدرب 

قواعد ومعايري عامة للفريق املتدرب

إجادة  استخدام الكمبيوتر واإلنترنت.– 
له انشطة سابقة في مجال الدفاع عن حقوق االنسان.– 
يفضل أن يكون من الناشطين  في إحدى المؤسسات او المنظمات العاملة في – 

مجال حقوق اإلنسان بحيث ينعكس التدريب على نشاطه، ورفع قدرات المؤسسة التي 
ينتمي إليها.

يفضل أن ال يتجاوز عدد المتدربين عن 25 متدربًا. – 
تمثيل المدافعات على أن ال تقل نسبتهن عن30% من أجمالي المتدربين.– 
تمثيل الجهات والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان – 
تمثيل  األحزاب السياسية، النقابات، البرلمانيين، والصحفيين، المحامين، القضاة – 

والعاملين باألمن.
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من األدوات املتبعة 
يف التدريب :

 سرد قصصي  • 
عرض باور بوينت                  • 
عمل مجموعة                         • 
نزوالت ميدانية• 
عرض أفالم وثائقية • 
استعراض تجارب • 
اإلطالع النظري والبحث في • 

النت 
التمثيل المسرحي• 
استخدام فنون األدب • 

المختلفة المتصلة بحقوق 
اإلنسان )شعر وقصة وأغانٍ 

واستخدام الصور والكاريكاتير(
تصميم نماذج استمارات • 

وتقارير 
المناظرات • 



ان
ســ

إلن
 ا

وق
قــ

ح
ن 

عــ
ن 

عــ
داف

امل
ـة 

ايـ
مح

ل 
يــ

دل

136

تاز
مم

جدا
يد 

ج

يد
ج

ف
عي

ض

التنسيق اللوجستي للورشة 

وقت تبليغ املشاركني/ات 

مبوعد التدريب

موعد إنعقاد الورشة 

قاعة التدريب 

عدد الجلسات

الواجبات

مستوى الغرف )بالنسبة 

للمقيمني يف الغرفة(

التنظيم والرتتيب بشكل عام

الورشة التدريبية
1- املادة التدريبية 

2- األدوات املستخدمة :

- مجاميع العمل

- عرض الفيديو

- عرض الرشائح )البوربوينت(

3- مستوى النقاش والحوار

منوذج إستمارة تقييم التدريب

يتم توجيه املشاركني/ات مللء هذه االستامرة بكل دقة ورصاحة وموضوعية حتى تساعد عى 

تطوير الدورات التدريبية وورش العمل القادمة يف مختلف جوانبها تنظيامً وأداء وأساليب:-
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5- تحقيق األهداف التالية:

ـاز
ممت

دا
 ج

يد
ج

ـد
ـــ

يـ
ج

ف
ـــ

يـ
ضع

مالحظـــــــــات عامــــــة
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... .
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... .
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... .
...............................................................................................................................

............................................................................................................................... .

أداء املـــــدرب/ة
التمكن من املادة العلمية 

القدرة عى توصيل املعلومة 

إتاحة الفرصة للمشاركني/ات للنقاش 

والتعليق

التواصل مع املشاركني 
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األدوات الجلسةالموضوع
اليومالوقتالمنهجية

جدول التمارين: من واقع الفهرس



إعالن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان	 

 اخلطوط التوجيهية لالحتاد األوروبي 	 

استمارة طلب عون خاصة باملدافعني عن حقوق اإلنسان 	 

املبادئ التوجيهية لتقديم ادعاءات االنتهاكات ضد املدافعني عن 	 

حقوق اإلنسان  األمم املتحدة.

املــــالحق 
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ًاإلعــالن املتعلــق حبــق ومســؤولية األفــراد واجلماعــات وهيئــات اجملتمــع يف تعزيــز 	 

ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية املعــرتف بهــا عامليــا

 اعتمــد ونشـــر علـى المـــأل بموجــب قـــرار الجـمـعية العمـوميــة رقم 144/53 
بتاريــخ 9 ديسمبــر 1998

إن الجمعيــة العامــة إذ تؤكــد مــن جديــد أهميــة مراعــاة مقاصــد األمــم 

املتحــدة ومبادئــه مــن أجــل تعزيــز وحاميــة جميــع حقــوق اإلنســان 

والحريــات األساســية لجميــع االشــخاص يف جميــع بلــدان العــامل. 

وإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــاً أهميــة اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهديــن 
ــة  ــود الدولي ــية يف الجه ــارص أساس ــا عن ــان بوصفه ــوق اإلنس ــني بحق ــني الخاص الدولي

ــا،  ــية ومراعاته ــات االساس ــان والحري ــوق اإلنس ــي لحق ــرتام العامل ــز االح ــة لتعزي املبذول

وأهميــة الصكــوك األخــرى لحقــوق اإلنســان املعتمــدة يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة، 

ــي.  ــد اإلقليم ــى الصعي ــدة ع ــوك املعتم ــن الصك ــالً ع فض

وإذ تؤكــد مــن جديــد عــى أن جميــع أعضــاء املجتمــع الــدويل يضطلعــون، مجتمعــني 
ــات  ــان والحري ــوق اإلنس ــرتام حق ــجيع اح ــز وتش ــمي بتعزي ــم الرس ــن، بالتزامه ومنفردي

األساســية للجميــع دون متييــز مــن أي نــوع، مبــا يف ذلــك التمييــز عــى أســاس العــرق، 

أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي الســيايس أو غــر الســيايس، أو األصــل 

الوطنــي أو االجتامعــي، أو امللكيــة، أو املولــد، أو أي وضــع آخــر، وإذ تؤكــد مــن جديــد مــا 

لتحقيــق التعــاون الــدويل مــن أهميــة خاصــة للوفــاء بهــذا االلتــزام وفقــاً للميثــاق. 

وإذ تســلم بالــدور املهــم للتعــاون الــدويل وبالعمــل القيــم لألفــراد، والجامعــات 
والرابطــات يف اإلســهام يف القضــاء الفعــال عــى جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

والحريــات األساســية للشــعوب واألفــراد، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باالنتهــاكات الواســعة 

ــري،  ــل العن ــن الفص ــة ع ــاكات الناجم ــل االنته ــة، مث ــة أو املنتظم ــاق أو الصارخ النط

وجميــع أشــكال التمييــز العنــري. واالســتعامر والســيطرة أو االحتــالل األجنبــي، 

الســالمة االقليميــة أو  الســيادة الوطنيــة أو الوحــدة الوطنيــة، أو  والعــدوان عــى 

تهديدهــا، وعــن رفــض االعــرتاف بحــق الشــعوب يف تقريــر مصرهــا وحــق كل شــعب يف 

ــة.  ــوارده الطبيعي ــه وم ــى ثروات ــة ع ــيادته الكامل ــة س مامرس



141

ق 
ـــ

حـ
ـال

املـ

وإذ تعــرتف بالعالقــة القامئــة بــني الســلم واألمــن الدوليــني والتمتــع بحقــوق اإلنســان 
والحريــات األساســية، وإذ تضــع يف اعتبارهــا أن غيــاب الســلم واألمــن الدوليــني ال ينهــض 

عــذراً لعــدم االمتثــال. 

وإذ تعيــد تأكيــد أن جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية هــي حريــات وحقــوق 
عامليــة غــر قابلــة للتجزئــة ومرتابطــة ومتصلــة يف مــا بينهــا، وينبغــي تعزيزهــا 

وتنفيذهــا بطريقــة عادلــة ومنصفــة، دون اإلخــالل بتنفيــذ أي مــن هــذه الحقــوق 

ــات.  والحري

وإذ تؤكــد ان املســؤولية والواجــب الرئيســني يف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان 
ــة. ــق الدول ــى عات ــان ع ــية يقع ــات األساس والحري

ــات يف تعزيــز احــرتام  ــراد والجامعــات والرابط ــؤولية األف وإذ تعــرتف بحــق ومس
ــن الوطنــي  ــا عــى الصعيدي ــادة التعريــف به ــات األساســية وزي حقــوق اإلنســان والحري

ــدويل.   وال

تـعــلن: 
املـــادة 1: 

ــة  ــعى إىل حامي ــو ويس ــره، أن يدع ــع غ ــرتاك م ــرده وباالش ــخص، مبف ــق كل ش ــن ح م

ــدويل.  ــي وال ــن الوطن ــى الصعيدي ــية ع ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــامل حق وإع

املـــادة 2: 
ــامل  ــز وإع ــة وتعزي ــان يف حامي ــب رئيس ــؤولية وواج ــة مس ــق كل دول ــى عات ــع ع 1. يق

ــزم  ــد يل ــا ق ــاذ م ــا اتخ ــرق، منه ــدة ط ــية بع ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــع حق جمي

ــة  ــة واالقتصادي ــن االجتامعي ــة يف امليادي ــاع الالزم ــع األوض ــة جمي ــوات لتهيئ ــن خط م

ــة  ــة املطلوب ــات القانوني ــة الضامن ــن إتاح ــالً ع ــن، فض ــن امليادي ــا م ــية وغره والسياس

لتمكــني جميــع األشــخاص الخاضعــني لواليتهــا، مبفردهــم وباالشــرتاك مــع غرهــم مــن 

ــات.  ــوق والحري ــذه الحق ــع ه ــال بجمي ــع فع التمت

2. تتخــذ كل دولــة الخطــوات الترشيعيــة واإلداريــة والخطــوات األخــرى الالزمــة لضــامن 

التمتــع الفعــي بالحقــوق والحريــات املشــار إليهــا يف هــذا اإلعــالن.

املـــادة 3: 
يشــكل القانــون املحــي املتفــق مــع ميثــاق األمــم املتحــدة وااللتزامــات الدوليــة األخــرى 

التــي تقــع عــى عاتــق الدولــة يف ميــدان حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية اإلطــار 

ــية  ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــامل حق ــه إع ــري في ــي أن يج ــذي ينبغ ــوين ال القان
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ــا، وتنفيــذ جميــع األنشــطة املشــار إليهــا يف هــذا اإلعــالن مــن أجــل تعزيــز  والتمتــع به

ــال.  ــا بشــكل فع ــا وإعامله ــات وحاميته ــك الحقــوق والحري تل

املـــادة 4: 
ليــس يف هــذا االعــالن مــا ميكــن تأويلــه عــى نحــو يخــل مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة 

ــوق  ــي لحق ــالن العامل ــكام اإلع ــن أح ــص م ــد أو ينتق ــا، أو يقي ــارض معه ــه، أو يتع ومبادئ

اإلنســان والعهديــن الدوليــني الخاصــني بحقــوق اإلنســان والصكــوك وااللتزامــات الدوليــة 

األخــرى املنطبقــة يف هــذا امليــدان. 

املـــادة 5: 
لغــرض تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، يكــون لــكل شــخص الحــق، 

مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل، يف:  

 أ-االلتقاء أو التجمع سلمياً. 

ــا واالشــرتاك   ب-تشــكيل منظــامت أو جمعيــات أو رابطــات أو جامعــات واالنضــامم إليه

فيهــا 

 ج-االتصال باملنظامت غر الحكومية أو باملنظامت الحكومية الدولية. 

املـــادة 6: 
لكل شخص الحق، مبفرده وباالشرتاك مع غره يف:   

األساســية،وطلبها  والحريــات  اإلنســان  املتعلقــة بجميــع حقــوق  املعلومــات   أ.معرفــة 

والحصــول عليهــا وتلقيهــا واالحتفــاظ بهــا، مبــا يف ذلــك االطــالع عــى املعلومــات املتعلقــة 

بكيفيــة إعــامل هــذه الحقــوق والحريــات يف النظــم الترشيعيــة أو القضائيــة أو اإلداريــة 

املحليــة.

 ب.حريــة نــرش اآلراء واملعلومــات واملعــارف املتعلقــة بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية أو نقلهــا إىل اآلخريــن وإشــاعتها بينهــم، وفــق مــا تنــص عليــه الصكــوك 

ــة. ــة املنطبق ــوك الدولي ــن الصك ــا م ــان وغره ــوق اإلنس ــة بحق املتعلق

 ج.دراســة ومناقشــة وتكويــن واعتنــاق اآلراء بشــأن مراعــاة جميــع حقــوق االنســان 

ــاه  ــه انتب ــواء، وتوجي ــى الس ــق ع ــون ويف التطبي ــال القان ــية يف مج ــات األساس والحري

ــبة.  ــائل املناس ــن الوس ــا م ــائل وبغره ــذه الوس ــور به ــذه األم ــور إىل ه الجمه

ــة  ــتنباط ومناقش ــق يف اس ــره، الح ــع غ ــرتاك م ــرده وباالش ــخص، مبف ــكل ش ــادة 7: ل امل

ــا. ــوة إىل قبوله ــان ويف الدع ــوق اإلنس ــدد حق ــدة بص ــادىء جدي ــكار ومب أف
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املـــادة 8: 
1. مــن حــق كل شــخص مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، أن تتــاح لــه بالفعــل وعــى أســاس 

غــر متييــزي، فرصــة املشــاركة يف حكومــة بلــده أو بلدهــا ويف تريــف الشــؤون العامــة.  

2. ويشــمل هــذا، ضمــن أمــور أخــرى، حــق الشــخص مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، يف 

تقديــم انتقــادات ومقرتحــات إىل الهيئــات والــوكاالت الحكوميــة واملنظــامت املعنيــة 

بالشــؤون العامــة لتحســني أدائهــا، ويف توجيــه االنتبــاه إىل أي جانــب مــن جوانــب عملهــا 

قــد يعــوق أو يعرقــل تعزيــز حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وحاميتهــا وإعاملهــا. 

املـــادة 9: 
1.لــكل شــخص، لــدى مامرســة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، مبــا يف ذلــك تعزيــز 

ــرده  ــق، مبف ــالن، الح ــذا اإلع ــه يف ه ــار إلي ــو املش ــى النح ــا ع ــان وحاميته ــوق اإلنس حق

وباالشــرتاك مــع غــره يف اإلفــادة مــن أي ســبيل انتصــاف فعــال ويف الحاميــة يف حالــة 

انتهــاك هــذه الحقــوق.  

2.وتحقيقــاً لهــذه الغايــة يكــون لــكل شــخص يدعــي أن حقوقــه أو حرياتــه قــد انتهكــت، 

الحــق إمــا بنفســه أو عــن طريــق متثيــل معتمــد قانونيــاً، يف تقديــم شــكوى إىل هيئــة 

ــى  ــون، ع ــب القان ــأة مبوج ــة، منش ــة ومختص ــتقلة ونزيه ــرى مس ــة أخ ــة أو هيئ قضائي

ــول  ــة، والحص ــة علني ــة يف جلس ــه الرع ــى وج ــكوى ع ــة يف الش ــذه الهيئ ــر ه أن تنظ

مــن تلــك الهيئــة، وفقــاً للقانــون عــى قــرار بالجــر، مبــا يف ذلــك أي تعويــض مســتحق، 

حيثــام كان هنــاك انتهــاك لحقــوق ذلــك الشــخص أو حرياتــه، فضــالً عــن إنفــاذ القــرار 

والحكــم النهائيــني، وذلــك كلــه دون أي تأخــر ال موجــب لــه. 

ــكل شــخص مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، الحــق  ــة نفســها، يكــون ل ــا للغاي 3.وتحقيق

ضمــن امــور اخــرى يف: 

 أ. أن يشــكو مــن سياســات املوظفــني الرســميني والهيئــات الحكوميــة بخصــوص انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، وأن يقــدم شــكواه يف شــكل عريضــة أو بطريقــة 

أخــرى مناســبة إىل الســلطات املحليــة القضائيــة أو اإلداريــة أو الترشيعيــة املختصــة أو 

إىل أي ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا النظــام القانــوين للدولــة، ويجــب عــى هــذه 

الســلطات أن تصــدر قرارهــا يف الشــكوى دون أي تأخــر ال موجــب لــه.

 ب.أن يشــهد الجلســات العلنيــة واإلجــراءات واملحاكــامت، لتكويــن رأي عــن امتثالهــا 

للقانــون الوطنــي ولاللتزامــات والتعهــدات الدوليــة املنطبقــة.

 ج. أن يعــرض ويقــدم يف ســبيل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية 

مســاعدات قانونيــة كفــؤة مهنيــا أو ايــة مشــورة أو مســاعدة أخــرى ذات صلــة. 

ــاً  ــره وفق ــع غ ــرتاك م ــرده وباالش ــخص، مبف ــكل ش ــق ل ــها يح ــة نفس ــاً للغاي 4. وتحقيق
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ــق إىل الهيئــات الدوليــة  ــول دون عائ ــة, الوص ــة املنطبق ــراءات الدولي ــوك واالج للصك

املختصــة اختصاصــاً عامــاً أو محــدداً بتلقــي ودراســة البالغــات املتعلقــة مبســائل حقــوق 

ــات.  ــذه الهيئ ــال به ــية، واالتص ــات األساس ــان والحري اإلنس

5. تتــوىل الدولــة إجــراء تحقيــق رسيــع ونزيــه أو تحــرص عــى إجــراء تحقيــق إذا كان 

هنــاك ســبب معقــول لالعتقــاد بــأن انتهــاكا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية قــد 

حــدث يف أي إقليــم خاضــع لواليتهــا.  

املادة 10: 
ــاك حقــوق  ــاً، يف انته ــاع عــن فعــل يكــون الزم ليــس ألحــد أن يشــارك بفعــل أو باالمتن

اإلنســان والحريــات االساســية، وال يجــوز إخضــاع أحــد لعقوبــة أو إلجــراء ضــار مــن أي 

نــوع بســبب رفضــه القيــام بذلــك. 

املـــادة 11: 
لــكل شــخص مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، الحــق يف املامرســة القانونيــة لحرفتــه أو 

ــا أن  ــه أو مهنته ــم مهنت ــتطيع بحك ــخص يس ــى كل ش ــا. وع ــا أو مهنته ــه، أو حرفته مهنت

ــن، أن  ــية لآلخري ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــانية وحق ــة اإلنس ــى الكرام ــر ع يؤث

يحــرتم تلــك الحقــوق والحريــات وأن ميتثــل للمعايــر الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة 

ــة.  ــة واملهني ــات الحرفي ــلوكيات أو االخالقي للس

املـــادة 12: 
1.لــكل شــخص الحــق مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، يف أن يشــرتك يف األنشــطة 

الســلمية ملناهضــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية. 

ــلطات  ــة الس ــخص حامي ــكل ش ــل ل ــي تكف ــة الت ــر الالزم ــع التداب ــة جمي ــذ الدول 2.تتخ

املختصــة لــه مبفــرده، وباالشــرتاك مــع غــره، مــن أي عنــف او تهديــد أو انتقــام أو متييز 

ضــار فعــال أو قانونــا أو ضغطــاً أو أي إجــراء تعســفي آخــر نتيجــة ملامرســته أو مامرســتها 

املرشوعــة للحقــوق املشــار اليهــا يف هــذا اإلعــالن. 

3.ويف هــذا الصــدد يحــق لــكل شــخص، مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره، أن يتمتــع يف ظــل 

القانــون الوطنــي بحاميــة فعالــة لــدى مقاومتــه أو معارضتــه، بوســائل ســلمية لألنشــطة 

واالفعــال املنســوبة إىل الــدول، مبــا فيهــا تلــك تعــزى إىل االمتنــاع عــن فعــل، والتــي تــؤدي 

ــي  ــف الت ــال العن ــن أفع ــال ع ــية، فض ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــاكات لحق إىل انته

ترتكبهــا جامعــات أو أفــراد، وتؤثــر يف التمتــع بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســبة. 
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املـــادة 13: 
لــكل شــخص، مبفــرده وباالشــرتاك مــع غــره الحــق يف التــامس وتلقــي واســتخدام مــوارد 

يكــون الغــرض منهــا رصاحــة هــو تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، 

بالوســائل الســلمية، وفقــا للــامدة 3 مــن هــذا اإلعــالن. 

املـــادة 14: 
1.تقــع عــى عائــق الدولــة مســؤولية اتخــاذ التدابــر الترشيعيــة والقضائيــة واإلدارية، أو 

التدابــر األخــرى املناســبة لتعزيــز فهــم جميــع األشــخاص الخاضعــني لواليتهــا لحقوقهــم 

املدنيــة والسياســية، واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافية.  

2. وتشمل هذه التدابر، يف جملة أمور ما يي: 

أ . نــرش القوانــني واألنظمــة الوطنيــة والصكــوك الدوليــة األساســية املنطبقــة املتعلقــة 

بحقــوق األنســان، وإتاحتهــا عــى نطــاق واســع: 

ب . إتاحــة اإلمكانيــة الكاملــة وعــى قــدم املســاواة لالطــالع عــى الوثائــق الدوليــة 

ــة إىل  ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــر الدولي ــك التقاري ــا يف ذل ــان، مب ــوق اإلنس ــدان حق يف مي

ــا،  ــة طرفــا فيه الهيئــات املنشــأة مبعاهــدات حقــوق األنســان الدوليــة التــي تكــون الدول

ــات.  ــذه الهيئ ــمية له ــر الرس ــات والتقاري ــزة للمناقش ــارض املوج ــى املح ــك ع وكذل

3. تكفــل الدولــة وتدعــم، حســب اإلقضــاء إنشــاء وتطويــر مزيــد مــن املؤسســات الوطنيــة 

ــم  ــل اإلقلي ــا يف كام ــية وحاميته ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــز حق ــتقلة لتعزي املس

الخاضــع لواليتهــا، ســواء كانــت هــذه املؤسســات مكاتــب ألمنــاء املظــامل أو لجانــا لحقــوق 

اإلنســان أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املؤسســات الوطنيــة. 

املـــادة 15: 
تقــع عــى عائــق الدولــة مســؤولية تعزيــز وتيســر تدريــس حقــوق االنســان، والحريــات 

األساســية يف جميــع املراحــل التعليميــة، وضــامن أن يعمــل جميــع املســؤولني يف تدريــب 

املحامــني، واملوظفــني املكفلــني بإنفــاذ القوانــني وأفــراد القــوات املســلحة واملوظفــني عــى 

إدراج عنــارص مالمئــة لتدريــس حقــوق اإلنســان يف برامجهــم التدريبيــة. 

املـــادة 16: 
لألفــراد واملنظــامت غــر الحكوميــة واملؤسســات ذات الصلــة دور مهــم يؤدونــه باملســاهمة، 

يف زيــادة وعــي الجمهــور باملســائل املتصلــة بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، 

وذلــك عــن طريــق أنشــطة مثــل التثقيــف والتدريــب، والبحــث يف هــذه املجــاالت 

بغيــة مواصلــة تعزيــز جملــة أمــور منهــا التفاهــم والتســامح والســلم والعالقــات الوديــة 

بــني األمــم، وفيــام بــني جميــع الفئــات العرقيــة والدينيــة، مــع مراعــاة شــتى خلفيــات 
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املجتمعــات وبالــذات املجتمعــات املحليــة التــي ميــارس فيهــا هــؤالء األفــراد واملنظــامت 

واملؤسســات أنشــطتهم. 

املـــادة 17: 
ال يخضــع أي شــخص يتــرف مبفــرده أو باشــرتاك مــع غــره لــدى مامرســة الحقــوق 

ــات  ــع االلتزام ــق م ــي تتواف ــود الت ــالن إال للقي ــذا اإلع ــا يف ه ــار إليه ــات املش والحري

ــة االعــرتاف  ــق الواحــد فقــط، هــو كفال ــون للفري ــا القان ــة، ويقرره ــة املنطبق الدولي

ــات  ــة املقتضي ــا وتلبي ــب له ــرتام الواج ــن، واالح ــات اآلخري ــوق وحري ــب بحق الواج

ــي.  ــع دميقراط ــام يف مجتم ــر الع ــام والخ ــام الع ــات وللنظ ــة لألخالقي العادل

املـــادة 18: 
1. عــى كل شــخص واجبــات إزاء وضمــن املجتمــع املحــي الــذي يف إطــاره وحــده ميكــن 

أن تنمــو شــخصيته النمــو الحــر الكامــل. 

ــه،  ــم يؤدون ــة دور مه ــر الحكومي ــامت غ ــات واملنظ ــات واملؤسس ــراد والجامع 2. لألف

ومســؤولية يضطلعــون بهــا يف صــون الدميقراطيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان والحريات 

الدميقراطيــة  املجتمعــات واملؤسســات والعمليــات  األساســية واإلســهام يف تعزيــز 

ــا.  والنهــوص به

3.لألفــراد والجامعــات واملؤسســات واملنظــامت غــر الحكوميــة أيضــا دور مهــم يؤدونــه، 

ــز حــق كل شــخص  ــا يف اإلســهام حســب االقتضــاء يف تعزي ومســؤولية يضطلعــون به

يف نظــام اجتامعــي لحقــوق االنســان، والصكــوك األخــرى املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 

إعــامالً كامــالً. 

املـــادة 19: 
ليــس يف هــذا اإلعــالن مــا ميكــن تفســره عــى أنــه يعنــي ضمنــاً أن ألي فــرد أو جامعة 

أو هيئــة مــن هيئــات املجتمــع أو أي دولــة الحــق يف مبــارشة أي نشــاط، أو القيــام بــأي 

فعــل إىل إهــدار الحقــوق والحريــات املشــار اليهــا يف هــذا اإلعــالن. 

املـــادة 20: 
ــدول  ــامح لل ــي الس ــه يعن ــى أن ــره ع ــن تفس ــا ميك ــاً م ــالن أيض ــذا اإلع ــس يف ه لي

بدعــم وتعزيــز انشــطة أفــراد أو جامعــات مــن األفــراد او مؤسســات، أو منظــامت غــر 

ــم املتحــدة.  ــاق األم ــع أحــكام ميث ــارض م ــة تتع حكومي
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اخلطـوط التوجيهية لإلحتاد األوروبي حول ضمان محایة 	 
املدافعني عن حقوق اإلنسان

ــاد  ــة لالتح ــادئ التوجيه ــة بالمب ــس المتعلق ــات المجل ــروع خالص ــوع: مش الموض
ــان ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــة للمدافعي ــي الموجه األوروب

1( خــالل اجتــامع يــوم 8 حزيران/يونيــو، ناقــش املجلــس الســيايس واألمنــي الخالصــات 

املشــار إليهــا أعــاله وامللحقــة بهــذه الوثيقــة.

2( خــالل اجتــامع فاتــح حزيران/يونيــو، صــادق املجلــس الســيايس واألمنــي عــى الوثيقــة 

»ضــامن الحاميــة – املبــادئ التوجيهيــة لالتحــاد األورويب املوجهــة للمدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان«، والتــي تــم إعدادهــا بعد مشــاورات مع الفريــق العامــل التابع للمجلــس األورويب 

املعنــي بشــؤون املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، وامللحقــة بخالصــات املجلــس األورويب.

ــة  ــس باملصادق ــويص املجل ــأن ي ــني COREPER  ب ــني الدامئ ــس املمثل ــوة املجل ــت دع 3( مت

عــى مــرشوع الخالصــات واملبــادئ التوجيهيــة التــي تــم إلحاقهــا بــه بصفتهــا بنــداً أولويــاً 

مدرجــاً عــى جــدول أعــامل اجتــامع يومــي 14/15 يونيــو.

مرشوع خالصات املجلس
يرحــب املجلــس باملبــادئ التوجيهيــة لالتحــاد األورويب املوجهــة للمدافعــني عــن   )1

ــار  ــن مس ــياً م ــزءاً أساس ــة ج ــادئ التوجيهي ــر املب ــا، تعت ــادق عليه ــان ويص ــوق اإلنس حق

تعزيــز السياســة األوروبيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، يف إطــار العالقــات الخارجيــة 

ــاد  ــطة االتح ــز أنش ــأنها تعزي ــن ش ــة م ــادئ التوجيهي ــأن املب ــس ب ــر املجل ــاد: يُّذك لالتح

ــان. ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــم املدافع ــة ودع ــال حامي األورويب يف مج

جملس االحتاد األوروبي

بروكسل 9 حزيران /يونيو 2009
04/1/10056
REV 1
LIMITE
PESC 435
COHOM 17

وثيقة موجهة
من المجلس السياسي واألمني 

إلى مجلس الممثلين الدائمين COREPERl المجلس األوروبي



ان
ســ

إلن
 ا

وق
قــ

ح
ن 

عــ
ن 

عــ
داف

امل
ـة 

ايـ
مح

ل 
يــ

دل

148

الغـــــرض 
1- إن مســاندة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان كان وال زال عنــرًا قامئــاً منــذ أمــد طویــل 

يف سياســة االتحــاد األورويب الخارجيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، ويكمــن غــرض هــذه 

ــاد  ــل االتح ــز عم ــل تعزي ــن أج ــة م ــات عملي ــر مقرتح ــة يف توف ــوط التوجيهي الخط

ــة  ــوط التوجيهي ــذه الخط ــتخدم ه ــن أن تُس ــألة، وميك ــذه املس ــد ه ــى صعي األورويب ع

يف االتصــاالت مــع البلــدان األخــرى عــى املســتويات كافــة وذلــك يف منتديــات حقــوق 

اإلنســان املتعــددة األطــراف مــن أجــل مســاندة ودعــم جهــود االتحــاد األورويب الجاریــة 

ــرق  ــان، وتتط ــوق االنس ــن حق ــاع ع ــق يف الدف ــرتام الح ــجيع اح ــز وتش ــل تعزی ــن أج م

املدافعــني عــن  بشــأن  األورويب  االتحــاد  إىل تدخــالت  أیضــاً  التوجيهيــة  الخطــوط 

حقــوق اإلنســان املعرضــة للخطــر، وتقــرتح وســائل عمليــة ملســاندة ومســاعدة املدافعــني 

ــاندة  ــة يف مس ــوط التوجيهي ــذه الخط ــارص ه ــد عن ــل أح ــان، ویتمث ــوق االنس ــن حق ع

اإلجــراءات الخاصــة للجنــة األمــم املتحــدة حــول حقــوق اإلنســان مبــا يف ذلــك املنــدوب 

الخــاص لألمــم املتحــدة حــول املدافعــني عــن حقــوق االنســان، واآلليــات اإلقليميــة ذات 

ــة املدافعــني عــن حقــوق االنســان. وستســاعد هــذه الخطــوط التوجيهيــة  ــة لحامی الصل

ــاد األورويب  ــاء يف االتح ــدول األعض ــات ال ــفارات وقنصلي ــاد األورويب )س ــات اإلتح بعث

ــا بشــأن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان.  ــة األوروبيــة( يف مقاربته ــات املفوضي ومندوبي

ــع الحــاالت  ــة يف التعاطــي م ــذه الخطــوط التوجيهي ــل الغــرض الرئيــس له وفيــام یتمث

الخاصــة التــي تبعــث عــن االنشــغال حــول املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان فهــي تســاهم يف 

ــة. ــة عام ــم سياســة االتحــاد األورويب يف مجــال حقــوق اإلنســان بصف تدعي

التعـریــف
ــم  ــة، ت ــوط التوجيهي ــذه الخط ــراض ه ــان، الغ ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــف املدافع 2- تعری

االعتــامد عــى الفقــرة 1 مــن إعــالن االمــم املتحــدة املتعلــق بحــق ومســؤولية األفــراد 

والجامعــات وهيئــات املجتمــع يف )تعزیــز وحامیــة حقــوق اإلنســان والحریــات 
األساســية املعــرتف بهــا عامليــا( والــذي ينــص عــى أنــه » مــن حــق شــخص، مبفــرده 
وباالشــرتاك مــع غــره، أن یدعــو ویســعى إىل حامیــة وإعــامل حقــوق اإلنســان والحریات 

األساســية عــى الصعيدیــن الوطنــي والــدويل«

3- إن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان هــم أولئــك األفــراد والجامعــات وهيئــات املجتمــع 

املــدين الذیــن یقومــون بتعزیــز وحامیــة حقــوق اإلنســان والحریــات األساســية املعــرتف 

بهــا عامليــاً ویعمــل املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان عــى تعزیــز وحامیــة الحقــوق 

ــز  ــوق اإلنســان بتعزی ــون عــن حق ــوم املدافع ــة. ویق ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادی
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وحامیــة حقــوق أعضــاء الجامعــات مثــل: املجموعــات البرشیــة مــن الســكان األصليــني، 

ــي ترتكــب أو تنــرش العنــف. ــراد أوالجامعــات الت ــف أولئــك األف وال یشــمل هــذا التعری

مقـدمــة 
4. یســاند االتحــاد األورويب املبــادئ الــواردة يف اإلعــالن املتعلــق بحــق ومســؤولية األفــراد 

والجامعــات، وهيئــات املجتمــع يف تعزیــز وحامیــة حقــوق اإلنســان والحریــات األساســية 

املعــرتف بهــا عامليــاً، وعــى الرغــم مــن أن املســؤولية الرئيســة يف تعزیــز وحامیــة حقــوق 

اإلنســان تعــود إىل الــدول إال أن االتحــاد األورويب یقــر بــأن األفــراد والجامعــات وهيئــات 

املجتمــع كافــة تضطلــع بــأدوار مهمــة يف الدفــع بقضيــة حقــوق االنســان، وتشــمل أنشــطة 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مــا یــي:

 - توثيق االنتهاكات الحاصلة.

- العمــل عــى الحصــول عــى تعویضــات لضحایــا تلــك االنتهــاكات مــن خــالل توفــر 

الدعــم القانــوين أو النفســاين أو الطبــي، أو أي شــكل مــن أشــكال الدعــم األخــرى.

ــاكات  ــا انته ــي وراءه ــي تخف ــة الت ــة القضائي ــن املالحق ــص م ــات التمل - مكافحــة ثقاف

ــية. ــات األساس ــان والحری ــوق اإلنس ــررة لحق ــة ومتك رصیح

5. یتضمــن عمــل املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان غالبــاً انتقــاد سياســات الحكومــة 

ــدأ إفســاح  ــل ســلبي، إذ أن مب ــك كعام ــات أالّ تنظــر إىل ذل ــا، إال أن عــى الحكوم وأعامله

ــّد  ــا یع ــة، وأعامله ــات الحكوم ــول سياس ــر ح ــاش الح ــر والنق ــتقاللية التفك ــال الس املج

أمــرا أساســيا، وهــي طریقــة ســبقت تجربتهــا واختبارهــا إلحــالل مســتوى أفضــل لحامیــة 

حقــوق االنســان، ویســتطيع املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان مســاعدة الحكومــات عى دعم 

وحامیــة حقــوق االنســان، ویمكنهــم مــن عمليــات التشــاور االضطــالع بــدور أســايس يف 

املســاعدة عــى صياغــة الترشیعــات ذات الصلــة، وعــى إعــداد الخطــط واالســرتاتيجيات 

الوطنيــة حــول حقــوق االنســان، وهــذا الــدور أیضــاً یتعــني اإلقــرار بــه ودعمــه.

6. یقــر االتحــاد األورويب بــأن أنشــطة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان قــد أصبحــت مــع 

مــرور الســنني تحظــى مبزیــد مــن االعــرتاف وقــد نجحــوا تدریجيــا يف توفــر حامیــة 

ــوا  ــاً إذ أصبح ــن باهظ ــوا الثم ــم دفع ــان، إال أنه ــوق اإلنس ــاكات حق ــا االنته ــر لضحای اك

ــاد  ــرى اإلتح ــدة، وی ــدان عدی ــم يف بل ــت حقوقه ــداءات، وانتهك ــة لالعت ــهم عرض أنفس

األورويب أنــه مــن األهميــة مبــكان ضــامن ســالمة وحامیــة املدافعــني عــن حقوق االنســان، 

ــة  ــرشي يف مقارب ــوع الب ــة للن ــة مراعي ــق رؤی ــياق تطبي ــذا الس ــد يف ه ــن املفي ــه م وأن

مســألة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان.
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اخلطوط التوجيهية العملياتية 
7. یرمــي الجانــب العمليــايت لهــذه الخطــوط التوجيهيــة إىل تعریــف الســبل، والوســائل 

ــان يف  ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــز وحامی ــة تعزی ــة بغي ــل بفعالي ــل العم ــن أج م

البلــدان األخــرى، وذلــك ضمــن )CFSP( ســياق سياســة االتحــاد األورويب الخارجيــة 

ــرتكة ــة املش واألمني

الرصد و إعداد التقارير والتقييم
ــة حــول  ــر دوری ــات االتحــاد األورويب إىل رفــع تقاری 8. لقــد ســبقت دعــوة رؤســاء بعث

وضــع حقــوق اإلنســان يف البلــدان املعتمدیــن فيهــا، وقــد صادقــت مجموعــة عمــل 

املجلــس األورويب حــول يف اآلونــة األخــرة عــى الخطــوط العریضــة لكشــوفات الوقائــع 

ــوفات  ــع كش ــوازي م ــة، وبالت ــك املهم ــهيل تل ــل تس ــن أج ــان م ــوق االنس )COHOM( حق

الوقائــع تلــك ســتتطرق بعثــات االتحــاد األورويب يف تقاریرهــا إىل وضــع املدافعــني 

عــن حقــوق االنســان، وستســّجل بصفــة خاصــة حصــول أي تهدیــدات أو اعتــداءات ضــد 

املدافعــني عــن حقــوق االنســان، وعــى رؤســاء بعثــات االتحــاد األورويب أن یدركــوا ضمــن 

هــذا الســياق أن اإلطــار املؤسســايت یمكــن أن یكــون لــه أثــر كبــر عــى قــدرة املدافعني عن 

حقــوق اإلنســان عــى القيــام بعملهــم يف أمــان، وتشــكل مســائل مثــل التدابــر الترشیعيــة 

ــن  ــدول م ــا ال ــوم به ــي تق ــة، والت ــرى ذات صل ــر أخ ــة تداب ــة، أو أی ــة واإلداری والقضائي

ــاد  ــز مع ــام، أو متيي ــدات باالنتق ــة األشــخاص مــن أي أعــامل عنــف، أو تهدی أجــل حامی

واقعــاً أو قانونــا أو ضغطــا أو عمــال اعتباطيــا آخــر كنتيجــة ملامرســة ذلــك الشــخص ألي 

مــن الحقــوق املشــار إليهــا يف إعــالن األمــم املتحــدة حــول املدافعــني عــن حقــوق االنســان، 

تشــكل كلهــا مســائل ذات صلــة عــى هــذا الصعيــد.

9-يتطلــب مــن رؤســاء بعثــات اإلتحــاد األورويب التعامــل مــع وضــع املدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان يف لقــاءات فــرق العمــل املحليــة حــول حقــوق اإلنســان، وســيقوم رؤســاء بعثــات 

االتحــاد األورويب وكلــام اســتدعى األمــر ذلــك بتقدیــم التوصيــات إىل مجموعــة عمــل 

املجلــس األورويب حــول حقــوق االنســان مــن أجــل إمكانيــة اتخــاذ االتحــاد األورويب، أي 

إجــراءات مبــا يف ذلــك إدانــة )COHOM( التهدیــدات أو االعتــداءات ضــد املدافعــني عــن 

حقــوق االنســان، مــن أجــل القيــام مبســاع وإصــدار بيانــات عامــة كلــام كان املدافعــون عــن 

حقــوق اإلنســان عرضــة لخطــر داهــم أو جــدي.

ــراءات  ــامل واإلج ــة األع ــدى فعالي ــل م ــاد األورويب بنق ــات االتح ــاء بعث ــيقوم رؤس وس

املتخــذة مــن قبــل االتحــاد األورويب يف تقاریرهــم. اضافــة إىل ذلــك يجــب عــى رؤســاء 

بعثــة االتحــاد االورويب ايــالء اهميــة خاصــة للمخاطــر التــي يتعــرض لهــا املدافعــني عــن 

حقــوق االنســان مــن النســاء.
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10 -وســتمكن تقاریــر رؤســاء بعثــات االتحــاد األورويب واملعلومــات األخــرى ذات الصلــة 

مثــل: التقاریــر، والتوصيــات الصــادرة عــن املنــدوب الخــاص لألمــني العــام حــول املدافعــني 

عــن حقــوق االنســان، واملقرریــن الخاصــني لألمــم املتحــدة، ومجموعــات العمــل األخــرى 

ــب  ــن جان ــامل م ــراءات أو أع ــاذ إج ــتدعي اتخ ــي تس ــاع الت ــف األوض ــة بتعری ذات الصل

ــة  ــراء إىل لجن ــك اإلج ــاذ ذل ــات باتخ ــم توصي ــس / PSC تقدی ــاد األورويب أو املجل االتح

الشــؤون السياســية واألمــن األورويب.

دور بعثات االحتاد األوروبي يف دعم ومحایة املدافعني عن حقوق اإلنسان
ــدول  ــدان األخــرى ( ســفارات ال ــن البل ــد م ــات اإلتحــاد األورويب يف عدی 11- تشــكل بعث

األعضــاء يف اإلتحــاد األورويب ومندوبيــات املفوضيــة األوروبيــة( همــزة الوصل الرئيســة 

بــني االتحــاد األورويب ودولــه األعضــاء مــن جهــة، واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان عــى 

امليــدان مــن جهــة أخــرى، وبالتــايل فإنــه عــى تلــك البعثــات أن تــدرك يف ذات الوقــت أن 

اإلجــراء أو العمــل املتخــذ مــن قبــل االتحــاد األورويب قــد یــؤدي يف بعــض الحــاالت إىل 

حصــول تهدیــدات أو اعتــداءات ضــد املدافعــني عــن حقــوق االنســان، وعليهــا بالتــايل أن 

تتشــاور كلــام كان ذلــك مناســبا مــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان بخصــوص اإلجــراءات 

أو األعــامل التــي یمكــن التفكــر فيهــا. وتتمثــل التدابــر أو اإلجــراءات التــي یمكــن أن 

تتخذهــا بعثــات اإلتحــاد األورويب عــى هــذا الصعيــد يف مــا يــي:

- التنســيق وتقاســم املعلومــات حــول املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مبــا فيهــم أولئــك 

املعرضــني للخطــر.

ــك  ــا يف ذل ــان مب ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــع املدافع ــبة م ــاالت مناس ــى اتص ــاء ع - اإلبق

اســتقبالهم لــدى البعثــات، وزیــارة مناطــق عملهــم ویمكــن كذلــك التفكــر يف تعيــني 

ــذا  ــبء له ــم الع ــدة تقاس ــق قاع ــة، ووف ــت الحاج ــا دع ــني إذا م ــال خاص ــي اتص موظف

الغــرض.

- توفــر االعــرتاف الواضــح كلــام كان ذلــك مناســبا للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان مــن 

خــالل اســتخدام وســائل اإلشــهار املناســبة، والزیــارات والدعوات الرســمية.

- الحضــور والقيــام بــدور املالحــظ عنــد االقتضــاء أثنــاء ســر محاكــامت املدافعــني عــن 

ــان. حقوق االنس

دعم واحرتام املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إطار العالقات مع البلدان 
األخرى واملنتدیات املتعددة األطراف

12- یتمثــل هــدف االتحــاد األورويب يف التأثــر عــى الــدول األخــرى مــن أجــل الوفــاء 

االعتــداءات  مــن  االنســان، وحامیتهــم  املدافعــني عــن حقــوق  باحــرتام  بالتزاماتهــا 

والتهدیــدات مــن قبــل أطــراف ال یمثلــون الدولــة، وســيطرح االتحــاد األورويب يف 
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اتصاالتــه مــع البلــدان األخــرى وكلــام رأى ذلــك رضوریــا حاجــة البلــدان كافــة إىل 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة، وع ــة ذات الصل ــر الدولي ــد واملعای ــاة القواع ــراط ومراع االنخ

إعــالن منظمــة األمــم املتحــدة، ویجــب أن یكــون الهــدف الشــامل خلــق منــاخ یمكــن فيــه 

للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان العمــل بحریــة، وســيقوم االتحــاد األورويب بالتعریــف 

بأهدافــه كجــزء ال یتجــزأ مــن سياســته يف مجــال حقوق االنســان، وسيشــدد عــى األهمية 

التــي یوليهــا لحامیــة املدافعــني عــن حقــوق االنســان، وتتمثــل اإلجــراءات املســاندة لتلــك 

األهــداف فيــام یــي:

- لــدى قيــام رئاســة املجلــس األورويب أو املنــدوب الســامي لسياســة االتحــاد األورويب 

أو املندوبــني واملبعوثــني الخاصــني لالتحــاد )CFSP( الخارجيــة واألمنيــة املشــرتكة 

األوروبيــة، أو املفوضيــة األوروبيــة بزیــارات ألي بلــد آخــر فإنهــم ســيدرجون، وكلــام 

كان ذلــك مناســباً، لقــاءات مــع مدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ویثــرون حــاالت فردیــة 

ملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان كجــزء ال یتجــزأ مــن زیاراتهــم إىل البلــدان األخــرى.

- سيشــمل جانــب حقــوق اإلنســان ضمــن الحــوارات السياســية بــني االتحــاد األورويب 

والــدول األخــرى واملنظــامت اإلقليميــة، وكلــام كان ذلــك مناســباً، وضــع املدافعــني عــن 

حقــوق االنســان. وســيؤكد اإلتحــاد األورويب عــى دعمــه للمدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان وعملهــم ویثــر حــاالت فردیــة محــل انشــغال كلــام اقتــى األمــر.

- العمــل بشــكل وثيــق مــع البلــدان األخــرى التــي تخطــو عــى نحــوه، تشــاطره وجهــات 

النظــر والســيام ضمــن لجنــة حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

ــة املدافعــني عــن  - إعطــاء الدفــع ودعــم اآلليــات اإلقليميــة القامئــة مــن أجــل حامی

حقــوق اإلنســان مثــل، النقطــة املركزیــة حــول املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان للجنــة 

اإلفریقيــة حــول حقــوق اإلنســان والشــعوب، ولجنــة األمریكتــني حــول حقــوق 

اإلنســان، ومــن أجــل إحــداث آليــات مالمئــة يف املناطــق التــي ال توجــد فيهــا مثــل تلــك 

اآلليــات.

دعم اإلجراءات اخلاصة للجنة األمم املتحدة حول حقوق اإلنسان مبا يف ذلك 
املندوب اخلاص للمدافعني عن حقوق اإلنسان

12. یقــر االتحــاد األورويب بــأن اإلجــراءات الخاصــة للجنــة األمــم املتحــدة حــول حقــوق 

ــات  ــتقلون ومجموع ــراء املس ــون، والخ ــون الخاص ــون واملندوب ــررون الخاص ــان، املق االنس

العمــل، وســائل حيویــة للجهــود الدوليــة مــن أجــل حامیــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

باعتبــار اســتقالليتها، وعــدم تحيزهــا وقدرتهــا عــى التــرف والجهــر بحصــول انتهــاكات 

يف حــق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان يف أنحــاء العــامل كافــة والقيــام بزیــارات للبلــدان. 

ويف الوقــت الــذي یضطلــع فيــه املنــدوب الخــاص لألمــم املتحــدة حــول حقــوق اإلنســان 

بــدور خــاص يف هــذا الســياق إال أن التفویضــات املنوطــة باإلجــراءات الخاصــة األخــرى 
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هــي كذلــك وثيقــة الصلــة باملدافعــني عــن حقــوق االنســان، وستشــمل إجــراءات االتحــاد 

األورويب يف دعــم اإلجــراءات الخاصــة للجنــة األمــم املتحــدة حــول حقــوق اإلنســان مــا 

یــي:

حــث الــدول عــى املوافقــة مــن حيــث املبــدأ عــى طلبــات القيــام بزیــارات للبلــد، مــن • 

قبــل مكلفــي اإلجــراءات الخاصــة للجنــة األمــم املتحــدة حــول حقــوق اإلنســان.

العمــل مــن خــالل بعثــات االتحــاد األورويب عــى تعزیــز اســتخدام اآلليــات املحوریــة • 

لألمــم املتحــدة مــن قبــل جامعــات حقــوق اإلنســان واملدافعــني عــن حقــوق االنســان، 

ــهيل  ــر تس ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــك ع ــا يف ذل ــي مب ــتوى املح ــى املس ــطة ع النش

إقامــة اتصــاالت، وتبــادل املعلومــات بــني اآلليــات املحوریــة لألمــم املتحــدة واملدافعــني 

عــن حقــوق االنســان.

باعتبــار عــدم قــدرة اإلجــراءات الخاصــة للجنــة األمــم املتحــدة حــول حقــوق • 

ــاء يف  ــدول األعض ــإن ال ــة، ف ــوارد املالمئ ــدام امل ــل انع ــا يف ظ ــام مبهمته ــان القي اإلنس

ــة  ــة العام ــاب املوازن ــن حس ــبة م ــوال املناس ــص األم ــتدعم تخصي ــاد األورويب س االتح

ــان. ــوق اإلنس ــا لحق ــة العلي ــب املفوضي ملكت

جماالت الدعم العملي للمدافعني عن حقوق اإلنسان مبا يف ذلك اعتماد 
السياسة اإلمنائية

ــاعدة يف  ــو املس ــة نح ــاء املوجه ــدول األعض ــة وال ــة األوروبي ــج املجموع ــدرج برام 14- تن

تطویــر األســاليب واملؤسســات الدیمقراطيــة، وتعزیــز وحامیــة حقــوق اإلنســان يف 

الــدول الناميــة ضمــن تشــكيلة واســعة مــن مجــاالت الدعــم العمــي ملســاعدة املدافعــني عــن 

ــك املجــاالت، وال تقتــر بالــرورة عــى برامــج  حقــوق االنســان، ویمكــن أن تشــمل تل

ــدول األعضــاء يف االتحــاد، وتشــمل مجــاالت الدعــم  ــي توفرهــا ال ــاون اإلمنــايئ الت التع

العمــي النواحــي التاليــة:

- یجــب أن تأخــذ الرامــج الثنائيــة للمجموعــة األوروبيــة والــدول األعضــاء يف 

االتحــاد األورويب حــول حقــوق اإلنســان وإحــالل الدیمقراطيــة كذلــك يف اعتبارهــا – 

بشــكل أكــر - الحاجــة ملســاعدة تطویــر األســاليب واملؤسســات الدیمقراطيــة، وتعزیــز 

وحامیــة حقــوق اإلنســان يف البلــدان الناميــة، وذلــك – مثــالً - بدعــم املدافعــني عــن 

ــاء القــدرات والحمــالت التحسيســية  ــل: بن حقــوق اإلنســان عــر بعــض األنشــطة مث

لــدى العمــوم.

- مــن خــالل التشــجيع ودعــم إحــداث وعمــل هيئــات وطنيــة لتعزیــز وحامیــة حقــوق 

االنســان وفــق مبــادئ باریــس، مبــا يف ذلــك مؤسســات وطنيــة لحقــوق اإلنســان، 

ــة حقــوق اإلنســان ــب املوفقــني اإلداریــني ولجــان حامی ومكات

- املســاعدة عــى إنشــاء شــبكات مــن املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان عــى مســتوى دويل 
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مبــا يف ذلــك تســهيل عقــد لقــاءات واجتامعــات للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان.

ــرى،  ــدان األخ ــان يف البل ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــة املدافع ــامن إمكاني ــى ض ــل ع - العم

واالســتفادة مــن املــوارد مــن الخــارج مبــا يف ذلــك املــوارد املاليــة مــن خــالل ضــامن دعــم 

ــا، إعــالن األمــم املتحــدة حــول  الرامــج التعليميــة حــول حقــوق اإلنســان، ومــن بينه

حقــوق اإلنســان.

دور جمموعات عمل اجمللس األوروبي
15- ســتتوىل مجموعــة عمــل املجلــس األورويب حــول حقــوق اإلنســان بحكــم املهمــة 

املنوطــة بعهدتهــا مراجعــة تنفيــذ ومتابعــة الخطــوط التوجيهيــة حــول املدافعــني عــن 

حقــوق االنســان، وذلــك بالتنســيق الوثيــق والتعــاون مــع مجموعــات عمــل املجلــس 

األورويب ذات الصلــة. وسيشــمل ذلــك املجــاالت التاليــة:

- دعــم إدراج مســألة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان ضمــن سياســات وإجــراءات االتحــاد 

األورويب ذات الصلــة.

- القيام مبراجعات حول تنفيذ الخطوط التوجيهية عى املستویات املناسبة

ــاون مــع األمــم املتحــدة  ــك مناســباً، للتع ــام كان ذل ــة بحــث ســبل أخــرى، وكل - مواصل

واآلليــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى لدعــم املدافعــني عــن حقــوق االنســان ولجنــة 

 PSC

ــنویا  ــن وس ــية واألم ــؤون السياس ــة الش ــالل لجن ــن خ ــس م ــر إىل املجل ــع التقاری - رف

حــول التقــدم الحاصــل )COREPER( مــع املندوبــني الدامئــني لالتحــاد األورويب عــى 

ــك مناســبا. ــام كان ذل مســار تنفيــذ الخطــوط التوجيهيــة كل
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املواثيق واملعاهدات الدولية ذات الصلة
- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

- المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية
- المعاهدة الدولية حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

- اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعــذیب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

- اتفاقية حقوق الطفل
- االتفاقية حول إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة
- االتفاقية حول إزالة كافة أشكال التمييز العنصري

- االتفاقيــة األوروبيــة حــول حقــوق اإلنســان وبروتوكوالتهــا التكميليــة وفــق 
قانــون المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ذات الصلــة.

- الميثاق االجتماعي األوروبي- الميثاق االجتماعي األوروبي المعدل
- الميثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب

- االتفاقية األمریكية حول حقوق اإلنسان
- اتفاقيــات جنيــف حــول حمــایة ضحــایا الحــرب والبروتوكــوالت المكملــة لهــا 
وكذلــك القواعــد العرفيــة للقانــون الدولــي اإلنســاني المنطبــق علــى النزاعــات 

لمسلحة ا
- اتفاقية 1951 حول وضع الالجئين وبروتوكول 1967 المكمل لها

- الئحة روما المتعلقة بمحكمة الجزاء الدولية
- اإلعــالن المتعلــق بحــق ومســؤولية األفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في 

تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحــریات األساســية المعتــرف بهــا عالميًا. 
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الرقم: ........................                                        التاريخ: ........................ 

: نوع الدعم املطلوب:     
ً
أوال

قانوين )          (                      مادي )            (

نفي   )          (                     أخرى .......................          

: بيانات مقدم الطلب:
ً
ثانيا

جنســية:.....................الجنس:.............. املدافــع:.............................................  اســم 

رقمهــا:............... نوعهــا:.................  االثبــات:.................  وثيقــة  العمــر:................  

طبيعة العمل:.......................................................رقم التلفون:........................................................

اإلمييل:...................................................................................

: بيانات االنتهاك:
ً
ثالثا

نوع االنتهاك : .................................................................................................................................

.................................................................................................

تاريخ االنتهاك : ..............................................................................................................................

....................................................................................................

الجهة القامئة باالنتهاك : ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

وصف االنتهاك: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

موقف الجهات املختصة من االنتهاك: ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

اإلجراءات التي متت عقب االنتهاك : ....................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

استمارة طلب عون خاصة باملدافعني عن حقوق اإلنسان
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الوضع الحايل للمدافع : ........................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

نوع طلب العون: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................

املستندات والوثائق املثبتة لالنتهاك : ....................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

الدعم املطلوب : ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................

  االسم:

  التوقيع:

قرار اللجنة خبصوص الطلب

احملرتم  االخ/رئيس املرصد اليمني حلقوق اإلنسان   

بعد التحية 

بعد االطالع واملراجعة والعرض للطلب توصي اللجنة بالتايل:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

وتقبلوا خالص التحية،،

االسم:
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املبادئ التوجيهية لتقديم ادعــــــاءات االنتهاكات ضد 
املدافعني عن حقوق اإلنســـان

 معلومات مفيدةالمعلومات األساسية
1- اسم الضحية.

إحرص على إعطاء اسمك الكامل وكتابته بشكل صحيح، ويمكن 
أن يكون الضحايا أفرادًا أو جماعات أو منظمات

إذا كانت الضحية فردًا، يرجى تقديم معلومات عن الجنس 
والعمر والجنسية والمهنة.

إذا كانت الضحية فردًا أو مؤسسة، يرجى تقديم تفاصيل 
االتصال، يتم التعامل مع تفاصيل االتصال على أنها سرية.

 2- وضع الضحية كمدافع عن حقوق اإلنسان
ما النشاط الحقوقي الذي كان يقوم به الضحية

عند تقديم هذه المعلومات، يرجى اإلشارة كذلك إلى المدينة 
والبلد التي يعمل فيها الضحية

3-  االنتهاك المزعوم/ الواقعة المرتكبة ضد الضحية
ماذا حدث؟  أين؟ متى؟ كيف؟ ما هو الوضع الحالي؟

إذا كان االنتهاك األول يؤدي إلى أحداث أخرى يرجى وصفها 
زمنيًا. وإذا كان القلق هو أنه تم القبض على المدافع عن حقوق 

اإلنسان واعتقاله، ينبغي تقديم تفاصيل بالمعلومات المفيدة 
وتشمل: مكان االحتجاز، وصول الشخص إلى محام، ظروف 

االحتجاز، و االتهامات الموجهة له.

4-  الجناة
إعطاء المعلومات المتاحة عن المزعوم كمتهم بارتكاب االنتهاك: 
على سبيل المثال رجلين )يرتديان الزي العسكري؟(؛ رتبة أو وحدة 

أو هوية أو عنوان آخر.

شهود
ان كان هناك أي شهود على االنتهاك المزعوم؟ إن كان هناك أي 

ضحايا آخرين؟

5- العمل من قبل السلطات
هل تم إبالغ السلطات المعنية؟ ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها؟

اإلجراءات المتخذة من قبل الضحية أو من قبل منظمات 
حقوق اإلنسان.

هل تم االنتهاك المزعوم أمام المأل؟ وهل تم إرسال المعلومات 
إلى اآلخرين؟

6- ربط بين انتهاك حقوق اإلنسان والعمل
لماذا تعتقد أن االنتهاك المزعوم ضد عملك في مجال حقوق 

اإلنسان؟

الحوادث السابقة
إذا كانت هناك حوادث سابقة ذات صلة، يرجى إعطاء مزيد من 

التفاصيل.

7- من يقدم هذه المعلومات؟
إعطاء اسم وتفاصيل القائم باالتصال والدور المهني له 

)عند االقتضاء(.
يجوز تقديم الطلبات عن طريق المنظمات أو األفراد.

تحديثـات : الرجاء إرسال أي معلومات محدثة لديك في أقرب وقت ممكن، ومن المهم بشكل خاص لمعرفة 
ما إذا كان هناك أي تغيير في وضع الضحية  أن تعطي تحديثات عن الحاالت التالية:

1-  هوية مرتكب المخالفة
2- وقوع أحداث جديدة )مثل إطالق سراح الضحية من االحتجاز(.

المصدر: موقع األمم ألمتحدة مع التصرف من قبل الباحث
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of ensuring the protection of human rights protectors.

It also included models for many violations applications related to human 
rights protectors violations to be used in documenting cases of violations.

Target Groups
Target group list included – which is also classified as human rights 
protectors – workers in human rights organizations, press media, 
political activists, lawyers, writers, authors, artists, syndicates 
members,researchers, monitors of election integrity, judges working 
on promoting justice values, associates of army forces and security 
who fail to carry out orders which considers -if executed- as a human 
right violation, and every person who works on promoting human rights 
values and principles.

The Expected Results of  This Guide

This guide is a package of principles, guidelines, general guidance to 
human rights protectors to benefit from and to have a knowledgeable 
background of human rights protection while executing their activities. In 
this context, we assure on the importance of creating not onlyinnovative 
ways but also new means by human right protectors to commensurate with 
their need and to adapt with their environment conditions, additionally, 
with all updates and stages.

As a conclusion, the Yemeni Observatory for Human Rights recall all 
interested researches, activists in human right field to provide them more 
with additional notes they assume might be useful developing this work 
in the future.

Contact Us:
Observatory60@gmail.com
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caveats that should be taken into consideration for firstly the protector 
protection, the security of his organization, or the human rights state he/
she works for, as this chapter was concluded with determinants of public 
security.

This chapter puts a number of measures that benefit human rights 
protectors defending thier office security with guidelines methodologies 
tracked by international organization, as well as, providing substituent 
security tips upon field visits. This chapter devoted a section on human 
rights protector with reviewing political, social, and culturalenvironments 
aspects that protectors can face. Regarding protectors attacks, the guide 
also citeda number of preventive measures shall be followed.

- Chapter III of the guide was allocated to human rights security 
protectors technologically since technical rapid development and its 
circulation. While human rights protectors use efficient technology to 
promote and strengthen human rights principles and values, the same 
technology is used against protectors whether to control or prosecute 
them by totalitarian regimes. Thus, the guide in this chapter assured of 
discussing several procedures, mechanisms, and technical caveats for 
human rights protectors.
- Chapter IV and V of this guide specified a list of international, 
regional , national officials and non-governmental institutions and 
its communicational mechanism with presenting the most essential 
programs and activities in human rights protection field and how to assist 
promoting aspects of human rights protection. Chapter V concluded 
explaining different mechanisms of human rights protection such as 
monitoring, documentation, directing appeals, statements of solidarity 
and the usage of various social media and advocacy available and 
possible means.
- Chapter VI of this guide included procedural requirements shall 
be guided with while implementing any training or activity that targets 
developing skills of human rights protectors.

The guide also devoted a section that includes ) the declaration on 
the rights and responsibility of  individuals, groups, society states in 
promoting and protecting human rights and fundamental freedoms 
recognized worldwide(, besides the European Union statement guidelines 
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In addition to the challenges mentioned, there are other several reasons 
and factors both political and legalthat set human rights protectors in a 
very narrow and limited action.

Out of these challenges and constrains which human rights projectors 
face, the guide of human rights protectors shall be issued due to its 
importance, and to achieve following objectives:

The Guide Objectives 

- Providing human rights protectors with knowledgeable concepts 
related to their work and their human rights activities, as well as providing 
them with guidelineswhich enable them to cope more and to mitigate the 
violations they face.
- Providing human rights protectors with information related to 
international, regional and national mechanisms of human rights, as well 
as non-governmental mechanisms that provide human rights protectors 
with protective aids and assistance.
- Provide the human rights library in Yemen and the Gulf Countries 
with a cognitive material, textured knowledge, anda sufficient reference 
to assist human rights protectors securing their movements and human 
rights activities.

 
Procedures to Achieve Objectives: 

- Chapter Iof the guide defined the concept of human rights 
protection/protectors; institutions, and agencies responsible for 
protecting human rights defenders in particular. It also explained the 
most prominent risks that human rights protectors can facewith a detailed 
analysis of the protector environment, particularly in Yemen and the Gulf 
Countries. It also reviewed in-depth the most protuberant violations, 
followed by some of human rights protectors models who were subjected 
to violations in Yemen, Bahrain and Saudi Arabia.

- Chapter II of the guide put indicative determinants for the 
human rights protectors and how shall be aware of his/her environment 
surroundings in which he/she functions, providing number of personal 
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to the harmonization of the national legislation with international 
instruments on human rights.

Regarding Gulf countries, Human Rights protection and ensuring them 
considers the most prominent challenge for human rights protectors 
since those countries have not ratified most of human rights international 
covenants, in addition to the shortcoming of ensuring these rights in 
its national legislation along with authorities restriction ,the control on 
human rights protectors and facing continuously numerous violations.

- The bilateral sectarian diversity in Yemen and Gulf countries has 
recently taken a risky and serious turn when human rights protectors 
faced continuous prosecution as a result of theiropposite opinions and 
attitudes against violations based on doctrine; Bahrein, Yemen, Saudi 
Arabia represent blatant examples of violations under the title of sectarian 
strife agitation besides other charges such asprotests incitement and 
undermining the state stature.

- The coalition of governing institutions with conservative religious 
establishment which arbitrary interpret the religious text in favor of the 
ruling regime, including tightening the security grip and acquiring this 
coalition to the elements and resources of the country such as education 
institutions, judiciary , army, security, media, religious institutions, 
institutions as well as public office and positions, promotions and others.

All of that led to inclining human rights principles and its protection on 
both legislation and execution level.

- The financial position of Gulf Countries regarding Oil in addition 
to the distinguished geographical location of Yemen had made most of 
major countries acting on United Nations resolutions overlook on a lot 
of human rights violations rather than defending human rights and its 
protectors and activists. 

- Political, economic and social structure of the ruling regimes in 
these countries along with its totalitarian character, does not allow the 
formation of freedom, justice and equal citizenship values.
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Executive Summary

This guide is being issued related to Human Rights protectionin the most 
sensitive period of time, impacting Arab Region generally, Yemen and 
Gulf Countries particularly.

Demonstrations and protest movements have escalated, media 
effectiveness has increased, and humanrights haveimmerged with new 
bloody scene. Numbers of periodic reports have been written and issued 
by international, regional and national organizations which are based 
on protectors’ efforts of human rights violations in Yemen and Gulf 
Countries.

Since human rights activism has beencontinuouslyexpanding. 
Conversely, relevant authorities have tightened their grip and exposed 
many human rights protectors to various violations including prosecution, 
arbitrary detention, unfair trials, international travel bans, and restrictions 
on the freedom expressing opinions and other violations which created 
difficulties and challenges that prevented human rights activists and 
protectors carrying on their mission.

 
Human Rights Protectors Challenges:
Human rights protectors are exposed to face several challenges and 
difficulties on both legislative level and in terms of working on fields. 
Most prominent challenges of human rights protectors come as follows:

- Local legislations whichcollided with the content of international 
human rights agreements and covenants. Despite the fact that Yemen 
has ratified on many international human rights covenants and 
agreements, additionally, to the advanced local legislations comparing 
to Gulf countries, there are still significant legislative gaps through 
which authorities were able to circumvent terms and provisions of those 
covenants.

While National Dialogue Comprehensive outputs document in Yemen 
averted many local legislative gaps, by giving priority to human rights 
conventions reference over local legislation, it still remains subjected 
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