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 عنن والمتتدافعاتللمتتدافعيالقمة العالميتتة في  ين والمشاركاتنحن، المشارك
 في باريس في الذكرى العشرين العتمتتادة، المنعقد2018 حقوق اإلنسان لعام

"اإلعالن المتعلتتق) عن حقوق اإلنستتان إعالن األمم المتحدة الخاص بالمدافعين
بحق ومسؤولية األفراد والمجتمعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقتتوق

 بعبتتارةالحقتتاًلتته ويُشتتار اإلنسان والحريات األساستتية المعتتترف بهتتا عالميتتاً"، 
 التتتيأن خطة العمتتل هتتذه نؤكد عن حقوق االنسان"( المدافعينت"إعالن حماية 

الشتتركاتَّذ على وجتته الستترعة من جتتانب التتدول ونفاعتمتتدناها يجب أن تُ
الحكومية الدولية.والمؤسسات المالية والجهات المانحة والمؤسسات 

 حقوق اإلنسان في ديسككمبر/كككانون األول عنن/اتلمدافعيلوقد عُقدت القمة العالمية األولى 
ًاأفككراد ّ ألول مككرة بككأن للجميككع-ك، في وقت اعتمككاد إعالن األمم المتحككدة، الككذي أقككَر1998

 خطة1998وقد اعتمدت القمة العالمية لعام وجماعات- الحق في الدفاع عن حقوق اإلنسان. 
.كثير من المدافعين عن حقوق اإلنسانلجهود عمل كانت على مر السنين بمثابة مرشد 

 اليوم أصبح مختلفاً عن ذي قبل، وأصبحت فكرة الطابع العالميوال شك أن السياق العالمي
القيم الديمقراطيككةعُرضككًة للتشكككيك بشكككل متزايككد، كمككا تتعككرض لحقككوق اإلنسككان الشككامل 

 والفسككاد،والمصككالح التجاريةالحكومات للمحاسبة،  وعدم خضوع للتهديد مع تصاعد االستبداد،
لطككرف الككدينيوا، والتمييز، واالستغالل المفرط للموارد الطبيعيككة، م المساواةعدا وانالمنظَّم،

ويشهد العككالم جهككوداً إيديولوجيككة متضككافرة تهككدف إلى تقككويض حقككوق اإلنسككان،والسياسي. 
 عن حقككوق اإلنسككان،/اتالمككدافعين باإلضككافة إلى أشكككال القمككع المنظَّم، وتشككويه سككمعة

علألصوات وتقليص المجال المتاح   نطككاقالمنتقدة والمستقلة في المجتمع المككدني. وقككد توسككَّ
زعمككاء سياسككيون يروِّجككون بالكمككا راح   تبعث على القلككق. وبلغت مسككتوياتهذه االعتككداءات

باعتبارهككا مسككؤولًة عن كملهككا من البشرأتلقي بككاللوم على جماعككات ب  مسككمومةخجككل لغككًة
مفادهكا أن خطكرة  فككرةٌوتكمن في جكذور هكذا الخطكابالمظكالم االجتماعيكة أو االقتصكادية. 

أن تككدفع  هككذهن من شأن "سياسات شككيطنة اآلخككر" وكا.أدنى إنسانياً من غيرهمبعض البشر 
بعض البلدان، الكتي طالمككا تعهَّدت بكاحترام حقكوق اإلنسكان، إلى إدارة ظهرهكا لفككرة حقككوق

.اإلنسان نفسها

التنمية المستدامة إال إذا وضعنا في الصدارةالكرامة و السالم واألمن وإرساءنا بيد أننا ال يمكن
الكتي يصكبو إليهككا وهككذه هي األهككداف النهائيككة قيَم العدالة والحرية والمسككاواة لجميككع البشككر،

الكدفاع عن حقكوقوينهض أولئكك الكذين يتخكذون موقكف . "اإلعالن العالمي لحقكوق اإلنسكان"
ولكن تحقيقها يقتضككي أن يتم احككترام وحمايككةتحقيق هذه األهداف. بدور أساسي في اإلنسان 

اً. حقً وآمنةالمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان بحيث يمكنهم المطالبة بالحقوق في بيئة ممكنًة

فرد  كل  عاتق  على  البيئةوتقع  هذه  خلق  في  المشاركة  منامسؤولية  أولئك  ويعترف   .
الحاضرين في القمة بالدور الذي تلعبه حركة حقوق اإلنسككان العالميككة في هككذا الصككدد. نلككتزم
بمواصلة محاربة النظكام الكذي يقكوم على سكيطرة الرجكل، وعكدم المسكاواة والتميكيز بجميكع
أشكاله، وإدانة والتخلص من السلوكيات واللغة التي تسككتثني، وتضككايق، وتقمككع، أينمككا حككدثت.
ونلتزم بتعزيزك شبكات التضامن والدعم، وزيادة تركيزنا على االستراتيجيات الجماعية والوقائيكة
لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان. فنحن نعتبر أنه من المهم أن نبني حركككة أكككثر شككمولية تعكس
تنوعنا. وهكذا، سوف نواصل دمج النوع االجتماعي والنهج المتعدد الجوانب، والتواصككل بشكككل
أكثر فاعلية مع الرأي العام، والعمل عن كثب مع المجموعات الشعبية والحركات التي يقودهككا
النككاس، ونحث جميككع األفككراد والجماعككات في المجتمككع على المشككاركة في النضككال من أجككل

حقوق اإلنسان.
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 المبادرة األساسككية يجب أن تككأتي من أولئككك الككذين بيككدهم مقاليككد الحكم والنفككوذ، بمنإال إن
فيهم العناصر الفاعلة التابعة للدولة أو غير التابعة للدولككة، بمككا في ذلككك المؤسسككات الدينيككة.

 عن حقككوق اإلنسككان"/ات"المقرر الخككاص لألمم المتحككدة المعككني بحالككة المككدافعين وقد حدَّد
اصكر األساسكية لبيئكة آمنكة ومواتيكة، وتتمثكل في: وجكود إطكار قكانوني ومؤسسكي وإداريالعن

 العدالككة ووضككع حككد لإلفالت من العقككاب على االنتهاكككات ضككد وتككوفُّر سككبل التمككاسمسككاعد؛
سياسككاتوضككع ومؤسسككات وطنيككة قويككة ومسككتقلة لحقككوق اإلنسككان؛  ووجود ؛/اتالمدافعين

ُ اهتمام خاص للمدافعات عن وإيالء َّضة للخطر؛المعر  للفئاتًولي اهتماماوآليات حماية فعالة ت
 عن/ات غير تابعة للدولة تحترم وتككدعِّم عمككل المككدافعين فاعلةعناصر  ووجودحقوق اإلنسان؛

ِّد إلى الهيئككات الدوليككة لحقككوق وتككوفُّر سككبل الوصككول بشكككل آمن حقككوق اإلنسككان؛ وغككير ُمقي
1. عن حقوق اإلنسان/اتمجتمع قوي وحيوي من المدافعين ووجود اإلنسان؛

 والمؤسسات التجاريةاألولويات الرئيسية للدول، تمثل أنها ما نعتقد  خطة العملك هذهتوضحو
توفككير بيئككة والمنظمككاتك الحكوميككة الدوليككة، من أجككل  والجهات المانحة،،والمؤسسات المالية

/ حماية أقوى وأكثر فاعلية للمدافعين، إلى جانب توفيرآمنة ومواتية للدفاع عن حقوق اإلنسان
واستناداً إلى اإلنجازات التي تحقَّقتومجتمعاتهم ومنظماتهم وحركاتهم.  المعرضين للخطر ات

والتطككورات والتحكديات الكتي ظهكرت خالل العقككدين الماضكيين، تككوفِّر هكذه التوصكيات أساسا
 الذين يعتقدون أن عمل أولئك الككذين يككدافعون عن حقككوق/اتالفاعلينً للعمل لجميع امشترك

 والمسككاواة والكرامككة والحكم الرشككيد والتنميككةوالعدالة السككالم  ضروري لتحقيقاإلنسان أمٌر
المستدامة.

A/HRC/25/55 وثيقة األمم المتحدة رقم: 1
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ل من الدوتةاإلجراءات المطلوب

عاتق على  وتعزيزهاتقع  وحمايتها  اإلنسان  حقوق  احترام  عن  األساسية  المسؤولية  الدول   ،
 عن حقككوق اإلنسككان". وبككالنظر إلى نطككاق االعتككداءات/ات"إعالن حمايككة المككدافعينوتنفيككذ 

/ات على المكدافعيناالجتماعية والبدنية والتقنية والقانونية، فضالً عن االعتداءات بسبب النكوع،
من أجل اإلقرار بالدورعن حقوق اإلنسان، يجب على الدول اتخاذ إجراءات على وجه السرعة 

 واتخككاذ تككدابير عن حقوق اإلنسككان، وحمايككة أولئككك المعرضككين للخطككر،ك/اتالحيوي للمدافعين
 دون تمييز.ملموسة لتعزيز بيئة آمنة ومواتية للدفاع عن حقوق اإلنسان

تكفل توفُّر  عمل وطنيةطخط جميع الدول بأن تعتمد على وجه السرعة ومن ثم، نطالب
 عن حقوق اإلنسككان، وذلككك بمشككاركتهم بشككل كامكل وفعَّال./اتلمدافعينبيئة آمنة ومواتية ل

ويجب أن تتضمن هذه الخطط النقاط التالية، باعتبارها ذات أولوية:

بحق كل شخص في حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها والدعم العلنيصراحًة اإلقرار 
إرساء السالم مع االعتراف بمساهمتهم في ،/اتالمدافعونكللعمل الهام الذي يقوم به 

:ويشمل ذلكستدامة. والمساواة والكرامة والحكم الرشيد والتنمية الُموالعدالة 

o باإلضافة/اتلتعليم حقوق اإلنسان تستهدف األطفال والبالغينوضع وتنفيذ برامج ،
إلى حمالت توعية عامة حول حق كل إنسككان في حمايككة وتعزيككز حقككوق اإلنسككان،

حمايكككة"إعالن  عن حقكككوق اإلنسكككان، ومحتكككوى /اتوالعمكككل المهم للمكككدافعين
 عن حقوق اإلنسان"؛/اتالمدافعين

oر/اتاإلقرار بالتحديات التي يواجهها المدافعون ون عن حقوق اإلنسان ممن يتضرَّ
بسككبب العككرقك والعنصككر،)من عدم المساواة واإلقصاء وأشكال التميككيز المتداخلككة 

 والخصككائص الجنسككية،الجنسككية، الميككول، و في ذلك الهويككة والتعبككير عنهككا(واللغة
واإلعاقككة،  والنوع االجتماعي، الهوية الجنسية،رق والعنصر، والدين أو المعتقد،والعِ

 أو أي أسككباب أخككرى،والسن، والمكان، والوضع الخاص بالهجرة، والوضع الطبقي،
؛على العمل في بيئة خالية من العنف والتمييز /اتمع ضمان أنهم قادرون

o ،الخصوص،التصدي التمييز ضد على وجه  التياالجتماعيةالعار  ةوصم ومكافحة   
، وذوي الميككول الجنسككية المختلفككة، والهويككات/اتلنسككاء والمككدافعينتلحككق با

الجنسانية، والتعبير عن النوع االجتماعي، والخصائص الجنسية، مثل المككدافعين/ات
عن )مجتمع الميم( المثليين والمثليات، وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين/
ات جنسياً، ومزدوجي الجنس، والذين لم يحددوا نوعهم بعد، إلى جانب المدافعين/

ات عن الحق في الحصول على الخدمات المتعلقة بالحقوق الجنسية واإلنجابية،
 في مجككاللعككاملين/ات احقككوقو بمككا في ذلككك اإلجهككاض بشكككل آمن وقككانوني، 

، وحقككوق السكككان/اتوحقوق المهاجرين والالجككئينوحقوق ذوي اإلعاقة،  ،الجنس
 الحيويككةباإلسككهامات، وذلككك من خالل اإلقككرار  وحقوق األقليككات العرقيةاألصليين،

 واالنككدماج،تعزيككز حقككوق اإلنسككان من أجككل /اتالككتي يقككدمها هككؤالء المككدافعون
، والتنمية المستدامة، والديمقراطية التشاركية؛االجتماعي

oالعلنية الصريحةاإلدانة  ضدلالعتداءات   الترهيب  وأشكال  والتهديدات   
لغككة تُلصككق بهم وصككمة واالمتناع عن اسككتخدام  عن حقوق اإلنسان،/اتالمدافعين
ُماعية العار االجت منضككدهم، يز  تنطوي على تميككسيء إليهم أو تنتقص منهم أوأو ت

،/اتون، أو إرهككابي"لجهككات أجنبية /ات أو "عمالء،/اتوصفهم بأنهم مجرمككونقبيل 
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ً /اتون أو فاسد، أو غير مرغوب فيهم،/اتأو متطرفونك ً أو يشك،أخالقيا ِّلون تهديدا
 ما يُسمى القيم التقليدية؛لألمن أو التنمية أو

oللمدافعين أعربت عن دعمها  التي  الدول  اإلنسان في/اتينبغي على   عن حقوق 
تشككجيع الككدول في جميككع منككاطق يجبذلك، كمككا أن تستمر في فعل بلدان أخرى 

؛/اتللمدافعين على رفع صوتها دعماً العالم

بالحماية عن حقوق اإلنسان/اتن فيها المدافعويحظى بيئة آمنة ومواتية وجود ضمان 
على نحو فعَّال، ويمكن فيها الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها دون خوف من العقككاب أو

:االنتقام أو الترهيب. وينبغي على وجه الخصوص

o التدابير التياعتماد  واالعتداءات  للتهديدات  الجذرية  األسباب  لمعالجة  الالزمة 
، ومن بينهكا عكدم وجكود أشككال حمايكة لحقكوق اإلنسكان/اتتسكتهدف المكدافعين

والبيئككة، وعككدم احككترام الحقككوق الجماعيككة في األراضككي والمنككاطق والمككوارد،
والتهميش والتمييز، وعدم توفُّر سبل التماس العدالة، والفسككاد، وغيككاب الشككفافية

والمحاسبة الديمقراطية، فضالً عن اإلفالت من العقاب؛

oوقف جميع التهديدات والمضايقات وأشكال الترهيب والمراقبة واالعتداءات البدنية
 عن حقوق اإلنسان، بمككا في ذلككك/اتوإجراءات التجريم التي تستهدف المدافعين

ذوي الميول الجنسكية المختلفكة،  عن حقوق/اتاالعتداءات ضد النساء والمدافعين
 الجنس في مجككالعككاملين/ات  عن حقككوق/ات "مجتمككع الميم"، والمككدافعينمثل

وحقككوقرقية،  ذوي اإلعاقة، وحقوق السكان األصليين، وحقوق األقليات العِوحقوق
إلى جانب المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على وقككف ./اتالمهاجرين

االتجكككار بالنسكككاء واسكككتغاللها، واألطفكككال، والعكككاملين في المنكككاطق الريفيكككة،
والعاملين/ات في المنازل.

o،من خالل التحقيق فيها بشكل واٍفإنهاء اإلفالت من العقاب عن تلك االعتداءات 
ومستقٍل على وجه السرعة، وتقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالككة، وتقككديم إنصككاف

فعَّال وتعويض كاٍف للضحايا؛

oالجمعياتأن  ضمان تكوين  حرية  في  بالحق  المتعلقة  المحلية  القوانين  تكون 
أن ولحقككوق اإلنسككان، تماماً مع المعايير الدوليككة والتجمع السلمي والتعبير متسقًة

ر ممارسة هذه الحقوقك بدالً من إعاقتها، ويشمل ذلك:  تيسِّ

الالسماح وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية، وضمان أ
 الجمعيككاتتسككجيلالمتطلبات اإلدارية عبئاً مرهقاً، وإلغككاء اشككتراط تشكل 

الً خارجيككاً، والسككماح تمككوياتلقيهكك في حالةباعتبارهككا وكيلككًة لجهككات أجنبيككة 
؛ بممارسة نشاطهاعات غير الرسمية للجما

لحماية غطاءً  توفِّر  التي  القوانين  ذلك  في  بما  التشهير،  تجريم  إلغاء 
ُّب اسكتخدام تعريفكات فضفاضكة في قكوانينالمسكؤولين العمومكيين،  وتجن

مكافحكة اإلرهكاب وقكوانين التحكريض، والقكوانين الكتي تفكرض قيكوداً على
اإلبالغ عن أعمال غير قانونية؛
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 يهككدف إلى إثنككاءالكف عن استخدام القوانين الجنائيككة واإلداريكة على نحككو
األفراد عن المشككاركة في مظككاهرات كوسككيلة للتعبككير عن آرائهم، أو على

أي نحو آخر يهدف إلى الحد من انتقاد المسؤولين في مواقع السلطة؛
   

o ات للمككدافعين المشككروعةاألنشككطةأية تشريعات أخرى قككد تعككوق إلغاء أو تعديل/
 تمثكل تعكدِّياً علىقوانين الكتيال بما في ذلك المدني، والمجتمععن حقوق اإلنسان 

االتصككاالت واعتراضككها،مراقبككة  الخصوصككية، وبشكككل خككاص القككوانين الككتي تنظِّم
العالقككاتم ِالقوانين التي تجككّر وكذلكوالقوانين المتعلقة باألمن القومي واإلرهاب، 

الجنس، والحقوق اإلنجابيككة،العمل في مجال والتحول الجنسي، و، الجنسية المثلية
 والقوانين المقيدة التي تستهدف وتجرم المتحولين/ات جنسياً.؛أو تشكيل النقابات

 
oفعَّالككة تكفككل الحصككول على المعلومككات العامكة، ومشكاركة الجمهككورإنشاء آليككات 

بشكل فعَّال على قدم المساواة، بما في ذلك وضع قوانين وطنية وسياسات عامككة
 عن حقككوق/اتومبككادرات وقككرارات حكوميككة، وتيسككير ودعم مشككاركة المككدافعين

،/اتاإلنسان وهيئات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصكوص مشكاركة المتضكررين
أفراداً وجماعات، من القرارات التي يجري اتخاذها؛

oبالمو وتزويدها  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الوطنية  المؤسسات  البشريةتعزيزك  ارد 
فعَّال، بمككا في ذلككك أن يكككون لهككذهشكككل والماليككة الالزمككة للقيككام بواجباتهككا ب

 عن حقككوق اإلنسككان/اتالمؤسسات صككالحيات محككددة تشككمل حمايككة المككدافعين
وتعزيز الحق في الدفاع عن حقوق اإلنسان؛

oالمدافعين الستهداف  العدالة  نظام  استخدام  إساءة  عدم  حقوق/اتضمان  عن   
اإلنسان أو مضايقتهم، واالمتناع عن توجيه تهم جنائية لهم أو رفع دعككاوى مدنيككة أو

؛  عن حقوق اإلنساننشاطهم في الدفاعاتخاذ إجراءات إدارية ضدهم، بسبب 

o،ضمان التنفيذ الكامل والفوري لألحكام الصككادرة عن المحككاكم الدوليككة واإلقليميككة
وكككذلك الهيئككات القضككائية وشككبه القضككائية المعككترف بهككا دوليككاً، بشككأن انتهاكككات

الحقوق والحريات األساسية؛

oعن حقوق/ات بحقوق اإلنسان، وبأهمية دور المدافعينتوعية أجهزة إنفاذ القانون 
إجككراء تحقيقككات وافيككةالتدريب على كيفية  قبيلمن  وبما لهم من حقوق،اإلنسان 

 عن حقككوق اإلنسككان، وكيفيككة التعامككل/اتودقيقة في االعتداءات على المككدافعين
رطي مككع التجمعككاتك   والممارسككاتمعككايير حقككوق اإلنسككان بمككا يتماشككى معالشككُ

؛ثلىالُم

oتشريعات وتنفيذ  لجعلاعتماد  المدافعين"إعالن    اإلنسان"/اتحماية  حقوق  عن   
، بكككاالعترافتنوعكككاتهم  بكل،/اتكامكككل النفكككاذ، وضكككمان أن يحظى المكككدافعونك

والحماية. وينبغي أن يشمل ذلك إنشاء مركز تنسيق وطني لتعزيز حقوق المجتمككع
/اتالمككدافعين  اإلقرار بدوربشأنالمدني. ويجب على الدول التي اعتمدتك قوانين 

 لهاِّمتقدعن حقوق اإلنسان وحمايتهم أن تتبكادل تجاربهكا مكع الكدول األخكرى، وأن 
 ضكمانامماثلكة. كمكا يجب عليهكالمساعدات الفنية وتشجِّعها على اعتمكاد قكوانين 

 عن حقكوق/اتع المكدافعيناأوضكتلكك القكوانين ولإجراء مراجعكات دوريكة لتنفيكذ 
اإلنسان؛ 
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2018أكتوبر/تشرين األول 

oات عن حقككوق اإلنسككان المعرضككين/اتالمككدافعين لحمايككة آليككات وطنية إنشككاء/
 عن حقككوق اإلنسككان ومنظمككات المجتمككعك/اتللخطر، وذلككك بمشككاركة المككدافعين

المدني. وينبغي أن تشككتمل هككذه اآلليككات على منككاهج وقائيككة وجماعيككة ومترابطككة
 توفككير المككوارد الكافيككة لهككا وأن تكككون مجهَّزةويجبتككراعي النككوع االجتمككاعي، 

؛/اتاستهداف المدافعينلمعالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء 

oالُمفي حالة وضع خطط ينبغي ،/ات وقتل المدافعينفرط ظهور نمط من العنف 
عمل وطنية محددة للتصككدي للعنككف، بمككا يتماشككى مككع تنفيككذ االلتزامككات بمككوجب

"؛أهداف التنمية المستدامة من "16الهدف 

o،ضمان أن تعتمد المؤسسات الوطنية لتمويل التنمية، وأن تشمل خطط االستثمار
واحترام وحماية الحككق في الموافقككة الحككرةشروطاً فعَّالة لحماية حقوق اإلنسان، 

وتهيئككة بيئككة مواتيككة لمشككاركة الجمهككور، ومراعككاةالمسككتنيرة للسكككان األصككليين. 
الحككرص الككواجب في اإلجككراءات الراميككة إلى تقككييم األعمككال االنتقاميككة ضككد

 عن حقككوق اإلنسككان ومنعهككا والتخفيككف من حككدَّتها، وكككذلك تقككديم/اتالمككدافعين
تعويضات عن األضرار المتعلقة بأنشطة التنمية؛

 ملموسة في سياق إجراءات  الخارجيةالسياسااتخاذ  للدول،ت  المستوى  على   سواء 
المجككال المتككاح و عن حقككوق اإلنسككان/اتلحمايككة المككدافعيناألطراف، الثنائي أو المتعدد 

في ذلك: بما لمجتمع المدني،ل

oواآلليات المتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  آليات  مختلف  مع  الكامل  التعاون 
 لألمم المتحككدةالمقككرر الخككاص"توجيه دعككوة مفتوحككة إلى  بما في ذلك اإلقليمية،

 عن حقوق اإلنسان" وغيره من خبراء اآلليات اإلقليمية/اتالمعني بحالة المدافعين
 وضمان السماح لككهطاقها،بدون قيود على مدتها أو نوالمواضيعية، للقيام بزيارات 
عوائككق، بمككا في ذلكككدون  عن حقوق اإلنسان بكك/اتبإجراء مقابالت مع المدافعين

؛االحتجازإجراء مقابالت مع الموجودين رهن 

o اتواالنتقام ضد المدافعينجميع التدابير الالزمة لمنع وردع أعمال الترهيب اتخاذ/
 مككع المنظمككات الدوليككة/ن وتفككاعلهم/نعن حقككوق اإلنسككان بسككبب اتصككاالتهم

واإلقليمية.

oالمنظماتك أعمال  على  فعَّال  بشكل  المدني  المجتمع  منظمات  اطالع  ضمان 
اركتها الفعَّالككة في هككذهالحكومية الدوليككة المعنيككة بحقككوق اإلنسككان، وضككمان مشكك

األعمال؛

o من كبير  حد  إلى  تقلل  أن  شأنها  من  التي  الدولية  المبادرات  المخاطردعم 
حقككوق"معاهككدة  سككودةممن قبيككل  عن البيئة واألراضي، /اتبالمدافعينالمحيطة 

 و"اتفاق إيسكازو" )"االتفككاق اإلقليمي بشككأن الوصككول"التجاريةاإلنسان واألعمال 
إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدل في المسائل البيئية في أمريكككا الالتينيككة

؛ الكاريبي"(و

oوضمان اتساق كأولوية في السياسات الخارجية للدول، /اتاية المدافعينإدراج حم
/اتمثلينواعتمككاد مبككادئ توجيهيككة وطنيككة تتضككمن تعليمككات للمالسياسككيات، 
وذلككك  عن حقوق اإلنسان في البلككدان األخككرى،/ات المدافعين بدعمالدبلوماسيين

دول. على غرار المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها عدة 
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2018أكتوبر/تشرين األول 

o ات سريعة للمدافعينصدار تأشيراتإضمان/ُ ضطرون عن حقوق اإلنسان الذين ي
رة أماكن إقامتهم المعتادة مؤقتاً بسبب المخككاطر الجسككيمة. ويتعين علىادغإلى م

رة  ًالككدول النظككر في وضككع إجككراءات تأشككيرات ميسككَّ  لككدخولومخصَّصككة تحديككدا
على  ولمرات متعددةك وطويلة األجل. وإصدار تأشيرات دخول ،/اتالمدافعين الحث

 كمككا يجب على الككدول ضككمان حريككةوضع برامج دعم من قبل السلطات المحلية،
زاماتهككا بمككوجب والوفككاء بالت،داخككل حككدود بلككدانهم وخارجها /اتانتقال المككدافعين
؛ /اتاتفاقيات الالجئين

oمرتكبيالقضائية العالمية ضد بما يكفل ممارسة الوالية أو تعديل القوانين  اعتماد
 عن حقوق اإلنسان؛/اتاالعتداءات على المدافعين

oتعسفي القانوني وتطبيق عقوبات على الذين يفرضون قيوداً  ة علىوضع األساس 
؛  عن حقوق اإلنسان/اتالمدافعين

oالتجارية  محاسبة ضمان الدولةالكائنة المؤسسات  لوالياتهاداخل  الخاضعة  أو   ،
 عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها أثناء عملياتهككا فيبشكل كاملالقضائية، 

؛الخارج

 تنظيمية لوائح  تؤدي وضع  أن  تعزيز التكنولوجيقدم الت أشكالتكفل  احترام إلى 
 عن حقككوق اإلنسككان والمجتمككع/ات اإلنسان، وأال تُستخدم كأداة إلسكات المدافعينحقوق

المدني. ويشمل ذلك:

oبيع وتصدير تنظيم  ونقل  وتوريد  ذلكالمواد  في  بما  المزدوج،  االستخدام  ذات   
 بيككع هككذه المككواد وذلككك للحككد منبرمجيككات المراقبككة ومراقبككة اإلنككترنت،تقنيات و

لبلككدان أو مؤسسككات حيث يمكن أن يككؤدي اسككتخدامها لوقككوع انتهاكككات لحقككوق
/للمدافعيناإلنسان، وبشكل خاص استخدامها للتجسس على األنشطة المشروعة 

 أو منعها أو السيطرة عليها؛ عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمعك المدنيات

o،ضمان االتصاالت اآلمنكة، عن طريككق حمايككة الحكق في الخصوصكية على اإلنكترنت
إجككراءات حمايككة قويككة للتشككفير وإخفككاء الهويككة، والكككف عن التككدخل فيوتوفككير 

استخدامات اإلنترنت، بما في ذلك من خالل القرصنة؛

oالمتعمك اإلجراءات  ُسحظر  اعتراض  أو  لمنع  عبرَّدة  المعلومات  على  الحصول  بل 
اإلنترنت، بما في ذلك اإلجراءات من قبيل "القطع المفاجئ" لالتصال باإلنترنت، أو
اإلجككراءات الككتي تككرمي إلى حجب أو تعطيككل مواقككع إلكترونيككة، وخاصككة المواقككع
المتعلقة بحقوق اإلنسكان، بمكا في ذلكك االعتكداءات الكتي تكؤدي إلى وقكف خدمكة

اإلنترنت؛

o تكفككل الشككفافية والمراقبككةاعتماد مبادئ أخالقية واضحة وقواعككد تنظيميككة كافيككة
والمحاسبة في وضع وتطبيق التقنيات الناشئة حديثاً، من قبيل التعرُّفك على الوجه،

ُ ُككراعى في اسككتخدامهاون ظم جمع البيانات الشخصية، والذكاء االصطناعي، بحيث ي
".اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانللحقوق المنصوص عليها في "االحترام الكامل 
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 من الشركاتالمطلوبةاإلجراءات 

التجارية األعمال  مؤسسات  المدافعينبدور  تنهض  حماية  ضمان  في  حقوق/اتمهم  عن   
 عنككدماًوخاصة من األذى، /ناإلنسككان وزعمككاء المجتمعككات المحليككة وأولئككك الككذين يمثلككونهم

الحقوق األساسككية للمجتمعككات المتككأثرة بالمشككاريع، منالتمتع بتتعارض المصالح التجارية مع 
وحكق السككان األصكليين في الموافقكةقبيكل الحكق في بيئكة صكحية ونظيفكة وحقكوق العمكال 

والواعية.سبقة ُالم

:باتخاذ اإلجراءات التاليةإننا نطالب مؤسسات األعمال التجارية ومن ثم، ف

َّافة وصارمة وفعَّالة تكفل الحرص الواجب في مجال حقوقتنفيذ ودعم إجراءات شف
مبككادئ التوجيهيككة بشككأن األعمككالال" ومن بينهككا تلككك المنصككوص عليهككا في اإلنسككان،

لضككمان احككترام الحقككوقوذلك  التجارية وحقوق اإلنسان" الصادرة عن األمم المتحدة،
ممناإلنسككان، عن حقككوق  /ات ذلك المككدافعون فياإلنسانية لألفراد والمجتمعات، بما

رون من  ين والشككركاءِّدورُكك البككاطن والموفروعهككا ومتعاقككديأنشككطة الشككركات يتضككرَّ
 على،النوع االجتماعي على حقككوق اإلنسككانتقييمات تأثير  شملت ويجب أن .التجاريين

 عن حقككوق اإلنسككان الككذين قككد/ات المخككاطر المحتملككة على المككدافعين،وجه التحديد
 مككع إيالء اهتمككام خككاص لآلثككار السككلبية الككتي تتعككرض لهككايعارضون األنشطة التجارية،

؛ غير متناسبًٍ بشكلعات الالتي يتأثرن عموماالمداف

 التياعتماد الترهيب  أو  التهديدات  أو  العنف  أعمال  مع  التسامح مطلقاً  سياسة عدم 
 يعارضككون مشككاريع الشككركات أوممن عن حقككوق اإلنسككان /اتتُرتكب ضد المككدافعين

ِّرون عن آرائهم بشأنها، سواء ارتكبها موظفو الشككركات أو شككركات األمن هككذه /اتيعب
ُمكلَّفون /ات، أو موظفونالخاصة أو المقاولون أو أي شخص أو كيان آخر تابع للشركة

. وفي حالة حدوث مثل هذه األعمال، لحماية مصالح الشركاتبإنفاذ القانون يتصرفون
ِّها على اتخاذ إجراءات فعَّالكة للتحقيكق في تلككك ينبغي الضغط على سلطات الدولة لحث

 تنفيككذوقف  وفي حالككة اسككتمرار تلككك األعمككال، يجب./اتالحوادث وحماية المدافعين
؛/اتالمشروع إلى حين ضمان توفُّر بيئة آمنة للمدافعين

المدافعيناإلدالء بتصريحات علنية أهمية دور  اإلنسان والمجتمع/ات حول   عن حقوق 
والككترهيب ضككدهم، والكككّف عنممارسككات التهديككد واالعتككداء المدني، واإلدانة العلنية ل

 التميككيز أوسككمعتهم أو تشككويه فيهماإلدالء بتصككريحات أو آراء تهككدف إلى التشكككيك 
؛إلصاق وصمات بهمضدهم أو 

رة، وبخاصككةسككبقة ُالمَّة واالمتثال لمبككدأ الموافقككة الحر والواعيككة للمجتمعككاتك المتضككرِّ
 عن/اتمشاورات وتنظيم اجتماعككات فعَّالككة مككع المككدافعين وإجراء ،السكان األصليين

حقوق اإلنسان والمجتمعاتك المحلية في المراحل الدقيقة لتخطيط المشاريع وتنفيذها،
 عن جميككع المعلومككات ذات الصككلة بمشككاريع األعمككال، بمككا فيهككاواإلفصاح منككذ البداية

/اتالتأثيرات المحتملة على حقوق اإلنسان، وذلك بالصيغ واللغات الميسَّرة للمدافعين
ف الشكركات بخصكوص نتكائج المشكاوراتعن حقكوق اإلنسكان . واإلعالن عن كيفيكة تصكرُّ

رة؛ مع المجتمعات المتضرِّ
 

الكامككل مككع سككلطات الدولككة في التحقيككق في أي اعتككداء أو تهديككد أو تككرهيبالتعاون 
 في دعم المجتمعككات/ن عن حقككوق اإلنسككان بسككبب عملهم/اتيحدث ضد المككدافعين

رة من األنشطة التجارية ؛المتضرِّ
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2018 حقوق اإلنسان -  عن والمدافعاتتمدافعينالقمة العالمية لل
ة العملَخطّ

2018أكتوبر/تشرين األول 

 على منتجاتهايجب  تُستخدم  التي  واالتصاالت،  المعلومات  بتقنيات  الخاصة  الشركات 
والمجككاالتاالجتمككاعي في عمككل المنتككديات االجتماعيككة وشككبكات وسككائل االتصككال 

 سياساتها لضمان االحترام الكامككل للحككق في حريككة التعبكير وغككيره أن تراجعالمماثلة،
 عن حقككوق اإلنسككان، وهي الحقككوق المنصككوص عليهككا في/اتمن حقككوق المككدافعين

 تلككك التقنيككات/ات السككماح لمسككتخدميذلكالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بمككا في 
باالستعانة بآليات شفَّافة وفعَّالة للشكاوى واإلنصاف في حاالت المضككايقات وانتهاكككات

الخصوصية والتشهير والتهديدات.
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2018 حقوق اإلنسان -  عن والمدافعاتتمدافعينالقمة العالمية لل
ة العملَخطّ

2018أكتوبر/تشرين األول 

 من المؤسسات الماليةالمطلوبةاإلجراءات 

 عن حقوق اإلنسان في/ات عمليات القتل المأساوية األخيرة لبعض المدافعينكان من شأن
مشاريع استثمارية أن تُسلِّط الضوء على مسؤولية المؤسسات المالية التي تمككوِّل مثككلسياق 

 كثيراً من هذه المؤسسكات غكير ُمجهَّزة على نحكو مالئم للتعامكلوأن تُظهر أنهذه المشاريع، 
مع النزاعات االجتماعية الناشئة عن مشاريعها.

المالية المؤسسات  جميع  نطالب  فإننا  ثم،  غير،ومن  أو  الدولية  الحكومية  أو  الحكومية   
، باتخاذ اإلجراءات التالية:الحكومية

مع التسامح  عدم  ذلك  في  بما  اإلنسان،  بحقوق  االلتزام  على  تقوم  سياسة  اعتماد 
واتخاذ إجراءات تراعي الحرص الككواجب بخصككوص حقككوق اإلنسككاناألعمال االنتقامية، 

ف على المخاطر المتعلقة بحقوق اإلنسان واألعمال االنتقامية والتخفيككف لضمان التعرُّ
 عن حقككوق اإلنسككان/اتمنها. وينبغي أن يشمل ذلك تقييم البيئككة المواتيككة للمككدافعين

وللمشاركة العامة للجمهور، وبشكل خاص المخاطر المحتملة على األفراد والجماعات
والمجتمعكاتك بسكبب مشكاركتها في فحص أو انتقكاد أنشكطة التنميكة، أو بسكبب آرائهكا

الفعلية أو الُمفترضة بخصوص هذه األنشطة؛
 

 اتالمتعلقة بالمدافعيناستعراض وحصر المخاطر/ُ ظم عن حقوق اإلنسككان، وإنشككاء ن
 في مرحلككة مبكككرة،للكشف عن النزاعات المحتملة المتعلقة بالمشاريع لإلنذار المبكر

واتخاذ تدابير فعَّالة لتخفيفها؛

 المشاريع قد حصلت على موافقة حرة وُمسبقة وواعيةالتحقُّق بشكل مستقل من أن
من مجتمعاتك السكان األصليين، وعلى دعم جمككاعي صككادق من المجتمعككاتك األخككرى.
كما يجب التحقُّق بشككل مسكتقل من أن عمليكات التشكاور ككانت جدِّيكة بال تكرهيب أو

وشككريكات عن حقككوق اإلنسككان باعتبككارهم شككركاء /اتإكراه. والتعامل مع المككدافعين
؛ في عملية التشاور/اتأساسيين

 مع للتعامل  بروتوكول  المدافعيناعتماد  ضد  واالعتداءات  حقوق/اتالتهديدات  عن   
/ة الُمسككتهدف/ةدافعاإلنسان في سياق أنشطة التنمية، بما في ذلك التشككاور مككع المُكك

بالتهديكدات واالعتكداءات ومكع أيكة منظمكة ذات صكلة من أجكل وضكع تقكييم للمخكاطر
أن تشككمل ويمكن ./ة المعككني/ةدافعالجارية ووضع خطككة للككرد تكككون مقبولككة من المُكك

إجراءات الرد إصدار تعليمات إلى الشركة المنتفعككة بككأن تتخككذ جميككع التككدابير الالزمككة
وللتخفيف من أثر الضرر الحككادث، والضككغط علىللحيلولة دون وقوع مزيد من الضرر 

ِّهكا على اتخكاذ إجكراءات فعالكة للتحقيكق في وقكائع الضكرر وتوفكير سلطات الدولة لحث
/ات عن حقوق اإلنسان، وإصدار بيانات علنيككة لككدعم المككدافعين/اتالحماية للمدافعين

، واستخدام نفوذ المؤسسة لدى الجهات األخرى المانحة للقروض، وفرض/اتالمعنيين
إجراءات عقابية وإجراءات لضمان االمتثال، ووقف تمويل المشاريع لحين ضمان تككوفُّر

 عن حقوق اإلنسان؛/اتبيئة آمنة للمدافعين

 واتخاذإدراج اإلنسان،  حقوق  احترام  تقتضي  المشاريع  عقود  جميع  في  تعاقدية  بنود 
إجراءات لمنع األعمككال االنتقاميككة، وكككذلك التحقيككق في األعمككال االنتقاميككة ومحاكمككة

َّمة للقطاع العام. ويجب أن تؤدي مخالفة بنود التعاقدقدمرتكبيها في حالة القروض الُم
 أو غككيرإلى تحقيق فوري، واحتمال إبطال العقد، ووقف التعامل مع الشركة المخالفة،

ذلك من العقوبات؛
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2018 حقوق اإلنسان -  عن والمدافعاتتمدافعينالقمة العالمية لل
ة العملَخطّ

2018أكتوبر/تشرين األول 

وضمان قدرةمراقبة المشاريع بشكل منظَّم للتعرف على مخاطر األعمال االنتقامية ،
المجتمعككاتك المحليككة على الوصككول، بككدون خككوف من االنتقككام، إلى آليككات تظلُّم على
مسككتوى المشككروع، وكككذلك إلى آليككات محاسككبة مسككتقلة داخككل مؤسسككات التمويككل
تتماشى مع "المبادئ التوجيهية بشككأن معككايير الفعاليككة آلليككات التظلم غككير القضككائية"

التي وضعتها األمم المتحدة؛
   

التأكيكككد مجكككدداً، في سكككياق البحكككوث وسياسكككات اإلقكككراض والتصكككريحات العلنيكككة
الجمهككور بشكككل آمنوالمسككاعدات الفنيككة، على أهميككة توفككير بيئكة مواتيكة لمشككاركة 

/اتوفعَّال في أنشطة التنمية، وكذلك على الدور اإليجابي لحقوق اإلنسان وللمدافعين
ً عن حقوق اإلنسان في التنمية الُمستدامة، وبوجه خاص النهوض بالفئات األكثر تهميشا

وضعفاً. 
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2018 حقوق اإلنسان -  عن والمدافعاتتمدافعينالقمة العالمية لل
ة العملَخطّ

2018أكتوبر/تشرين األول 

الجهات المانحة )الحكومية والخاصة(  منالمطلوبةاإلجراءات 

:، باتخاذ اإلجراءات التالية والخاصةة الحكوميالجهات المانحة،ومن ثم، فإننا نطالب 

المدافعين حماية  تمويالت  في  كبيرة  زيادة  وحماية/اتتخصيص  اإلنسان،  حقوق  عن   
حتى تتوافق مع الموارد الكبيرة التي يخصِّصها وذلك المجال المدني وخلق بيئة مواتية،

، على أال وإغالق مجككال المجتمككع المككدني/اتأولئك الذين يحاولون إسكات المككدافعين
 عن حقككوق اإلنسككان/اتيؤدي ذلك إلى خفض التمويل الُمقدَّمك لتعزيز عمل المككدافعين

؛/نومنظماتهم

للمدافعينمراعاة المتداخلة  والسياقات  الهويات  بما/ات  الدعم،  إلى  يحتاجون  الذين   
 العككرق والعنصككر، واللغككة، والككدين أو المعتقككد، النككوع االجتمككاعي، والهويككةفي ذلك

الجنسية، والتعبير عن نوع الجنس، والميول الجنسية، والجنس، والخصككائص الجنسككية،
واإلعاقككة، والعمككر، والمكككان، المهنككة، وانعككدام الجنسككية، والوضككع الخككاص بككالهجرة،

والطبقة، في مقترحات التمويل التي يتقدمون بها؛

ديد من البلدان على الحصول على تمويل من مصادربالنظر إلى زيادة القيود في الع
استكشكاف اسككتراتيجيات بديلككة ومرنكة لضككمان تقككديم الككدعم المكاليينبغي خارجيكة، 

 عن حقككوق اإلنسككان، بمككا في ذلككك على وجككه الخصككوص القطاعككات/اتللمككدافعين
سعي متزايد، ومعارضةَّشة من المجتمع المدني التي يتم إسكات أصواتها بشكل همالُم

؛ إال عبر قنواتها فقطبالتمويل  عدم السماحالحكومات لبعض 

التي يتوالها المجتمع المدني، وخاصة القائمةتقديم الدعم لمبادرات وشبكات الحماية 
ضككة للخطككر والجماعككات الُمستضككعفة، تلككك الككتي تتوالهككا المجتمعككات المحليككة الُمعرَّ

 في البلدان التي ال توجد فيها مثل هككذه والسيما،وتشجيع إنشاء مبادرات حماية جديدة
 بما فيهككا إعككادةالمبادرات. وإذا كان من الواجب توفير التمويل لجميع أنشطة الحماية،

؛ الحماية التي تضمن الدعم داخل البالدأنظمةيجب إعطاء األولوية لفإنه التوطين، 

 االحتياجات يغطي  الحماية  بمبادرات  الخاص  الدعم  أن  من  الفوريةالتأكد  األمنية 
والطارئة، مع األخذ في االعتبار منظور النوع االجتماعي، وكككذلك الككدعم طويككل األجككل

الدعم في فترة ما بعد األزمات بما في ذلك القدرة على الصمود،كبناء الذي يهدف إلى 
 الككذين يُعككاد/ات وعككودة المككدافعين ودعم المحتككاجين إلى الككدعم،،وتعزيككزك التنظيم

؛/نتوطينهم

وذلكتبسيط إنفاقه،  أوجه  وبيان  التمويل  على  الحصول  بطلبات  الخاصة  المتطلبات   
نطكككاقتوسكككيع قكككون التمويكككل ول يتلمْن على ة المفروضكككلتقليكككل األعبكككاء اإلدارية

كما يجب التأكككد من أن الكيانككات غككيرتقديم الطلبات.  /ن الذين يمكنهم/اتالمدافعين
اً، بما فيهكا المجموعكاتك والحرككات الشكعبية، قكادرة على الوصكول إلىسجلة قانونالُم

؛التمويل، إما بنحو مباشر أو عبر وسطاء

 عددعم تقديم مدى سنوات  على  لمْنعام  يتلقونَّة  التمويل،ك/ين  ذلك   في  بما  دعم 
 واالسكتثمار في التكدريبتككاليف التشكغيل األساسكية، ومسكتويات التوظيككف الكافيكة،

وزيككادة المهككارات، وذلككك بهككدف تعزيككز اسككتدامة وصككمود المنظمككاتك والمجموعككاتك
 الملتزمة باالرتقاء بحقوق اإلنسان؛ والحركات
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2018 حقوق اإلنسان -  عن والمدافعاتتمدافعينالقمة العالمية لل
ة العملَخطّ

2018أكتوبر/تشرين األول 

 التمويل على النظر في اآلثار األمنية للمشروعات التي يتقدمون/ينمن يتلقونتشجيع 
؛لتقليل من تلك المخاطر في الميزانية لدعم الحماية، وذلك بهدف ابنود وإدراجلها، 

 عن حقوق اإلنسان/ات الذين يتواصلون مع المدافعين/اتيكون الموظفونكضمان أن 
 على اعتمككاد أسككاليب اتصككال/ات على األمن الرقمي، وتشككجيع المككدافعين/اتَّبيندرُم

؛آمنة

 يتلقونتشجيع ل/ينمن  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  في  النظر  على  التمويل  ظروف 
بنككود في الميزانيككة لضككمان تككوافر الككدعم النفسككي وإدراج ،/نوأنشككطتهم /نعملهم

/ات والمتطكوعين/ات للموظفينواالجتماعي والرعاية الذاتية وتدابير السالمة الجماعية
؛/ن، وأفراد أسرهم/اتوالمتعاونين

المدني العمل  مجال  إغالق  إلى  وعقدبالنظر  الشبكات  إلقامة  الدعم  تقديم  يجب   ،
االجتماعككات، وذلككك لخلككق مجككاالت لتبككادل الخككبرات والنقككاش والككدعم المتبككادل بين

ية لمواجهككة تفككتيت المجتمككعاسككتراتيج عن حقوق اإلنسان، باعتبار ذلككك /اتالمدافعين
المدني؛

عن حقوق اإلنسان بشأن التغيرات/اتإجراء مشاورات بصفة منتظمة مع المدافعين 
 في الواقع السياسي واالجتماعي، وآثارها على أولويات حقوق اإلنسان.
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2018 حقوق اإلنسان -  عن والمدافعاتتمدافعينالقمة العالمية لل
ة العملَخطّ

2018أكتوبر/تشرين األول 

المنظمات الحكومية الدولية  منالمطلوبةاإلجراءات 

حماية حقوق اإلنسان واحترامها وتعزيزها من بين المبادئ األساسية لألمم المتحدة،مبادئ  تُعد
االتحككاد" و"منظمة الدول األمريكية" مثل  حكومية دولية إقليمية،لمنظماتالمبادئ األساسية و
الككدول العربيككة"جامعككة " و"منظمككة األمن والتعككاون في أوروبا" و"مجلس أوروبا" و"فريقيإال
، وككذلك لكدى مبكادرات والهيئكات التابعكة لهكذه المنظمكات"رابطة أمم جنكوب شكرق آسكيا"و

مبككادرة" و"شككراكة الحكومككة المفتوحة" و"مجتمككع الككديمقراطيات" مثل حكومية دولية أخرى،
 تنهض هذه المنظمات والمبككادرات بككدوربذلك،. والشفافية في مجال الصناعات االستخراجية"

 عن/ات منتككدى أساسككي للمككدافعينفيرتوو في تيسير التقدم نحو إعمال حقوق اإلنسان. مهم
إلى المجتمكع الكدولي، واالسكتماع إليهم على المسكتويينحقوق اإلنسان إليصال بواعث قلقهم 

المحلي والدولي والمطالبة بالمساءلة. 

إننا نطالب المنظمات الحكومية الدولية، سواء من خالل هيئاتها السياسية أو التقنيةومن ثم، ف
التالية: باتخاذ اإلجراءات أو هيئات الخبراء التابعة لها،

في الدفاع،مع آخرين أو باالشتراك مجدداً على حق كل شخص، بشكل فردي التأكيد 
 عن حقككوق/اتعن حقوق اإلنسككان وتعزيزهككا وفقككاً لمبككادئ "إعالن حمايككة المككدافعين

 ذوي الميككول الجنسككية المختلفككة، حقككوق عن/اتنالمككدافعوك  في ذلك بمااإلنسككان"،
 عن/اتن، والمككدافعوكالسكككان األصككليين عن حقوق /اتنو، والمدافع"مجتمع الميم"و

؛/اتَّشينهمُالم /اتدافعين وغيرهم من الم،/اتحقوق المهاجرين

عن /اتالدور الجوهري للمدافعين بشأن ة والمتكررات العلنيةاالستمرار في التصريح
، وتحسككين سككرعة وكفككاءة النظمقومككون بهااألنشككطة الككتي يوشرعية  حقوق اإلنسان

المصممة لحمايتها على مستوى المقر والبلد على حد سواء.

اتطر المعيارية المتعلقة بحماية المدافعينُالتطورات في األ النظر بشكل عميق في/
 ومواصككلة تطككوير وتعميككق المعككايير الككواردة في،1998عن حقوق اإلنسان منككذ عككام 

؛قوية بهدف توفير حماية  عن حقوق اإلنسان"/اتالمدافعينحماية إعالن "

المدافعين بحماية  المتعلقة  الدول  التزامات  تنفيذ  اإلنسان، مع/اتمراقبة   عن حقوق 
 عككدم المسككاواة وأشكككال التميككيزمن /ات المتضررين/اتإيالء اهتمام خاص للمدافعين

بسككبب العكرقك والعنصكر، واللغكة، والككدين أو المعتقككد، النككوع بمكا في ذلكك المتداخلككة،
االجتماعي، والهوية الجنسكية، والتعبككير عن نككوع الجنس، والميككول الجنسككية، والجنس،
والخصائص الجنسية، واإلعاقة، والعمر، والمكككان، المهنككة، وانعككدام الجنسككية، والوضككع

الخاص بالهجرة، والطبقة أو ألسباب أخرى؛

آليات من شأنها منع ومواجهة أعمال الترهيب أو االنتقام ضد صياغة سياسات وتعزيز
 عن حقككوق اإلنسككان الككذين يتواصككلون ويتفككاعلون مككع اآلليككات الدوليككة/اتالمككدافعين

ضككهم/نواإلقليميككة، وضككمان أن المعلومككات المهمككة الككتي يتم تلقيهككا منهم /ن ال تعرِّ
للخطر؛

المدافعين لوضع  األولوية  عملهم/اتإعطاء  في  اإلنسان  حقوق  عن  سيما/ن  وال   ،
المككدافعاتك عن حقككوق اإلنسككان،و المككدافعين/ات عن حقككوق السكككان األصككليين،

ذوي الميول الجنسية المختلفة، مثل مجتمع الميم والذين لم عن حقوق /توالمدافعين
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، ووضككع بنككد دائم بشككأن/ات الُمهمَّشككين/ات، وغيرهم من المدافعينيحددوا نوعهم بعد
 عن حقككوق اإلنسككان على جككدول أعمككال المنظمككات في اجتماعاتهككا/اتالمككدافعين

الرسمية، وتعميم هذه المسألة في المحافل التي قد ال تكون ذات صلة صريحة بحقوق
؛ اإلنسان

وضع نظام لمعاقبة الدول األعضاء في المنظمات الحكومية الدولية التي ال تتعاون مع
آليكات حقكوق اإلنسكان التابعكة لهكذه المنظمكات، وضكمان عكدم السكماح للكدول الكتي
تمارس أنماطاً من العنف الُمفرطك ضد المدافعين باالنضمام إلى عضوية هيئات حقككوق

اإلنسان؛

المدافعين تمكين  الدولية/اتضمان  المحافل  إلى  الوصول  من  اإلنسان  حقوق  عن   
. وتحقيقككاً لهكذه دون أي أعمككال انتقامية/نلحقوق اإلنسككان والتنميككة وإسكماع صككوتهم

 بشكككل/ن عن حقوق اإلنسككان ومنظمككاتهم/اتالغاية، يجب ضمان مساهمة المدافعين
 للتحككدث/نرسمي في الجلسات الرسمية لتلك المحافل، مع تخصيص وقت كككاٍف لهم

/ن صفة مكراقب )أو مكا يعادلهكا(، وذلكك بهكدف السكماح لهم/نأمامها، وضمان منحهم
؛بالمشاركة رسمياً، بدون أي تمييز من أي نوع بسبب القضايا التي يعملونك بشأنها

إشراك وممثلي/اتالمدافعين ضمان  اإلنسان  حقوق  عن  في/ات  المدني  المجتمع   
الهيئككات اإلداريككة واالستشككارية ذات الصككلة، للمسككاعدة في ضككمان حمايككة أفضككل

ِّنهم/اتللمدافعين  من ممارسة/ن عن حقوق اإلنسان وتعزيز البيئات المواتية التي تمك
؛/نأنشطتهم

،المشاركة بشكل منظَّم ومنتظم في مشاورات ُمسبقة وجدِّية مع الجماعات المتنوعة
 "مجتمككع حقككوق عن/اتبمككا في ذلككك المككدافعات عن حقككوق اإلنسككان، والمككدافعون

 عن حقككوق/ات عن حقككوق السكككان األصككليين، والمككدافعون/اتالميم"، والمككدافعون
 الذين يواجهككون التميككيز واإلقصككاء من شككتى/ات من المدافعين/نالمهاجرين، وغيرهم

 والتحكككديات الكككتي يواجهونهكككا/نالهيئكككات ذات الصكككلة. كمكككا يجب إدراج خكككبراتهم
واالسككتراتيجيات الككتي يعتمككدونها والتوصككيات الككتي يقككدمونها في التقككارير والبيانككات

؛الموضوعية

المدافعين لحماية  األولوية  إعطاء  عملهم/اتضمان  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  عن  /ن 
الجوهري في أعلى مستويات المنظمات وليس فقط من خالل الهيئات المعنية وهيئات

الخبراء.
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