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 3747/04رقم متسلسل 
 

 اد األوروبيـــالخطوط التوجيهية لإلتح
 انـــوق اإلنســحقالمدافعين عن ان حمایة ــحول ضم

 
 
I. رضــــالغ 

 
  

عنصرا قائما منذ أمد طویل في سياسة  آان وال زال حقوق اإلنسانالمدافعين عن  مساندة إن .1
غرض هذه الخطوط التوجيهية ویكمن . اإلتحاد األوروبي الخارجية في مجال حقوق اإلنسان

. في توفير مقترحات عملية من أجل تعزیز عمل اإلتحاد األوروبي على صعيد هذه المسألة
ستخدم هذه الخطوط التوجيهية في االتصاالت مع البلدان األخرى على آافة ویمكن أن ُت

 مودعالمستویات وآذلك في منتدیات حقوق اإلنسان المتعددة األطراف من أجل مساندة 
 وتشجيع احترام الحق في الدفاع عن حقوق عزیز من أجل تجهود اإلتحاد األوروبي الجاریة

المدافعين وتتطرق الخطوط التوجيهية أیضا إلى تدخالت اإلتحاد األوروبي بشأن . اإلنسان
المدافعين عن للخطر وتقترح وسائل عملية لمساندة ومساعدة عرضة محقوق اإلنسان العن 

یتمثل أحد عناصر هذه الخطوط التوجيهية في مساندة اإلجراءات الخاصة و. حقوق اإلنسان
ص لألمم المتحدة حول اإلنسان بما في ذلك المندوب الخاللجنة األمم المتحدة حول حقوق 

حقوق المدافعين عن حمایة ل حقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية ذات الصلةالمدافعين عن 
سفارات (جيهية آذلك بعثات اإلتحاد األوروبي وستساعد هذه الخطوط التو. اإلنسان

في )  المفٌوضية األوروبيةمندوبياتوقنصليات الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي و
وفيما یتمثل الغرض الرئيس لهذه الخطوط . حقوق اإلنسانالمدافعين عن مقاربتها بشأن 

المدافعين عن ل حول التوجيهية في التعاطي مع الحاالت الخاصة التي تبعث عن االنشغا
 تساهم في تدعيم سياسة اإلتحاد األوروبي في مجال حقوق اإلنسان فهي آذلكحقوق اإلنسان 
  .بصفة عامة

  
II. ف ـــالتعری 

 
 تم االعتماد علىحقوق اإلنسان في هذه الخطوط التوجيهية المدافعين عن ألغراض تعریف  .2

والجماعات وهيئات المجتمع في اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد " من 1الفقرة 
) I المرفقانظر ( "المعترف بها عالميا تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية

 ، أن یدعو ویسعى، بمفرده وباالشتراك مع غيرهمن حق آل شخص  "نص على أنهتي لتاو
 "لي حمایة وإعمال حقوق اإلنسان والحریات األساسية على الصعيدین الوطني والدوإلى

 
 ن المجتمع المدني الذیوهيئاتحقوق اإلنسان هم أولئك األفراد والجماعات المدافعين عن ن إ .3

ویعمل  المعترف بها عالميا وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية بتعزیزیقومون 
.  الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافيةالمدافعون عن حقوق اإلنسان على تعزیز وحمایة

 أعضاء الجماعات مثل بتعزیز وحمایة حقوق آذلك اإلنسان حقوق المدافعون عنویقوم 
وال یشمل هذا التعریف أولئك األفراد أو . المجموعات البشریة من السكان األصليين

 . أو تنشر العنفترتكبالجماعات التي 
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III. ة ـــمقدم 
 
 
 ومسؤولية األفراد اإلعالن المتعلق بحق اإلتحاد األوروبي المبادئ الواردة في یساند  .4

والجماعات وهيئات المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية 
 وحمایة حقوق تعزیزوعلى الرغم من أن المسؤولية الرئيسية في . المعترف بها عالميا

 هيئات یقر بأن األفراد والجماعات واألوروبياإلنسان تعود إلى الدول إال أن اإلتحاد 
المدافعين وتشمل أنشطة  .افة تضطلع بأدوار مهمة في الدفع بقضية حقوق اإلنسانالمجتمع آ

 :حقوق اإلنسان ما یليعن 
 

  الحاصلة؛نتهاآاتتوثيق اال -
 
 من خالل توفير الدعم نتهاآات على تعویضات لضحایا تلك االالعمل على الحصول -

 ى؛أي شكل من أشكال الدعم األخر وأالطبي  وأي انالقانوني أو النفس
 

 صریحة انتهاآاتمكافحة ثقافات التملص من المالحقة القضائية التي تخفي وراءها  -
 .كررة لحقوق اإلنسان والحریات األساسيةتوم

، إال أنه ة وأعمالهاالحكوم حقوق اإلنسان غالبا انتقاد سياساتالمدافعين عن یتضمن عمل  .5
 التفكير ةالستقالليفساح المجال على الحكومات أن ال تنظر إلى ذلك آعامل سلبي إذ أن مبدأ إ

وهي طریقة سبقت تجربتها  أمرا أساسيا والنقاش الحر حول سياسات الحكومة وأعمالها یعّد
حقوق ن عن ولمدافعا ویستطيع.  مستوى أفضل لحمایة حقوق اإلنسانإلحالل واختبارها

عمليات ویمكنهم آجزء من .  حقوق اإلنسانوحمایةاإلنسان مساعدة الحكومات على دعم 
 المساعدة على صياغة  التشریعات ذات الصلة وعلى يالتشاور االضطالع بدور أساسي ف

 اإلقراروهذا الدور أیضا یتعين . حول حقوق اإلنسانإعداد الخطط واالستراتيجيات الوطنية 
 .به ودعمه

 
ين  حقوق اإلنسان قد أصبحت مع مرور السن المدافعين عن یقر اإلتحاد األوروبي بأن أنشطة .6

 انتهاآات حمایة أآبر لضحایا ريتوفوقد نجحوا تدریجيا في   اإلعترافتحظى بمزید من
 وانتهكت لالعتداءات  إال أنهم دفعوا الثمن باهضا إذ أصبحوا أنفسهم عرضة. حقوق اإلنسان

ویرى اإلتحاد األوروبي أنه من األهمية بمكان ضمان سالمة . حقوقهم في بلدان عدیدة
وأنه من المفيد في هذا السياق تطبيق رؤیة مراعية . حقوق اإلنسان عن المدافعينوحمایة 

 .حقوق اإلنسانالمدافعين عن  مقاربة مسألة في البشريللنوع 
 
 
IV.  الخطوط التوجيهية العملياتية 

 
 
یرمي الجانب العملياتي لهذه الخطوط التوجيهية إلى تعریف السبل والوسائل من أجل العمل  .7

بلدان األخرى، وذلك ضمن حقوق اإلنسان في الالمدافعين عن مایة  وحتعزیز قصد بفعالية
  .(CFSP) الخارجية واألمنية المشترآة  االتحاد األوروبيسياسةسياق 

 
  الرصد والتقریر والتقييم
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لقد سبقت دعوة رؤساء بعثات اإلتحاد األوروبي إلى رفع تقاریر دوریة حول وضع حقوق  .8
 حول المجلس األوروبيوقد صادقت مجموعة عمل . فيهااإلنسان في البلدان المعتمدین 

لكشوفات الوقائع وط العریضة  في اآلونة األخيرة على الخط(COHOM)حقوق اإلنسان 
وبالتوازي مع آشوفات الوقائع تلك ستتطرق بعثات اإلتحاد . تلك المهمةمن أجل تسهيل 

 بصفة خاصة تسّجلسحقوق اإلنسان والمدافعين عن األوروبي في تقاریرها إلى وضع 
حقوق اإلنسان وعلى رؤساء بعثات المدافعين عن حصول أي تهدیدات أو اعتداءات ضد 

ي یمكن أن یكون له أثر اتاإلتحاد األوروبي أن یدرآوا ضمن هذا السياق أن اإلطار المؤسس
مسائل مثل وتشكل . حقوق اإلنسان على القيام بعملهم في أمانالمدافعين عن آبير على قدرة 

 تدابير أخرى ذات صلة والتي تقوم بها الدول  أیةلتدابير التشریعية والقضائية واإلداریة أوا
 واقعا أو معاد أو تمييز باالنتقاممن أجل حمایة األشخاص من أي أعمال عنف أو تهدیدات 

قانونا أو ضغط أو عمل اعتباطي آخر آنتيجة لممارسة ذلك الشخص ألي من الحقوق 
 آلها مسائل  تشكلحقوق اإلنسانالمدافعين عن عالن األمم المتحدة حول المشار إليها في إ

وسيقوم رؤساء بعثات اإلتحاد األوروبي وآلما استدعى األمر . ذات صلة على هذا الصعيد
 حول حقوق اإلنسان المجلس األوروبيعمل ذلك بتقدیم التوصيات إلى مجموعة 

(COHOM)ي أي إجراءات بما في ذلك إدانة  من أجل إمكانية اتخاذ اإلتحاد األوروب
حقوق اإلنسان وآذلك من أجل القيام بمساع المدافعين عن التهدیدات أو االعتداءات ضد 

.  داهم أو جديلخطر  عرضة حقوق اإلنسانالمدافعين عنوإصدار بيانات عامة آلما آان 
ت المتخذة من نقل مدى فعالية األعمال واإلجراءاب رؤساء بعثات اإلتحاد األوروبي سيقوم و

 .قاریرهم األوروبي في تاإلتحادقبل 
 

وستمكن تقاریر رؤساء بعثات اإلتحاد األوروبي والمعلومات األخرى ذات الصلة مثل  .9
حقوق المدافعين عن توصيات الصادرة عن المندوب الخاص لألمين العام حول الالتقاریر و

 األخرى ذات الصلة من اإلنسان والمقررین الخاصين لألمم المتحدة ومجموعات العمل
 اإلتحاد األوروبي أو  جانبتعریف األوضاع التي تستدعي اتخاذ إجراءات أو أعمال من

المجلس  / PSC لجنة الشؤون السياسية واألمنتقدیم توصيات باتخاذ ذلك اإلجراء إلى 
 .األوروبي

 
 

 حقوق اإلنسانالمدافعين عن دور بعثات االتحاد األوروبي في دعم وحمایة 
 

سفارات الدول األعضاء في  ( األخرى البلدان منشكل بعثات اإلتحاد األوروبي في عدیدت .10
همزة الوصل الرئيسية بين اإلتحاد ) اإلتحاد األوروبي ومندوبيات المفوضية األوروبية

حقوق اإلنسان على الميدان من جهة المدافعين عن  األعضاء من جهة وهاألوروبي ودول
 تلك البعثات أن تدرك في ذات الوقت أن اإلجراء أو العمل المتخذ ه علىفإنوبالتالي . أخرى

من قبل اإلتحاد األوروبي قد یؤدي في بعض الحاالت إلى حصول تهدیدات أو اعتداءات 
وعليها بالتالي أن تتشاور آلما آان ذلك مناسبا مع . حقوق اإلنسانالمدافعين عن ضد 

.  أو األعمال التي یمكن التفكير فيهاحقوق اإلنسان بخصوص اإلجراءاتالمدافعين عن 
وتتمثل التدابير أو اإلجراءات التي یمكن أن تتخذها بعثات اإلتحاد األوروبي على هذا 

 :ليیالصعيد فيما 
 

حقوق اإلنسان بما فيهم أولئك المدافعين عن التنسيق وتقاسم المعلومات حول  -
 المعرضين للخطر؛
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حقوق اإلنسان بما في ذلك استقبالهم فعين عن المدا مناسبة مع تاإلبقاء على اتصاال -
لدى البعثات وزیارة مناطق عملهم ویمكن آذلك التفكير في تعيين موظفي اتصال 

 . إذا ما دعت الحاجة ووفق قاعدة تقاسم العبء لهذا الغرضخاصين
 

حقوق اإلنسان من لمدافعين عن توفير االعتراف الواضح آلما آان ذلك مناسبا ل -
  وسائل اإلشهار المناسبة والزیارات والدعوات الرسمية؛خالل استخدام

 
المدافعين عن الحضور والقيام بدور المالحظ عند االقتضاء أثناء سير محاآمات  -

 حقوق اإلنسان؛
 
 

 األخرى والمنتدیات بلدانحقوق اإلنسان في إطار العالقات مع الالمدافعين عن دعم واحترام 
 المتعددة األطراف

 
 

إلتحاد األوروبي في التأثير على الدول األخرى من أجل الوفاء بالتزاماتها  یتمثل هدف ا .11
اف  والتهدیدات من قبل أطراالعتداءاتحقوق اإلنسان وحمایتهم من المدافعين عن باحترام 

 مع البلدان األخرى وآلما رأى  اتصاالته اإلتحاد األوروبي فييطرحوس. ال یمثلون الدولة
 ذات الدولية ومراعاة القواعد والمعایير االنخراطبلدان إلى ذلك ضروریا حاجة آافة ال

یكون الهدف الشامل یجب أن و. الصلة وعلى وجه الخصوص إعالن منظمة األمم المتحدة
وسيقوم اإلتحاد األوروبي . حقوق اإلنسان العمل بحریةلمدافعين عن ل یمكن فيه مناخخلق 

 مجال حقوق اإلنسان وسيشدد على األهمية في سياستهبالتعریف بأهدافه آجزء ال یتجزأ من 
وتتمثل اإلجراءات المساندة لتلك األهداف . حقوق اإلنسانالمدافعين عن التي یوليها لحمایة 

 :فيما یلي
 

  السامي لسياسة اإلتحاد األوروبي أو المندوبالمجلس األوروبيلدى قيام رئاسة  -
ن الخاصين لالتحاد يلمبعوث أو المندوبين وا(CFSP)الخارجية واألمنية المشترآة 

األوروبي، أو المفوضية األوروبية بزیارات ألي بلد آخر فإنهم سيدرجون، وآلما آان 
لمدافعين  حاالت فردیة یثيرون و مع مدافعين عن حقوق اإلمسانذلك مناسبا، لقاءات

 حقوق اإلنسان آجزء ال یتجزأ من زیاراتهم إلى البلدان األخرى؛عن 
 
اإلنسان ضمن الحوارات السياسية بين اإلتحاد األوروبي والدول سيشمل جانب حقوق  -

حقوق المدافعين عن األخرى والمنظمات اإلقليمية، وآلما آان ذلك مناسبا، وضع 
حقوق اإلنسان وعملهم مدافعين عن للوسيؤآد اإلتحاد األوروبي على دعمه . اإلنسان

 .ویثير حاالت فردیة محل انشغال آلما اقتضى األمر
 

وجهات النظر  تشاطرهمل بشكل وثيق مع البلدان األخرى التي تخطو على نحوه الع -
 .والسيما ضمن لجنة حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم المتحدة

 
حقوق المدافعين عن إعطاء الدفع ودعم اآلليات اإلقليمية القائمة من أجل حمایة  -

إلنسان للجنة اإلفریقية حول حقوق االمدافعين عن اإلنسان مثل النقطة المرآزیة حول 
 ولجنة األمریكتين حول حقوق اإلنسان، ومن أجل إحداث ،حقوق اإلنسان والشعوب

 .آليات مالئمة في المناطق التي ال توجد فيها مثل تلك اآلليات
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نسان بما في ذلك المندوب الخاص دعم اإلجراءات الخاصة للجنة األمم المتحدة حول حقوق اإل
 قوق اإلنسانحلمدافعين عن ل

 
 للجنة األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان الخاصة یقر اإلتحاد األوروبي بأن اإلجراءات  .12

وسائل ) المقررون الخاصون والمندوبون الخاصون والخبراء المستقلون ومجموعات العمل(
حقوق اإلنسان باعتبار استقالليتها وعدم المدافعين عن من أجل حمایة حيویة للجهود الدولية 

حقوق المدافعين عن تحيزها وقدرتها على التصرف والجهر بحصول انتهاآات في حق 
وفي الوقت الذي یضطلع فيه المندوب . اإلنسان في آافة أنحاء العالم والقيام بزیارات للبلدان

 في هذا السياق إال أن التفویضات  بدور خاصالخاص لألمم المتحدة حول حقوق اإلنسان
. حقوق اإلنسانالمدافعين عن  األخرى هي آذلك وثيقة الصلة بلخاصة االمنوطة باإلجراءات

وستشمل إجراءات اإلتحاد األوروبي في دعم اإلجراءات الخاصة للجنة األمم المتحدة حول 
 :حقوق اإلنسان ما یلي

 
للبلد من قبل حث الدول على الموافقة من حيث المبدأ على طلبات القيام بزیارات  -

 .ة للجنة األمم المتحدة حول حقوق اإلنساناصلخمكلفي اإلجراءات ا
 
 استخدام اآلليات المحوریة لألمم عزیزالعمل من خالل بعثات اإلتحاد األوروبي على ت -

حقوق اإلنسان النشطة على المدافعين عن  جماعات حقوق اإلنسان و قبلالمتحدة من
 اتصاالت  ال الحصر تسهيل إقامة المثالالمستوى المحلي بما في ذلك على سبيل

 حقوق اإلنسان؛المدافعين عن وتبادل المعلومات بين اآلليات المحوریة لألمم المتحدة و
 

 اإلجراءات الخاصة للجنة األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان القيام قدرةباعتبار عدم  -
بمهمتها في ظل انعدام الموارد المالئمة فإن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

 المفوضية العليااألموال المناسبة من حساب الموازنة العامة لمكتب ستدعم تخصيص 
 .لحقوق اإلنسان

 
 

  السياسة اإلنمائيةاعتمادحقوق اإلنسان بما في ذلك لمدافعين عن ل العمليدعم المجاالت 
  

 
تندرج برامج المجموعة األوروبية والدول األعضاء الموجهة نحو المساعدة في تطویر  .13

حمایة حقوق اإلنسان في الدول النامية ضمن و وتعزیزسات الدیمقراطية األساليب والمؤس
ویمكن أن . حقوق اإلنسانالمدافعين عن لمساعدة تشكيلة واسعة من مجاالت الدعم العملي 

تشمل تلك المجاالت وال تقتصر بالضرورة عن برامج التعاون اإلنمائي التي توفرها الدول 
 :  الدعم العملي النواحي التاليةاألعضاء في اإلتحاد وتشمل مجاالت

 
تأخذ البرامج الثنائية للمجموعة األوروبية والدول األعضاء في اإلتحاد یجب أن  -

 - بشكل أآبر – األوروبي حول حقوق اإلنسان وإحالل الدیمقراطية آذلك في اعتبارها
 وحمایة حقوق تعزیزالحاجة لمساعدة تطویر األساليب والمؤسسات الدیمقراطية و

حقوق اإلنسان عبر المدافعين عن دعم ب - مثال –نسان في البلدان النامية، وذلك اإل
 .ية لدى العمومحمالت التحسيسالبعض األنشطة مثل بناء القدرات و
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 وحمایة حقوق اإلنسان تعزیز إحداث وعمل هيئات وطنية لدعم التشجيع ومن خالل -

الموفقين نسان، ومكاتب وفق مبادئ باریس بما في ذلك مؤسسات وطنية لحقوق اإل
 ولجان حمایة حقوق اإلنساناإلداریين 

 
 حقوق اإلنسان على مستوى دولي بما  المدافعين عنالمساعدة على إنشاء شبكات من -

 .حقوق اإلنسانلمدافعين عن  واجتماعات لاتفي ذلك تسهيل عقد لقاء
 

خرى االستفادة حقوق اإلنسان في البلدان األالمدافعين عن العمل على ضمان إمكانية  -
  الموارد المالية في ذلكمن الموارد من الخارج بما 

 
، إعالن األمم بينها حقوق اإلنسان، ومن حولدعم البرامج التعليمية من خالل ضمان  -

 .المتحدة حول حقوق اإلنسان
 
 

  المجلس األوروبيدور مجموعات عمل 
 

م المهمة المنوطة بعهدتها  حول حقوق اإلنسان بحكالمجلس األوروبيستتولى مجموعة عمل  .14
حقوق اإلنسان وذلك بالتنسيق المدافعين عن مراجعة تنفيذ ومتابعة الخطوط التوجيهية حول 

وسيشمل ذلك المجاالت .  ذات الصلةالمجلس األوروبيالوثيق والتعاون مع مجموعات عمل 
 :التالية

 
 اإلتحاد حقوق اإلنسان ضمن سياسات وإجراءاتالمدافعين عن دعم إدراج مسألة  -

 األوروبي ذات الصلة؛
 
 القيام بمراجعات حول تنفيذ الخطوط التوجيهية على المستویات المناسبة -

 
مواصلة بحث سبل أخرى، وآلما آان ذلك مناسبا، للتعاون مع األمم المتحدة واآلليات  -

 حقوق اإلنسانالمدافعين عن الدولية واإلقليمية األخرى لدعم 
 
لجنة  وPSC  لجنة الشؤون السياسية واألمنمن خاللرفع التقاریر إلى المجلس  -

  وسنویا حول التقدم الحاصل(COREPER) المندوبين الدائمين لإلتحاد األوروبي
 .آلما آان ذلك مناسبا  تنفيذ الخطوط التوجيهيةمسارعلى 
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  یرفق بالمرفق1مرفق 
 
 

اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في 
 تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية

 رف بها عالميات المع
 
 

  ،إن الجمعية العامة
 
 

من أجل تعزیز ومبادئه  أهمية مراعاة مقاصد ميثاق األمم المتحدة  من جدیدتؤّآدإذ 
 . بلدان العالمآّلالحریات األساسية لجميع األشخاص في  حقوق اإلنسان وجميعوحمایة 

  
 أهمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدین الدوليين  أیضا من جدیدوإذ تؤآد

 عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزیز االحترام بوصفهماالخاصين بحقوق اإلنسان 
 وأهمية الصكوك األخرى لحقوق ،ومراعاتهاالعالمي لحقوق اإلنسان والحریات األساسية 

فضال عن الصكوك المعتمدة على الّصعيد اإلنسان المعتمدة قي إطار منظومة األمم المتحدة، 
  .االقليمي

 
 بالتزامهم ،، مجتمعين ومنفردین یضطلعون جميع أعضاء المجتمع الدوليأن إذ تؤآدو

ریات األساسية للجميع دون تمييز من أي حقوق اإلنسان والحلحترام االالرسمي بتعزیز وتشجيع 
 أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي العرق،نوع ، بما في ذلك التمييز على أساس 

، أو المولد أو أي وضع الملكّيةالسياسي أو غير السياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو 
دولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا االلتزام وفقا آخر، وإذ تؤآد من جدید ما لتحقيق التعاون ال

 .للميثاق
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فراد والجماعات والرابطات في لألم بالعمل القّيو للتعاون الدولي المهم بالدور وإذ تسلم

 على جميع انتهاآات حقوق اإلنسان والحریات األساسية للشعوب الفعالاإلسهام في القضاء 
، مثل المنتظمةتهاآات الواسعة النطاق أو الصارخة أو واألفراد، بما في ذلك ما یتعلق باالن

االنتهاآات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، واالستعمار، 
والسيطرة أو االحتالل األجنبي والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السالمة 

ق الشعوب في تقریر المصير وحق آل شعب في اإلقليمية أو تهدیدها، وعن رفض االعتراف بح
  .ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية

 
التمتع بحقوق اإلنسان والحریات و بالعالقة القائمة بين السلم واألمن الدوليين وإذ تعترف

 .المتثالال ینهض عذرا لعدم ا و إذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم واألمن الدوليين ،األساسية
 

عالمية هي حقوق وحرّیات  أن جميع حقوق اإلنسان والحریات األساسية تعيد تأآيدوإذ 
بطریقة عادلة وتنفيذها ، وینبغي تعزیزها ومّتصلة فيما بينها ومترابطةغير قابلة للتجزئة 

  .ومنصفة، دون اإلخالل بتنفيذ آل من هذه الحقوق والحریات 
 

 تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات جب الرئيسيين فيالمسؤولّية والوا أن وإذ تؤآد
  .یقعان على عاتق الّدولةاألساسية 

 
 بحق ومسؤولية األفراد والجماعات والرابطات في تعزیز احترام حقوق وإذ تعترف

  .اإلنسان والحریات األساسية وزیادة التعریف بها على الصعيدین الوطني والدولي
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  :نــتعل
 

 1المادة 
 

 حمایة وإعمال إلى ، أن یدعو ویسعى، بمفرده وباالشتراك مع غيرهن حق آل شخصم
  .حقوق اإلنسان والحریات األساسية على الصعيدین الوطني والدولي

 
 
 2المادة 
 

 حمایة وتعزیز وإعمال جميع حقوق في ان رئيسي وواجب على عاتق آل دولة مسؤوليةیقع .1
من خطوات لتهيئة جميع  منها اّتخاذ ما قد یلزم ، بعّدة طرقاإلنسان والحریات األساسية

األوضاع الالزمة في الميادین االجتماعية واالقتصادیة والسياسية وغيرها من الميادین، 
لتمكين جميع األشخاص الخاضعين لوالیتها، الضمانات القانونية المطلوبة فضال عن إتاحة 

 .ع هذه الحقوق والحرّیاتبمفردهم وباالشتراك مع غيرهم، من التمّتع فعال بجمي
 

تتخذ آّل دولة الخطوات الّتشریعّية واالدارّیة والخطوات األخرى الالزمة لضمان التمّتع  .2
  .الفعلي بالحقوق والحرّیات المشار اليها في هذا االعالن

 
 

 3المادة 
 

ي  المتسق مع ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات الدولية األخرى التالمحّليیشكل القانون 
 ميدان حقوق اإلنسان والحریات األساسية اإلطار القانوني الذي ینبغي فيتقع على عاتق الدولة 

 حقوق اإلنسان والحریات األساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع األنشطة فيه إعمال أن یجري 
المشار إليها في هذا اإلعالن من اجل تعزیز تلك الحقوق والحریات وحمایتها وإعمالها بشكل 

 .فعال
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 4المادة 
 

  في هذا اإلعالن ما یمكن تأویله على نحو یخل بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدةليس
 أو ینتقص من أحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدین یقّيد أو یتعارض معها، أو ومبادئه

 هذا فيلمنطبقة الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان والصكوك وااللتزامات الدولية األخرى ا
 . الميدان

 
 5المادة 
 

 الحق، شخص یكون لكل ،لغرض تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية
 : في،بمفرده وباالشتراك مع غيره وعلى الصعيدین الوطني والدولي

 
 االلتقاء أو التجمع سلميا،  )أ (

الشتراك  أو جماعات واالنضمام إليها وارابطاتأو  غير حكومّية تشكيل منظمات )ب (
 فيها، 

  .االتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية )ج (

 
 6المادة 
 

 : بمفرده وباالشتراك مع غيره، في، الحقشخصلكل 
 

، وطلبها، جميع حقوق اإلنسان والحریات األساسيةالمتعّلقة بمعرفة المعلومات  )أ (
االّطالع على المعلومات   واالحتفاظ بها، بما في ذلك، وتلقيها،والحصول عليها

 هذه الحقوق والحریات في النظم التشریعية أو القضائية أو المتعّلقة بكيفّية إعمال
  ،المحلّيةاإلداریة 

حریة نشر اآلراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحریات  )ب (
صكوك اليه إشاعتها بينهم، وفق ما تنص علأو نقلها إلى اآلخرین أو األساسية 
 قوق اإلنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، المتعّلقة بح

دراسة ومناقشة وتكوین واعتناق اآلراء بشان مراعاة جميع حقوق اإلنسان  )ج (
 انتباه وتوجيه على السواء، الّتطبيقالقانون وفي مجال والحریات األساسية في 

 . الوسائل المناسبةغيرها من ب بهذه الوسائل واألمورالجمهور إلى هذه 

 
 7المادة 
 

 بصددباالشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جدیدة و، بمفرده شخصلكل 
  .حقوق اإلنسان وفي الدعوة إلى قبولها

 
 8المادة 
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 أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير ،، بمفرده وباالشتراك مع غيرهمن حق آل شخص .1

  وفي تصریف الشؤون العامة،ه أو بلدها  في حكومة بلدالمشارآةفرصة تمييزي، 
 
 في تقدیم ، بمفرده وباالشتراك مع غيرهحق الّشخص،،  أخرى أمورضمنویشمل هذا،  .2

انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوآاالت الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة 
 عملها قد یعوق أو یعرقل تعزیز وانبج من جانب االنتباه إلى أي توجيه وفي ،لتحسين أدائها

  . وحمایتها وإعمالهاحقوق اإلنسان والحریات األساسية
 

 9المادة 
 

، لدى ممارسة حقوق اإلنسان والحریات األساسية، بما في ذلك تعزیز حقوق شخص لكل .1
المشار إليه في هذا اإلعالن، الحق، بمفرده أو باالشتراك مع وحمایتها على النحو اإلنسان 

 .انتصاف فعال وفي الحمایة في حالة انتهاك هذه الحقوقاإلفادة من أي سبيل ره في غي
  

إما ، حقال ، یدعى أن حقوقه أو حریاته قد انتهكتشخص یكون لكل ، لهذه الغایةوتحقيقا .2
تقدیم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى في  تمثيل معتمد قانونا،بنفسه أو عن طریق 

 تنظر هذه الهيئة في الشكوى على على أنة منشأة بموجب القانون،  ومختصونزیهةمستقلة 
، بما على قرار بالجبر وفقا للقانون، ،وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة

حریاته، فضال  ذلك الّشخص أو حيثما آان هناك انتهاك لحقوق،تعویض مستحقأي في ذلك 
 .ال موب له دون أي تأخير  آّلهذلكو، ينالحكم النهائيوعن إنفاذ القرار 

 
 ، ضمن أمور الحق، بمفرده وباالشترك مع غيره، یكون لكل شخص، للغایة نفسهاوتحقيقا .3

 :أخرى في
 

الموّظفين الّرسمّيين والهيئات الحكومّية بخصوص انتهاآات شكوى من سياسات ی أن )أ (
و بطریقة  زأن یقّدم شكواه في شكل عریضة أحقوق اإلنسان والحریات األساسية

 أو المختّصة القضائية أو اإلداریة أو التشریعية ات المحلّيةإلى السلطأخرى مناسبة 
ویجب على هذه  سلطة مختصة أخرى ینص عليها النظام القانوني للدولة، إلى أي
  له،موجب أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ال الّسلطات

لتكوین رأي عن امتثالها لمحاآمات،  واإلجراءات وا یشهد الجلسات العلنّية أن )ب (
  لاللتزامات والتعّهدات الّدولّية المنطبقة،وللقانون الوطني 

في سبيل الّدفاع عن حقوق االنسان والحرّیات األساسّية مساعدات  یقّدم وعرضأن ی )ج (
  .قانونّية آفؤة مهنّيا أو أیة مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة

شخص، بمفرده وباالشتراك مع غيره، وفقا للصكوك  یحق لكل ،للغایة نفسهاتحقيقا و .4
واإلجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا 

 بتلقي دراسة البالغات المتعلقة بمسائل حقوق اإلنسان والحریات األساسية، محّدداعاما أو 
  .واالتصال بهذه الهيئات
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قيق سریع ونزیه أو تحرص على إجراء تحقيق إذا آان هناك سبب إجراء تح الدولة تتوّلى .5
لالعتقاد بأن انتهاآا لحقوق االنسان والحرّیات األساسّية قد حدث في أي إقليم خاضع 

 .لوالیتها
 10المادة 
 

 في انتهاك حقوق اإلنسان ، بفعل أو باالمتناع عن فعل یكون الزما، ألحد أن یشاركليس
 یجوز إخضاع أحد لعقوبة أو إلجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه والحریات األساسية، وال

  القيام بذلك،
 
 11المادة 
 

، بمفرده أو باالشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو شخصلكل 
 في، أن یؤثر ا أو مهنتهمهنته بحكم ، یستطعشخص وعلى آل . أو حرفتها أو مهنتهامهنته

وحقوق اإلنسان والحریات األساسية لآلخرین، أن یحترم تلك الحقوق الكرامة اإلنسانية 
ذات الّصلة للسلوآّيات أو األخالقّيات الحرفّية والحریات وأن یمتثل للمعایير الوطنية والدولية 

  .والمهنّية
 
 12المادة 
 

 األنشطة  أن یشترك في في، بمفرده وباالشتراك مع غيره بالمشارآة، الحقشخص لكل .1
  انتهاآات حقوق اإلنسان والحریات األساسيةلمناهضةة السلمي

  
، لهحمایة السلطات المختصة لكل شخص  التدابير الالزمة التي تكفل جميعتتخذ الدولة  .2

بمفرده وباالشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهدید، أو انتقام، أو تمييز ضار فعال أو 
 المشروعة للحقوق  أو ممارستهامارستهقانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لم

 .المشار إليها في هذا اإلعالن
 
في ظل القانون تمتع ، أن ی، بمفرده وباالشتراك مع غيرهشخص یحق لكل ،وفي هذا الصدد .3

بوسائل سلمية، لألنشطة واألفعال المنسوبة بحمایة فّعالة لدى مقاومته أو معارضته، الوطني 
، التي تؤدي إلى انتهاآات لحقوق  تعزى إلى االمتناع عن فعلالتي بما فيها تلك ،إلى الدول

أو أفراد وتؤثر فضال عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات  ،اإلنسان والحریات األساسية
   التمتع بحقوق اإلنسان والحریات األساسية،في
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 13المادة 
 

 یكون دام موارد، بمفرده وباالشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخشخصلكل 
هو تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية، بالوسائل السلمية، منها صراحة غرض ال

 .من هذا اإلعالن) 3(وفقا للمادة 
  

 14المادة 
 

 على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشریعية أو القضائية أو اإلداریة أو التدابير تقع .1
هم جميع األشخاص الخاضعين لوالیتها لحقوقهم المدنية والسياسية  لتعزیز فاألخرى المناسبة

 .واالقتصادیة واالجتماعية والثقافية
 
  : جملة أمور ما یليفي هذه التدابير، وتشمل .2
 

 الوطنية والصكوك الدولية األساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق واألنظمةنشر القوانين  ) أ(
  .اإلنسان وإتاحتها على نطاق واسع

 على الوثائق الدولية في ميدان وعلى قدم المساواة لالّطالع اإلمكانية الكاملة إتاحة ) ب(
حقوق اإلنسان، بما في ذلك التقاریر الدوریة التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة 
بمعاهدات حقوق االنسان الدولّية التي تكون الّدولة طرفا فيها، واالّطالع آذلك على 

 .قشات والتقاریر الّرسمّية لهذه الهيئاتالمحاضر الموجزة للمنا

 

 حسب االقتضاء، إنشاء وتطویر مزید من المؤسسات الوطنية المستقلة ، تكفل الدولة وتدعم .3
والحرّیات األساسّية وحمایتها في آامل االقليم الخاضع لتعزیز حقوق اإلنسان وحمایة 

و لجانا لحقوق اإلنسان أو أي  سواء آانت هذه المؤسسات مكاتب ألمناء المظالم، ألوالیتها،
  .شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية
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 15المادة 
 

تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزیز وتيسير تدریس حقوق اإلنسان والحریات األساسية 
في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن یعمل جميع المسؤولين عن تدریب المحامين والموظفين 

الموظفين العموميين على إدراج عناصر مالئمة والقوانين وأفراد القوات المسلحة المكلفين بإنفاذ 
  .لتدریس حقوق اإلنسان في برامجهم التدریبية

 
 16المادة 
 

المساهمة ب مهم یؤّدونهلألفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور 
إلنسان والحریات األساسية وذلك عن في زیادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق ا

جملة من تعزیز طریق أنشطة مثل التثقيف والتدریب والبحث في هذه المجاالت، بغية مواصلة 
 العرقّية منها التفاهم والتسامح والسلم والعالقات الودیة بين األمم وفيما بين جميع الفئات ،أمور

هؤالء األفراد مارس فيها ی التي ات المحلّيةالمجتمع مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات ،والدینية
  .والمنّظمات والمؤّسسات أنشطتهم

 
 17المادة 
 

 یتصرف بمفرده أو باالشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق شخص،ال یخضع أي 
 الدولية المنطبقة االلتزاماتوالحریات المشار إليها في هذا اإلعالن، إال للقيود التي تتوافق مع 

 آفالة االعتراف الواجب بحقوق وحریات اآلخرین واحد فقط هو لغرضالقانون  ویقّررها
 في مجتمع والخير العامنظام العام لل ولألخالقّيات العادلة المقتضياتواالحترام الواجب لها وتلبية 

 . دیموقراطي
 

 18المادة 
 

  في إطاره وحده یمكن أنالذي المجتمع المحّلي واجبات إزاء وضمن شخصعلى آل 
 .تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

 والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور هام یؤدونه ومسؤولية لألفراد  .1
 صون الدیموقراطية وتعزیز حقوق اإلنسان والحریات األساسية واإلسهام فيیضطلعون بها 

  في تعزیز المجتمعات و المؤسسات والعمليات الدیموقراطية والنهوض بها،
 
 یؤدونه ومسؤولية مهمأیضا دور  والجماعات والمؤّسسات والمنّظمات غير الحكومّية ألفرادل .2

  قي نظام اجتماعيشخصحسب االقتضاء، في تعزیز حق آل . یضطلعون بها في اإلسهام
 یمكن فيه إعمال الحقوق والحریات المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق دولي

  .حقوق إعماال آامالمتعّلقة باألخرى  الصكوك الاإلنسان و
 

 
 19المادة 
 

ليس في هذا اإلعالن ما یمكن تفسيره على أنه یعني ضمنا أن ألي فرد أو جماعة أو هيئة 
من هيئات المجتمع أو أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل یهدف إلى إهدار 

 . الحقوق والحریات المشار إليها في هذا اإلعالن
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 20ادة الم

 
 السماح للدول بدعم وتعزیز أنشطة یعنيليس في هذا اإلعالن ما یمكن تفسيره على أنه 

 من األفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق جماعاتأفراد أو 
 .األمم المتحدة
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 بالمرفق یرفق 2 مرفق
 
 

 
 ة ــــدات الدوليـاهــق والمعــالمواثي

 ةـذات الصل
 
 
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

 المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية -

 المعاهدة الدولية حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية -

اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  -
 أو الالإنسانية أو المهينة

  الطفلاتفاقية حقوق -

 التمييز ضد المرأةآل أشكال االتفاقية حول إزالة  -

 االتفاقية حول إزالة آافة أشكال التمييز العنصري -

 قانون المحكمة التكميلية وفقاالتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان وبروتوآوالتها  -
 األوروبية لحقوق اإلنسان ذات الصلة؛

 ماعي األوروبي المعدلالميثاق االجت/ الميثاق االجتماعي األوروبي -

 الميثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب  -

 االتفاقية األمریكية حول حقوق اإلنسان -

اتفاقيات جنيف حول حمایة ضحایا الحرب والبروتوآوالت المكملة لها وآذلك القواعد  -
  المنطبق على النزاعات المسلحةلقانون الدولي اإلنسانيية لفالعر

  المكمل لها1967الالجئين وبروتوآول  حول وضع 1951اتفاقية  -

 محكمة الجزاء الدوليةب المتعلقالئحة روما  -

اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزیز  -
 .وحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسية المعترف بها عالميا

  
 


