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  ةـــــــمقدم

 

 

يهتتتتتم الكنتتتتتديون بحقتتتتتوق اإلنستتتتتان، وينتظتتتتترون متتتتتن 

حكتتومتهم أن تستتاعد فتتي بنتتاء مشتتاعر االحتتترام لحقتتوق 

 أنحاء العالم.  شتى اإلنسان داخل وطنهم وفي
 

يتتتأتي تعزيتتتتز االحتتتترام لحقتتتتوق اإلنستتتان فتتتتي صتتتتميم 

ولي؛ السياستتات والتفتتاعالت الكنديتتة علتتى المستتتو  التتد

إذ تباشتر كنتدا العمتل فتي أُطتر متعتددة األطتراف وثنائيتة 
األطتتتتراف عبتتتتر مستتتتارات التجتتتتارة الدوليتتتتة والتنميتتتتة 

والمستتتاعدة القنصتتتلية متتتن أجتتتل تقويتتتة النظتتتام العتتتالمي 

المستتند إلتتى القواعتتد بمتتا يكفتتل الحمايتتة لحقتتوق اإلنستتان 
العالميتتة وللديمقراطيتتة والحتتترام ستتيادة القتتانون. ومتتتن 

د الحكومتتة الكنديتتة إلدراك تلتتك األهتتداف متتن ثتتم، تجتهتت

ختتتالل التعتتتتاون الوثيتتتت  متتتع حكومتتتتات أختتتتر ، ومتتتتع 
شتعوب أصتتلية، والمجتمتع المتتدني، والمنظمتات الدوليتتة، 

والقطتتتتاع الختتتتا . لتتتتذلك، ستواصتتتتل كنتتتتدا مستتتتاعيها 

لتعزيتتتتز حقتتتتوق اإلنستتتتان العالميتتتتة وحمايتهتتتتا، ولتتتتدعم 
ي حتت  العتاملين علتتى تحقيتت  ذلتتك. فتتاألفراد متستتاوون فتت

الحمايتتة أمتتتام القتتتانون، بمتتتا فتتتي ذلتتتك الحقتتتوق العالميتتتة 

لممارستتتة حتتت  التعبيتتتر عتتتن التتترأي، والتجمتتتع الستتتلمي 
 وتكوين الجمعيات؛ ميدانياً وإلكترونياً. 

 

تتدرك كنتدا التتدور المهتم التذي يتتنهد بتو المتدافعون عتتن 

حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي حمايتتتة تلتتتك الحقتتتوق وتعزيزهتتتا 
ينطتتتوي ور غالبتتاً متتا وتعضتتيد ستتيادة القتتانون، وهتتتو د

تتة تحيتت  بهتتم وبأستترهم وبمجتمعتتاتهم، علتتى  مختتاطر جم 

بتتل وبالمنظمتتات والحركتتات التتتي يمثلونهتتا فتتي الغالتتب. 
ستتجل قتتوي حافتتل بتتدعم هتتؤالء الشتتجعان فتتي  لتتد  كنتتدا

مجتمعتتتاتهم المنتشتتترة بأنحتتتاء العتتتالم أجمتتتع فتتتي ستتتبيل 

تتتل الحكومتتتات والشتتتركات علتتتى مراعتتتاة  جهتتتودهم لحما

علتتتتتى التتتتتدوام؛ فهتتتتتؤالء  واحترامهتتتتتا حقتتتتوق اإلنستتتتتان

الشتتجعان هتتم متتن يتتدافعون عتتن غيتترهم ممتتن يواجهتتون 
 وغالباً ما يعرضهم ذلك الدفاع للخطر.  –التمييز 

 

إن "المبتتتادئ التوجيهيتتتتة الكنديتتتتة لتتتدعم المتتتتدافعين عتتتتن 

حقتتتوق اإلنستتتتان" )"المبتتتتادئ التوجيهيتتتة"( لهتتتتي بيتتتتان 
ذي صتتريب بشتتتأن التتتزام كنتتتدا بتتدعم العمتتتل الحيتتوي التتت

يتتنهد بتتو المتتدافعون عتتن حقتتوق اإلنستتان؛ إذ توضتتتب 

المبادئ التوجيهيتة التنها الكنتدي فتي هتذا الشتأن مشتفوعاً 
بنصتتتائب عمليتتتة مهتتتداة إلتتتى مستتتؤولي البعثتتتات الكنديتتتة 

بالختارج وفتتي مقتتر وزارة الشتتؤون الخارجيتتة متتن أجتتل 

االحتتترام والتتدعم للمتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتان.  تعزيتز
ذل قصتتار  جهودهتتتا لتنفيتتذ هتتتذ  وعلتتى البعثتتات أن تبتتت

المبتتتتتادئ التوجيهيتتتتتتة، وأن تعتتتتتي ضتتتتتترورة مراعتتتتتتاة 

الستياقات والظتروف المحليتة لتد  تطبيت  التنها الكنتدي، 
وأن تستتتتتجيب لالحتياجتتتتات المحتتتتددة لكتتتتل متتتتدافع متتتتن 

متتتن  4المتتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتتان. ويوضتتب القستتم 

هتتذ  المبتتادئ التوجيهيتتة توجيهتتاً مفصتتالً فتتي هتتذا الشتتأن 
 الكندية.  عثات الدبلوماسيةللب

 

تستتتند المبتتادئ التوجيهيتتة إلتتى الخبتترات المتراكمتتة علتتى 

متتتتر الستتتتنين فتتتتي أوستتتتاط ممثلتتتتي المصتتتتالب الكنديتتتتتة 
المنتشتترين بأنحتتتاء العتتتالم دعمتتتاً للمتتتدافعين عتتتن حقتتتوق 

اإلنستتان، فضتتال عتتن الجهتتتود والمشتتورة المبذولتتة متتتن 

هتتذا  واستتتمراراً فتتيمنظمتتات المجتمتتع المتتدني الكنديتتة. 
متتتتتن المبتتتتتادئ  2016، خضتتتتتع إصتتتتتدار العتتتتتام التتتتتنها

تتتتتر السياستتتتة الكنديتتتتتة  التوجيهيتتتتة للتحتتتتتديه حتتتتتى يُظهك
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بتذلك إلتى جملتتة أمتور منهتتا الخارجيتة النستائية، فتتترتكن 

ال ستتتيما -فهتتمم مفتتاد  أن المتتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتان 
متتتن يتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان للمتتترأة وللمثليتتتات 

الجنستتي ومغتتايري الهويتتتة والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل 

الجنستتتتتتتانية وحتتتتتتتاملي صتتتتتتتفات الجنستتتتتتتين )"فئتتتتتتتات 
LGBTI)"-  إنمتتتا هتتتم أصتتتحاب هويتتتات متداخلتتتة )متتتن

حيتته العتترق والعمتتر واإلعاقتتة واإلثنيتتة والتتدين والميتتل 

الجنستي والهويتتة الجنستانية(، فيتعرضتتون لصتور شتتتى 
ومتكتتررة متتن التمييتتز والمضتتايقة والتهمتتي . ومتتن ثتتم، 

المبتتادئ التوجيهيتتتة بغيتتتة الوقتتتوف  روعتتي التحديتتتد فتتتي

علتتتتى فهتتتتم أوفتتتتى للتجتتتتارب المختلفتتتتة التتتتتي عايشتتتتتها 
المتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان المنتمتتتون إلتتتى فئتتتة أو 

أكثتتر متتن تلتتتك الفئتتات المعرضتتة للتمييتتتز فتتي ستتتياقات 

شتتتتى، ومتتتن هتتتؤالء: المتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان 
للمتتتتترأة، والمتتتتتدافعون عتتتتتن حقتتتتتوق اإلنستتتتتان لفئتتتتتات 

LGBTIلمتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان للشتتتعوب، وا 

األصتتلية، والمتتدافعون عتتتن حقتتوق اإلنستتتان فتتي مجتتتال 
األراضتتتي والبيئتتتة، والمتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان 

لتتتتتذوي اإلعاقتتتتتة، والمتتتتتدافعون عتتتتتن حقتتتتتوق اإلنستتتتتان 

للشتتتباب، والمتتتدافعون عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي حريتتتة 

التتتتتدين أو االعتقتتتتتاد، والصتتتتتحفيون، والمتتتتتدافعون عتتتتتن 
نستتتان فتتتي الستتتياقات اإللكترونيتتتة والميدانيتتتة حقتتتوق اإل

المالحتتتت (. وتلكتتتتم الفئتتتتات ليستتتتت  – 7)انظتتتتر القستتتتم 

شتتاملة أو متنافيتتة، وليستتت هرميتتة الترتيتتب. لتتذا ينبغتتي 
قتتتراءة المالحتتت  قتتتراءةً متستتتقة ليتتتتمم بعضتتتها بعضتتتاً، 

ووفت  التوجيتتو الصتتادر فتتي الوثيقتتة األساستتية، علتتى أن 

دافعين عتتتن حقتتتوق يقتتتترن ذلتتتك بتتتددراك مفتتتاد  أن المتتت
اإلنستتتان غالبتتتاً متتتا يحملتتتون هويتتتات وتجتتتارب متعتتتددة 

 متداخلة. 
 

سياستة النستائية للمستتاعدات تُبترز المبتادئ التوجيهيتتة "ال

" الكنديتتة، التتتي تُتتولي أهميتتة خاصتتة إلتتى تتتدعيم الدوليتتة
الحمايتة المقدمتة إلتى المتدافعين عتن حقتوق اإلنستان؛ كمتتا 

لمجتمتتع المتتدني متتن السياستتة الكنديتتة لشتتراكات اتُبتترز "

"، وهتتو التتنها نهتتا نستتائي –أجتتل المستتاعدات الدوليتتة 

التتتذي يقتتتر بأهميتتتة إيجتتتاد بيئتتتة ممنتتتة وُمعينتتتة للمجتمتتتع 
المتتتتتتدني شتتتتتتامالً المتتتتتتدافعين عتتتتتتن حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان 

 LGBTIوالمنظمتات والشتبكات المعنيتتة بتالمرأة وفئتتات 

ذلك تؤكتتد هتتذ  لتتوالشتتباب، وممثلتتي الشتتعوب األصتتلية. 
جيهيتتتتتة توقعتتتتات الحكومتتتتتة الكنديتتتتة متتتتتن المبتتتتادئ التو

الشتركات الكنديتة العاملتة بالختارج متن حيته مستؤوليتها 

 عن احترام حقوق اإلنسان. 
 

يستند نها كندا في دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان 

 إلى القيم الرئيسة اآلتي بيانها: 

  ال هي حقوق عالمية ثابتةحقوق اإلنسان ،

 تتجزأ؛ بل مترابطة ومتشابكة. 

 فسالمة المدافعين عن حقوق  –رء الضرر د

 اإلنسان وخصوصيتهم لها األولوية. 

 ضرورة الشروع في اإلجراءات  – الموافقة

ة بالموافقة الكاملالمتعلقة بقضايا معينة 

دفين المستهسان حقوق اإلنفعين عن للمدا
؛ وذلك حيثما أمكن، مةتهم التاحريو بالدعم

 ممثليهم أو أسرهم.  بموافقةففدن تعذر ذلك 

 

والغايتتتتة المنشتتتتودة هتتتتي التحقتتتت  متتتتن مواصتتتتلة كنتتتتدا 
جهودهتتتا فتتتتي تقتتتديم التتتتدعم الفعتتتال لمناصتتتتري حقتتتتوق 

اإلنستتتان فتتتي العتتتالم، وذلتتتتك بمستتتاعدة المتتتدافعين عتتتتن 

حقتتتتوق اإلنستتتتان مستتتتاعدةً تزيتتتتتد متتتتن قتتتتدرتهم علتتتتتى 
المناصتتتترة، وتكفتتتتل قتتتتدرتهم علتتتتى النهتتتتود بعملهتتتتم 

ة، وتحمتتتتتتيهم متتتتتتن األذ . إن فتتتتتتي بيئتتتتتتة ممنتتتتتتة ُمعينتتتتتت

المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان يستتتهمون فتتتي التتتتدفاع 
عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان الرئيستتتة األصتتتيلة المكفولتتتة لنتتتا 

جميعتتتتاً؛ فحتتتت  علينتتتتا أن نواصتتتتل مناصتتتترتنا القويتتتتة 

  لهم. 
 

 
 
   

  



 

 

 
3 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من هم المدافعون عن حقوق اإلنسان؟  1-1

  

عن حقوق اإلنسان" إلى  عونيشير مصطلب "المداف
إلى  -فراد  أو مع مخرين-األشخا  الذي يسعون 

تعزيز حقوق اإلنسان أو حمايتها بسبل سلمية منها 

مثالً توثي  االنتهاكات أو المخالفات التي ترتكبها 
حكومات أو شركات أو أفراد أو مجموعات، ولفت 

 االنتبا  إليها. 

 
إلنسان فهي أما السمة األبرز للمدافعين عن حقوق ا

عملهم؛ ذلك بأن الكثير منهم ال يعرفون أنفسهم بصفة 

ً منهم يستهل جهد  بمجرد  المدافعين، بل إن كثيرا

السعي إلى ممارسة حقوقو رغم المصاعب، ثم يتخذ 
ً مناصراً.  ومن الوارد أن يكون بعد ذلك لنفسو دورا

ً ذوي انتماء معين  المدافعون عن حقوق اإلنسان أفرادا

، أو ةاألصلي شعوبة مجتمعية، أو قادة لد  الأو من فئ
ً عماالً، أو نشطاء، أو طالب ، أو تنفيذيين بعالم ا

وقد يتصرفون ين، أو ُمبلغين. صحفياألعمال، أو 

بصفة المدافعين عن حقوق اإلنسان في سياق مهني أو 
غير مهني، وعلى أساس تطوعي أو نظير أجر. أما 

؛ بل المهم فهو غير ذي صلة -إن ُوجد-سوء سمعتهم 

هو ما إذا كانوا يسعون إلى دعم حقوق اإلنسان أم ال، 
 وكيفية ذلك إذا ثبت ذلك السعي. 

 

يركز المدافعون عن حقوق اإلنسان على فئات معينة 
من الحقوق أحياناً، أو على حقوق أشخا  بعينهم؛ 

فقد يسعون إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية 

تصادية واالجتماعية وحمايتها، وكذلك الحقوق االق
والثقافية، وقد يسعون إلى تعزيز حقوق فئات بعينها 

وحمايتها: مثل المرأة والطفل والمثليات والمثليين 

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
(، وذوي LGBTIوحاملي صفات الجنسين )فئات 

اإلعاقة، والشعوب األصلية، والالجئين، والمهاجرين، 

ين الداخليين، والمنتمين ألقليات دينية أو والنازح
عرقية أو لغوية، أو قد يركزون على موضوعات 

بعينها مثل حقوق العمال أو الحقوق المرتبطة 

باألراضي وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة والحوكمة 
ن المدافعين َمن يُبرز المخاوف  الديمقراطية. ومك

تقنيات الرقمية المرتبطة بقضايا ناشئة منها مجاالت ال

 والنشاط عبر شبكة اإلنترنت. 
 

يجب أن يمارس المدافعون عن حقوق اإلنسان 

األفرادُ أو المجموعات  يُعتبَرأنشطتهم سلمياً؛ إذ ال 

التي ترتكب أعمال عنف أو تمييز أو تروج لها أو 
مناصرة الكراهية بما في ذلك  –تغد الطرف عنها 

دافعين عن ضمن فئة الم – والتحريد على العنف

 . حقوق اإلنسان
 

دور المدددافعين عددن حقددوق اإلنسددان فددي   1-2
 االرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان 

ينهد المدافعون عن حقوق اإلنسان بدور مهم في 

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على المستويات 

1 
سياق حقوق 

 انــــــــاالنس

 نسان أو حمايتهاالمدافعون عن حقوق اإلنسان هم أناس يسعون إلى تعزيز حقوق اإل
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المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، ومن ذلك ما 

ولفت االنتبا  إلى يكون بجمع المعلومات ونشرها، 
مخالفات الدول اللتزاماتها إزاء تعزيز حقوق اإلنسان 

وحمايتها، وإبراز انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب 

 فاعلين مخرين. 
 

ينشط المدافعون عن حقوق اإلنسان في كل أرجاء 

بفعل الصراع المسلب وفي  قسمةلُمناالعالم: في الدول 
يمقراطية وفي الدول المستقرة؛ في الدولة غير الد

الدول المستمسكة بالمبادئ الديمقراطية؛ في 

االقتصادات النامية والمتقدمة. كما ينشط هؤالء في 

الفضاءات العابرة للحدود الوطنية عبر أنشطة رقمية 
 وإلكترونية على شبكة اإلنترنت. 

 

عََمُل المدافعين عن حقوق اإلنسان كفيل بجلب فوائد 
عدتهم في تعزيز مساءلة لمجتمعاتهم تتراوح بين مسا

حكوماتهم وردع اإلفالت من العقاب، وحماية 

المجتمعات المعرضة للخطر من األذ  وتقديم 
تعزيز احترام  إلىالمساعدة إلى الضحايا، وصوالً 

الحقوق المرتبطة بالمشاركة االقتصادية. ومن ثم، 

ً في المنظومة الدولية  ً ركينا تشكل جهودهم ركنا
ال عن أهميتها البالغة لبناء لحقوق اإلنسان، فض

 مجتمعات تتمتع بالشمول واألمان والرخاء. 

 

"تتعرد مبادئ األمم المتحدة للهجوم عندما يتعرد 
المدافعون عن حقوق اإلنسان للتهديد؛ فالمدافعون عن 

في سبيل تعزيز  يُعتبرون ُذخراً كبيراً حقوق اإلنسان 
وغالباً ما جهودنا نحو صون السكلم والتنمية المستدامة. 

يكون هؤالء األفراد وتلك المنظمات أوَل من يدق 
أجراس اإلنذار وأوَل من يوافينا بتحذيرات مبكرة من 
أزمات وشيكة، وهم كذلك من الفاعلين األساسيين في 
ابتكار الحلول الممكنة بشتى مناحي الحياة. فلنحطهم 
بالعناية ولندعمهم في كل مكان حتى يتسنى لهم 

 األساسي". مواصلة عملهم
 
ملحوظات األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو  -

من كانون األول/  18غوتيري ، أمام الجمعية العامة، 
  2018ديسمبر 

 

 

 
 

المخاطر والتهديدات المحدقدة بالمددافعين   1-3
 عن حقوق اإلنسان 

عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع 

ً ما يتعرضون المدني محفوف بالخطر؛ إذ غ البا

للترهيب والتهديدات وفقدان الوظائف والقيود على 
حرية الحركة والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. 

وتتزايد المخاطر المحدقة بالمدافعين عن حقوق 

اإلنسان في بلدان كثيرة من حيه مخاطر العنف 
والمضايقة وانتهاكات حقوق اإلنسان ومخالفاتها؛ بما 

نطاق خارج والقتل اء القسري، في ذلك االختف

، والتوقيف أو االعتقال التعسفي، والسَجن غير القضاء
القانوني، والتعذيب، والعنف الجنسي، والمحاكمات 

غير المنصفة. أما أفراد الفئات المعرضة للخطر 

والمهمشة فالمخاطر المحدقة بهم أشد، ومن تلك 
، والشعوب األصلية. LGBTIالفئات النساء، وفئات 

قد تكون التحديات والتهديدات الماثلة أمام فمثال: 

ً في  ً واختالفا المدافعات عن حقوق اإلنسان أشد خطرا

طبيعتها مما يواجهو النظراء الرجال. وأما من 
يدافعون عن حقوق اإلنسان وف  هويات متداخلة 

ً أعلى من مخاطر بعينها؛ لذا تقدم  فيستشعرون قدرا

عن المخاطر الماثلة هذ  المالح  معلومات إضافية 
 أمام الفئات المختلفة.

 

تسعى حكومات كثيرة في دول ديمقراطية وغير 
ديمقراطية إلى خن  المجتمع المدني واإلزراء بجهود 

الميدانية منها -المدافعين عن حقوق اإلنسان 

عبر وسائل منها: سن تشريعات ولوائب  -واإللكترونية
لحريات األساسية؛ جديدة تقي د التمتع الكامل بالحقوق وا

وفرد قيود على منظمات المجتمع المدني أو 

المنظمات اإلعالمية عبر تجريدها من الصفة 
القانونية؛ وتجريم التظاهرات االجتماعية السلمية؛ 

والمجاهرة بالتمييز ضد أفراد من فئات مهمشة 

ومعرضة للخطر؛ والتوسع في اتباع أساليبها القاسية 

اقبة غير القانونية والتعسفية، من قبيل الترهيب، والمر
 والتهديد واالنتقام. 

 

مثل شركات وأفراد -ربما سعى فاعلون غير رسميين 
ومجموعات من بينها منظمات إجرامية أو جماعات 

إلى استهداف المدافعين عن حقوق اإلنسان  -إرهابية

ً ما يكون ذلك بموافقة من  بسبب عملهم؛ وغالبا
ة صريحة أم ضمنية. الحكومات سواًء أكانت موافق

فمثال: قد يتعرد المدافعون عن حقوق اإلنسان إلى 
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هجمات مقصودة إلسكات صوت المعارضة وشل  

عملها حيثما قامت سياقات ألنشطة تباشرها شركات 
خاصة ويعترد عليها أفراد المجتمع أو يُكشَف فيها 

 عن فساد. 

 
تتمخد تلك االنتهاكات والمخالفات عن تبعات عميقة 

على  بيسل تأثيريكون لها وا تطال األفراد، عندم

أسرهم ومجتمعاتهم، وعلى احترام حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون عموماً. أي أن الهجمات التي تطال 

المدافعين عن حقوق اإلنسان هي هجمات على حقوق 

 كل إنسان. 

 

"منذ إقرار اإلعالن )المتعل  بالمدافعين عن حقوق 
 3,500 يقل عن (، ُقتكل ما ال1998اإلنسان في 

ال لشيء إال لدورهم في النضال من أجل حقوق  مدافع
اإلنسان. كما عانى عدد ال يُحصى من المدافعين 

 اآلخرين من كل أشكال اإلهانة واالنتهاك". 
 
تقرير المقرر الخا  لألمم المتحدة المعني بحالة  -

من تموز/ يوليو  23المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
2018 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 إطار العمل الدولي  1-4

تشمل الوثائ  والمواثي  الدولية الرئيسة المعنية 

 بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ما يلي: 
 وهو وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،

تأسيسية َمَهرها بالتوقيع كل أعضاء األمم 
 المتحدة؛ و

 ،الصكوك الدولية األساسية لحقوق اإلنسان 

العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية وتشمل 
العهد الدولي الخا  بالحقوق ، ووالسياسية

، وهيئات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الرصد المعنية بها؛ و

  اإلعالن المتعل  بح  ومسؤولية األفراد
والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية 

رف بها حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعت
ً باسم "اإلعالن المتعل   اً عالمي )المعروف أيضا

 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان(. 

 
اإلعالن أقرت الدول األعضاء في األمم المتحدة "

" باإلجماع عام المتعل  بالمدافعين عن حقوق اإلنسان

، ويعد ركيزة رئيسة في االعتراف بأهمية 1998

، وبضرورة العمل المبذول من جانب هؤالء المدافعين
بناء بيئة ممنة وُمعينة، وبدحاطتهم بالحماية. كما يقر 

أي  –اإلعالن بشرعية أنشطتهم، وتحددهم بما يفعلون 

بجهودهم لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
بغد النظر عن الجنس أو  –وحمايتها بوسائل سليمة 

النوع االجتماعي أو السن أو العرق أو اللون أو الدين 

األصل الوطني أو األصل االجتماعي، أو أية أسس أو 
 تمييزية أخر . كما يقرر اإلعالن نفسو أن 

 
 

 2018إلقرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  70حلت الذكر  
 حقوق الصورة: مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
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 ً مثل حقوق حرية -حقوق اإلنسان المعترف بها عالميا

إنما تشكل  -ير والتجمع السلمي وتكوين الجمعياتالتعب
 مبادئ محورية في عمل المدافعين. 

 

المقرر الخا  لألمم المتحدة المعني بحالة المدافعين 
مكلف بالتعاون مع البلدان دعماً  عن حقوق اإلنسان

لتنفيذ اإلعالن المتعل  بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

لعالم. ويقدم ولجمع معلومات عنهم بشتى أنحاء ا
إلى مجلس حقوق  تقارير سنويةالمقرر الخا  

اإلنسان التابع لألمم المتحدة وإلى الجمعية العامة بشأن 

ويثير مع  زيارات قُطريةموضوعات معينة، ويُجري 

الحكومات حاالت فردية محل اهتمام. ومن ثم، تقدم 
ً لجهود المقرر الخا  لألمم المتحدة  ً قويا كندا دعما

 حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان. المعني ب

 

من ح  كل شخ ، بمفرد  وباالشتراك مع غير ، "
حماية وإعمال حقوق اإلنسان  إلىأن يدعو ويسعى 

والحريات األساسية على الصعيدين الوطني 
 ".والدولي

اإلعالن المتعل  بالمدافعين عن حقوق اإلنسان،  -
  1المادة 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ية األساسية بشأن حقوق اإلنسان المعاهدات الدول
 وجهات الرصد المعنية بها 

 ( ICCPRالعهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية )
 

العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
(ICESCR ) 
 

االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري 
(ICERD) 
 

ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية الق
(CEDAW) 
 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبة 
 (CATالقاسية أو الالإنسانية )

 

 ( CRCاتفاقية حقوق الطفل )
 

 (CRPDاتفاقية حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة )
 

االتفاقية الدولية لحماية كل األشخا  من االختفاء القسري 
(CPED*) 
 

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
 (*ICMWأسرهم )

 

 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان 
 

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
(CESCR) 
 

 (CERDلجنة القضاء على التمييز العنصري )
 

 (CEDAWالمرأة ) اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد
 

 ( CATلجنة مناهضة التعذيب )
 

 (CRCلجنة حقوق الطفل )
 

 ( CRPDلجنة حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة )
 

 اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري 
 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
 (CMWأسرهم )

 

 * لم تصدق كندا على هذ  المعاهدات. 
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  Shutterstockحقوق الصورة:        جواز سفر كندي  

 
يتخذ الدعم الكندي للمدافعين عن حقوق اإلنسان الكثير 

 من األشكال، ويستجيب الحتياجات متغيرة، ومن ذلك:

العمل في إطار المنتديات المتعددة األطراف  .1
لترسيخ القواعد واألعراف الدولية، 

لمدني المفتوح وحقوق ولمناصرة الفضاء ا

 اإلنسان؛ و

التعاون مع السلطات المحلية عبر القنوات  .2
 الدبلوماسية الثنائية؛ و 

تعضيد الشراكات مع البلدان األخر   .3

والمجتمع المدني والشعوب األصلية والقطاع 
الخا  الذي يشمل مصالب الشركات الكندية 

بالخارج، وبناء القدرات عبر مسارات من 

 نظمات حقوق اإلنسان؛ و بينها تمويل م
تعزيز السلوك المسؤول في أوساط  .4

 الشركات. 

 
تتعاون وزارة الشؤون الخارجية الكندية مع المدافعين 

عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية 

واإلقليمية والدولية من خالل مسؤولي الوزارة بمقرها 
وعبر بعثاتها الرسمية في الخارج. ويسهم  يالرئيس

ذا التعاون النشط في تبصير السياسات واألولويات ه

واألنشطة الكندية في مجال حقوق اإلنسان على 

 مستو  العالم. 
 

غير أن قدرة الدولة على التعامل مع كل حالة من 

حاالت المدافعين عن حقوق اإلنسان عبر السلك 
الدبلوماسي قد يتقيد بفعل عوامل عديدة؛ ولذلك تتعاون 

ً و ً مع مجموعة كبيرة من الشركاء كندا تعاونا ثيقا

 وأصحاب الشأن تأييداً للمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 المشاركة عبر مؤسسات متعددة األطراف  2-1

تسهم كندا عبر مشاركاتها بالمنتديات المتعددة 

األطراف في تقوية احترام النظام العالمي المستند إلى 

بتعزيز المقترن قواعد راسخة، وصون ذلك االحترام 

حقوق اإلنسان. كما تستعين كندا بتلك المنتديات 
ً على المناصرة القوية لجهود الحماية للمدافعين  حرصا

عن حقوق اإلنسان. ويشمل ذلك تقديم الدعم إلى 

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
(OHCHR والجهودَ المبذولة إلفساح المجال أمام )

لشعوب األصلية من أجل المجتمع المدني وممثلي ا

المشاركة في المنتديات المتعددة األطراف المعنية 
بحقوق اإلنسان بوصفهم شركاء وأصحاب مصلحة 

 دونما خشية من االنتقام.  –في الحوار البن اء 

 
تنهد مؤسسات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 

بدور محوري في وضع المعايير ومراقبة الظروف 

على الوفاء بالتزاماتها ومعاونتها في  وتشجيع الدول
ذلك. ومن أهم المؤسسات األممية في هذا الصدد 

(؛ إذ تقدم كندا HRCمجلس حقوق اإلنسان )

االستعراد الدولي الشامل  مليةبن اءة عبر  توصيات

(UPR)  التابعة للمجلس إلى كل الدول األعضاء
ن باألمم المتحدة من أجل االرتقاء بتعزيز حقوق اإلنسا

وحمايتها، والوفاء بااللتزامات التي قطعتها الدول 

ً من واقع سجالت اآللية المذكورة  على نفسها سابقا
ً أو بمقتضى المعاهدات ذات الصلة. كذلك تتيب  منفا

اآللية فرصةً لكندا من أجل تقييم حالة حقوق اإلنسان 

2 
م ــنهج كندا حيال دع

المدافعين عن حقوق 

 عالميااإلنسان 
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فيها عبر رصد مواطن القوة واإلقرار بالتحديات 

 لتحسين المطلوب. الماثلة في مواطن ا

"الهجمات التي تطال المدافعين عن حقوق اإلنسان 
هي هجمات تنال من حقوق كل إنسان؛ إذ ينبغي أال 
يتعرد أحد البتة للتهديد أو للعنف بسبب دعمو حقوَق 

، أو بسبب تعبير  عن أفكار  اإلنسان دعماً سليماً 
ومرائو. إننا نحه الدول األعضاء على وقف الهجمات 

مدافعين عن حقوق اإلنسان، وعلى توفير على ال
مساحة ممنة لهم لتنفيذ عملهم؛ وذلك في كل المناط  

 وفي كل قطاعات النشاط". 
االجتماع العام الرفيع المستو  كلمة كندا أمام من  -
لألمم المتحدة في الذكر  العشرين لجمعية العامة ل

إلقرار اإلعالن المتعل  بالمدافعين عن حقوق 
  2018من كانون األول/ ديسمبر  18اإلنسان، 

 

تدعم كندا القرارات التي يتخذها مجلس حقوق اإلنسان 
والجمعية العامة لألمم المتحدة الساعية إلى تعزيز 

حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان وإلى حمايتها. 

عالوة على ذلك، تنخرط كندا في الحوار بتلك 
التعبير عن  المنتديات وتدلي فيها ببيانات رسمية بغية

دعمها لجهود هؤالء المدافعين. كذلك تدعم كندا 

المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني 
والمدافعين عن حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 

ً على البحه عن مجاالت للتعاون معها  وتعكف دوما

 ومعهم. 
 

 

 

 

يضاف لما سلف مشاركة كندا النشطة في مجتمع 
ً من خالل الديمقراطيات لتعزي ز الديمقراطية عالميا

الدبلوماسية والمناصرة ومشاطرة المعلومات، بما في 

ذلك ما يكون عبر التصدي للقوانين والتشريعات 
المقي دة التي تخن  المجتمع المدني، وعبر لفت االنتبا  

ين. صحفيإلى قضايا من قبيل حرية اإلعالم وسالمة ال

الصناعية السبع وقد تخلل رئاسة كندا لمجموعة الدول 
اإلعالن عن "ملية  2018( في G7الكبر  )

االستجابة السريعة" التي أقرتها المجموعة وأسندت 

إليها مهام تقوية التنسي  لمنع التهديدات الخبيثة 

والمتعاظمة المحدقة بديمقراطيات المجموعة، 
 وإلحباط تلك التهديدات. 

 

 ةتعزيز المناصرة عبر عالقات كندا الثنائي  2-2

لكندا قنوات حوارية ثنائية وشبكة من البعثات 

الدبلوماسية التي تستغلها كندا في التعاون مع السلطات 

المحلية بصفة مستمرة لتدعيم التزام الدول بحماية كل 
أفرادها داخل إقليمها وكل الخاضعين لسلطانها، بمن 

فيهم فئات المدافعين عن حقوق اإلنسان. وقد تصدر 

ً بيان ات عامة وتلقي كلمات عامة وتستعين كندا أيضا
المساعي الدبلوماسية بوسائل التواصل االجتماعي أو ب

ً فردياً  ً لهؤالء المدافعين، سواء أكان ذلك جهدا دعما

من كندا أم باالشتراك مع دول أخر ، متى انتفت 
المخاطر المحتملة على سالمة المدافعين جراء تلك 

 المساعي. 

 
 سات المتعددة األطراف، مثل األمم المتحدة، لتعزيز حقوق اإلنسان عالمياً.تتعاون كندا مع المؤس
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 ضدمنهان مدبناء الشراكات والقدرات بوسائل   2-3

 التمويل

 

ً عن الفر  المؤاتية للمساعدة في  تبحه كندا دوما

بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والشعوب 
األصلية والقطاع الخا  والحكومات المحلية عبر 

ركة الخبرات والتجارب والمساعدة الفنية. ولذلك مشا

صور شتى من بينها التمويل على مدار سنوات 
لمجموعات مهمة في مجال حقوق اإلنسان، والتعاون 

المتعدد األطراف مع أصحاب الشأن إلذكاء الوعي 

بالمعايير المسؤولة للسلوك في أوساط الشركات، 

الدبلوماسية  والمساهمات المحددة التي تقدمها البعثات
الكندية للمجموعات الشعبية من أجل تنظيم دورات 

تدريبية وعقد ندوات وغير ذلك من المبادرات. كما 

تدعم كندا التوعية بحقوق اإلنسان على مستو  العالم 
باالشتراك مع منظمات كندية، وتعاون المنظمات التي 

تلبي االحتياجات وتقدم المساعدات في حاالت 

ألهداف الرئيسة لذلك إقامة جسور الطوارئ. ومن ا
تواصل بين الشركاء وأصحاب الشأن في مجال حقوق 

 اإلنسان. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 أهم االلتزامات الداعمة للمدافعين عن حقوق اإلنسان

، 2016عام مليون دوالر منذ  1.75قدمت كندا 

وستواصل الدعم لجهود "مشروع شريان الحياة" 

(Lifeline Project الذي يسهم في حماية )
المدافعين عن حقوق اإلنسان حال تعرضهم للتهديد، 

قدمتها كندا  2017ألف دوالر في  800باإلضافة إلى 

إلى "برناما منظمة هيفوس للمدافعين الرقميين" 
(HIVOS بغية تنسي  الدعم في حاالت الطوارئ )

ين المستقلين صحفيوتوفير األمان للمدونين وال

سيبرانيين(، وللمدافعين عن حقوق اإلنسان والنشاط )ال
 وغيرهم من نشاط المجتمع المدني.

مليون دوالر على مدار خمس  150خصصت كندا 
سنوات لتلبية احتياجات كل المنظمات النسائية المحلية 

الساعية إلى تعزيز حقوق المرأة والفتيات في البلدان 

 برناما صوت المرأة والقيادةالنامية، وذلك عبر "

سياسة كندا " الذي أُعلكن عنو ضمن "النسائية
للمساعدات الدولية النسائية في حزيران/ يونيو 

2017." 

إلى  دعوة عمل 2018أصدرت كندا في أيار/ مايو 

المجتمع المدني والهيئات الخيرية والقطاع الخا  

بغية التعاون إلقامة شراكة جديدة تسهم في رأب فجوة 
ظمات المرأة وحركاتها؛ على التمويل التي تواجهها من

أن تتولى تلك الشراكة باألساس تعزيز حقوق المرأة، 

والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات في 
 300البلدان النامية. وتخص  كندا ما يصل إلى 

 مليون دوالر لهذ  المبادرة التمويلية الجديدة.

 – 2017خطة كندا للعمل الوطني من أهم أهداف "

لم واألمن 0222 " زيادة المشاركة بشأن المرأة والسك

الحقيقية للمرأة وللمنظمات والشبكات المعنية بالمرأة، 
بما في ذلك المرأة من الشعوب األصلية، في جهود 

منع نشوب الصراعات، وحل الصراعات، وبناء 

الدول عقب انقضاء الصراعات؛ ويدخل في عكداد ذلك 
اإلنسان في سياقات دعم جهود المدافعات عن حقوق 

 الصراع وبعد انتهائها. 
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 إذكاء السلوك المسؤول في أوساط الشركات  2-4

تعي كندا الدور المهم للشركات في حماية حقوق 
اإلنسان وتعزيزها، ودورها في ترسيخ سيادة القانون. 

" ً " تحتفي فيها وثيقة إرشاديةلذلك أصدرت كندا حديثا

لقطاع الخا  النهود بو بالدور المهم الذي يمكن ل
ً للمدافعين عن حقوق اإلنسان، وجاءت الوثيقة  دعما

دعم القطاع الخا  للمدافعين عن حقوق بعنوان: "

توضب  ".اإلنسان: إحد  أولويات الشركات الكندية
الوثيقة المذكورة بعد التدابير التي يمكن للشركات 

اتخاذها في سبيل حماية حقوق اإلنسان واتقاء 

الماثلة أمام المدافعين عن حقوق اإلنسان،  المشكالت

 تذليل تلك المشكالت حال وقوعها. و
 

المرجعية تتمسك كندا بالمعايير والمبادئ التوجيهية 

ً إزاء السلوك المسؤول للشركات،  المعترف بها دوليا
عن إذ تقرر تلك المرجعيات مسؤوليةَ الشركات 

ت ومن تلك المرجعيااحترام جميع حقوق اإلنسان، 

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في مثال "
الميدان االقتصادي المتعلقة بالمؤسسات المتعددة 

التوجيهية بشأن األمم المتحدة مبادئ " و"الجنسيات

"، كما تشجع األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
الشركات الكندية على أن تحذو هذا الحذو. تتعاون 

من الجهات لتعزيز السلوك كندا مع مجموعة متنوعة 

المسؤول في أوساط الشركات ولتقديم التمويل إلى 
العديد من المشاريع والمبادرات ذات الصلة في بلدان 

 بشتى أرجاء العالم. 

 

ً مع حكومات وجهات أخر  مثل  تتعاون كندا أيضا

شركاء المجتمع المدني والشعوب األصلية والقطاع 
غية تعزيز القدرة الخا  وأصحاب الشأن المحليين ب

على التحلي باإلدارة المسؤولة المستدامة للموارد 

الطبيعية وف  منظور شامل مستند إلى حقوق اإلنسان 
ويحترم حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان ودورهم. 

وبصفة خاصة، تستهدف كندا االرتقاء بالمعايير 

والمبادئ التوجيهية الدولية لتحسين أداء كل الفاعلين 
ركين في إدارة الموارد الطبيعية، وذلك عبر المشا

مبادرة الخاصة بشفافية الصناعات االستخراجية "ال

(EITI)"الحكومي الدولي المعني بالتعدين  المنتد " و

منتد  "، و"والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة
السلوك المسؤول للشركات الصادر عن منظمة 

مبادرة "، و"اديالتعاون والتنمية في الميدان االقتص

"، المبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان
منتد  األمم المتحدة المعني باألعمال التجارية و"

 ". وحقوق اإلنسان

 
كما تتعاون هيئة المفوضية التجارية الكندية من أجل 

يخ   فيماتبصير الشركات الكندية ودعمها 

 االلتزامات القانونية المنعقدة على تلك الشركات
قانون مكافحة فساد المسؤولين العموميين بمقتضى "

"، وتعزيز معايير الصناعة الكندية لتتواف  األجانب

مع السلوك المسؤول لألعمال التجارية، ومن ذلك 
" الصادر عن صوب تعدين مستدامبرناما "مثال 

مبادرة إي ثري بلس: إطار اتحاد التعدين الكندي، و"

ر عن اتحاد المنقبين " الصادالعمل للتنقيب المسؤول

 والمطورين في كندا.
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دعتتتم المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان هتتتو أحتتتد القضتتتايا 
ذات األولويتتة بالنستتتبة للبعثتتتات الدبلوماستتتية الكنديتتتة. لتتتذا 

دوات والتتتتتدابير التتتتتي يمكتتتتتن يوضتتتتب القستتتتم التتتتتتالي األ

للبعثتتتات الدبلوماستتتية اتخاذهتتتا دعمتتتاً لهتتتؤالء المتتتدافعين، 
 ومن بينها: 

 
 إعداد الخرائط وجمع المعلومات وإعداد التقارير .1

بناء العالقات، واالتصال وتبادل المعلومات  .2
 بانتظام مع المدافعين عن حقوق اإلنسان

 تعزيز ظهور المدافعين عن حقوق اإلنسان .3
 أصحاب الجهود بالجوائزتكريم  .4

بناء قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان وتقديم  .5
 التمويل إليهم

رعاية شبكات الدعم الفعالة التابعة للمدافعين عن  .6
 حقوق اإلنسان

 التفاعل مع السلطات المحلية .7
 التعاون مع الفاعلين اإلقليميين والدوليين .8
حضور محاكمات المدافعين عن حقوق اإلنسان  .9

 اكمتهم وزيارة موقوفيهموجلسات مح

إصدار بيانات عامة واستغالل شبكات التواصل  .10
 االجتماعي

 دعم احتياجات المساعدة في الطوارئ .11
 تعزيز السلوك المسؤول في أوساط الشركات .12

 
 ومن الالزم مراعاة بضعة مبادئ أساسية على الدوام. 

 
 

تنعقد المسؤولية على رؤساء البعثات  القيادة واالتساق:

ز حقوق اإلنسان وقيم الشمول واحترام التنوع في عن تعزي
البلدان المعتََمدين بها، ويشمل ذلك جهود دعم المدافعين 

من مختلف أقسام  لمسؤولونعن حقوق اإلنسان. قد يواجو ا
البعثة مدافعين عن حقوق اإلنسان أثناء العمل؛ ومن ذلك 
مثال ما يحده أثناء العمل البرامجي التنموي، أو تقييمات 
ضبط الصادرات، أو الزيارات القنصلية للسجون. ومن 

أفضل الممارسات في هذا الصدد تخصي  جهة اتصال 
رئيسة داخل البعثة للمدافعين عن حقوق اإلنسان حرصاً 
على تنظيم جهود القيادة واالتساق في النُُها المتبعة في 
مختلف البراما. وينبغي لكل أقسام البعثة أن تتبادل 

متعلقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان المعلومات ال
وسياقاتهم السياسية حسب االقتضاء. كما يُهاب بالبعثات أن 
تقدم المشورة وأن تطلب التوجيو من المتخصصين في مقر 
الوزارة )قطاع سياسات حقوق اإلنسان وشؤون الشعوب 

، وغيرها المخت  بالوزارة األصلية، والمكتب الجغرافي
الحال(، ومن منظمات  من الوحدات حسب مقتضى

المجتمع المدني المتعاونة مع المدافعين عن حقوق 
ً على الترتيب المسب  للنها  اإلنسان؛ وكل ذلك حرصا

المتبع حيال دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان، وعلى 
كفاءة ذلك النها. أما إذا استجدت ظروف طارئة فينبغي 

 يهية الماثلة. اتخاذ اإلجراءات الالزمة هدياً بالمبادئ التوج
يلزم اتباع المبادئ التوجيهية الماثلة على : درء الضرر

نحو يكفل احترام رفا  المدافعين عن حقوق اإلنسان 
ويصون خصوصيتهم. ويسري ذلك على القرارات 
المتعلقة بددارة الحاالت والدعاو ، وكذلك على مشاطرة 

ة. فمثال:  قد ال يكون المعلومات مع الشركاء ومع العام 
الدعم الظاهر المعلن للمدافعين عن حقوق اإلنسان 

3 
المبادئ التوجيهية المقدمة 

ات الدبلوماسية ــــــإلى البعث
دافعين عن حقوق لدعم الم
 اإلنسان.
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واالتصال المباشر مع السلطات األجنبية هو النها األمثل 
 في كل األحوال. 

 
دَُر الناس  :قةلموافا المدافعون عن حقوق اإلنسان هم أقا

على تقييم أوضاعهم والتوصية بأشكال معينة من الدعم 
ً بأن المواقف تتطور بين  التي قد تكون مفيدة لهم، علما

ً ما يكون ذلك التطور متسارعاً.  الفينة واألخر ، وأحيانا

وحرية كاملة  فقة تامةبموالذلك، يلزم اتخاذ اإلجراءات 
من المدافعين عن حقوق اإلنسان )إن أمكن( وبصيرة وافية 

، وإال فمن ممثليهم أو من في كل موقف من المواقف
ع . كذلك ينبغي التزام الحر  الدائم على إطالأسرهم

المدافعين عن حقوق اإلنسان أو ممثليهم أو أسرهم أو 
 زمالئهم على اإلجراءات المتخذة لمصلحتهم. 

 
ثمة عناصر أساسية التباع نها ناجب حيال  نهج منضبط:

دادها  دعم المدافعين عن حقوق اإلنسان، ويدخل في عك
التحليل االستراتيجي )شامالً التحليل الجنساني +(، 

وسة، والتعاون الموقوت مع الداعمين واإلجراءات المدر
اآلخرين. والنها المنضبط هو األشد فعاليةً، ويقتضي 

إيالء مزيد من التركيز إلى التدخالت غير الرسمية وعلى 
التأكيد مستو  العمل في المراحل األولى، إلى جانب زيادة 

ً بما يواكب تصاعُد  على التدخالت الرسمية األعلى شأنا
متى -ما يُنظَر في جدو  التدخالت العاَمة الموقف. وغالباً 

 بعد استنفاد التدخل الدبلوماسي.  -كانت مفيدة
 

يجب التفكير في سالمة أفراد البعثة  سالمة أفراد البعثة:

وأمنهم لد  النظر في النُُها الممكنة لمساندة المدافعين عن 

حقوق اإلنسان. كما ينبغي تقييم المخاطر على أساس إفراد 
بنفسها قبل الشروع في المناصرة، وذلك للموازنة  كل حالة

 بين المناصرة وبين الفائدة المتوخاة من التحرك. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

: التعاون بين القطاعات والمجموعات والسياقات المحددة

ربما واجو المدافعون عن حقوق اإلنسان عقبات معينة 
في بسبب انتمائهم إلى مجموعة محددة تعاني من التمييز 

بلد ما. فمثال: التحديات والتهديدات الماثلة أمام المدافعات 
ً من عن حقوق اإلنسان قد تكون أ ً واختالفا شد خطرا

نظيراتها التي يواجهها المدافعون الرجال. كما أن األنشطة 
المأتية عبر التقنيات الرقمية تجلب معها اعتبارات معينة 

. ومن ثم، يجب متعلقة بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
مراعاة تلك اختالفات الفئات والسياقات لد  النظر في 
النها المناسب إزاء حالة بعينها. وعلى ذلك، يجدر 
بالبعثات مطالعة المالح  المناسبة المرفقة بهذ  المبادئ 

ً لمزيد من التوجيو واإلرشاد )انظر القسم  التوجيهية طلبا
7 .) 
 

واحد يمكن تطبيقو  ال يوجد قالَب لكل موقف خصوصيته:

على اإلجراءات المناسبة لدعم المدافعين عن حقوق 
اإلنسان المعرضين للخطر. لذلك، ينبغي تفسير هذ  
المبادئ التوجيهية حسب سياق الظروف واألوضاع 
المحلية الميدانية، وبالتشاور مع الوزارة. أما األدوات 

بغي المختلفة لزيادة الوعي وبناء القدرات والتدخل فال ين
اعتبارها متنافية متنافرة، بل ينبغي االستعانة بها إلى 
جانب نُُها أخر ؛ إذ يُراد لتلك األدوات أن تكون بمثابة 
قائمة مرجعية تضمن مراعاة أهم الخطوات المطلوبة 

وإطالع المسؤولين المعنيين بصفة مستمرة وبأسلوب 
 موقوت. 
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إعدددداد الخدددرائط وجمدددا المعلومدددات وإعدددداد   3-1

 تقاريرال

إن قدرة كندا على المساعدة في بناء القدرات وتنفيذ 

االستجابات الفعالة في المواقف الطارئة إنما هي قدرة 
مرهونة بفهم السياقات المتطورة والحاالت الفردية 
وبتوثي  كل ذلك. ومن ثم، يمكن تنفيذ تدريب يهدف إلى 
"وضع خريطة" تحدد منظمات حقوق اإلنسان والمدافعين 

من حيه االعتبارات اآلتي بيانها: من هم، وهل هم  عنها
جزء من شبكة وطنية أو دولية، وما المخاطر التي 

على أن يقترن ذلك بفهم جلي  لتنوع  –يواجهونها 
المدافعين عن حقوق اإلنسان ولسياقات عملهم )ينبغي 

ً للتوجيو  للبعثات الدبلوماسية أن تطالع المالح  طلبا
 سياسات معينة(. واإلرشاد بشأن فئات و

 
وينبغي للبعثات عند تقييم ظروف عمل المدافعين عن 

حقوق اإلنسان أن تُراعي ما يلي: ما إذا كانت القضايا 
والمخاطر ترمز على ممارسات معينة )مثل: قيود على 

بحكم القانون  –ممارسة حرية التعبير أو التجمع السلمي 
جة أو بحكم الممارسة العملية(؛ واألسباب الممنه

والتهديدات الجديدة والناشئة؛ وحجم التهديدات والهجمات 
الُمد عاة والمبَل غ بها؛ وما إذا كانت السلطات تبذل أية جهود 
لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والتحقي  في الهجمات 
الواقعة عليهم )مستو  اإلفالت من العقاب(؛ وما إذا كان 

دني والمدافعين عن هناك حوار بين السلطات والمجتمع الم
حقوق اإلنسان. كذلك يجدر بالبعثات أن تحدد الفاعلين 
اآلخرين المتدخلين في مسألة المدافعين عن حقوق اإلنسان 

ويدخل في ُحكم هؤالء البعاه الدبلوماسية األخر ،  –

والجهات الفاعلية اإلقليمية منها والدولية، والمؤسسات 
ساط األكاديمية، الوطنية، ولجان حقوق اإلنسان، واألو

ووسائل اإلعالم، والقطاع الخا . عالوة على ما سلف، 
تتولى البعثات البحه عن أية ارتباطات بأولويات التنمية 

وسياقات العمل البرامجي والتنموي الكندية، وكذلك 
بسياقات براما التجاري التي منها مثال التقاطع بين 

خراط من األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، ورصد أي ان
كيان كندي في مخالفات أو انتهاكات مزعومة أو ظاهرة 

 لحقوق اإلنسان. 
 

يهاب بالبعثات أن تراقب المواقف ذات الصلة وأن ترسل 
كلم في البلد المعتَمد بو.  –تقارير دورية بالتطورات 

وينبغي مشاطرة المعلومات فيما بين أفراد البعثات 
ال سيما مع المكتب  –الدبلوماسية الكندية وفي الوزارة 
مع إرسال نسخة من  –الجغرافي المخت  بالوزارة 

المراسالت إلى قطاع سياسات حقوق اإلنسان وشؤون 

وعلى البعثات التي حسب االقتضاء.  الشعوب األصلية
ترسل تقارير على هذ  الشاكلة أن تطالع القائمة المرجعية 

ت يخ  حاال فيمالإلرسال التقارير، وهي واردة أدنا  
 المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر. 

 
أمثلة على حوادث تشكل مخاطر محدقة بالمدافعين عن 

 حقوق اإلنسان 

  صدور تشريع جديد يقيد الحقوق أو الحريات
 األساسية، أو يحد منها. 

  تعر د أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان

 لتهديدات معينة، أو للترهيب أو للعنف. 

  عن توقيف ناشط بدون تهمة، أو ورود تقارير
 على ذمة تهم واهية. 

  اختفاء شاهد أو محام عقب اإلدالء بالشهادة أو

عقب إجراءات قانونية في دعو  مرفوعة ضد 
 السلطات.

  حظر منظمة إعالمية أو من منظمات المجتمع
المدني أو المنظمات المدافعة عن الشعب 

األصلي وتوجو النقد لسجل الحكومة في مجال 
قوق اإلنسان، أو مواجهة أي من تلك ح

 المنظمات عقوبات قانونية. 

  تنظيم تظاهرة أو مناسبة أخر  عامة مع

احتماالت تعرد المدافعين عن حقوق اإلنسان 
 فيها للخطر.

 
ينبغي االحتفاظ بالمعلومات على نحو يحترم الخصوصية 
والسرية وبما يدرأ أية مخاطر إضافية قد يواجهها 

حقوق اإلنسان وبما يصد أي إضعاف لقدرة  المدافعون عن
ومن ثم، فدن إدارة توثي  تلك كندا على تقديم الدعم. 

الحاالت وإجراءاتها يقترن باعتبارات بالغة الخطورة في 
ما يتصل بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان وسالمتهم. 

ويمكن للمسؤولين االطمئنان إلى حماية المصادر وأمن 
ل تطبي  عناصر الحماية العملية المعلومات من خال

المعيارية، ومن بينها استخدام المستو  المناسب من 
التصنيف والسرية لد  اإلشارة إلى األفراد )انظر الملح  

)أ((. كما يجب مراعاة معايير األمن الرقمي في الوثائ  
الُمعد ة أو المشاَركة عبر التقنيات الرقمية، وذلك حرصاً 

ن عن حقوق اإلنسان المعنيين بدنشاء على سالمة المدافعي
تلك الوثائ  أو نقلها أو تلقيها )انظر الملح  المخت  

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان في السياقات اإللكترونية 
 والرقمية(. 
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المدافعين المتعلقة بالتقارير عناصر القائمة المرجعية ل
 المعرضين للخطر  عن حقوق اإلنسان

 لة: الفرد )يُذكَر اسمو بشرط نبذة أساسية عن الحا

مراعاة التناسب ومقتضيات السالمة(، وانتماؤ  
لشبكة / منظمة / مجموعة، والفئة، والسياق، 

 ونوع األنشطة. 

  الظروف / التشريعات المحلية المتعلقة

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان، والقضايا محل 
 اهتمامهم ودفاعهم.

 بار ذلك حادثة معينة، وجاٍن مزعوم، ووجو اعت
 مخالفة أو انتهاكاً لحقوق اإلنسان. 

  تقدير مستو  األمن الشخصي للمدافع عن حقوق
 اإلنسان وأسرتو ومجموعتو. 

  ردود األفعال الصادرة من السلطات والمجتمع
المدني وغيرهما من أصحاب الشأن )دبلوماسياً 

 وجماهيرياً(.

  طلب محدد للدعم قد مو المدافع عن حقوق
د طلب من هذا القبيل(، والتدخل اإلنسان )إن وُ  جك

المقترح من البعثة )حيثما كان ذلك مناسباً(؛ مع 

بيان المخاطر المرتبطة بالنها الموصى بو 
 وكيفية التخفيف من تلك المخاطر. 

  محصلة / نتيجة التدخل )التدخالت( الكندية
)حيثما كان ذلك مناسباً(، شاملة ردود الفعل من 

مجتمع المدني، السلطات الحكومية، وال
والمجموعات المتأثرة، ووسائل اإلعالم؛ وأية 
تهديدات أو إجراءات انتقامية من المدافعين عن 

 حقوق اإلنسان جراء ذلك. 

  تحديثات دورية لمواكبة مستجدات الظرف حسب
 االقتضاء. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
بنداء العالقدداتا واالتصدال وتبددادل المعلومددات   3-2

 عين عن حقوق اإلنسان بانتظام ما المداف

ينبغي أن تسعى البعثات إلى بناء عالقات مع المدافعين عن 
حقوق اإلنسان واستدامة تلك العالقات معهم ومع منظمات 

ً من المنظمات ذات التمويالت  –المجتمع المدني  بدءا
القوية إلى الحركات الشعبية المهمشة، في المناط  

المدافعين عن  الحضرية والنائية. ويمكن للتواصل مع
حقوق اإلنسان أن ييسر للبعثات الوقوف على فهم أوفى 
ألوضاعهم وللسياق المحلي الذي يعملون فيو، وأن ييسر 

 االستجابة أيضاً حال وقوع طارئ. 

 
استدامة االتصال المنتظم مع  -حيثما أمكن-ومن المهم 

المدافعين عن حقوق اإلنسان أو مع ممثليهم أو أسرهم 
جدات ظروفهم وتفضيالت إزاء أية مساعدة لمواكبة مست

يسعون لها. ونهيب بالبعثات الحر  على التواصل 
المباشر، لكنو ليس شرطاً مسبقاً من كندا حتى تقدم الدعم. 

ً ما تنهد بعثة دبلوماسية واحدة  أو منظمة  -بل غالبا
مجتمع مدني في البلد محل عمل أحد المدافعين عن حقوق 

االتصال بين المدافع عن حقوق بدور نقطة  –اإلنسان 
اإلنسان والمنظمات واألفراد المتعاونين لدعم جهود البعثة 
في تعزيز احترام حقوق اإلنسان. ويمكن أن تصبب 
االتصاالت عبر اإلنترنت أو االتصاالت الرقمية أداةً مفيدةً 

في هذا الصدد، غير أنو من األولويات القصو  مراعاةُ 
سبة المرتبطة بنوع االتصال اعتبارات السالمة المنا

وطريقتو والمعلومات المتبادلة فيو )انظر الملح  المعني 
بالمدافعين عن حقوق اإلنسان في السياقات اإللكترونية 

 والرقمية(. 
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 تعزيز ظهور المدافعين عن حقوق اإلنسان   3-3

 
غالباً ما يسهم تسليط مزيد من الضوء على المدافعين عن 

ي ضمان سالمتهم؛ فذلك يتأتى من خالل حقوق اإلنسان ف
إظهار أن "العالم يراقب" ما يحده، وهو ما يثب ط عزم 

عن اتخاذ إجراءات ضدهم. كما أن التقدير  تالسلطا
الجماهيري يُضفي مصداقية على المدافعين عن حقوق 
اإلنسان وعلى عملهم، وهذا أمر بالغ األهمية لمن يتعرد 

 هم. منهم وتشوه تنالمنهم لحمالت 

 
ولبيان أهمية عمل المدافعين، يمكن للبعثات الدبلوماسية أن 
تُجري زيارات ميدانية مثاالً، سواء بصفة منفردة أم 
باالشتراك مع بعثات دبلوماسية أخر  من أجل لقاء 

المدافعين عن حقوق اإلنسان في بيئات مختلفة يباشر فيها 
ياناً في المدافعون أعمالهم. ويمكن إجراء تلك الزيارات أح

مناط  نائية، وغالباً ما تكون تحت سمع وبصر السلطات 
المحلية وقوات األمن. وأشد ما تكون تلك الزيارات اكتساًء 

بالطابع االستراتيجي وبالفائدة عندما تترسخ في السياقات 
المحلية وتُنسَّ  مع المجموعات والشبكات المحلية. كذلك 

على مناسبات  يمكن دعوة المدافعين عن حقوق اإلنسان
البعثات الدبلوماسية على هيئة ضيوف شرف إلى جانب 

السلطات الُمضيفة والقطاع الخا  وغيرهم من أصحاب 
التأثير في اإلجراءات الحكومية. ويمكن تعزيز "الظهور" 
 من خالل الرسائل العامة ووسائل التواصل االجتماعي. 

 

وعلى غرار أي إجراء في حاالت معينة، ال بد من 
تشاور مع المدافع أو ممثلو أو أسرتو قبل الشروع في أي ال

إجراء إلبراز  مجتمعياً؛ ذلك بأن االرتباط بدبلوماسيين 
أجانب قد يؤدي أحياناً إلى نشوء مخاطر محدقة بالمدافعين 

 وأسرهم ومجتمعاتهم. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 تكريم أصحاب الجهود بالجوائز   3-4

الكندية أن تمثل أو أن تدعم يُهاب بالبعثات الدبلوماسية 
الجوائز التي تُعطى تكريماً إلنجازات المدافعين عن حقوق 
اإلنسان على خلفية مناصرتهم لقضايا معينة في مجال 
م أفراداً  حقوق اإلنسان. ويمكن توجيو الجوائز بحيه تكر 

أو مجموعات تحمل لواء القيادة في الدفاع عن حقوق 
  المحلي أو اإلقليمي أو اإلنسان والحريات على المستو

 الدولي. 
 

"تحفزت لكي أصبب مدافعة عن حقوق اإلنسان بسبب حالة 
الضعف التي شهدتها بنفسي ووثقتها، وما ألهمني ألستمر 
هو الصمود الذي عرفتو في العائالت وفي األطفال 
أنفسهم. صحيب أننا نعاي  ظروفاً بالغة الصعوبة حالياً، 

حال نكون  –أفضل لفنزويال  لكن األمل يحدوني إلى حال
 ".المدافعين عن حقوق اإلنسانفيو جميعاً من 

 
الحاصلة على اإلصدار العاشر من كاثرين مارتينيز،  -

 جائزة سفارة كندا في مجال لحقوق اإلنسان
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بندداء قدددرات المدددافعين عددن حقددوق اإلنسددان   3-5

 وتقديم التمويل إليهم 

االستعانة  -ما أمكنحيث-يهاب بالبعثات الدبلوماسية 

بالتمويالت المتاحة لدعم منظمات حقوق اإلنسان 
والمدافعين عن حقوق اإلنسان ومجتمعاتهم؛ بما في ذلك ما 

( أو PIFيكون عبر "صندوق ما بعد المبادرات" )
(؛ إذ يمكن CFLI"الصندوق الكندي للمبادرات المحلية" )

للتمويل أن يسهم في دعم عمل المدافعين عن حقوق 
إلنسان، وتقوية القدرات، وبناء أوجو االرتباط بشبكات ا

يمكن استغالل التمويالت في هؤالء المدافعين. فمثال: 
إعداد تدريبات ومشاريع لمشاركة المعارف بهدف بناء 

 قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان وتقوية شبكاتهم. 
 

شبكة دعم  –البعثات الدبلوماسية الكندية في الخارج 
 عالمية

 

قدمت كندا عبر "الصندوق الكندي للمبادرات المحلية" 

(CFLI ما يزيد على )27دوالر إلى  570,000 
ً لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان في  بلداً  16مشروعا

. وشملت المشاريع ور  2018و 2017خالل عامي 
عمل لبناء قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان بغية 

سان؛ وندوات تدريبية على اإلبالغ عن مخالفات حقوق اإلن
اعتبارات السالمة واألمن للمدافعين عن حقوق اإلنسان؛ 
وأنشطة لدعم الربط الشبكي فيما بين المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

رعايدددددة شدددددبكات الددددددعم الفعالدددددة التابعدددددة   3-6

 للمدافعين عن حقوق اإلنسان 

بالخارج أن يحتفظوا يُنتظَر من ممثلي المصالب الكندية 

شبكات من المعارف فيما بين المجموعات واألفراد ب
المناصرين لحماية حقوق اإلنسان ولتعزيزها. ويمكن 
للبعثات الكندية أن تنهد بدور مهم في رعاية تطور 
شبكات الدعم الفعالة القادرة على الجمع بين بعثات 

ين وأكاديميين صحفيدبلوماسية وسلطات حكومية و
ع الخا  )شامالً شركات كندية بالسوق( وغير والقطا

ذلك من أصحاب الشأن. تقدم تلك الشبكات موارد رئيسة 
لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر، بما 

في ذلك المعلومات المهمة والمشورة، فضال عن إتاحة 
مصادر النفوذ. كما يمكن لتلك الشبكات أن تضفي 

السلطات المحلية والجمهور مصداقية على التعامل مع 
 والمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 
 

 التفاعل ما السلطات المحلية   3-7

ينبغي لممثلي المصالب الكندية بناء عالقات مع السلطات 
المحلية النافذة أو أصحاب سلطة اتخاذ القرارات المؤثرة 
في مجال حقوق اإلنسان، مع تطوير تلك العالقات 

وزراء في  -مثال-وارد أن يشمل هؤالء واستدامتها. ومن ال
الحكومة المضيفة وأطقم عمل هؤالء الوزراء، 
والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، وقضاة 
المظالم، والمسؤولين الحزبيين أو كبار موظفي الخدمة 

 العامة، والمشرعين، والقيادات اإلقليمية والبلدية. 
 

تفظ بقنوات رسمية كذلك ينبغي للبعثات الكندية أن تح
وغير رسمية لمناقشة قضايا حقوق اإلنسان مع السلطات 

ً بأن اآلليات الراسخة  المحلية بصفة مستمرة؛ علما
والعالقات القوية القائمة على الثقة من شأنها إيجاد فر  
للتعاون، كما أنها كفيلة بتيسير جهود تذليل المشكالت 

 الصعبة. 

 
مخاطر وخيمة محدقة أما في الحاالت المنطوية على 

بالمدافعين عن حقوق اإلنسان فمن المفيد في الغالب 
إشراك السلطات المحلية بتكت م عبر تلك الشبكات واآلليات 

الراسخة القوية. وفي الكثير من األحوال يمكن أن يسهم 
التواصل غير الرسمي في تبديد األزمات الناشئة في 

لين من كما يمكن مقاربة المسؤومراحلها األولى. 
مستويات رفيعة حسب االقتضاء؛ ومن ذلك ما يكون في 

إطار اجتماعات بين الوزراء ورئيس البعثة الدبلوماسية. 
يمكن االستعانة باآلليات الدبلوماسية الرسمية بعد وبالمثل، 
اآلليات غير الرسمية أو إذا لم تكن تلك اآلليات  ذاستنفا

لرسمية على مناسبة. ومن الوارد أن تشتمل المقاربات ا
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أمور منها المذكرات أو المساعي الدبلوماسية، كما يمكن 
 تنسيقها مع بعثات دبلوماسية أخر . 

 

اتخاذ تدابير دبلوماسية أكثر  حاالتال قد تقتضي في بعد
صرامة؛ ومن الوارد أن تشتمل على استدعاء الوزارة 
ً لمناقشة المسألة أو )في الحاالت النادرة  ً أجنبيا دبلوماسيا

ئية( استدعاء دبلوماسي كندي تعبيراً عن الرفد واالستثنا

 القوي إلجراءات الحكومة المضيفة. 
 

 التعاون ما الفاعلين اإلقليميين والدوليين   3-8

 
التعاون مع الهيئات واآلليات اإلقليمية والدولية وتقديم 
الدعم لها هما من المسارات األخر  المقررة لتقديم الدعم 

من تعزيز حقوق اإلنسان  وتمكين المؤسسات القوية
 وحمايتها. 

 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تتولى 

(OHCHR دعم احترام حقوق اإلنسان ضمن منظومة )
األمم المتحدة على المستو  الوطني من خالل شبكتها التي 
تضم مكاتب ومقار إقليمية، أو في إطار بعثات أممية تولي 

 ً ً إضافيا عه القل  ذات األبعاد اإلقليمية مبا لىعتركيزا

المتقاطعة في مجال حقوق اإلنسان. ويُجري المقررون 
الخاصون التابعون لألمم المتحدة والخبراء المستقلون 
زيارات دورية للبلدان المختلفة؛ لذا ينبغي للبعثات 
الدبلوماسية أن تتعاون مع المقررين الخاصين أو الخبراء 

ان المضيفة لتلك البعثات حسب المستقبلين الزائرين للبلد
مقتضيات التعاون؛ ومن ذلك مثالً دعوتهم إلى المشاركة 
في مباحثات الموائد المستديرة أو مناقشة حالة المدافعين 
عن حقوق اإلنسان مع أصحاب الشأن من المجتمع المدني 

المحلي وممثلي الشعوب األصلية. وكما سلف بيانو في 
  المعني بحالة المدافعين عن المقرر الخا، فدن 4-2البند 

بصفة خاصة في جمع معلومات مفود  حقوق اإلنسان
عن حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان بأنحاء العالم. ومن 

المقرر الخا  المعني المتفاعلين اآلخرين المعنيين 
بتعزيز وحماية الح  في حرية الرأي والتعبير، والمقرر 

بابو وتبعاتو، الخا  المعني بالعنف ضد المرأة وأس
والمقرر الخا  المعني بحقوق الشعوب األصلية، 

والمقررة الخاصة المعنية بحاالت اإلعداد خارج القضاء 
 ً ، والخبير المستقل المعني أو بدجراءات موجزة أو تعسفا

فري  األمم ، فضال عن بالميل الجنسي والهوية الجنسانية
 إلنسان.المتحدة العامل المعني بمسألة الشركات وحقوق ا

الخبراء  ويمكن للتقارير الصادر من هؤالء المقررين ومن
أن  -ال سيما المتعل  منها باألحول القُطرية-المستقلين 

  تحوي معلومات قي مة للغاية بالنسبة للبعثات الدبلوماسية.
 

وإلى جانب التعاون الوثي  بين البعثات في منطقتها 
بغي بخصو  الموضوعات والقضايا المتقاطعة، ين

للبعثات الكندية أن تواصل عملها أيضاً ضمن المؤسسات 
اإلقليمية بغية تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وتقديم الدعم 

 إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 
 

 آليات إقليمية:

  :المفوضية األفريقية المعنية بحقوق أفريقيا
المقرر الخا  المعني  –اإلنسان والشعوب 
 ق اإلنسانبالمدافعين عن حقو

  :هيئة  –منظمة الدول األمريكية األمريكتان

 المقرر المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

  :منظمة "مسيا" الحكومية الدولية  لجنةمسيا
 المعنية بحقوق اإلنسان

  :مفوضية حقوق  –المجلس األوروبي أوروبا

 اإلنسان 

  المفوضية  –الشرق األوسط: الجامعة العربية
 وق اإلنسان العربية لحق

  مكتب  –منظمة األمن والتعاون في أوروبا

 المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 
حضدددور محاكمددددات المدددددافعين عددددن حقددددوق   3-9

 اإلنسان وجلسات محاكمتهم وزيارة موقوفيهم 

 
إن حضور المسؤولين الكنديين في المحاكمات أو جلسات 

يشكل  نالمدافعين عن حقوق اإلنساالمحاكمة الخاصة ب
تعبيراً واضحاً وجلياً عن قل  كندا، وهو حضور من شأنو 
المساعدة من خالل استقصاء اإلجراءات القانونية 
استقصاًء مفص ال، ومراقبة مد  احترام مقتضيات 

ا، وتحصيل أحده المعلومات المحاكمة العادلة من عدمه
عن القضايا ذات االهتمام الخا ، فضال عن مراعاة 

المعني. أي  يز الجنساني في النظام العدليمالبسات التمي
أن مشاركة كندا غالباً ما تفتب باباً أمام فر  التشبيك فيما 

بين منظمات حقوق اإلنسان ومع الدبلوماسيين اآلخرين 
والسلطات المحلية. وعندما تحظى قضية ما بمتابعة العديد 
من البعثات الدبلوماسية، أو عندما تُعقد المحاكمة في 

؛ فقد يكون من المفيد بلوغونائية أو مكان يعسر  منطقة

إنشاء سجل لمشاطرة واجبات حضور المحاكمات 
 والمعلومات المتعل  بمستجداتها. 
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يضاف إلى ذلك أن السعي إلى زيارة المدافعين عن حقوق 
اإلنسان الموقوفين من جانب السلطات المحلية سواء في 

المنزلية بسبب  محابس أو بوضعهم قيد اإلقامة الجبرية

جهودهم المناصرة لحقوق اإلنسان إنما هو سعي كاشف 
عن الدعم المقدم في بعد الحاالت. غير أن أي موقف 
من هذا القبيل يوجب التحق  من رفا  الفرد ومن أي ضرر 
محتمل قد يطال البعثة؛ إذ يلزم تقدير ذلك بعناية مقترناً 

البعثة بهذا بالتوقيت المناسب إلخطار الوزارة قبل قيام 
 اإلجراء. 

 
ال تستتتتتتتمب الستتتتتتتلطات المحليتتتتتتتة عتتتتتتتادةً للدبلوماستتتتتتتيين 

فتتتترد قيتتتتود  نأاألجانتتتتب بحضتتتتور المحاكمتتتتات، كمتتتتا 
 علتتتى زيتتتارة المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان الموقتتتوفين

. وفتتتي تلتتتك الحتتتاالت يمكتتتن التقتتتدم دا  شتتتائع جتتت هتتتو أمتتتر
بطلتتتتتب إلتتتتتى الستتتتتلطات المحليتتتتتة الستتتتتتخراج تصتتتتتريب 

لتتتتتك الستتتتتلطات للزيتتتتارة، فهتتتتتذا متتتتتن شتتتتأنو أن يثبتتتتتت لت
 استمرار االهتمام الدولي بالقضية. 

 
إصدددددار بيانددددات عامددددة واسددددت الل شددددبكات   3-10

 التواصل االجتماعي 

 
يُهاب بالبعثات الدبلوماسية أن تستعين بالبيانات اإليجابية 
التي تدرك دور المدافعين عن حقوق اإلنسان وشرعية 

السلبية عملهم؛ فهذا من شأنو المساعدة في مجابهة الدعاية 
موجودة في بعد البلدان الساعية إلى نزع الشرعية عن ال

 عمل هؤالء المدافعين. 
 

صتتتتحيب أن التحتتتترك الدبلوماستتتتي هتتتتو التتتتنها األساستتتتي 
لكنتتدا فتتي معظتتم الحتتاالت، غيتتر أن التتتدخالت العامتتة قتتد 
تكتتتتتون أداة فعالتتتتتة فتتتتتي دعتتتتتم المتتتتتدافعين عتتتتتن حقتتتتتوق 
 اإلنستتتتتتان المعرضتتتتتتين للخطتتتتتتر أو الموقتتتتتتوفين؛ فتلتتتتتتك

التتتتتدخالت قتتتتادرة علتتتتى تتتتتدعيم الجهتتتتود المبذولتتتتة متتتتن 
فتتتاعلين محليتتتين ودوليتتتين للضتتتغط علتتتى الحكومتتتة متتتن 
أجتتتل اتختتتاذ خطتتتوات إيجابيتتتة. ومتتتن الممكتتتن أن تشتتتتمل 
، التتتتتدخالت العامتتتتتة علتتتتتى إصتتتتتدار خطابتتتتتات مفتوحتتتتتة

ومقتتتتتتتتتاالت رأي، وبيانتتتتتتتتتات إخباريتتتتتتتتتة، ومتتتتتتتتتؤتمرات 
صتتتتتتتتحفية، ومنشتتتتتتتتورات علتتتتتتتتى مواقتتتتتتتتع التواصتتتتتتتتل 

عبتتتتر حستتتتاب البعثتتتتة أو حستتتتاب التتتتوزارة.  االجتمتتتتاعي
وعلتتتتى التتتترغم متتتتن إمكانيتتتتتة مباشتتتترة تلتتتتك التتتتتتدخالت 

بصتتتورة منفتتتردة متتتن الجانتتتب الكنتتتدي، إال أن التتتتدخالت 
تصتتبب أقتتتو  تتتأثيراً متتتتى صتتدرت بالتنستتتي  متتع بلتتتدان 
أختتتتتر  مهتمتتتتتة. وينبغتتتتتي للتتتتتتدخالت أن تصتتتتتل إلتتتتتى 
الستتتتلطات المحليتتتتتة ووستتتتتائل اإلعتتتتتالم وأهتتتتتم الفتتتتتاعلين 

ثرين محليتتاً، وكتتذلك إلتتى متتتن يبتتدو أنهتتم فتتي موقتتتع المتتؤ
مستتتؤولية مباشتتترة أو غيتتتر مباشتتترة عتتتن الهجمتتتات التتتتي 

 يتعرد لها المدافعون عن حقوق اإلنسان.

 
التتتتدخالت العامتتتة هتتتي األنجتتتع عنتتتدما تكتتتون الحكومتتتتة 
المعنيتتتتة متتتتدعوة إلتتتتى الوفتتتتاء بالتزاماتهتتتتا الدوليتتتتة فتتتتتي 

تتتتتدخالت أن تهتتتتتدي المجتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتان. ويمكتتتتن 
التتتتتتي  بالصتتتتتكوك الدوليتتتتتة األساستتتتتية لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان

صتتتتتادقت عليهتتتتتا الدولتتتتتة، وبالملحوظتتتتتات والتوصتتتتتيات 
الصتتادرة عتتن اللجتتان )هيئتتات المعاهتتدات( التتتي تشتتكلت 

بموجتتتب تلتتتك الصتتتكوك متتتن أجتتتل مراقبتتتة متتتد  التتتتزام 
الدولتتتتة بتنفيتتتتذ التزاماتهتتتتا فتتتتي مجتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتان 

خالت الكنديتتتتتتة أن (. ويمكتتتتتتن للتتتتتتتد4-2)انظتتتتتتر البنتتتتتتد 
اإلعالن العتتتتتالمي لحقتتتتتوق اإلنستتتتتتان تهتتتتتتدي أيضتتتتتاً بتتتتتت

إعتتتالن األمتتتم المتحتتتدة المتعلتتت  بالمتتتدافعين عتتتن حقتتتوق و
(، أو بتتتتاإلجراءات الموصتتتتى 4-2)انظتتتتر البنتتتد اإلنستتتان 

بهتتا لتنفيتتذها متتن جانتتب التتدول فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان 
 (. 1-3)انظر البند  االستعراد الدوري الشاملعبر 

 
لنتتتتداءات العامتتتتة حتتتته  الستتتتلطات علتتتتى إجتتتتراء تشتتتتمل ا

تحقيقتتتتتات عاجلتتتتتة ومحايتتتتتدة فتتتتتي مخالفتتتتتات مزعومتتتتتة 
لحقتتوق اإلنستتتان، وعلتتتى اتختتاذ كتتتل التتتتدابير الضتتترورية 

لحمايتتة الجميتتتع متتتن العنتتتف والتهديتتتد واالنتقتتتام والتمييتتتز 
اء ممارستتتة حقتتتوقهم  والضتتتغوط وأي إجتتتراء تعستتتفي جتتتر 

 المشروعة. 
 

ة فأحيانتتاً متتتا يعس تتتر الجهتتتود إشتتتهار الحالتتتة أو القضتتتيأمتتا 
الدبلوماستتتتتية؛ إذ ينبغتتتتتي مشتتتتتاورة الُمتتتتتدافع المعنتتتتتتي أو 
ممثلتتتتتو أو أستتتتترتو حيثمتتتتتا أمكتتتتتن ألن البيانتتتتتات العامتتتتتة 
الصتتتتتادرة متتتتتن حكومتتتتتات أجنبيتتتتتتة قتتتتتد تفضتتتتتي إلتتتتتتى 

إجتتتتتتتراءات انتقاميتتتتتتتة متتتتتتتن المتتتتتتتدافعين أو أستتتتتتترهم أو 
مجتمعتتتتاتهم أو متتتتن متتتتدافعين مختتتترين. ومتتتتن ثتتتتم، يلتتتتزم 

خاصتتة متتتى تعتتذ ر علتتى البعثتتات التواصتتل، إيتتالء عنايتتة 
كمتتتا يجتتتب عليهتتتا أن تراعتتتي متتتا هتتتو أجتتتد  لمصتتتلحة 

الفتتتترد. وينبغتتتتتي مشتتتتتاورة التتتتوزارة قبتتتتتل اتختتتتتاذ قتتتتترار 
 باللجوء إلى التدخل العلني العام في حالة ما. 
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 دعم احتياجات المساعدة في الطوارئ   3-11

 يدات خطيرةهدتعن حقوق اإلنسان  المدافعون جويواد ق
واستجابةً لطلبات  إلصابة.أو االموت  طرلخ ضهممثل تعر
المقدمة من المدافعين عن حقوق اإلنسان في المساعدة 

حاالت الطوارئ، ينبغي للبعثات االستعانة بالقائمة 

وبالمعلومات المقدمة في  1-4المرجعية المبي نة في البند 
للموقف برمتو  المالح  بغية التوصل إلى تقدير أوفى

واستجالء التدابير المناسبة لدعم المدافعين. كما ينبغي 
ً إلى  للبعثات أن ترسل تقاريرها إلى الوزارة )وتحديدا

المكتب الجغرافي المعني، وإلى قطاع سياسات حقوق 
اإلنسان وشؤون الشعوب األصلية، وغيرها من الوحدات 

ً على سرية المعلومات. حسب مقتضى الحال( ، حرصا
ويُهاب بشدة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية ذات 

ً بأن البعثات قد تتمكن من تقديم  التوجهات المماثلة، علما
أشكال مختلفة من المساعدة بما يجعل تعاونها متكامالً على 
صعيد تقديم الدعم إلى المدافعين )يضم الملح  )ب( قائمة 
ت بالمبادئ التوجيهية الحالية الموجهة إلى البعثا

للبعثات أن تتعاون مع الشبكات الدبلوماسية(. كذلك ينبغي 
التابعة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، المحلية واإلقليمية 

فالكثير منها وضع بالفعل استراتيجيات لالستجابة السريعة 
والفعالة الحتياجات المدافعين المطلوبة في األزمات. 

عثات أن وعلى غرار المتبع في تدخالت أخر ، ينبغي للب
تضمن إطالع المدافع المعني على اإلجراء المتخذة نيابة 

 عنو، وما ترتب عليو من نتائا، وأية متابعات الحقة. 
 

غالباً ما يرغب المدافعون المعرضون للخطر في مواصلة 
أنشطتهم الحقوقية إلى جانب العثور على بيئة ممنة في 

أن تقدم بلدهم، أو في بلد مجاور لبلدهم. ويمكن للبعثات 
في  لكذومساعدة عملية من أجل تغيير المحل مؤقتاً، 

 . حةالموارد المتاالقانون و سمب بويحدود ما 
 

يتخص  عدد من منظمات المجتمع المدني في تقديم 
المساعدة الطارئة إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان، ومن 

الوارد أن تشمل تلك المساعدة الدعم القانوني والمأو  
تمويل لتغطية تكاليف المعيشة والحماية المؤقت وال

الشخصية. كما يمكن لبعد المنظمات أن تقدم المساعدة 
ً لمغادرة  في المواقف التي يستشعر فيها المدافع ضرورة

ً من أجل مواصلة عملو. لذا يهاب بالبعثات أن  بلد  مؤقتا
تحيل المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر إلى 

لةً بمقترنة بفهٍم مفاد  أن تلك المنظمات تلك المنظمات إحا
ربما تحوز الخبرات الفنية دون القدرات الكافية لعمل ما 

 يلزم. 
 
 
 

مثال على المنظمات التي تقدم المساعدة الطارئة إلى 
 المدافعين عن حقوق اإلنسان 

 ( اليفالينLifeline) تقدم منحاً صغيرة :

ات قصيرة األمد في حاالت الطوارئ إلى منظم
المجتمع المدني المهدَدة بسبب عملها في مجال 
حقوق اإلنسان. تسهم تلك المنب في تكاليف 
التأمين والنفقات الطبية والتمثيل القانوني 

وزيارات السجون ومراقبة المحاكمات وتغيير 
ً واستبدال المعدات وغيرها من  المحل مؤقتا
النفقات العاجلة. وتقدم كندا الدعم المالي إلى 

 (. Lifelineة "اليفالين" )منظم

 ( فرونت الين ديفندرزFront Line 
Defenders) نَب الحماية: تقدم إلى  مك

المدافعين عن حقوق اإلنسان من أجل تعزيز 
أمنهم البدني والرقمي، وللمساعدة في األتعاب 

القانونية والتكاليف الطبية، ومساعدة أسر 
المدافعين عن حقوق اإلنسان المسجونين. كما 

إلى المدافعين  مساعدات الطوارئقدم المنظمة ت
عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك المعاونة في 

تغيير المحل مؤقتاً. وتتيب المنظمة مساعدة 
هاتفية بالعربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية 

 +ساعة عبر الرقم:  24واإلسبانية على مدار 
353- 1- 210-0489. 

 ( صندوق األعمال الطارئةnt Action Urge
Fund) عاجلة لالستجابة إلى ً : يقدم منحا

التهديدات األمنية التي قد تطال المرأة ومغايري 
الهوية الجنسية أو النشطاء حاملي صفات 

 الجنسين، والمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 برنامج مساعدة فئات منظمة الكرامة للجميا :

LGBTI (The Dignity for All: 
ogramLGBTI Assistance Pr) تقدم :

ً سريعة  المساعدة في حاالت الطوارئ ومنحا
لتحقي  االستجابة األمنية ومواكبة الفر  
والمناصرة، باإلضافة إلى خدمات التقييم األمني 
والتدريب، إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان 

ومنظمات المجتمع المدني المعرضة للتهديد أو 
 الهجوم بسبب نصرتها لحقوق اإلنسان لفئات

LGBTI . 
 ( شبكة مدن اللجوء العالميةInternational 

Cities of Refuge Network) تقدم :

هذ  الشبكة المالذ للكتاب والفنانين المعرضين 
تعزيز حرية التعبير،  علىللخطر، وتعمل 

وتدافع عن القيم الديمقراطية، وتعزز التضامن 

 العالمي. 
 

ية قائمة تضم المالح  المرفقة بهذ  المبادئ التوجيه

 بمنظمات أخر . 

 
يغلب على المدافعين عن حقوق اإلنسان الباحثين عن مالذ 
بالخارج أن يلجؤوا إلى بلد مجاور لبلدهم، ليكونوا على 
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مقربة من أسرهم ومن الشبكات المحلية. ومن ثم، ينبغي 
للبعثات الدبلوماسية أن تحيل األفراد )المنتقلين إلى بلد مخر 

مفوضية مكتب طلبات لجوء( إلى  الراغبين في تقديم

، (UNHCR) األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

فهو المكلف بالمساعدة في حاالت اإلخالء الطارئ 

والحماية طويلة األمد. وإذا قرر المكتب تنفيذ اإلحالة 
الهجرة والالجئين والجنسية  لوزارةإلى كندا، فيمكن 

في إطار  أن تتولى تقييم الحالة( IRCC)الكندية 

برنامجها المخت  )برناما الحماية العاجلة( )انظر 
(. جدير بالذكر أن التغيير الدائم للمحل هو 3-5البند 

 المالذ األخير للمدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 تعزيز السلوك المسؤول في أوساط الشركات  3-12

سان مخاطر قد يواجو المدافعون عن حق  اإلن
وهجمات مباشرة أو غير مباشرة متعلقة بأنشطة 

القطاع الخا ، وأصدق ما يكون ذلك بالنسبة 

للمدافعين الناشطين في قضايا مساءلة الشركات؛ 
ويدخل في حكمهم المدافعات والمدافعون من الشعوب 

األصلية، فضال عن المدافعين عن حقوق األراضي 

  والحقوق البيئية )انظر المالح (.
 

ً على توفير بيئة ممنة للمدافعين، يُهاب  وحرصا

بالبعثات الكندية أن تنشط في نشر الوعي والفهم 

للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسلوك المسؤول 
المبادئ التوجيهية لمنظمة "للشركات، ومنها مثال 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المتعلقة 

المبادئ التوجيهية "، و"بالمؤسسات المتعددة الجنسيات
مبادرة "، و"بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

"؛ وهي المبادئ الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان

التوعية المطلوبة في أوساط الحكومات المضيفة 
والقطاع الخا  الكندي والقطاع الخا  المحلي، 

والفاعلين من المجتمع المدني؛ على أن يُستَعان في 

لك باألدوات المتاحة للدبلوماسية الشعبية سبيل ذ
ولتعزيز التعاون التجاري. ويمكن أن تسهم المبادئ 

الطوعية في توجيو الشركات خالل ممارسات 

التدريب على االستخدام المتناسب للقوة، وبذل العناية 
الواجبة لد  اختيار القو  األمنية، والتعاون البن اء مع 

ً لوقوع منظمات المجتمع المدني والح كومة درءا

 انتهاكات حقوق اإلنسان من األصل. 

 
ً من صالحية الدعوة إلى عقد اجتماعات،  وانطالقا

يمكن للبعثات الدبلوماسية أن تنظم أو ترعى أو 

تشارك في أحداه عامة يمكن فيها لكندا أن تعزز 
ممارسات السلوكيات المسؤولية في أوساط الشركات، 

لمفيد مع المدافعين عن ويدخل في حكم ذلك التعاون ا

حقوق اإلنسان وأصحاب الشأن متى كان ذلك مناسباً. 
كما يهاب بالبعثات خل  فر  ألوجو التعاون تلك من 

خالل مؤتمرات وور  عمل وأنشطة أخر  تضم 

شركات وممثلين للحكومات المضيفة وعن المجتمع 
المدني. وعلى البعثات أن تدرك أن تلك األنشطة قد ال 

بة في كل حال، فمنها ما قد يعرد سالمة تكون مناس

المدافعين عن حقوق اإلنسان إلى الخطر. وكما هي 
الحال مع التدابير األخر ، ينبغي للبعثات أن تطمئن 

 إلى عدم وقوع ضرر. 
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 المدافعون الكنديون عن حقوق اإلنسان   4-1

 ً ً كنديا بغد  –إذا كان المدافع المعرد للخطر مواطنا
 –النظر عما إذا كان يحمل جنسية البلد اآلخر المعني أم ال 

فيجب اعتبار حالتو قضية قنصلية؛ علماً بأن تلك القضايا 
تحكمها اتفاقيات دبلوماسية محددة من حيه إجراءات 

الشؤون القنصلية ومليات محددة يلزم اتباعها لد  وزارة 
ا النوع الشؤون الخارجية الكندية من أجل التفاعل مع هذ

من القضايا. ويجب على البعثات أن تبلغ المسؤولين 
القنصليين لد  الوزارة بتلك القضايا فوراً، مع إبالغ الفرع 

 الجغرافي المخت  أيضاً. 
 

ً ولكن تجمعو صالت بكندا،  أما إذا لم يكن المدافع كنديا
كأن يكون حامالً لوثيقة إقامة دائمة بها، فينبغي عندئٍذ 

لوماسية أن تبلغ الفرع الجغرافي المخت  في للبعثات الدب
 الوزارة بالقضية. 

 

 الكيانات الكندية المؤسسية   4-2

ً ما يركز المدافعون عن حقوق اإلنسان )ومعهم من  غالبا
يناصرون الحقوق المرتبطة باألراضي وبالبيئة( على 

أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات والشركات التابعة 
د معها ضمن سالسل اإلمداد. ينبغي والمنظمات المتعاقَ 

ب في  تقديم الدعم إلى هؤالء المدافعين حسب الموض 
المبادئ التوجيهية بغد النظر عن جنسية الشركة المعنية. 

ويُنتظَر من البعثات أن تقدم الدعم إلى المدافعين عن حقوق 
تعرضهم النتهاكات  –أو ظََهر  –اإلنسان حتى وإن ادعوا 

جانب شركة كندية تتلقى دعماً من هيئة  حقوق اإلنسان من
المفوضية التجارية الكندية؛ علماً بأن اتساق النُُها المتبعة 

في مختلف البراما يكتسي أهمية خاصة في مثل هذ  
 الحاالت. 

يُنتَظر من الشركات الكندية ذات النشاط العالمي أن تحترم 

حقوق اإلنسان وأن تعمل وف  ضوابط القانون والشفافية 
وبالتشاور مع الحكومات المضيفة والشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية، وأن تباشر أنشطتها بأسلوب يتحلى 
بالمسؤولية االجتماعية والبيئية. ويلزم اتباع إجراءات 

ً على توفير بيئة ممنة للمدافعين عن حقوق  وقائية حرصا
اإلنسان. ومتى ثارت ادعاءات أو وقائع بارتكاب شركات 

ً لحقوق اإلنسان بح  المدافعين عن حقوق كندية  انتهاكا
اإلنسان، وجب على البعثة الدبلوماسية عندئٍذ أن ترجع إلى 

استراتيجية كندا لتعزيز المسؤولية االجتماعية للشركة "
(CSR من أجل تقوية قطاع الشركات االستخراجية )

"، باإلضافة إلى تقديم الدعم والحماية الكندية في الخارج
مدافعين عن حقوق اإلنسان المعنيين حسب إلى ال

وعلى الرغم من تركيز االستراتيجية المذكورة االقتضاء. 
منفاً على قطاع الشركات االستخراجية الكندية في الخارج، 
ً بشأن سياسة سلوك الشركات  ً عاما إال أنها تقدم توجيها
المتسم بالمسؤولية وما يرتبط بذلك من ممارسات ينسحب 

كل القطاعات. كما ينبغي للبعثات أن تطلب  تطبيقها على
التوجيو واإلرشاد من "قسم ممارسات األعمال المسؤولة"، 
ومن "قطاع سياسات حقوق اإلنسان وشؤون الشعوب 
األصلية"، ومن المكتب الجغرافي المخت ، وغيرها من 

الوحدات المعنية بالوزارة؛ كما يجب على البعثات أن 
بين أقسام البعثة المسؤولة عن  تضمن التعاون الوثي  فيما

تطوير األعمال الدولية وعن العالقات الدبلوماسية الثنائية. 
إلى المساس بالدعم المقدم من وقد تفضي وقائع الحالة 

البعثة إلى الشركة الكندية المعنية، ويشمل ذلك حرمانها 

4 
 حاالت معينة على

 صلة بكنــــدا
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من دعم الفردي المتمثل في المناصرة التجارية أو سحبها 
 منها. 
 

حاالت المنطوية على صراع بين مجتمع متأثر سلباً أما ال
وشركة كندية و/ أو فرع لها و / أو مقاولين فرعيين و / 
أو موردين تابعين لها؛ فيمكن حينها اللجوء إلى إحد  
مليات فد المنازعات الكندية لمراجعة الوقائع وإصدار 

المركز الوطني توصيات غير ملزمة، ومن تلك اآلليات: "

لمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في االكندي 

الميدان االقتصادي المتعلقة بالمؤسسات المتعددة 
أمين المظالم الكندي من أجل شركات " أو "الجنسيات

 ". مسؤولة
 

طلباً  4-3وينبغي للبعثات الدبلوماسية الرجوع إلى البند 
لمزيد من المعلومات عن نها كندا حيال دعم ممارسات 

ل والشركات المتسمة بالمسؤولية، وكذلك إلى البند األعما
المشتمل على إرشادات محددة للبعثات، باإلضافة  4-12

وفي  4إلى كامل مجموعة التدابير المبي نة في القسم 
 المالح . 

 
 أمين المظالم الكندي من أجل شركات مسؤولة

هذ  األمانة مكلفة بمراجعة االدعاءات المتعلقة بانتهاك 
نسان بسبب عمليات تنفذها شركات كندية في حقوق اإل

الخارج في قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز وقطاع 
المنسوجات؛ فضال عن تقديم توصيات للمساعدة في فد 

 المنازعات. 
 

تتولى هذ  األمانة تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ المبادئ 
وة التوجيهية المقررة عالمياً في مجال حقوق اإلنسان، عال

على إرشاد الشركات الكندية العاملة في قطاع التعديل 
وقطاع النفط والغاز وقطاع المنسوجات إلى أفضل 

الممارسات في هذا الصدد. ويمكن للبعثات أن تنهد 
بدور مهم في الربط بين أمانة المظالم والشركات الكندية 
في ميادين العمل، وكذلك بين األمانة والمؤسسات الوطنية 

بحقوق اإلنسان في الدول المضيفة، والمجتمعات  المعنية

المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل المدافعين عن 
حقوق اإلنسان وغيرهم من المجموعات المعرضة للخطر 

 من أجل مناصرة حقوقهم. 

 كنداإلى طلب اللجوء   4-3

عادةً ما يسعى المدافع الراغب في مغادرة بلد  بصفة 
ؤقتة إلى طلب اللجوء في بلد قريب؛ عاجلة لفترة م

غير أن بعد الحاالت التي تنطوي طلب المدافع 

اللجوء المؤقت إلى كندا لكنو ال يحمل تأشيرة "إقامة 
دائمة" سارية )أي تأشيرة زيارة( وهو ليس مواطناً 

ً دائماً، فينبغي للمسؤولين عندئٍذ  ً وليس مقيما كنديا

ثات أو التواصل التشاور مع قسم التأشيرات لد  البع
الهجرة والالجئين والجنسية الكندية  وزارةمع 

(IRCC وينبغي توجيو المدافعين عن حقوق .)

اللجوء إلى كندا إلى اإلنسان الراغبين في نيل صفة 

مفوضية األمم المتحدة مكتب تسجيل بياناتهم لد  
، فمن صالحيتو (UNHCRالسامية لحقوق اإلنسان )

الحماية وإعادة لذلك، شاملة توضيب التدابير الالزمة 

التوطين المرتقبة. ومتى تدخل مكتب المفوضية 
ً أصبب بمقدور  الهجرة والالجئين  وزارةالمذكور منفا

والجنسية الكندية أن تقيم الحالة في إطار "برناما 

 .الوزارةالحماية العاجلة" المعتمد لد  
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ون الخارجية الكندية بتنفيذ المبادئ تلتزم وزارة الشؤ

التوجيهية داخل مقرها وفي مقار بعثاتها، إذ تعد تلك 
ً اللتزام كندا الواضب بدعم العمل الحيوي  المبادئ تجسيدا

 للمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 

تتاح المبادئ التوجيهية على الموقع اإللكتروني للوزارة، 
ً على منظمات ً إلكترونيا حقوق اإلنسان  وتوزع توزيعا

 وغيرها من أصحاب الشأن. 
 

يهاب بالمسؤولين في مقر الوزارة وفي مقار البعثات أن 
 عن طري ثال ميزيدوا من الوعي بهذ  المبادئ التوجيهية؛ 

إليها في االجتماعات على المستو  السياسي، وفي  ةاإلحال
المباحثات والمشاورات المتعلقة بحقوق اإلنسان، وفي 

لمنتديات العامة والمتعددة األطراف، وفي الزيارات ا
الرسمية، وفي البيانات العامة التي تشمل أيضاً المنشورات 
المعلنة على مواقع التواصل االجتماعي. وعلى وجو 
ج للمبادئ  الخصو ، يهاب بالبعثات الدبلوماسية أن ترو 

التوجيهية على المستو  المحلي حرصاً على نشر الوعي 
ط المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق في أوسا

اإلنسان وغيرهم من أصحاب الشأن، بمن فيهم 
وتحبذ المجموعات المنتسبة إلى مناط  ريفية ومهمشة. 

الوزارة تنظيم مناسبات بمقر البعثات وإجراء زيارات إلى 
 المناط  النائية بغية نشر تلك المبادئ التوجيهية. 

 
وعلى البعثات الدبلوماسية أن تبذل قصار  جهدها في 

سبيل تنفيذ المبادئ التوجيهية علماً منها بضرورة صياغة 
كل مقاربة تأتيها وف  خصوصية السياقات والظروف 
المحلية، وضرورة االستجابة لالحتياجات المعينة 
للمدافعين عن حقوق اإلنسان كونها تختلف من ظرف 

وماسية الكندية هي األقدر على آلخر. والبعثات الدبل

الموازنة بين أهداف حكومة كندا، ورصد المخاطر 

المحدقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والفر  المتاحة 
لدعمهم، واستغالل شبكات المعارف والعالقات، ونشر 
التأثير الحاصل على أرد الواقع. وعلى البعثات أيضاً أن 

نسان من كل دور حقوق اإل –بصفة دورية  -تراجع 

جوانب العالقات الثنائية وأن تتخذ الخطوات المناسبة 
إلرساء أساس متين لزيادة التفاعل والمشاركة. والمحبذ في 
ذلك السياق هو المقاربات طويلة األمد، على أن تشمل 
االغتنام التام للفر  المؤاتية لبناء القدرات المحلية، بما 

( أو PIFمبادرات" )"صندوق ما بعد الفي ذلك ما يكون عبر 
(، عالوة على CFLI"الصندوق الكندي للمبادرات المحلية" )

مد جسور التعاون بين الشركاء وأصحاب الشأن في مجال 
حقوق اإلنسان. كذلك يهاب بالبعثات الدبلوماسية االستعانة 
بالمبادئ التوجيهية لد  إعداد استراتيجيات التنفيذ المحلية، بما 

التخطيط السنوي لمهام البعثة. وسيكون في ذلك ما يكون عبر 
 ألقسام الوزارة المختصة دور مساعد في مبادرات البعثات. 

 
ً مع التزام رئيس البعثة المتعل  بددارة األداء، وهو  اتساقا
االلتزام القاضي بالتوسع في الجهود الكندية في مجال حقوق 

نتظمة اإلنسان، فدنو يُنتَظر إبراز قضايا حقوق اإلنسان بصفة م
قوية في المبادرات السياسية واالقتصادية والتنموية والتجارية، و

مع إعداد تقارير بشأن المشاركة التي تنفذها كل البعثات، ورفع 
تلك التقارير بحيه تواكب المستجدات. وفي هذا اإلطار، يجدر 
بالبعثات تضمين تفاصيل بشأن حالة المدافعين عن حقوق 

رية والخاصة المتعلقة بحقوق اإلنسان. اإلنسان في التقارير الدو
(، ينبغي للبعثات تحديد جهة 4واستناداً إلى ما سلف بيانو )القسم 

اتصال مركزية تكون مسؤولة عن تنفيذ المبادئ التوجيهية 
وتقديم متطلبات القيادة واالتساق في المقاربات والنُهُا المتبعة 

 حيال مختلف البراما. 
 

لبعثات الدبلوماسية وفي مقر الوزارة استعانة المسؤولين في ا
بالمبادئ التوجيهية الماثلة هي استعانة معززة ببراما التدريب 

5 
 التنفيــــــــــــــــذ
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التي تنفذها وزارة الشؤون الخارجية عبر "مكتب حقوق اإلنسان 
والحريات والشمول". ويتاح التدريب على المبادئ التوجيهية 
عبر دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان، وأخر  في 

جال المسؤولية االجتماعية للشركات، وأخر  في مجال العمل م
القنصلي؛ وذلك ذلك بالتعاون مع األقسام المختصة بمجاالت 
التجارة والتنمية والشؤون القنصلية. ويهاب بالمسؤولين على 
اختالف مهامهم في البعثات متابعة التدريبات المقدمة ضمن 

ل وظائفهم؛ االستعدادات السابقة على تسل م وظائفهم  أو أثناء شَغا
ن إلكتروني لتنظيم التدريبات أيضاً. ويهاب  ً بأنو يوجد مكو  علما
بالبعثات الرجوع إلى "مكتب حقوق اإلنسان والحريات 

 والشمول" طلباً للتوجيو المستمر حسب مقتضى الظروف. 
 

إن المبادئ التوجيهية هي وثيقة دائمة التطور؛ لذا يُطلَب من 
لبعثات تقديم المساعدة في المراجعة الدورية المسؤولين في ا

للمبادئ وتحسينها بما يُراعي الظروف المتغيرة من واقع 
المواقف التي يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان على أرد 

 الواقع، وبما يُراعي األعراف الدولية المتغيرة. 
 

لد  إعداد لقد تشاورت حكومة كندا مع ممثلي المجتمع المدني 
ً بأن المشاركة المستمرة مع الم بادئ التوجيهية الماثلة، علما

على الدوام إضافةً قي مة  –وستظل  –الخبراء المختصين كانت 
 لهذ  المبادئ التوجيهية. 

 
ً لحقوق اإلنسان وللحريات  ً قويا ستواصل كندا نهجها مناصرا
األساسية، والحترام التنوع والشمول واالحتواء. وفي القلب من 

جهود يتجلى تقدير كندا للمدافعين عن حقوق اإلنسان تلك ال
 أينما كانوا، وكيفما استطعنا. –ومساندتها لهم 
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تلتزم وزارة الخارجية الكندية بمراعاة التعدد والتقاطع 
فيما بين الهويات والتجارب التي يحملها المدافعون عن 

اإلنسان، ذلك بأن التحديات والتهديدات التي حقوق 

يواجهونها والدعم الذي يحتاجونو إنما يختلف باختالف 
تلك الهويات والتجارب، فمنهم من ينتمي إلى فئة أو 

أكثر من الفئات الداخلة في تعريف الدفاع عن حقوق 

اإلنسان التي تواجو التمييز، أو ربما كان االختالف 
يو معزواً إلى سياق العمل. وعلى واالحتياج المترتب عل

ذلك، تسعى المالح  اآلتي بيانها إلى إدراك 

خصوصيات التجارب التي يعايشها المدافعون عن 
حقوق اإلنسان المنتمين إلى فئة أو أكثر من الفئات 

المدافعات عن المدافعة في سياقات مختلفة، ومنها: 

، LBGTIحقوق اإلنسان، والمدافعون عن حقوق فئات 

لمدافعون عن حقوق الشعوب األصلية، والمدافعون وا
على حقوق األراضي وحقوق اإلنسان المتعلقة بالبيئة، 

ون، صحفيوالمدافعون عن حقوق ذوي اإلعاقة، وال

والمدافعون عن حقوق اإلنسان في السياقات 
اإللكترونية والرقمية. وتحدد المالح  أهم المخاطر 

ت الممكنة، والتحديات الماثلة، وأفضل الممارسا

 والموارد المتاحة لد  البعثات الدبلوماسية الكندية. 
 

الفئات والسياقات المبي نة في هذ  المالح  ليست شاملة 

وافية وال متنافية فيما بينها، وليست مرتبة ترتيباً 
لذا ينبغي قراءة المالح  قراءةً متسقة ليتمم مقصوداً. 

ثيقة األساسية بعضها بعضاً، ووف  التوجيو الصادر في الو
ً القسم  من المبادئ التوجيهية(. قد ينطب   4)وخصوصا

لذا يجب  العديد من المالح  على كل مدافع من المدافعين،
مراعاة الهويات المتعددة والمتقاطعة لكل مدفاع عند النظر 
في المقاربة المناسبة تجا  قضية معينة، مع األخذ في 

دافعين عن حقوق االعتبار أن بعد الهويات الكثيرة للم
 اإلنسان قد تكون خفية عن اآلخرين. 

 

 المدافعات عن حقوق اإلنسان  6-1

 التعريف

نساء ينخرطن المدافعات عن حقوق اإلنسان هن  
بصفة عامة في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. 

ً من كل  ً اشخاصا ويمكن أن تشمل هذ  الفئة أيضا

وق األنواع الجنسانية ممن ينشطون في مجال حق
 المرأة والقضايا الجنسانية. 

 

ً ما تستعين المدافعات عن حقوق اإلنسان  وغالبا

بالشبكات المحلية واإلقليمية والدولية، ويتعاون  تعاوناً 
 وثيقاً وشامالً لحل األزمات. 

 
 المخاطر والتحديات الماثلة 

 
 المدافعات عن حقوق اإلنسان ينخرطن في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها

النا سيزيت ، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية وق الصورة: حق

 (DFATDالكندية )

6 
 المالحــــق
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ربما تعرضت المدافعات عن حقوق اإلنسان لالستهداف أو 
لتهديدات على أسس جنسانية أو للعنف على تلك األسس، 
ويدخل في ُحكم ذلك ما يحده في السياقات اإللكترونية 

حده عبر وسائل التواصل ومنها مثالً ما ي –والرقمية 
االجتماعي واإلنترنت ومنصات تكنولوجيات االتصاالت 
والمعلومات. وتتعرد المدافعات لمستويات أعلى من الخطر 
مقارنة بالمدافعين؛ وهو خطر يتعل  بالعنف الجنسي 
والجنساني، والهجمات اإللكترونية، والمطاردة السيبرانية، 

 والتحر  الجنسي، والترهيب. 
 

 ً ما ينطوي عمل المدافعات عن حقوق اإلنسان على تحٍد  عادة
لألعراف السائدة حيال األسرة واألدوار الجنسانية في المجتمع. 
ونتيجةً لذلك، قد تتعرد المدافعات للتنميط الجنساني والجنسي، 

من جانب القيادات المجتمعية والطوائف أو الوصم أو النبذ 
ر إلى عمل هؤالء الدينية واألسر والمجتمعات التي تنظ

أو لمفهوم الشرف أو للثقافة لما  لدينلالمدافعات بوصفو تهديداً 
يحويو العمل من مصادمة للقوانين وألعراف المجتمع وتقاليد . 

تزيد المخاطر المحدقة بالمدافعات عن حقوق اإلنسان فمثال: 
متى نشطن في مناصرة الحقوق الجنسية وحقوق الصحة 

، وحقوق الميل الجنسي والهوية الجنسانية، والحقوق اإلنجابية
البيئية أو المتعلقة باألراضي أو العمل؛ وهي مخاطر تتمثل في 
الترهيب والمضايقة والعنف إما من جانب الدولة أو من جانب 
فاعلين غير رسميين أو من السلطات المحلية أو من عناصر 

لخا ؛ وذلك مناوئة للحكومة أو من كيانات منتمية للقطاع ا
العالمي الصادر من المقرر  2018حسب الثابت في تقرير 

الخا  لألمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان. 
عالوة على ذلك، توجد أدوات أخر  للردع من بينها العنف 
الجنسي والتشويو والترهيب الذي قد يطال أفراد األسرة. وقد 

ت الين ديفندرز" إثبات منظمة "فرون 2017شهد العام 
(Front Line Defenders )44  حالة قتل لمدافعات عن

 40) 2016حقوق اإلنسان؛ أي بزيادة عن الرقم المسجل في 
 حالة(.  30) 2015حالة( وعن الرقم المسجل في 

 
تواجتتو المتتدافعات عتتن حقتتوق اإلنستتان فتتي أجتتواء الصتتتراع 

قبيتتل ومتا بعتتد الصتتراع العديتدَ متتن التهديتتدات المتقاطعتة متتن 
العنتتف وانعتتدام الثقتتة واالضتتطهاد ألستتباب متتن بينهتتا طبيعتتة 
الصتتراع المتعتتتدد األوجتتتو، والنتتزوح وحالتتتة الهجتتترة، وهتتتي 
أجتواء منطويتتة فتتي الغالتتب علتتى العديتتد متتن األطتتراف التتذين 

عتتن االنتهاكتتات. كمتتا قتتد تواجتتو يصتتعب تحديتتد مستتؤولياتهم 
تشتتهد المتتدافعات )فتتي الستتياقات العستتكرية وفتتي البلتتدان التتتي 

صتتتتتراعات( تهديتتتتتدات إضتتتتتافية تتعلتتتتت  بتتتتتالعنف الجنستتتتتي 
والعنتتتف الجنستتتاني والحتتتبس، وتتزايتتتد متتتع ذلتتتك احتمتتتاالت 
تعتترد أطفتتالهن وأفتتراد أستترهن للتهديتتد أو الهجمتتات علتتى 
ستتبيل الترهيتتب. وبصتتفة عامتتتة، يجتتب علتتى المتتدافعات عتتتن 
حقتتتوق اإلنستتتان أن ينظتتترن فتتتي رفتتتا  أستتترهن ألن كثيتتترات 

مقتتدم الرعايتتة األول أو األوحتتد لتلتتك  متنهن هتتن يحملتتن صتتفة
 األسر. 

 
 أفضل الممارسات

ينبغي للبعثات الدبلوماسية أن تتعامل مع حالة المدافعات عن 
حقوق اإلنسان في تقاريرها، مع اإلشارة بصفة خاصة إلى 

حدوه أية تهديدات أو هجمات ضدهن وإلى قدرتهن على 
ربما تضر بهن، مزاولة عملهن في أمان، وإلى الممارسات التي 

وإلى المجاالت التي يمكن دعمهن فيها لتخفيف المخاطر 
 المحدقة بهن. 

 
ويمكن للبعثات النهود بدور مهم في حماية عمل المدافعات 

 ودعمهن، ومن ذلك ما يكون عبر األمثلة اآلتي بيانها: 
 

  ،التعاون النشط مع المدافعات عن حقوق اإلنسان
حقوق المرأة، ومنظمات حقوق المرأة، وحركات 

والفاعلين من القطاعين العام والخا  حيثما كان 
 ذلك مناسباً؛ 

  مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها وإعداد
اء تلك  تقارير بها، ومثلها التبعات الُمجنسَنة جر 
االنتهاكات، ومرتكبيها من الفاعلين الرسميين وغير 

 ؛تالرسميين الذي يشكلون مصادر لتلك التهديدا

  دعم عمليات التحقي  في تصرفات الترهيب والتهديد
والعنف الُمد عاة، وغيرها من أشكال االنتهاك 

 الموجهة إلى المدافعات عن حقوق اإلنسان؛ 

  ،رصتتتتتتتتد االحتياجتتتتتتتتات المحتتتتتتتتددة للمتتتتتتتتدافعات
وإجتتراءات االستتتجابة لهتتا؛ ومتتن ذلتتك متتثال تتتدابير 
الحمايتتتة، وخطتتتط تغييتتتر محتتتال اإلقامتتتة، والتتتدعم 

، ورعايتتتتة األطفتتتتال، أو غيتتتتر ذلتتتتك متتتتن النفستتتاني
 خدمات الدعم ومصادر ؛ 

  العمل على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية
من أجل تنسي  الجهود ومليات االستجابة حرصاً على 
حماية المدافعات وعلى سالمتهن، مع حشد جهود 

 شبكات منظمات حقوق المرأة. 
 

 ً بدور في تعزيز  يمكن للبعثات الدبلوماسية أن تنهد أيضا
التنموية، وفي عمليات المشاركة المرأة المفيدة في السياسات و

لم والحوكمة الالحقة على الصراعات بما يعزز  جهود بناء السك
 المساواة الجنسانية. ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

 

  االعتراف بالمدافعات عن حقوق اإلنسان بوصفهن
ن جهات مشروعة للعمل الحقوقي، وزيادة ظهوره

 وإضفاء المصداقية على نشاطهن؛ 

  ة المحتفية بعمل المدافعات تضخيم الحمالت العام 
بوصفو من تدابير السياسات العامة المهمة للتصدي 

 للعنف الممنها؛

  بنتتاء مظتتتاهر التتدعم واالعتتتتراف العامتتة بهتتتن فتتتي
أوستتتاط المجتمتتتع متتتتن جانتتتب الستتتلطات المحليتتتتة، 
ر وداختتتل التجمعتتتات الستتتتكانية، وفتتتي أوستتتاط أستتتت

 المدافعات؛ 

  التعتتتتاون متتتتع الشتتتتركاء، وبنتتتتاء فضتتتتاءات تتستتتتم
بالستتالمة والشتتمول لمشتتاركة المتتدافعات فتتي صتتنع 
القتتترار وفتتتي عمليتتتات التفتتتاود، وفتتتي االتفاقتتتات 
المجتمعيتتة وفتتتي عمليتتتات العنايتتتة الواجبتتتة المعنيتتتة 

 بحقوق اإلنسان؛ و 
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  بذل جهود مزيدة إلشراك النسوة المنتميات لفئات
باألزمات في براما المساعدة  سكانية متأثرة

 اإلنسانية وبراما الحماية والتعافي. 
 

 المصادر

منتد  منطقة مسيا والمحيط الهادئ بشأن المرأة والقانون 
 والتنمية 

 ( AWIDتحالف حقوق المرأة في التنمية )
لم واألمن  خطة كندا للعمل الوطني بشأن المرأة والسك

 حقوق اإلنسان مبادرة أمريكا الوسطي للمدافعات عن 
 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 

 صندوق "مات " الدولي للمرأة 
 مبادرة نوبل للمرأة 

 التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق اإلنسان 
 

المدددددافعون عددددن حقددددوق اإلنسددددان للمدددددرأة   6-2
وللمثليدددددات والمثليدددددين ومزدوجدددددي الميدددددل الجنسدددددي 

ين وم ايري الهويدة الجنسدانية وحداملي صدفات الجنسد

 "(LGBTI)"فئات 
 

 

 التعريف

هم الذين يسعون  LGBTIالمدافعون عن حقوق فئات 

للمثليات والمثليين إلى تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة و
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 

 حماية تلك الحقوق.  علىوحاملي صفات الجنسين، و
 

ً ما يكون المدافعون عن حقوق فئات  هم  LGBTIعادة
أنفسهم من تلك الفئات، ولكن ليس بالضرورة؛ فهم 
يناصرون حقوق تلك الفئات بغد النظر عن ميولهم 
الجنسية الشخصية أو هوياتهم الجنسانية أو سماتهم 

 الجنسية. 
 

 
 

 .2018أفراد المجتمع في مسيرة الفخر بتيمور الشرقية 

 حقوق الصورة: كليمنتينو ممارال//

 
 
 

 الماثلة  المخاطر والتحديات

تعرضتتتتتتاً  LBGTIيتعتتتتتترد المتتتتتتدافعون عتتتتتتن فئتتتتتتات 
منتظمتتتتتاً للمضتتتتتايقة والترهيتتتتتب والتوقيتتتتتف واالعتتتتتتتداء 
البتتتتتتدني والتصتتتتتتوير الستتتتتتلبي فتتتتتتي وستتتتتتائل اإلعتتتتتتالم 

اإلخباريتتتة وعلتتتى مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي، فضتتتال 
مثتتتتل  –عتتتتن التتتتتدخل فتتتتي ممارستتتتة حقتتتتوقهم القانونيتتتتة 
هم يتعتترد حريتتة التعبيتتر وحريتتة التجمتتع. بتتل إن بعضتت

للقتتتتل بستتتبب جهتتتود  الحقوقيتتتتة فتتتي هتتتذا الصتتتدد، وقتتتتد 

لعزلتتتة شتتتديدة  LBGTIيتعتتترد المتتتدافعون عتتتن فئتتتات 
والنعتتتدام التتتدعم السياستتتي أو االجتمتتتاعي متتتن اآلختتترين؛ 
حتتتتتى وإن كتتتتانوا متتتتن التتتتزمالء المتتتتدافعين عتتتتن حقتتتتوق 

 اإلنسان. 
 

ينبغي االنتبا  على الدوام إلى أن مصطلب "فئات 
LBGTIعديد من الفئات المختلفة عن بعضها " يشمل ال

قد يواجهون  LBGTIبعضاً، وأن المدافعين عن فئات 
تحديات فريدة حسب الفئة التي يسعون إلى الدفاع عنها. 

قد تختلف الظروف واالحتياجات لد  المدافعين عن فمثال: 
مغايري الهوية الجنسانية اختالفاً مهماً في بعد الجوانب 

المثليين والمثليات. ومن  عن المدافعين عن حقوق
ً مراعاة الديناميات الجنسانية: فعلى وجو  الضروري أيضا

الخصو  قد تواجو المدافعات عن حقوق اإلنسان )سواء 
أكن مثليات أم مغايرات للهوية الجنسية أم حامالت لصفات 
الجنسين( تحديات ومخاطر إضافية لد  مزاولتهن 

 أعمالهن، مقارنة بنظرائهم الرجال. 
 

هناك عدد من العوامل المفس رة للتحديات والمخاطر 
العديدة المتنوعة الماثلة أمام المدافعين عن حقوق 

LGBTI ؛ فمن العوامل الرئيسة في هذا الصدد هو رسوخ

التوجهات االجتماعية السلبية حيال منسوبي تلك الفئات. 
وفي الكثير من البلدان يسهم انعدام وجود تشريع يحمي من 

على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو التمييز 
ً في استمرار التهمي   ً قويما الصفات الجنسية إسهاما

. وقد تتعزز التوجهات LGBTIاالجتماعي لمنسوبي فئات 
بسبب النفوذ العام لبعد  LGBTIالسلبية حيال فئات 

المجموعات أو الزعامات الدينية التي تصف منسوبي تلك 
بشر غير طبيعيين أو مفتقرين لألخالق. الفئات على أنهم 

وفي بعد البلدان يعتبر قبول "أساليب حياة" تلك الفئات 
محَد مفهوم غربي مخالف لمعتقدات الشعب ورغباتو، 
ويؤدي هذا المفهوم إلى زيادة في العداء تجا  المدافعين 

 . LGBTIعن حقوق فئات 
 

أخر  أمام  بيرةكيشكل تجريم السلوك المثلي عقبة 
في أنحاء كثيرة من العالم؛  LGBTIمدافعين عن فئات ال

يقرب  في ماإذ ما زال السلوك المثلي يعد مخالفة جنائية 

ال يقل عن  ماي ف مبلدا، بل إنو يُعاقَب عليو باإلعدا 70من 
خمسة بلدان. لذلك، فدن المدافعين عن حقوق فئات 

LBGTI  في بلدان تجرم نشاط المثليات والمثليين 
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خطر خا  يتمثل في قمع نشاطهم من جانب معرضون ل
ً العتبارهم  يغضون الطرف عن سلطات الدولة نظرا

 سلوك إجرامي. 

 
ً ما يفتقر المسؤولون األمنيون والقضاة للتدريب على  غالبا
التعامل مع الظروف واالحتياجات المعنية لد  المدافعين 

، وهو ما يصع ب على هؤالء المدافعين LGBTIعن فئات 

عن المساعدة أو التمتع بالعدالة حال التعرد البحه 
 للهجوم أو التهديد. 

 
 أفضل الممارسات 

ينبغي لموظفي البعثات اإلحاطتة بفهتم واٍف ودقيت  للستياق 
، بمتا LGBTIالمحلي المتعل  بالمدافعين عن حقتوق فئتات 

فتتي ذلتتك الدرايتتة بتتالقوانين والسياستتات المحليتتة الخاصتتتة 
، فضتال عتن التوعي LGBTIبحماية حقوق منسوبي فئتات 

 بالتوجهات المجتمعية تجا  تلك الفئات. 
 

وباإلضافة إلى تعزيز العالقات مع منظمات المجتمع 
، ينبغي للبعثات LGBTIالمدني المحلية المعنية بفئات 

السعي إلى استجالء العالقات مع الحلفاء المحليين 
للمدافعين عن تلك الفئات، وتعزيز تلك العالقات. ومن 

فيد اتباع نها عاٍم في التفكير حيال أماكن وجود الحلفاء الم
قد يوجد مناصرون مهمون في مجتمع فمثال:  –المحتملين 

 األعمال التجارية وفي أوساط القيادات الدينية. 
 

بتالنظر إلتى احتمتاالت الخطتتر التتي تكتنتف المتدافعين عتتن 
في أنحاء كثيترة متن العتالم، ينبغتي للبعثتات  LGBTIفئات 

لوماسية أن تولي عنايتها إلى التهديدات الماس ة بالسالمة الدب
واألمن التي قد يواجهها هتؤالء المتدافعون لتد  ستعيهم إلتى 

واستتناداً إلتى التواصل مع البعثات طلباً للعتون والمستاعدة. 
السياق السائد، ينبغي االهتمتام بمتد  االحتيتاج إلتى تطبيت  

ن بتين المتدافعين تدابير محددة من أجل تيسير التفاعل اآلمت
 وأفراد البعثة.  LGBTIعن فئات 

 
ينبغي للبعثات التعاون مع البعثات ذات التوجهتات المماثلتة 

من أجل االستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من المتدافعين 
، علمتاً بتأن تلتك البعثتات قتد تتتمكن متن LGBTIعن فئات 

تقديم صور شتى من المساعدة والعتون، متا يجعتل جهودهتا 
 ملة لجهود بعثاتنا في سبيل دعم المدافعين. مك

 
تن وعلى وجو العموم،  ال بد من أن يتحلى أفراد البعثتة بحسا

تر حتتتى يتستنى لهتم االستتتقرار علتى الستتبل  التقتدير والتبص 
، LGBTIالمثلى لتقديم دعم البعثة إلى المدافعين عن فئات 

على أن يقتترن ذلتك باجتنتاب التستبب فتي زيتادة احتمتاالت 
  المحدقتتتة بالمتتتدافعين وبالتجمعتتتتات المحليتتتة لفئتتتتات األذ

LGBTI وحرصتتاً علتتى اتختتاذ القتترارات المناستتبة، متتتن .

المهم أن يولي أفتراد البعثتة اهتمامتاً دائمتاً لترؤ  المتدافعين 
لتو عن تلك الفئات بخصتو  أنتواع التدعم الممكتن تقديمتو 

مع االبتعاد عن سبل الدعم التي يرفضتها  من خالل البعثة،

 افعون في ظرف معين. المد
 

 
 المصادر

 المنظمات: 
 إيو مر سي إنترناشونال 

 ديغنيتي نتورك 

 إكويتاس 

 فريدم هاوس )ديغنيتي كنسورتيم(

 الصندوق العالمي للمساواة )وزارة الخارجية األمريكية(

منظمة مي إل جي إيو العالمية )االتحاد العالمي للمثليات 

ومغايري الهوية الجنسانية  والمثليين ومزدوجي الهوية الجنسية

 وحاملي صفات الجنسين(

 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 

 منظمة أوترايت مكشن إنترناشونال 

 رينبو ريلرود

 

 وثائق مفيدة: 
)تقرير المقرر الخا   حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان

المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، تموز / يوليو 
2015) 

لمعني برهاب المثلية الجنسية المرعية من الدول التقرير ا
)االتحاد العالمي للمثليات والمثليين ومزدوجي الهوية الجنسية 

 ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين(
)إيو مر سي  تعزيز الحماية المقدمة للمدافعين عن حقوق اإلنسان

 إنترناشونال(
 

 شددددعوبالمددددافعون عدددن حقدددوق اإلنسدددان لل  6-3

 ةاألصلي

 التعريف

المدافعون عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية هم أفراد 

ومجموعات ومنظمات من تلك الشعوب يعملون من أجل 
، بما في ذلك حقوق ترسيخ حقوق اإلنسان والذود عنها

 الشعوب األصلية. 
 

تزايد االعتراف بحقوق الشعوب األصلية عبر اعتماد 
إعالن األمم المتحدة بشأن  وثائ  ومليات دولية من بينها

 حقوق الشعوب األصلية. 
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 المخاطر والتحديات الماثلة 
تبلغ نسبة الشعوب األصلية حوالي خمسة في المائة من سكان 
العالم، وتواجو تلك الشعوب تحديات جسيمة قوية تحول دون 
تمتعهم بحقوقهم األساسية. واستناداً إلى المؤشرات ذات الصلة، 

وب من بين أكثر الفئات السكانية تهميشاً وحرماناً فدن تلك الشع
فة بصالقصاء عف واعانون من الضيوعلى مستو  العالم، بل 

 تمرة. مس
 

تُرتَكب انتهاكات ومخالفات حقوق اإلنسان ضد المدافعين عن 
حقوق اإلنسان للشعوب األصلية بشتى أنحاء العالم. وعلى 

دستورية وتشريعية  الرغم من أن بعد البلدان قد اتخذت تدابير
لالعتراف بحقوق الشعوب األصلية وبهوياتها، إال أن تلك 
ً ما تواجو التمييز وال تحظى بالحماية التي تكفلها  الشعوب غالبا

وسرعان ما يُتَهم المدافعون عن حقوق اإلنسان طائلة القانون. 
للشعوب األصلية بتهم جنائية تتعل  بالمطالبة بح  ملكية 

دية، كما يتعرد المدافعون لتهم من قبيل األراضي التقلي
 اإلشغال غير القانوني. 

 
يتواصتتتتل التمييتتتتز والعنتتتتف ضتتتتد الشتتتتعوب األصتتتتلية علتتتتى 

تتتو  المتتترأة  ضتتتدنطتتتاق واستتتع، بمتتتا فتتتي ذلتتتك العنتتتف الموج 
أصتتتدرت والفتيتتات المنتميتتتات إلتتتى الشتتعوب األصتتتلية. وقتتتد 

العمتتتتل التتتتدولي لشتتتتؤون الشتتتتعوب فريتتتت  منظمتتتتات مثتتتتل 
كتتتتتز المتتتتتوارد للحقتتتتوق التجاريتتتتتة وحقتتتتتوق األصتتتتلية، ومر

اإلنستتتان، واألمتتتم المتحتتتدة تقتتتاريَر تفيتتتد بتتتأن المتتتدافعين عتتتن 
حقتتوق اإلنستتتان للشتتتعوب األصتتتلية يكابتتتدون مستتتتو  مزيتتتداً 
متتتن المالحقتتتة الجنائيتتتة واالنتهاكتتتات والمخالفتتتات لحقتتتوقهم. 
أمتتا الشتتعوب األصتتلية التتتي تتتدافع عتتن حقوقهتتا ستتلمياً فغالبتتاً 

صتتم ولحمتتتالت توقيتتف تعستتتفية والمنتتع متتتن متتا تتعتتترد للو
الستتفر والتهديتتدات المخلفتتة ونتتتزع الملكيتتة والقتتتل؛ والمتتترأة 

 المنتمية للشعوب األصلية من أكثر هؤالء تعرضاً للخطر. 
 

متتا زال هتتذا االتجتتا  يتعتتاظم فتتي المنتتاط  المتتتأثرة، ال ستتيما 
فتي األمتتاكن ذات التنتتافس المحتتدم علتتى األراضتتي والمتتوارد 

ة. يتعتتتتترد مالف متتتتن الشتتتتتعوب األصتتتتلية للتتتتتتهم الطبيعيتتتت
الجنائيتتة وللتمييتتز، كمتتا يُتتتوفى عتتدد مقلتت  متتنهم أثنتتاء التتدفاع 
عتتن أراضتتيهم وحقتتوقهم. وعلتتى ذلتتك، فتتدن انعتتدام التواصتتل 
والتشتتتتارك البن تتتتاء متتتتع الشتتتتعوب األصتتتتلية فتتتتي القتتتترارات 
المتعلقتتتة بمشتتتاريع المتتتوارد الطبيعيتتتة الكبتتتر  متتتن شتتتأنو أن 

لصتتتتتراعات وباعثتتتتتاً عليهتتتتتا. وغالبتتتتتاً متتتتتا يكتتتتتون محركتتتتتاً ل
تُستتتتَهدف الشتتتتعوب األصتتتتلية بستتتبب معارضتتتتتها المشتتتتاريع 
الكبتتتر ، ومنهتتتا متتتا يكتتتون بغتتترد تثبتتتيط مشتتتاركتهم فتتتي 

 بخصو  المشاريع.  عمليات التشاور
 

ً للعنصرية العرقية الممنهجة والوصم،  ثمة سياق أوسع نطاقا
ن حقوق وهو سياق يسهم في شن الهجمات ضد المدافعين ع

َرفون بصفة المدافعين عنهم،  اإلنسان للشعوب األصلية ألنهم يُعا
أو ألنهم يسعون لمصالب محددة تخ  تلك الشعوب. وال شك 
أن ممارسة التهديد والعنف ضد األفراد لو تبعات وخيمة على 

 المجتمع بأسر .

 

 أفضل الممارسات
مدافعين ينبغي أن يكون الدعم المقدم من البعثات الدبلوماسية لل

ً بالمعرفة الوافية  را حقوق اإلنسان للشعوب األصلية ُمؤز 
للمبادئ المقررة في إعالن األمم المتحدة المتعل  بحقوق 
الشعوب األصلية، بما في ذلك قضايا المساواة والشراكة وحسن 

 النية واالحترام المتبادل. 
 

وعلى البعثات أن تصقل فهَمها لمباعه القل  والتحديات 
بكل مجتمع على حدة، فمن المهم اكتساب المعارف  الخاصة

المتعلقة بالواقع اإلقليمي والوطني والمحلي المرتبط باالعتراف 
بما في ذلك  –بحقوق الشعوب األصلية وبدحقاق تلك الحقوق 

الحقوق الجمعية للشعوب األصلية في األرد والمناط  
لمناسبة والموارد؛ وذلك حتى يتسنى للبعثات تنفيذ االستجابة ا

للتحديات الماثلة أمام المدافعين عن حقوق اإلنسان للشعوب 
 األصلية.

 
عندما تنشب الصراعات بسبب استخدام األراضي والموارد 
الطبيعية، ال سيما عند وجود شركات كندية متدخلة في ذلك، 
يصبب بمقدور البعثات الدبلوماسية مناصرة التدخل والشركات 

وب األصلية بخصو  القضايا محل المفيدة البن اءة مع الشع
االهتمام. كما يمكن للبعثات تشجيع الشركات على إقامة عالقات 
بن اءة تقوم على الراضي والمنفعة المشتركة مع المجتمعات 
األصلية الُمضيفة بما يتس  مع المعايير العالمية للسلوك 

 المسؤول للشركات ومع أفضل الممارسات ذات الصلة. 
 

لدعم الفعال للمدافعين عن حقوق الشعوب يجب أن يتخذ ا
ً للتحديات الخاصة التي تواجهها  األصلية منحًى ُمراعيا

المخاطر المتزايدة لتعرضهن شاملة المدافعات عن تلك الحقوق، 
ما يكون عبر منها للعنف والمضايقة على أساس جنساني؛ و

 الفضاءات الرقمية. 
 

للشعوب األصلية يجب أن يشارك المدافعون عن حقوق اإلنسان 
في المباحثات المتعلقة بدقرار اإلجراءات الممكن اتخاذها 
باسمهم ولهم؛ فمن خالل التباحه مع األفراد والمجتمعات 
األصلية المتأثرة ينبغي للبعثات )متى كان ذلك مناسباً( أن تشجع 

الترهيب والتهديد على إجراء تحقيقات عاجلة في تصرفات 
فضال أن أية انتهاكات أخر  في ح  ضدهم، الُمد عاة والعنف 

 المدافعين عن حقوق الشعوب األصلية. 

 
  المصادر

 
 المنظمات 

 )منظمة فرونت الين ديفندرز( حقوق الشعوب األصلية
 (IWGIA) فري  العمل الدولي لشؤون الشعوب األصلية

 )مسيا(شبكة المدافعين عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية 
 كندا()شعوب األصلية تحالف حقوق اإلنسان لل
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 وثائق مفيدة 
 

 )األمم المتحدة( المدافعون عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية
(: الهجمات 2018التقرير المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان )

ضد الشعوب األصلية المدافعة عن حقوقها والتهم الجنائية 
)المقرر الخا  لألمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب  ضدهم
 صلية(األ
 

الشعوب األصلية في قاعدة بيانات المدافعين: حاالت القتل أشيع 
)مركز حقوق األعمال التجارية وحقوق فهيم من بقية المدافعين 

 اإلنسان(
 

المدافعات عن حقوق اإلنسان للمرأة المعنيون بالقضايا المتعلقة 
 (2018إلى  2015باألعمال التجارية )بيانات عن الفترة من 

 ق األعمال التجارية وحقوق اإلنسان()مركز حقو
 

المدددافعون عدددن حقدددوق اإلنسددان فدددي مجدددال   6-4

 حقوق األراضي والبيئة

 
 التعريف

 

 
 

وف  تقنية الزراعية السفيرة شولديس في زيارة إلى قطعة أرد جديدة تُزرع 

 ر.االمائية، مع ميشيل مروبوكرو من منظمة "ال بيير أنغولير" في كوت ديفو

  : وزارة الخارجية الكنديةحقوق الصورة

 
يتختتتذ المتتتتدافع عتتتتن حقتتتتوق األرد إجتتتتراءً ستتتتليماً لحمايتتتتة 
األرد الخاصتتتتتة بمجموعتتتتتة متتتتتن النتتتتتاس، فيمتتتتتا يستتتتتعى 
المتتتدافعون عتتتتن حقتتتوق اإلنستتتتان فتتتي المجتتتتال البيئتتتي إلتتتتى 
إحقتتتتاق الحقتتتتوق واحتتتتترام الحريتتتتات األساستتتتية متتتتن حيتتتته 

اً متتتا ارتباطهتتتا بتتتالتمتع ببيئتتتة ممنتتتة صتتتحية ومستتتتدامة. وغالبتتت
يركتتز هتتؤالء علتتى األنشتتطة الصتتناعية واستتعة النطتتاق التتتي 
تقيمهتتا الشتتتركات الخاصتتتة أو العامتتة فتتتي المنتتتاط  الريفيتتتة. 
وقتتتتد يواجتتتتو المتتتتدافعون معتتتتدالت مرتفعتتتتة متتتتن مختتتتاطر 
التعتترد للعنتتف أو القمتتع بستتبب عملهتتم، ال ستتيما إذا كتتانوا 
ينتمتتتتتون إلتتتتتى فئتتتتتات مهمشتتتتتة أو محرومتتتتتة مثتتتتتل المتتتتترأة 

وذوي اإلعاقتتتتتتتة  LGBTIصتتتتتتتلية وفئتتتتتتتات والشتتتتتتتعوب األ
 والمهمشين اقتصادياً. 

 
 

 المخاطر والتحديات الماثلة
ً ما ينشط المدافعون عن حقوق اإلنسان بمجال األراضي  غالبا
والبيئة في المناط  الريفية والمعزولة حيه يكون حضور 
الدولة محدوداً وحيه تتزايد تحديات االتصال والمشاركة، وهو 

مخاطر التعرد للعنف واإلفالت من العقاب. ما يفاقم من 
ً ما ترتبط حقوق األراضي بحقوق الشعوب األصلية، وقد  وغالبا
يواجو األفراد في تلك السياقات تحديات إضافية من بينها 
التهمي . وفي كثير من األحوال يؤدي التقاعس عن التحقي  في 

مقاضاة التهديدات أو الهجمات التي تطال المدافعين عن البيئة و
مرتكبيها إلى إيجاد أجواءَ من اإلفالت من العقاب، وهو قد 
يفضي إلى مزيد من الهجمات. وفي بعد األحوال قد تتعمد 
الحكومة أو القطاع الخا  أو المؤسسات اإلعالمية تشويو 
الرفد السلمي، فتصور  على أنو تهديد لألمن القوي أو 

ح الوطنية، وهو ما قد للمصالب االقتصادية أو نشاطاً منافياً للرو
تواجو المدافعات عن حقوق يزيد من مخاطر التعرد للعنف. 

األرد مخاطر معينة من بينها العنف الجنسي والنبذ والتشويو، 
وخصوصاً في المجتمعات ذات النزعة الذكورية المرتفعة. وقد 
يواجو المدافعون تهديدات من مصادر عديدة، منها الشرطة 

غيرها من السلطات الحكومية، فضال عن والمؤسسة العسكرية و
 شركات األمن الخاصة وجماعات الجريمة المنظمة. 

 
 أفضل الممارسات

ً بالقوانين والسياسات  ينبغي للبعثات الدبلوماسية أن تحيط علما
الدولية والمحلية وبالممارسات اإلدارية المتعلقة باستخدام 

قاليد عرفية األراضي واألعرف البيئية؛ وما يرتبط بذلك من ت
وممارسات شعبية ومنازعات مستمرة بين المجموعات العرقية؛ 

الممتلكات وما يتصل بذلك من أعمال التنفيذ المحلية )مثل: 
المجتمعية، واإلجراءات التاريخية إلعادة توزيع األراضي، 

 وقواعد اإلره التي تُقصي المرأة، وما شاكل ذلك(. 
 

المسؤولين الحكوميين  ينبغي للبعثات تحصيل المعلومات من
المختصين )وزارة البيئة، ديوان المظالم، سجل األراضي، 
وزارة العدل( ومن السلطات المحلية )التي تشمل القيادات 
المجتمعية أو الوجهاء القبليين( ومن منظمات المجتمع المدني 

 ين. صحفيوال
 

ينبغي للبعثات الدبلوماسية اغتنامَ فر  االتصال الجماهيري 
از أهمية الُمضي في إجراءات قانونية، واتباع سياسة قائمة إلبر

على المشاركة والتشاور، وحماية البيئة وسبل العي  التقليدية، 
وغير ذلك من القضايا محل االهتمام والصلة بحقوق األراضي 

 وبالمدافعين عنها وعن البيئة. 
 

من شانها  لتيروايات الاينبغي للبعثات الدبلوماسية اجتناب 
مثل استخدام مصطلب "تجريم  –يادة مخاطر التعرد للعنف ز
االستجابات المشروعة  وصفند ع" أو االنشقاق العترادا

 والمتناسبة من جانب السلطات تجا  االحتجاجات العنيفة. 
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ينبغي للبعثات تعزيز الحوار بين المدافعين عن حقوق 
اإلنسان في مجال األراضي والبيئة، وبين الحكومات 

 مجتمعات والفاعلين من القطاع الخا . وال

 
ينبغي للبعثة أن تُراجع "استراتيجية كندا لتعزيز المسؤولية 
االجتماعية للشركات" حال تدخلها في موقف ينطوي على 
مدافعين عن حقوق األراضي والبيئة في مواجهة شركة 

كندية المقر. ويُنتَظَر من الشركات الكندية التي تزاول 
رج أن تحترم حقوق اإلنسان وأن تباشر أعمالها بالخا

أعمالها بصفة قانونية وبالتشاور مع الحكومة المضيفة 
)المركزية والمحلية( ومع المجتمعات المحلية. ويمكن 

ً أن تطلب المشروع من "قطاع ممارسات  للبعثات أيضا
األعمال التجارية المسؤولة" ومن الوزارة. وفي حال 

ة فللبعثة عندئٍذ أن تنظر وجود قوات أمنية خاصة أو عام
مبادرة المبادئ في التباحه مع الشركة عن تطبي  "

" على العقار محل الطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان
 المدافعة. 

 
ال يقيم القانون الدولي اعترافاً عاماً "بالح  في بيئة نظيفة 

أو صحية"، وعلى الرغم من أن هذا الح  ليس محمياً 
دستور في كندا، إال أن كندا قد أقرت بمقتضى القانون وال

بالعديد من الحقوق المتعلقة بالبيئة )مثل: الح  في شرب 
ماء ممن والحد األساسي من اإلصحاح(. ويمكن لكل أقسام 

البعثات الكندية في الخارج أن تناصر المدافعين عن حقوق 
اإلنسان المعنيين بقضايا األراضي والبيئة. وعلى غرار 

 ي للبعثات مشاور الوزارة حسب المطلوب. المعتاد، ينبغ
 

 المصادر
 اتحاد حقوق المرأة في مجاالت التنمية 

 مركز الموارد لحقوق األعمال التجارية وحقوق اإلنسان 

 منظمة إيره رايتس إنترناشونال 

 منظمة فرونت الين ديفندرز 

 منظمة غلوبال ويتنس 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 المدافعون عن حقوق ذوي اإلعاقة  6-5

 
 التعريف

المدافع عن حقوق ذوي اإلعاقة أو نصير حقوق اإلعاقة 
هو شخ  يسعى إلى تحقي  المساواة من أجل األشخا  

ً في حركة من  ذوي اإلعاقة، ويعتبر بصفة عامة عضوا
حركات حقوق ذوي اإلعاقة و/ أو في حركة العي  

 المستقل. 
 

يمثل المدافعون عن حقوق ذوي اإلعاقة ومنظمات 
ذوي اإلعاقة مجموعاٍت وفئاٍت متنوعة من  األشخا 

األشخا  ذوي اإلعاقة و/ أو مجموعات وفئات يطالها 
التهمي  أو أسباب المخاطر في المجتمع بسبب قدراتهم 

 الوظيفية البدنية التي تؤثر في جانب أو أكثر من حياتهم. 
 

 المخاطر والتحديات الماثلة

ثر من مليار يبلغ عدد ذوي اإلعاقة في أنحاء العالم أك

من األشخا  ذوي اإلعاقة  % 80نسمة، وأكثر من 
يعيشون في بلدان نامية تعاني من زيادة انتشار اإلعاقة في 
أوساط النساء على انتشارها في أوساط الرجال. وغالباً ما 
يُحَرم األشخا  ذوو اإلعاقة من الح  في العي  

 ً  أقو مستقبلين وف  أسس مؤسسية، أو يواجهون أسبابا
للضعف بسبب منظومة العدالة الجنائية. كما يمر كثيرون 
من ذوي اإلعاقة في أجواء الصراعات أو في بلدان نامية 
بمستويات مرتفعة من العنف والعنف الجنسي والعنف 

الجنساني والتمييز، فضال عن مآسي اإلهمال والوصم 
ً ما  والفصل واالستغالل والعزلة االجتماعية؛ بل وغالبا

مجموعة كبيرة ومتنوعة من العوائ  في سبيل يواجهون 
التوظيف والتعليم والرعاية الصحية والخدمات القانونية 

 وغيرها من الخدمات األساسية. 
 

 أفضل الممارسات

ينبغي للبعثات أن تولي اهتماماً إلى قضايا حقوق اإلنسان 

المتعلقة باألشخا  ذوي اإلعاقة وبالمدافعين عن حقوق 
ن تنظر في االنتهاكات الفردية لحقوق ذوي اإلعاقة، وأ

اإلنسان المرتبطة باإلعاقة. ويقتضي ذلك من البعثات ما 
 يلي: 

  ،فهم العوائ  الحالية، وأوجو الحماية القانونية
والهياكل االجتماعية واأليديولوجيات المتداخلة 

 مع سياق بعينو؛ 
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  أخذ قدرات الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في
لد  التعامل مع أوجو الضعف الخاصة  االعتبار

وقضايا حقوق اإلنسان المؤثرة في األشخا  ذوي 
الصحة، التعليم، التوظيف، العدالة، مثل: اإلعاقة )

الخدمات القانونية، المشاركة االقتصادية والسياسية، 
 تغير المناخ، المواقف اإلنسانية(؛ 

  تبعات االنتهاكات الواقعة على األشخا  ذوي
 ة؛ اإلعاق

  ،تعزيز الجهود المبذولة لمناصرة حقوق اإلنسان
وزيادة الوعي الشعبي، واالرتقاء بالجهود التنمية 
 الُمراعية لألشخا  ذوي اإلعاقة والمحتوية لهم؛ 

 
ينبغي االنتبا  إلى التفاوت المحتمل في االحتياجات فيما بين 
المدافعين عن حقوق األشخا  ذوي اإلعاقة، فذلك متوقف على 

امل أخر  منها الهوية )مثل: الهوية الجنسانية، والعرقية، عو
والديانة، والحالة، إلخ(، والوضع االجتماعي والمواقفة 
الشخصية ضمن سياق المجتمع أو البلد بأسر . وعلى البعثات 
أن تنهد بالدور المنوط بها في تيسير مشاركة أصحاب الشأن 

وحمالت وإبرام الشراكات معهم، والمناصرة الشعبية، 
التواصل، وشبكات منظمات المجتمع المدني بخصو  حقوق 

 األشخا  ذوي اإلعاقة، ويشمل ذلك: 
 

  تشجيع أوجو التعاون والشراكة فيما بين منظمات
األشخا  ذوي اإلعاقة وغيرها من الجهات الفاعلة 
في المجال اإلنساني والتنموي ومجال حقوق اإلنسان 

 ها؛ من أجل تقوية الشبكات الجامعة ل

  رعاية إدماج الفئات المهمشة في الحركات األوسع
نطاقاً لذوي اإلعاقة )مثل: الحركات المعنية بالشعوب 

، وبالمرأة والفتيات ذوات LGBTIاألصلية، وبفئات 
-اإلعاقة، وباألشخا  ذوي اإلعاقات النفسية

 االجتماعية(. 
 

 المصادر
 التحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة 

 ق ذوي اإلعاقة صندوق حقو
 صندوق مناصرة حقوق ذوي اإلعاقة 

 المرجعية القانونية لحقوق األشخا  ذوي اإلعاقة 
 حقوق ذوي اإلعاقة والنوع االجتماعي والتنمية: أداة للموارد 

 ( GLADالشبكة العالمية للتحرك المعني باإلعاقة )
 اإلنسانية والشمول 

اء ذوي اإلعاقة إطار العمل التابع للبنك الدولي بشأن احتو
 والمساءلة 
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األعضاء التناسلية  تشويوفتاة متحمسة تناصر حقوق الفتيات وتجهر بمناهضة 
 ا.لإلناه )المعروف بالختان( في كلية تدريب المعلمين في تنزاني

 حقوق الصورة: وزارة الخارجية الكندية

 
 التعريف
ئة المدافعين عن حقوق اإلنسان للشباب كالً من الشباب تشمل ف

المدافعين وغيرهم من المدافعين الساعين إلى إحقاق حقوق 
 الشباب ومشاركتهم. 

 
تعرف األمم المتحدة "الشاب" على أنو شخ  يتراوح عمر  

عاماً؛ غير أن هذا النطاق العمري قد يمتد حتى  24و 15بين 
اقات الوطنية والمحلية. جدير من العمر حسب السي 35أو  30

من  30من سكان العالم هم دون  % 50بالذكر أن أكثر من 
 العمر. 

 
 المخاطر والتحديات الماثلة 

يغلب على النشطاء الشباب مجابهة هياكل القوة التقليدية، 
ويترتب على ذلك أنهم يواجهون مخاطر وتحديات من بينها 

قاطع مع اشكال أخر  التمييز على أساس العمر، وهو تمييز يت
من التمييز مثل التمييز القائم عن العرق أو الميل الجنسي أو 
 –النوع االجتماعي )التمييز الجنساني( أو الحالة االجتماعية 

االقتصادية. كما أن المفاهيم السلبية واألعراف االجتماعية 
السائدة والمفاهيم المغلوطة عن مشاركة الشباب تزيد بدورها 

تطورهم في الفضاء المدني. أما انعدام التمثيل من تعوي  
ً ما  واالحتواء في العمليات السياسية فيعني أن الشباب غالبا
 يُحَرمون القدر المستح  من التقدير واالحترام والتمكين واألمن. 

 
يواجو الشباب عقبات اجتماعية واقتصادية وسياسية تزيد من 

اد ذلك محدودية أسباب التأثر والضعف لديهم؛ ويدخل في عد
اإلتاحة لخدمات التعليم والخدمات وفر  التوظيف والبنية 

 األساسية، وهو ما قد يعطل قدرتهم على مناصرة 
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وقتتتتد تواجتتتتو الناشتتتتطات المتتتتدافعات عتتتتن حقتتتتوق حقتتتتوقهم. 
الشتباب تحتتديات أكبتتر إزاء إفستتاح المجتال لهتتن فتتي العمليتتات 

يتتتتل السياستتتتية، كمتتتتا يتتتتواجهن عوائتتتت  أعتتتتتى تحتتتتول دون ن
حقتتتوقهن فتتتي التعلتتتيم والصتتتحة والتوظيتتتف واالستتتتفادة متتتن 
التكنولوجيتتتا. ثمتتتة احتيتتتاج عتتتالمي إلتتتى التوعيتتتة المدنيتتتة، ال 
ستتتتيما فتتتتي أوستتتتاط الشتتتتباب، بغيتتتتة بنتتتتاء التتتتوعي األساستتتتي 
المتتتدني ومستتتاعدة الشتتتباب علتتتى االنختتتراط بصتتتورة مفيتتتدة. 
س نشتتتتطاء حقتتتتوق الشتتتتباب علتتتتى التقنيتتتتتات  غيتتتتر أن تمتتتتر 

تهتتا لهتتم متتن شتتأنو أن يتتزودهم بوستتائل للتعبيتتر الرقميتتة وإتاح
عتتن تطلعتتتاتهم. ومتتع ذلتتتك، فتتتدن التالعتتب بمواقتتتع التواصتتتل 
االجتمتتاعي وبالتقنيتتات الرقميتتتة والستتيطرة عليهتتتا متتن جانتتتب 
بعتتد الحكومتتات والفتتاعلين يتتؤثراً تتتأثيراً خاصتتاً فتتي نشتتطاء 
الشتتباب التتذي يجنحتتون إلتتى استتتخدام تلتتك المواقتتع بتتأكثر ممتتا 

الكبتتار. وقتتد أثتر ذلتتك فتتي حت  نشتتطاء الشتتباب فتتي  يستتخدمها
حريتتتتة التتتترأي والتعبيتتتتر. كمتتتتا أن رقابتتتتة الحكومتتتتات علتتتتى 
الفضتتاءات والمنصتتتات الرقميتتة قتتتد يعتترد المتتتدافعين عتتتن 

 حقوق اإلنسان من الشباب للخطر. 
 

 أفضل الممارسات
في جهود المناصرة  نخراطهماينبغي استهداف الشباب بغرد 

مجتمع، لذا ينبغي أن تعي البعثات المدنية المرتبطة بال
الدبلوماسية قدَر الشباب ونشاطهم وريادتهم في قضايا حقوق 
ً أن المدافعين عن  اإلنسان. كما ينبغي للبعثات أن تعي أيضا
حقوق اإلنسان من الشباب قد تعن  لهم احتياجات مختلفة حسب 
هوياتهم ووضعهم االجتماعي وظروفهم الشخصية. ومن ثم، 

ً إلى البُعد الجنساني يجدر بال ً خاصا بعثات أن تولي اهتماما
للقضايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان من الشباب، ذلك 
بأن الشابات يواجهن مخاطر أكبر من الشباب لد  مناصرة 

 الحقوق. 
 

كتتتتذلك ينبغتتتتي للبعثتتتتات أن تتعتتتتاون متتتتع الشتتتتباب بوصتتتتفهم 
تمكيتتتتنهم  شتتتركاء استتتتراتيجيين فتتتي المشتتتاريع الراميتتتة إلتتتى

وبنتتتاء مقومتتتتات صتتتمودهم )كمتتتتا يكتتتتون متتتثالً متتتتن ختتتتالل 
إشتتراكهم فتتي عمليتتات صتتنع القتترار، وفتتي مجتتالس اإلدارة، 

الشتتتباب متتتتن المهتتتتم إدراك متتتتا إلتتتخ(. وعنتتتتد التفاعتتتتل متتتتع 
للشتتتتباب متتتتن قتتتتدرة واستتتتتقاللية، وبنتتتتاء قتتتتدراتهم لتحقيتتتتت  
المشتتتاركة المفيتتتدة، والتحقتتت  متتتتن ارتبتتتاط أنشتتتطة التعتتتتاون 

باألهتتتتداف المنشتتتتودة، متتتتع إطتتتتالع المشتتتتتاركين بالشتتتتباب و
الشتتباب علتتتى المحصتتالت والنتتتتائا. وعلتتى البعثتتتات أن تقتتتيم 
عالقتتات احتوائيتتة متتع المنظمتتات والشتتبكات والحركتتات ذات 
القيتتادات الشتتبابية، ومتتع خبتتراء الشتتباب كتتالً علتتى حتتدة، ومتتع 
الشتتتباب متتتتن مختلتتتف االنتمتتتتاءات، بمتتتتا فتتتي ذلتتتتك الشتتتتباب 

والمعتتترد للتهمتتتي . كمتتتا يلتتتزم  األكثتتتر عرضتتتة للخطتتتر

إشتتراك فئتتات أختتر  متتن المجتمتتع المتتدني والقطتتاع الختتا  
والحكومتتتتتة المحليتتتتتة فتتتتتي المحادثتتتتتات المرتبطتتتتتة بحقتتتتتوق 
الشتتتباب، فلهتتتذا أهميتتتتو البالغتتتة فتتتي زيتتتادة التتتوعي واحتتتترام 

فتتتي إحتتتداه التغييتتتر، الشتتتباب بوصتتتفو قتتتو  فاعلتتتة إيجابيتتتة 
لتتتتى صتتتتعيد باإلضتتتتافة إلتتتتى تحقيتتتت  مخرجتتتتات مستتتتتدامة ع

 حقوق الشباب. 
 
 

 المصادر
 (CIVICUS)التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين 
 (FRIDAصندوق الشابات المدافعات عن حقوق المرأة )

 منظمة بالن إنترناشونال كندا 
 مبعوه األمين العام لألمم المتحدة المعني بالشباب 

 المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
 باب المشتركة بين وكاالت األمم المتحدةشبكة النهود بالش

 الحركة العالمية للشباب من أجل الديمقراطية 
المدافعون عن حقوق اإلنسان من الشباب )مشروع بقيادة منظمة 
العفو الدولية، ومنظمة "أكشن إيد"، وبرناما األمم المتحدة 

 اإلنمائي( 
 تحالف الشباب للحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية 

 يوه بوليسي البز  منظمة
 
 

 وثائق مهمة:
 

  المركز اإلنمائي في منظمة التعاون والتنمية في
سياسات أفضل لسبل (، 2018) الميدان االقتصادي

عي  أرقى للشباب: مذكرة إرشادية للممارسين 
منظمة التعاون  -التنمويين، مشروع االتحاد األوروبي
 الحتواء الشباب، والتنمية في الميدان االقتصادي

 باريس

 (2017باكالسو، سي، هاو إيو بي ) كيف يؤثر
 ، أوكسفام نوفيبالشباب في السياسة: رؤية ممارس

  استراتيجية برناما األمم المتحدة اإلنمائي للشباب
2014 – 2017  

  2030استراتيجية األمم المتحدة للشباب  

  مليار نسمة: المراهقون والشباب وتغيير  1.8قوة
صندوق األمم سكان العالم،  تقرير حالة –المستقبل 

 (2014المتحدة للسكان )

  المؤشر العالمي لتنمية الشباب وتقرير المؤشر
 (، ذا كومنوله 2016)
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   Shutterstockحقوق الصورة:      طفل مسلم يتلو القرمن بأحد مساجد ماليزيا.

 

عدددن حقدددوق اإلنسددان فدددي مجدددال  ونالمدددافع  6-7

 الُمعتقدحرية الدين أو 
 

 لتعريفا
من  18استناداً لن  المادة رقم  - الُمعتقدحرية الدين أو 

هي حرية ترمي إلى تيسير  -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
المقدرة على استجالء الهويات المرتبطة بالدين أو تغييرها أو 
ا  االستغناء عنها من جانب الفرد والمجتمع أمام اآلخرين. ولم 

يات األساسية التي تقوم عليها حقوق كانت هذ  الحركة من الحر
أخر  كثيرة من حقوق اإلنسان، فدنو ال تحمي التقاليد الدينية أو 
األديان بصورتها القائمة من النقد، وال تحمي أفراد الطوائف 
ن مهم في المجتمعات  الدينية من األسئلة النقدية. بل هي مكو 

لحرية فقد أما قمع هذ  ا –المسالمة الديمقراطية االحتوائية 
يرسخ التطرف والراديكالية، وهو ما قد يفضي إلى العنف في 

 نهاية المطاف. 
 

ً ما ينخرط المدافعون عن حقوق اإلنسان الساعون إلى  غالبا
في إبراز حماية حرية الدين واالعتقاد والحقوق المرتبطة بهما 

قضايا حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، إلى جانب 
ات والشعوب األصلية. ويغلب على المدافعين عن حقوق األقلي

حرية الدين واالعتقاد أن يكونوا من الفاعلين الدينيين على 
المستو  الشعبي، ممن يعملون خارج إطار منظمات حقوق 

ومع ذلك فدن أعداد الفاعلين غير الدينيين اإلنسان التقليدية )
 مخذة في التزايد أيضاً(. 

 

 لة المخاطر والتحديات الماث
ً إلى دراسة نشرها مركز "بيو ريسيرت  سنتر" للبحوه  استنادا

من سكان العالم يعيشون في  % 79، فدن 2017في أبريل 
بلدان ذات قيود شديدة أو شديدة للغاية على الدين )بزيادة عن 

(. وقد تكون 2007المسجلة في العام  % 68النسبة البالغة 
ء عداوات اجتماعية القيود مفروضة من جانب الحكومة أو جرا

بين فاعلين غير رسميين، وقد تكون القيود نتاج مزيا من هذا 
وذاك. ويتعرد المدافعون عن حرية الدين واالعتقاد ممن 
ضة لمواقف  يشكلون "أقليات داخل أقليات" وفئات معر 

( للتأثر الالتناسبي LGBTIاستضعاف )مثل المرأة فئات 
االعتقاد في غالب بالقيود المفروضة على حرية الدين و

 األحيان. 

 

"لكل شخ  ح  في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا 
الح  حريتو في تغيير دينو أو معتقد ، وحريتو في إظهار دينو 
أو معتقد  بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرد  أو 

 مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة. 
 

 عالن العالمي لحقوق اإلنسان.من اإل 18المادة رقم  -
 

يغلب على القيادات الدينية اإلحاطة بفهم عمي  للعالقات بين 
األديان والتمتع بمصداقية قوية لد  التجمعات السكانية المحلية. 
ً على ذلك، قد يُنظَر إلى تلك القيادات باعتبارها تهديداً  وترتيبا

أو  –لطة للوكاالت الحكومية أو الرقابة الحكومية أو الس
باعتبارها مقوكضة للنظام االجتماعي والتناغم االجتماعي. 
وتتعرد القيادات الدينية والطوائف الدينية في بلدان كثيرة 
للتمييز واالفتئات، والتوقيف التعسفي واالعتقال، والعنف، 

وذلك على أيدي  –والجرائم ضد اإلنسانية بل واإلبادة الجماعية 
الرسميين، بما في ذلك ما يكون على الحكومات والفاعلين غير 

 أيدي طوائف دينية أخر  ومتطرفين عنيفين. 
 

يتعرد المدافعون عن حرية الدين واالعتقاد في بلدان كثيرة 
ً لالستهداف بزعم مخالفة أو مناهضة قوانين ازدراء  أيضا
األديان التي يُستعان بها في مواجهة أتباع أديان أخر  أو في 

. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ورود مواجهة العلمانيين
هين إلى غير المؤمنين  تقارير عن ازدياد التمييز والعنف الموج 

بلدان عقوبة اإلعدام على الردة  22بدين. وبصفة خاصة، يقر 
بلدا على األقل عقوبة اإلعدام على اإللحاد.  13الدينية، فيما يقر 

 49ي ما ال يقل عن وما زال "التجديف" يشكل مخالفة للقانون ف
بلدان، وتتراوح عقوبتها بين السجن أو غيرها من العقوبات التي 

 تصل إلى اإلعدام. 
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 أفضل الممارسات
ينبغي للبعثات أن تقيم اتصاالً مع القيادات الدينية والمجتمع 
ً ما ينشط المدافعون عن حرية الدين واالعتقاد  المدني؛ فغالبا

ية المعنية بحقوق اإلنسان. وغالباً خارج إطار المنظمات التقليد
ما يكون لد  هؤالء المدافعين شبكات اجتماعية عميقة بما يعني 
وجود شركاء مهمين في هذا المجال. ويسهم بناء الشبكات في 
إرساء وسائل لإلنذار المبكر حال وقوع تجاذبات بين 
المجموعات، كما يمكن لهذا البناء أن يكفل إبراز مباعه القل  

التي تشمل مجلس حقوق اإلنسان مليات األمم المتحدة عبر 
فها  واالستعراضات الدورية الشاملة التي يعقدها المجلس ويُردك
بمتابعات يتخللها مناقشات ثنائية على المستو  السياسي أو على 
هيئة منتديات دولية على غرار فري  االتصال الدولي المعني 

كندا باالشتراك مع بحرية الدين أو االعتقاد )التي ترأسو 
 الواليات المتحدة األمريكية(. 

 
ينبغي للبعثات الدبلوماسية الموجودة في بلدان تفرد قيوداً على 
حرية الدين واالعتقاد أن تبه الوعي في صفوف أفرادها بشأن 
حقوق اإلنسان والديناميات الدينية اإلقليمية من خالل ور  

إلى ذلك. فهذ  عمل يؤمها خبراء، وجلسات تدريبية، وما 
الحصيلة المعرفية تضارع في أهميتها أهمية الدراية بالظروف 

 االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
 

يمكن للبعثات أن تنظر في دعم التدابير الرامية إلى إنشاء 
مجاالت للمناقشة بشأن حرية الدين أو االعتقاد، ومن ذلك ما 

االعتقاد" مع بلدان يكون بدنشاء مجموعة "أصدقاء حرية الدين و
أخر  )ينبغي التواصل مع الوزارة طلباً لمزيد من المعلومات 
في هذا الشأن(، فضال عن إدماج حرية الدين واالعتقاد في 
ً ما تكون اللجان  المناقشات المتعلقة بحقوق اإلنسان. وغالبا
الوطنية لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية المعنية مصادَر 

وذلك على الرغم من أنو ينبغي للبعثات أن مهمة للمعلومات، 
 تضمن استقالليتها عن الحكومة. 

 
كما يمكن للبعثات الدبلوماسية أن تبحه إمكانية تقديم الدعم 
للمنظمات الرائدة في مشاريع التدريب ومشاطرة المعارف عبر 
"الصندوق الكندي للمبادرات المحلية" من أجل بناء قدرات 

الدين واالعتقاد، ويشمل ذلك قانون  الناشطين في مجال حرية
 حقوق اإلنسان، ومناصرتها، واألمن، إلخ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً فينبغي للبعثات النظر في  ً كبيرا إذا واجو أحد المدافعين خطرا
إمكانية اتخاذ إجراء. وفي الحاالت التي ال يُجدي فيها الحوار 

حه في نفعاً، يمكن للبعثات أن تعقد اجتماعات رسمية، وأن تب
الخيارات الممكنة لبذل المساعي الدبلوماسية، وأن تصدر بيانات 
رسمية ومنشورات عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأن تحيل 

براما مساعدات الطوارئ المقدمة من منظمة األفراد إلى "
 ".فريدوم هاوس

 
 المصادر

 براما مساعدات الطوارئ –منظمة فريدوم هاوس 

 لحرية في المؤشر العالمي ا –منظمة فريدوم هاوس 

 الدين والحياة العامة  –مركز بيو ريسيرت  للبحوه 

 منصة حرية الدين أو منصة التعلم بشأن االعتقاد 

مبادئ االتحاد األوروبي التوجيهية بشأن تعزيز حرية الدين أو 

 االعتقاد وحمايتها 

 معهد الحرية الدينية 

التقرير  –لدينية العالمية لجنة الواليات المتحدة المعنية بالحرية ا

 السنوي 

التقرير السنوي عن الحرية  –وزارة الخارجية األمريكية 

 الدينية في العالم 
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 ون صحفيال  6-8

 

 
 

 ة من جنوب السودان تُجري مقابلةصحفي
 وزارة الخارجية الكنديةحقوق الصورة: 

 

استتتتتناداً إلتتتتى المقتتتترر الختتتتا  لألمتتتتم المتحتتتتدة المعنتتتتي 
  حريتتتة التتترأي والتعبيتتتر وبحمايتتتتو، يشتتتير بتعزيتتتز حتتت
ون" إلتتتتتى األفتتتتتراد التتتتتذين يتولتتتتتون صتتتتتحفيمصتتتتتطلب "ال

مراقبتتتتة األحتتتتداه ووصتتتتتفها وتوثيقهتتتتا وتحليلهتتتتا، هتتتتتي 

والبيانتتات والسياستتات وأيتتة مقترحتتات متتن شتتأنها التتتتأثير 
تتداد  تتة. ويتتدخل فتتي عك فتتي المجتمتتع متتن أجتتل تبصتتير العام 

فتتتتتتتتون هتتتتتتتتؤالء العتتتتتتتتاملون بمجتتتتتتتتال اإلعتتتتتتتتالم والموظ
المستتتتاعدون لهتتتتم، باإلضتتتتافة إلتتتتى اإلعتتتتالم المجتمعتتتتي 

". جتتتتدير بالتتتذكر أنتتتتو يمكتتتن بتتتته صتتتحفيو"المتتتواطن ال
تتتة عبتتتتر أيتتتة وستتتتيلة متتتن وستتتتائل  المعلومتتتات إلتتتتى العام 

 االتصال. 
 

فتتتتتتي  نوون والمتخصصتتتتتون اآلختتتتتترصتتتتتتحفييتتتتتنهد ال
وستتائل اإلعتتالم بتتدور مهتتم فتتي التتدفاع عتتن حريتتة التترأي 

مون فتتي تقويتتتة المجتمعتتتات والتعبيتتر وتعزيزهتتتا، إذ يستتته
الديمقراطيتتتة متتتن ختتتتالل إعتتتالء صتتتوت المستضتتتتعفين، 

تتتة  ووضتتتع الحكومتتتات أمتتتام مستتتؤولياتهم، وتبصتتتير العام 
بوقتتتتائع النضتتتتال العالميتتتتة متتتتن أجتتتتل حقتتتتوق اإلنستتتتان. 
ويمكتتتتتن لوستتتتتائل اإلعتتتتتالم الدقيقتتتتتة المحايتتتتتدة المعنيتتتتتة 
بدصتتتدار التقتتتارير وتحليتتتل األحتتتداه أن تتتتؤثر فتتتي قتتتدرة 

لتتى مجابهتتة مختلتتف المواقتتف والتعامتتل معهتتا كتتل فتترد ع
ك، ال  متتتتن منطلتتتتت  المتتتتواطن البصتتتتتير النشتتتتط الُمشتتتتتارك

 سيما ونحن في عصر المعلومات. 
 

إبتتداء اآلراء دونمتتا تتتدخل، وكتتتذلك إن حتت  كتتل فتترد فتتي 
 19حقتتتو فتتتي التعبيتتتر، مقتتترران بجتتتالٍء فتتتي المتتتادة رقتتتم 

متتن اإلعتتتالن العتتالمي لحقتتتوق اإلنستتان، وأكتتتدتهما المتتتادة 
متتتتن العقتتتد التتتتدولي الختتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة  19رقتتتم 

 والسياسية. 
 

"لكل شخ  الح  في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا 
الح  حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء 
واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد 

 بالحدود الجغرافية".
لعالمي لحقوق من اإلعالن ا 19المادة رقم  -

 اإلنسان.
 

 المخاطر والتحديات الماثلة

ً ما يواجو ال  يينون وغيرهم من اإلعالمصحفيغالبا
المخاطر نفسها التي يواجهها المدافعون عن المتخصصين 

ون صحفيبسبب عملهم؛ إذ لما كان الحقوق اإلنسان 
ينتقدون شخصيات في السلطة ويكشفون  يونواإلعالم

ً ما األنشطة اإلجرامية وي نطقون بالحقيقة فدنهم غالبا
يكونون محل استهداف من جانب الحكومات والتشكيالت 

شبو العسكرية والمجموعات المسلحة والمنظمات 
وتتراوح الهجمات التي اإلجرامية وأفراد األمن. 

يتعرضون لها بين المضايقة والتخويف باالعتداء، 
واالختطاف واالختفاء القسري، واالعتقال القسري، 

والتعذيب والقتل. واستنادًا إلى اللجنة المعنية بحماية 
ً بأنحاء العالم أثناء أداء صحفي 54ين، فقد قُتكل صحفيال ا

فوا بالقتل صحفي 34، من بينهم 2018عملهم خالل  اً استُهدك
ً من عملهم. يضاف إلى تلك األرقام سَجن   251انتقاما

قاب عن اً. أما اإلفالت من العصحفي 61اً، واختفاء صحفي
ين فما تزال مشكلة، ذلك صحفيالجرائم المرتبكة في ح  ال

بأن "تقرير االتجاهات العالمية لحرية التعبير وتطور 
وسائل اإلعالم" الصادر عن منظمة األمم المتحدة للتربية 

( قد أفاد بأن 2018 – 2017والعلم والثقافة )اليونسكو( )
ت بال ين مرصحفيمرتبكة في ح  الجرائم  10كل من  9

ون المراسلون من مناط  صحفيعقوبة. ويتعرد ال
ً بالغة، ويتكرر استهدافهم من  األعمال الحربية أخطارا

 جانب المجموعات المسلحة. 
 

السالمة الرقمية من مباعه القل  المتزايدة بالنسبة 
ين في كل المناط ، إذ تحمل تهديدات بالترهيب صحفيلل

هجمات التقنية، فضال والمضايقة والتضليل المعلوماتي وال
عن المراقبة التعسفية. كما ترد تقارير بشأن تعرد 

ات لمعدالت متزايدة من االنتهاكات والمطاردة صحفيال
 والمضايقة عبر شبكة اإلنترنت. 
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 أفضل الممارسات
ينبغي للبعثات أن تعي سياق حرية الرأي والتعبير وحالة 

في البلدان محل ين ووسائل اإلعالم على وجو العموم صحفيال
ً أن تكون على دراية  اعتماد تلك البعثات. وعلى البعثات أيضا

ون؛ بما في ذلك أية صحفيبالظروف العامة التي يعمل فيها ال
قيود تفرضها السلطات، والهجمات االنتقامية في ح  

ين، والتشريعات المقيكدة لحرية الرأي والتعبير )بما في صحفيال
معلومات وتلقيها وإذاعتها( ذلك الح  في البحه عن ال

ومحددات حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. كذلك ينبغي 
للبعثات أن تنتبو إلى الجهود التي تبذلها السلطات )أو انعدام تلك 

ين من أجل صحفيالجهود( لتوفير بيئة عمل ممنة ومعينة لل
مباشرة عملهم باستقاللية وبدون تدخل غير ضروري؛ ويدخل 

عزم السلطات وقدرتها على التحقي  في الهجمات  في حكم ذلك
، عالوة على يينين وغيرهم من اإلعالمصحفيالتي تطال ال

 محاسبة مرتكبي تلك الهجمات على أفعالهم. 
 

األجانب  –ين صحفييمكن للبعثات تنظيم اجتماعات دورية مع ال
لجمع معلومات عن أحوالهم وعن القضايا المحلية  –والمحليين 
وعندئٍذ ينبغي للبعثات أن تنظر أوالً في ما إذا كان األخر . 

للخطر )عمال  صحفياالتصال المباشر من شأنو تعريد ال
 بمبدأ "درء الضرر"(.

 
ينبغي للبعثات إنشاء قناة اتصال واستدامتها مع السلطات 
المحلية، وكذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية ومع بعثات 

ضايا ذاتها. كما يمكن للبعثات في البلدان األخر  المهتمة بالق
المناصرة أن ترجع إلى "خطة عمل األمم المتحدة بشأن سبيل 

ين ومسألة اإلفالت من العقاب" )بقيادة منظمة صحفيسالمة ال
اليونسكو(، وإلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة )مثل قرار 

( بددانة 2006) 1738مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
ين في أحوال الصراع، وقرار الجمعية صحفيجمات على الاله

( بشأن سالمة 2013) 163/  68العامة لألمم المتحدة رقم 
مجلس حقوق  تين ومسألة اإلفالت من العقاب، وقراراصحفيال

اإلنسان(، عالوة على مخرجات جهود المقررين الخاصين 
هم بشأن تعزيز الح  في حرية الرأي والتعبير وحمايتو، وجهود

أو اإلجراءات الموجزة المتعلقة بحاالت اإلعدام خارج القضاء 
 أو المتعسفة، وبأحوال المدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 
ً إبراز المسائل والقضايا المتعلقة بسالمة  ويمكن للبعثات أيضا

ين، وحرية التعبير والرأي، وحرية اإلعالم؛ وذلك من صحفيال
الوة على إمكانية تنظيم خالل حضور الندوات واالجتماعات، ع

ً لليوم العالمي لحرية الصحافة  أنشطة لالرتقاء بالوعي دعما
إلنهاء اإلفالت من الدولي من أيار/ مايو( واليوم  3)المواف  

من  2ضد الصحفيين )المواف  المرتكبة العقاب على الجرائم 
 تشرين الثاني / نوفمبر(. 

 
ادة بدحد  توصيل الصحفيين المعرضين لتهديدات حيمكن 

المنظمات ذات العضوية في "شبكة صحفيون في مكَحن"، وهي 
شبكة متخصصة في تنسي  المساعدات في حاالت الطوارئ 

بما في ذلك الدعم القانوني،  –عبر مليات التمويل المختلفة 
واإليواء المؤقت، والتمويل لتغطية تكاليف المعيشة، والحماية 

 الشخصية. 

 
 المصادر

 
 المنظمات:

 الساب  ذكرها( 19مادة رقم ال( 

  لجنة حماية الصحفيين 

 االتحاد الدولي للصحفيين 
  اإلعالمية الدولية للمرأة المؤسسة 

  منظمة تقدم  18شبكة صحفيين في محنة )شبكة تضم
 المساعدة إلى الصحفيين واإلعالميين(

  منظمة مراسلون بال حدود 
 

 أهم الوثائق:

  ،لسالمة مجموعة أدوات مجتمع الديمقراطيات
هة إلى أفراد البعثات الدبلوماسية   الصحفيين موج 

  ممثل منظمة األمن والتعاون في أوروبا المعني
الدليل اإلرشادي لسالمة الصحفيين، بحرية اإلعالم، 
  (2014اإلصدار الثاني )

  خطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين
 ومسألة اإلفالت من العقاب

  ،االتجاهات العالمية لحرية  تقريرمنظمة اليونسكو
 (2018 – 2017التعبير وتطور وسائل اإلعالم )

  ،قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
( A/ HRC/ 39/ L.7المعني بسالمة الصحفيين )

(2018) 
  مقرر األمم المتحدة الخا  المعني بتعزيز الح  في

تقرير مقدم إلى حرية الرأي والتعبير وحمايتو، 
حقوق اإلنسان بشأن حماية الصحافيين وحرية  مجلس

 (A/ HRC / 20 / 17) 2012اإلعالم، 
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المدافعون عن حقدوق اإلنسدان فدي السدياقات   6-9

 اإللكترونية والرقمية

 
 التعريف

يكاد ينضم كل المدافعين عن حقوق اإلنسان في شتى 
المجاالت إلى هذ  الفئة، ذلك بأن التقنيات الرقمية )مثل: 

اإلنترنت، ومنصات التواصل االجتماعي، واألجهزة شبكة 

المتحركة، وما إلى ذلك( أصبب لها دور مهم في مقدرة 
المدافعين عن حقوق اإلنسان على الوصول إلى المعلومات 
ومشاركتها والتواصل فيما بينهم. ومن ثم، فحتى إذا لم 
يكن المدافع مناصراً صريحاً لحقوق اإلنسان في السياقات 

ونية والرقمية فدنو مع ذلك يندرج ضمن هذ  الفئة اإللكتر
ألنو يستخدم و/ أو يُستَهدف عبر التقنية الرقمية وعبر 

 الوسائط اإللكترونية. 
 

 المخاطر والتحديات الماثلة 

للتقنيات الرقمية دور مهم في تعزيز جهود المدافعين عن 

ل  حقوق اإلنسان، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تحو 
التقنيات إلى أدوات ال تقد ر بثمن أو قيمة لما تحويو  تلك

من قدرة على تمكين المدافعين عن حقوق اإلنسان من 
المشاركة في جهود الحوكمة وتنظيم االحتجاجات العامة 

وحمالت المناصرة وتنسيقها، وغير ذلك الكثير. غير أن 
المزايا التي تأتي بها تلك التقنيات تتعرد للتقويد بفعل 

خاطر والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الم
 اإلنسان في السياقات اإللكترونية والرقمية. 

 

من المهم عند النظر في تقييمات المخاطر فهمُ المخاطر 
المحدقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان في السياقات 

قد تتطور فمثال:  –الرقمية واإللكترونية والميدانية 
ى هجمات ميدانية بدنية. عالوة على المخاطر الرقمية إل

ذلك، من المهم االنتبا  إلى أن التقنيات الرقمية لها تأثير 
ومن  –متفاوت في الفئات المعرضة للخطر والمهمشة 

 ذلك التفاوت الحاصل على أساس الجنس والنوع االجتماع. 
 

يتعرد المدافعون عن حقوق اإلنسان في الكثير من 

ضايقة أو التهديد أو التوقيف أو البلدان لالستهداف بالم
القتل خارج نطاق القضاء برعاية الدولة أو بتمكيٍن من 
الدولة؛ وذلك بسبب عمل هؤالء المدافعين الحقوقي على 
شبكة اإلنترنت. واألدهى من ذلك أن استهداف المدافعين 

عن حقوق اإلنسان قد يحده بصورة عابرة للحدود 
التقنيات الرقمية قابلة الوطنية عبر التقنية الرقمية، ف

لالختراق أو التشارك أو االستغالل من جانب الحكومات 
إليجاد أشكال إضافية ومستحدثة من القيود غير 

الضرورية على ممارسة حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق 
حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات 
ً شديد  والوصول إلى المعلومات، وهو ما يشكل تأثيرا

إلضرار بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من ا
 أعضاء المجتمع المدني. 

يكثر استخدام وسائل لتقويد جهود المدافعين عن حقوق 

اإلنسان برعاية الدولة، ومن ذلك قرصنة المعلومات 
الخاصة، واستخدام "البوتات" )شبكات االختراق اآللي( 

ز( ونشر والطُعم الرقمي، ومزارع التصيد بالطُعم )ترول
المعلومات المغلوطة واالستهداف الدقي  بغرد نزع 

المصداقية أو المضايقة أو الترهيب. ويمكن استغالل 
المعلومات المغلوطة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان 
بغية تشويو سمعتهم على نحو يُراد منو نسف مصداقيتهم 
وتقلي  دعم الجمهور لعملهم الحقوقي. وقد يكون لذلك 

ثب ط في نشاط األفراد أو مشاركتهم، وقد يسهم أيضاً تأثير م
في تبعات بدينة خطيرة أو يؤدي إلى استهداف خطير 
لألهداف المنشودة من ذلك النشاط. ومع ذلك، يجب التفكير 
في بذل جهود لمجابهة المعلومات المغلوطة )مثل إرساء 

ثقافة االستقصاء المؤسسي للوقائع باالعتماد على براما 
لمراقبة المحتو  وتنقيتو، إلخ(، على أن يكون ذلك  مؤتمتة

من خالل عدسة حقوق اإلنسان ألن تلك المبادرات نفسها 
قد تخل  مخاطر جديدة تنال من الشفافية والمساءلة وسيادة 

كما أن القانون وحقوق الخصوصية وحرية التعبير. 
المضايقة الصريحة على شبكة اإلنترنت من األساليب 

كات أصوات المدافعين عن حقوق اإلنسان، المنتشرة إلس
ويستغلها عدد من الفاعلين المتنوعين. وبصفة خاصة، 

تتعرد المدافعات عن حقوق اإلنسان لمخاطر جمة في 
تلك األحوال، وقد تحدثن عن تهديدات لهن باالغتصاب 
والقتل والتحر ؛ حتى إن الشرطة والحكومة رفضت 

 األحوال. التحرك حيال تلك التهديدات في بعد 

 
يمكن االستعانة بالبرمجيات والتصاميم والبنية األساسية 
التي تدعم التشفير وإخفاء الهوية ألنها تيسر تحقي  
السالمة الرقمية للمدافعين عن حقوق اإلنسان، بل 

ً ما  وأصبحت ضرورة لعملهم. غير أن هذا األمر غالبا
ينطوي على تحٍد بالنسبة للحكومات التي تعمل على 

الشائنة ألدوات التشفير وإخفاء فحة االستخدامات مكا
نفعاً الهوية. وفي حين يجد المدافعون عن حقوق اإلنسان 

في تلك األدوات، إال أن المجرمين واإلرهابيين وغيرهم 
ً إلخفاء أنشطتهم الشريرة  من الفاعلين قد يستغلونها أيضا
واالحتيال على طائلة القانون، وهو ما يفرد تحديات 

على األمن القومي وعلى إنفاذ القانون على الوجو  جسيمة

وسعياً إلى تذليل بعد من تلك التحديات، شَرع المطلوب. 
العديد من الحكومات خالل اآلونة األخيرة في إقرار 
تشريعات وسياسات تحد من التشفير وإخفاء الهوية. لكن 
بعد تلك القيود لم تكن ضرورية لصون مصلحة 

ما يثير مخاوف حيال المساس مشروعة بعينها، وهو 
بأوجو حماية الخصوصية وإعاقة وصول المدافعين عن 

 ً وما يرتبط  حقوق اإلنسان إلى المعلومات وصوالً مشروعا
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بذلك من حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين 
 الجمعيات.

 

 أفضل الممارسات 

أول المنوط بالبعثات الدبلوماسية هو السعي إلى فهم 
قمي في البيئة المحيطة بهم، ويشمل ذلك الدراية السياق الر

العامة بأمن االتصاالت الرقمية ومكامن الضعف المحتملة 
فيها )انظر قائمة المصادر أدنا (، وكذلك االتجاهات 

المعينة في تقنيات االتصاالت الرقمية، والتهديدات 
اإللكترونية الموجودة في البيئة اإلقليمية لعمل البعثات 

ل تلجأ الحكومة إلى قطع اإلنترنت للحد من )مثال: ه
النشاط الحقوقي؟ هل توجد مواقع إلكتروني محجوبة لتقييد 

الوصول إلى المعلومات؟ هل يقوم فاعلون رسميون أو 
غير رسميين باستهداف المدافعين عن حقوق اإلنسان 
استهدافاً ممنهجاً عبر المضايقة اإللكترونية؟ وهل تُستخدم 

لوطة بصفة منهجية لنزع مصداقية المعلومات المغ

من الممكن أن يتخلل ذلك المدافعين عن حقوق اإلنسان؟(. 
التشاور مع شركاء محل ثقة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، 
وطلب معلومات تبصيرية من واقع الجهود الرقمية / 
اإللكترونية المحددة التي باشرتها منظمات محلية ودولة 

نظر أدنا  لمطالعة أمثلة ذات تركز على حقوق اإلنسان )ا
صلة(. كما ينبغي للبعثات الدبلوماسية أن تعي التغير 
المتسارع في التقنيات الرقمية والبيئة اإللكترونية، ما يعني 
ظهور مخاطر وتحديات جديدة بصورة متسارعة أيضاً؛ 

 بما يوجب وضعها في االعتبار. 
 

مجتمع ينبغي للبعثات الدبلوماسية أن تسعى إلى حشد ال
بمن في ذلك ما يكون  –الدولي وأصحاب الشأن المحليين 

عبر عمليات متعددة األطراف من أصحاب الشأن 
وبمشاركة القطاع الخا  والمجتمع المدني ومنظمات 

من أجل وضع استراتيجيات لتحسين  –حقوق المرأة 
مستو  الوقاية واالستجابة للتهديدات المحدقة بالمدافعين 

حسب معطيات التقنية الرقمية )يشمل  عن حقوق اإلنسان
ذلك اإلساءة الجنسية والجنسانية، والمضايقة، والتهديد 
بالعنف في السياقات الرقمية(، عالوة على مناصرة 
الجهود الرامية إلى إيجاد فضاء سيبراني يتسم بالحرية 

وفي حين تعد الحكومة والقطاع واالنفتاح واألمان. 
ي تلك العمليات، إال أنو الخا  من الشركاء المهمين ف

ينبغي للبعثات أن تضمن إفساح المجال للفاعلين األشد 
ً حتى يكون لهم صوت مسموع إلى جانب  تهميشا

األصوات الرسمية، فضال عن إشراكهم في وضع 
 االستراتيجيات المشار إليها منفاً. 

 
ربما ترغب البعثات الدبلوماسية في زيادة مشاركتها في 

قاية واالستجابة تحقيقاً لمتطلبات السالمة استراتيجيات الو

الرقمية لألفراد وللمدافعين عن حقوق اإلنسان. ومن ثم، 

بوسع البعثات أن تزيد الوعي وأن تناصر الجهود المبذولة 
حيال القضايا المتعلقة بسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان 
في السياقات الرقمية واإللكترونية، وذلك من خالل اإلحالة 

الصادر  38إلى قرارات األمم المتحدة )مثل القرار رقم 
عن مجلس حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف 
اإللكتروني والرقمي والميسر عبر تكنولوجيا االتصاالت 
والمعلومات ضد المرأة والفتيات(؛ والتزامات مجموعة 

( التي من بينها "التزام شارلفوا G7الدول السبع الكبر  )
لى العنف واإلساءة والمضايقة على أسس جنسية للقضاء ع

وجنسانية في السياقات الرقمية؛ والبيانات الصادرة عن 
تحالف فريدوم أونالين؛ والكتاب الصادر عن وزارة 

الخارجية الكندية بعنوان "دليل المساواة بين الجنسين في 
 العصر الرقمي".

 
ات ُمعينة للبعثات الدبلوماسية أن تعمل أيضاً على إيجاد بيئ

للمناصرين ولألفراد المنتمين للمجتمعات المهمشة من أجل 
التمثيل في أدوار التنظيم وبناء الشبكات وتقوية أصواتها و

قيادية ضمن قطاع التكنولوجيا وفي البيئات اإللكترونية. 
ويمكن أن يشمل ذلك إبراز قضايا المراقبة والمضايقة التي 

نسان في البيئات يتعرد لها المدافعون عن حقوق اإل
الرقمية واإللكترونية، وتسليط الضوء على التشريعات 
المقيكدة للحقوق في تلك السياقات، وذلك خالل اجتماعات 
المناصرة التي تُعقَد مع الحكومات ومع أصحاب الشأن 

ً مساعدة المدافعين  اآلخرين. ويمكن أن يشمل ذلك أيضا
مع الخبراء  عن حقوق اإلنسان في بناء القدرات والتواصل

القادرين على مساعدتهم في تقدير المخاطر الرقمية 
 ومتطلبات األمن اإللكتروني الالزمة لهؤالء المدافعين. 

 

 أمثلة على المصادر:
س ناو  منظمة أكسك

 )المقتبس نصها منفاً( 19المادة رقم 
 مؤسسة الحدود اإللكترونية 

 منظمة إي كواليتي 
 منظمة فرونت الين ديفندرز 

 ية تاكتيكال تكنولوجي كوليكتف جمع
 اتحاد االتصاالت المتقدمة 
 مؤسسة ذا سيتيزن الب 

 فريدوم هاوس: الحرية على شبكة اإلنترنت 
دليل "الكتاب الصادر عن وزارة الخارجية الكندية بعنوان 

 المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي"
 

 أمثلة لمنظمات ممِولة: 
 ريعة مقدمو خدمات االستجابة الس
 منب الحماية من فرونت الين 

 منب الطوارئ العارضة من "شراكة المدافعين الرقميين"
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 السياق اإللكتروني والرقمي: أهم التعريفات 
ً بفهم المصطلحات المتعلقة  يحمل المحتو  اآلتي بيانو ارتباطا

 بعمل المدافعين عن حقوق اإلنسان في السياقات الرقمية. 
 

أي العناصر اإللكترونية اآللية التي تتيب ( )Botsالبوتس )
 القمع أو التضخيم، عناصر الشفافية أو العناصر الخادمة(

 

البوتس عبارة عن لوغاريتمات حاسوبية مصممة لتنفيذ مهام 
 معينة على شبكة اإلنترنت. 

 

 هي اللوغاريتمات المستخدمة لقمع الرسائل؛  -البوتس القامعة 

  تجعل الرسائل تظهر  هي التي –البوتس المضخمة
بمستو  انتشار وشهرة أكبر مما هي عليو في 

 حقيقتها. 

  هي التي تنشر المعلومات للفت  –بوتس الشفافية
 انتبا  الجمهور إليها. 

  هي التي تستعين بها الحكومات  –البوتس الخادمة
والمنظمات لإلجابة عن أسئلة بسيطة أو تقديم خدمات 

 أخر . 

 ى أتمتة كاملة، بل يمكن ال تحتاج "البوتس" إل
بصورة ملية جزئية باالشتراك مع العنصر استخدامها 
 البشري. 

 

 شبكات البوتس
( عبارة عن شبكة من الحواسيب التي يتم botnetشبكة البوت )

التحكم فيها من بُعد، ويكون مالك الشبكة هو المسيطر عليها. 
ً ما تُستَخدَم تلك الشبكات  من قبيل  في هجمات الُمخترقةوغالبا

"الحرمان المنتشر من الخدمات"؛ وهي هجمات تعطل خدمات 
 الخوادم الحاسوبية الخدمية. 

 

 وعي المواطن / الوعي المدني
مصطلب "وعي المواطن" هو مصطلب يشمل كل المعارف 

 والممارسات المطلوبة ليكون مواطناً مشاركاً. 
 

 التضليل المعلوماتي
( أو المعلومات disinformationالتضليل المعلوماتي )

المغلوطة أو المضللة هو مصطلب يشار بو إلى المعلومات 
المزيفة أو غير الدقيقة أو المضللة المقدمة بنية نشرها مع العَماد. 
وينبغي عدم الخلط بينها وبين المعلومات الخطأ 

(misinformation التي هي معلومات زائفة أو غير دقيقة )
 ا صحيحة صادقة. لكن الشخ  الذي ينشرها يظنه

 

 الهَتْك
( عبارة عن أسلوب ترهيبي شائع يُستخدم على doxingالهتك )

شبكة اإلنترنت ويتخللو قيام شخ  ما بنشر بيانات شخصية 
ً على مضايقتو و ً ما عن شخ  مخر محرضا إيذائو. وعادة

يشمل الهتك إفشاء االسم الحقيقي للشخ  المستهدف، وعنوانو 
 ورقم هاتفو ووظيفتو. 

 

 التصيد
( عبارة عن نوع من أنواع الهجمات phishingالتصيد )

اإللكترونية التي تستهدف جمع معلومات توثيقية أمنية مشروع 
من أشخا  غير منتبهين لذلك. فمثال: يتلقى الشخ  رسالة 
بالبريد اإللكتروني من البنك الذي يتعامل معو فيبدو أنها رسالة 

ً يقود الشخ  إلى موقع شرعية؛ غير أن الرسالة تحوي رابط ا
إلكتروني مخر يبدو أنو مشروع. فدذا أدخل المستخدم بيانات 
التوثيقية األمنية )مثل: رقم البطاقة، كلمة المرور، اسم الحساب، 
رقم الهاتف، وما إلى ذلك( في الموقع اإللكتروني المقاد إليو 

 أصبحت هويتو عندئٍذ عرضة للتهديد. 
 

 برمجيات الفدية
( عبارة عن نوع من أنواع ransomwareالفدية )برمجيات 

البرمجيات الضارة التي تقيد وصول المستخدم إلى ملفاتو، 
ً ما  فتجبر  على دفع فدية حتى يتمكن من العودة إليها. وغالبا
يكون ضحايا هذا النوع من االستهداف غير مقصودين 

 ألشخاصهم؛ فهي هجمات بال غاية استراتيجية. 
 

 التصيد الُرمحي
( هو نوع من أنواع spear-phishingالتصيد الُرمحي )

الهجمات السيبرانية المتعلقة بالتصيد المذكور منفاً، غير أن 
التصيد الُرمحي )كالُرمب الُموَجو( ينطوي على شكل من أشكال 
التعقيد والتطور، ففي حين يمكن إرسال رسائل البريد 

ألشخا ، فدن اإللكتروني المتصيدة إلى مئات أو ربما مالف ا
محاوالت التصيد الرمحي موجهة إلى أفراد بعينهم. ويشيع 
استخدام هذا النوع من الهجمات مع أفراد األحزاب السياسية 
والسياسيين. ولعل أشهر أمثلة هذا النوع من الهجمات هو 
فضيحة "جون بوديستا" في فري  االنتخابات الرئاسية للمرشحة 

دفو ذلك التصيد الرمحي من لما صا 2016هيالري كلينتون في 
 نجاح. 

 

 األذى 
( هو مصطلب عام يجمع تحتو كل السلوكيات trollingاألذ  )

المسيئة والمؤذية والترهيبية التي تحده على شبكة اإلنترنت. 
إن اتساع منصات التواصل االجتماعي يتيب لسيئي النية 
ً عن النتائ ا السيطرة على المحادثات السياسية وتوجيهها بعيدا

المخلصة أو المثمرة أو االحتوائية. وقد كشفت البحوه والجهود 
ً من جانب  ً متبعا الصحفية الحديثة أن األذ  قد بات سلوكا
شَد ضد  فاعلين رسميين بعينهم )مثال: روسيا( بحيه يُحا

 المواطنين في البلدان الديمقراطية. 
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لمي لحقتتتتوق متتتتن اإلعتتتتالن العتتتتا 12تتتتتن  المتتتتادة رقتتتتم 
أنتتتتو "ال يجتتتتوز تعتتتتريد أحتتتتد لتتتتتتدخل اإلنستتتتان علتتتتى 

تعستتتفي فتتتتي حياتتتتتو الخاصتتتة أو فتتتتي شتتتتؤون استتتترتو أو 

مستتتتتتكنو أو مراستتتتتتالتو، وال لحمتتتتتتتالت تمتتتتتتس شتتتتتتترفو 
وستتتتمعتو." ومتتتتن ثتتتتم، فتتتتدن انتهتتتتاك الخصوصتتتتية )أي: 
الجمتتتتتتتتع أو االستتتتتتتتتخدام أو الكشتتتتتتتتف أو االحتفتتتتتتتتتاظ أو 
التصتتتترف فتتتتي المعلومتتتتتات الشخصتتتتية بأستتتتلوب غيتتتتتر 

مناستتتتب أو بتتتتدون تصتتتتريب( قتتتتد يفضتتتتي إلتتتتى مختتتتاطر 
جستتيمة علتتى الفتترد؛ ال ستتيما متتن يتعتترد للمضتتتايقة أو 

 الترهيب أو القمع من جانب الدولة. 
 

يقيتتد "قتتانون الخصوصتتية الكنتتتدي" كيفيتتة قيتتام الحكومتتتة 
بجمتتتع المعلومتتتتات الشخصتتتتية واستتتتخدامها، كمتتتتا يكفتتتتل 

إلتتتتتتى معلومتتتتتتاتهم وطلتتتتتتب  1لألفتتتتتتراد حتتتتتت  الوصتتتتتتول
ا متتتى شتتعروا أنهتتا غيتتر دقيقتتة أو غيتتر وافيتتة. تصتتحيحه

وستتتتتعياً إلتتتتتى تحقيتتتتت  التتتتتتوازن المثتتتتتالي بتتتتتين أهتتتتتداف 
البرنتتتتتتتاما وحمايتتتتتتتة الخصوصتتتتتتتتية، فتتتتتتتيمكن اتختتتتتتتتاذ 

 الخطوات اآلتي بيانها: 
 

على جمع المعلومات  –حيثما أمكن  –الحر   .1
الشخصية مباشرة من صاحبها أو من يمثلو تمثيالً 

فهم كيفية جمع معلومات رسمياً؛ إذ يتيب ذلك للفرد 
وكيفية استخدامها من جانب البرناما، فضال عن 

 استصدار موافقتو على ذلك. 
 

 شرح ما يلي )مشافهةً أو كتابةً(:  .2

                                                             
الكندية أو ليس جنسية لاالمعلومات الشخصية الخاصة بفرد ال يحمل  1

ً في كندا أو يعيش حالياً في كندا هي م ً دائما علومات يجب أن مقيما
". ويمكن لألفراد قانون االطالع على المعلوماتتُطلَب وفق أحكام "

 تسمية ممثل لهم في كندا لتلقي معلوماتهم الشخصية نيابة عنهم. 

  الصالحيات التي يجري بموجبها تنفيذ البرناما
وزارة الشؤون الخارجية والتجارة )مثال: قانون 

 ( منو((2) 10، البند (DFAITالدولية والتنمية )

  سبب االحتياج إلى المعلومات 
  والجهات الكيفية المقررة الستخدام المعلومات

 التي يمكن مشاركة المعلومات معها
  كيفية حماية المعلومات 

  كيفية وصول الشخ  إلى معلوماتو )انظر
 الحاشية السفلية أدنا ( 

  أية تبعات لعدم تقديم المعلومات 
 وقت  إمكانية قيام الشخ  بسحب موافقتو في أي 

 

 توثي  موافقة الشخ .  .3

جمع المعلومات المطلوبة للمهمة قيد التنفيذ دون  .4
أي ال يجوز التوسع في جمع المعلومات  –سواها 

فوق المطلوب؛ فدذا حدثت مخالفة أو حده اختراق 
 أمكن عندئٍذ الحد من الضرر المحتمل وقوعو. 

؛ فمجرد التحق  من دقة كل المعلومات ومن حداثتها .5
ي العنوان أو في حرف من حرف اسم العائلة الخطأ ف

 قد تكون لو تبعات جسيمة على الفرد. 
تصنيف المعلومات الحساسة والتعامل معها على  .6

الوجو المناسب. وإذا كان االختراق المحتمل كفيال 
بتعريد سالمة الشخ  للخطر فينبغي عندئٍذ 
تصنيف المعلومات والتعامل معها باعتبارها من فئة 

 (. Cات المحمية "ج" )"البيان

اتخاذ خطوات لحماية المعلومات المترتبة على  .7
وصول غير مصرح بو. هنا يلزم األخذ بأوجو 
الحماية اإلدارية )أي: الوصول إلى المعلومات على 
أساس "المعرفة على قدر الحاجة" فقط( والمادية 

)أي: خزائن مغلقة( وتقنية )أي: ملفات وشبكات 
 وأساليب نقل مشفرة(. 

 الملحق )أ(

رات اعتبا

 الخصوصية
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االقتصار على استخدام المعلومات واإلفصاح عنها  .8
لألغراد التي صدرت الموافقة عليها في الخطوة 

. وفي حاالت الطوارئ، يمكن تنفيذ 2رقم 

غير المقترنة بالموافقة ألغراد جديدة، اإلفصاحات 
قانون ( من "m( )2) 8وذلك وف  البند 

"؛ شريطة استصدار موافقة مسبقة على الخصوصية
"هيئة الوصول إلى المعلومات والخصوصية  ذلك من

(، ATIP-DCPخطة التصنيف الوزاري" ) -
وينبغي التواصل مع الهيئة المذكورة طلباً لمزيد من 

 المعلومات اإليضاحية.
قصر اإلفصاحات على المعلومات الالزمة إلداء  .9

المهمة المطلوبة، مع توثي  كل حالة إفصاح. أي أن 
لمعلومات المفصب عنها؛ و ( ا1يلزم توثي  ما يلي: )

( إلى من تم 3( القائم باإلفصاح عنها؛ و )2)
( 5( متى تم اإلفصاح عنها؛ و )4اإلفصاح عنها؛ و )

الغرد من اإلفصاح. وينبغي توجيو متلقي 
المعلومات إلى احترام األحكام الناظمة لجمع 

 المعلومات من البداية. 
ى االحتفاظ بالمعلومات الشخصية لمدة عامين عل .10

األقل بعد مخر استخدام إداري لها )أي: في مخر مرة 
مت فيها من أجل المساعدة في اتخاذ قرار  استُخدك
بخصو  شخ  ما(، وذلك حتى يتاح لألفراد 
الوقت الكافي لممارسة حقهم في الوصول إلى 

 المعلومات وتصحيحها حال رغبتهم في ذلك. 
إذا حده اختراق للخصوصية، فيلزم االتصال بـ  .11

خطة  -ئة الوصول إلى المعلومات والخصوصية "هي
 ( على الفور. ATIP-DCPالتصنيف الوزاري" )

 
ة متاحة ال  المعلومات المجموعة عن أفراد من مصادر عام 

 ". قانون الخصوصيةتندرج تحت مظلة "
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  :المبادئ  –إسباغ الحماية االتحاد األوروبي
رة من االتحاد األوروبي بشأن التوجيهية الصاد

 المدافعين عن حقوق اإلنسان 

  :حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ودعمهم فنلندا– 
مبادئ توجيهية عامة من وزارة الخارجية الفنلندية 
بشأن تنفيذ توجيهات االتحاد األوروبي المتعلقة 

 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 

 هة إلى السفارات : المبادئ التوجيهية الموجإيرلندا
والبعثات الدبلوماسية األيرلندية بشأن المدافعين عن 

 حقوق اإلنسان 

  :جهود النرويا في دعم المدافعين عن حقوق النرويا
 دليل إرشادي للسلك الدبلوماسي  –اإلنسان 

  :المبادئ التوجيهية منظمة األمن والتعاون في أوروبا

با بشأن الصادرة من منظمة األمن والتعاون في أورو
 حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 

  :المبادئ التوجيهية السويسرية بشأن حماية سويسرا
 المدافعين عن حقوق اإلنسان 
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 الملحق )ب(

المبادئ التوجيهية 
الحالية بشأن المدافعين 

 عن حقوق اإلنسان


