
 

 

 

 

 

 مراكش إعالن

 ,وحمايتهم اإلنسان حقوق عن المدافعين وتعزيز المدني الفضاء توسيع"

 " اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات دور: المرأة على التركيز مع

 

 ,مراكش في اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمي للتحالف عشر الثالث الدولي المؤتمر عقدان .1

 ةاستضافشارك في  وقد .2018 أكتوبر/األول تشرين 12 إلى 10 منالممتدة  الفترة خالل ,المغربب

 العالمي التحالف ,السادس محمد الملك الجاللة صاحبالسامية ل رعايةال تحتظم الذي نُ ,المؤتمر

 األمم مفوضية مع تعاونب ,بالمغرب اإلنسان لحقوق الوطني والمجلس اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات

 عن ندافعيالم وتعزيز المدني الفضاء توسيع"هو  المؤتمر موضوع وكان. اإلنسان لحقوق السامية المتحدة

 اإلنسان". لحقوق الوطنية المؤسسات دور: المرأة على التركيز مع ,وحمايتهم اإلنسان حقوق

 

 العتماد والعشرين الخامسة الذكرىو ;اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن السبعين الذكرى المؤتمر خلد .2

 ,إلنسانا لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمية الشبكة وإنشاء باريس لمبادئ المتحدة لألمم العامة الجمعية

 إلعالن العشرين والذكرى ;اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمي التحالف باسم حاليا المعروفة

 .اإلنسان حقوق عن المدافعين

 

 بالمغرب على اإلنسان لحقوق الوطني للمجلس امتنانها عن اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات أعربت .3

 تعدد كستع التي والمثمرة التفاعلية المناقشاتب المؤتمر تم إغناء وقد .الضيافة وكرم الممتاز لتنظيما

 .طقالمنا جميع من والشركاء اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات التي عبرت عنها ووجهات النظر الخبرات

 

 :عما يلي عشر الثالث الدولي المؤتمر في المشاركة الوطنية المؤسسات تعلن

 

 اعتراف لىإ الحاجةبو ,للتصرف القابلة وغير المتساوية وبحقوقهم البشر يعلجم المتأصلة بالكرامة نذكّر .4

 لحقوق العالمي اإلعالن في عنه المعبر النحو على ,األساسية والحريات اإلنسان بحقوق وفعال عالمي

 برنامجو إعالن في اعليه التأكيد وأعيد, اإلنسان حقوقل واإلقليمية الدولية صكوكال في مقننالو اإلنسان

 فيينا; عمل



 

 لجميع يةاألساس والحريات اإلنسان حقوق جميع احترامب وااللتزام الرئيسية المسؤولية الدول عاتق على تقع .5

 ضد ةبالحماي يتعلق ما في الواجبة العناية ممارسة ذلك في بما ,والوفاء بها هاوتعزيز وحمايتها األشخاص

 في لتقدمبا تزاملاال الدول عاتق على يقع كما .الدول غير من الفاعلة الجهات ترتكبها التي االنتهاكات جميع

  .ليةوالدو الوطنية المستويات على عنها تقارير وتقديم اإلنسان حقوقالمتعلقة ب صكوكهذه ال تنفيذ

 

 اإلنسان حقوق أن إلى الصدد هذا في ونشير ,2030 لعام المستدامة التنمية خطةل الدول باعتماد نرحب .6

 عالنبإ نذكرو .المتحدة األمم منظومة في ومتعاضدة ومترابطة أساسية ركائز هي واألمن موالسل والتنمية

 ومشاركة اإلنسان حقوق أساس على يقوم أن يجب 2030 عام خطة تنفيذ أنعيد التأكيد على ون ميريدا

 إلى 16 الهدف يشير ,ذلك مع وتمشيا .)5 الهدف( والفتيات النساء تمكين خالل من ذلك في بما ,الجميع

 مجتمعاتال تعزيز في مساهمة يعد باريس لمبادئ ممتثلة اإلنسان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسات وجود أن

 ).16 الهدف( والشاملة السلمية

 

 ينوتكو السلمي والتجمع التعبير حرية في الحق في ذلك بما ,األساسية والحريات اإلنسان حقوق إن .7

 تسمح قناة ألنها ,وشاملة مسالمة مجتمعات ووجود ظهور في حاسماً دوراً تلعب والمشاركة الجمعيات

  اإلنسان; حقوق بكافة الجميع لتمتع أساسية وشروط والتسامح والتعددية لحواربا

 

 يف المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي ,اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المتعلق اإلعالنب نذكر .8

 اإلنسان; حقوق عن المدافعين بشأن الدولي المعياري اإلطار بوصفه1 1998 ديسمبر/  األول كانون

 

 حقوق جميع إعمال في المساهمة في وعشرمو ومهم إيجابي دورب اإلنسان حقوق عن نيقوم المدافعو .9

 عم االنخراط طريق عن ذلك في بما ,والدولية واإلقليمية والوطنية المحلية المستويات على اإلنسان

 ;الصدد هذا في الدول التزامات تنفيذ في المبذولة الجهود في والمساهمة الحكومات

 

علق المت اإلعالن مع وتمشياً .اإلنسان حقوق عن للمدافعين الذاتي التعريف مبدأ على التأكيد نعيد .10

 اإلنسان حقوق تعزيز أجل من يعمل شخص أي هذا التعريف يشمل ,اإلنسان حقوق عن لمدافعينبا

 عملوني الذين ولئكوأ ;المهنيين وغير المهنيين اإلنسان حقوق مجال في العاملين ذلك ويشمل ,وحمايتها

 أو العرقية األقليات حقوق على يعملون الذين أولئكو ; الجنسين بين والمساواة المرأة حقوق أجل من

 يئةالب قضايا على يعملون الذين المدافعينو ;اإلعاقة ذوى شخاصاألو ; الدينية أو الجنسية أو اللغوية
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 ;الصحفيينو المتطوعين;و ;األصليين السكان حقوق مجال في يعملون الذينوأولئك  ;واألراضي

 عرضي. أساس على ولو كان ذلك ,اإلنسان حقوق مجال في بنشاط يقوم آخر شخص وأي المحامين;و

 

 تشرين في العامة الجمعية اعتمدته الذي ,اإلنسان حقوق عن بالمدافعات المتعلق القرار إلى ونشير .11

 تعزيز في اإلنسان حقوق عن المدافعات به تضطلع الذي الهام الدور على ونشدد .20132 نوفمبر/الثاني

طرف ض الن التي يتم غاإلنسا حقوق قضايا يناصرن ما كثيراعلى أنهن و ,وحمايتها اإلنسان حقوق جميع

 .عنها وتجاهلها

 

 حقوق عن نالمدافعي ضد الجسدية العتداءاتل المتزايد بالعدد المتعلقة التقارير إزاء بالغ بقلق نشعر إننا .12

  .والقتل الجنسي العنف عندما يشمل ذلك سيما ال ,اإلنسان

 

 االنتقامية اتوالعملي والمخاطر والتهديدات المدني الفضاء بتقلص المتعلقة التقارير إزاء بالقلق نشعركما  .13

 ةالمفروض القيود خالل من ذلك يحدثو .العالم أنحاء جميع في اإلنسان حقوق عن المدافعون يواجهها التي

 من أو ,الخصوصية في والحق السلمي التجمع أو الجمعيات وتكوين والتعبير الرأي حرية في الحق على

 القاسية المعاملة وة أالقضائي المالحقة وأ الجنائية وأ المدنية لإلجراءات التعسفي االستخدام خالل

  .االنتقامية األعمال أو الترهيب أعمال أو والمهينة والالإنسانية

 

 ,اإلنسان حقوق عن المدافعون التي يواجهها مخاطرالنفس  اإلنسان حقوق عن المدافعات تواجه قد .14

 من يضاًأ ولكن الدولة موظفي جانب من فقط ليس ,ف القائم على النوع االجتماعيوالعن التمييز فضال عن

 يسل ذلك يحدث وقد .الجنسي والعنف والتهديدات التخويف شكل في ذلك ويتأتى .خاصة جهات جانب

 اجتماعية حواجز نيواجه كما .أسرهن وفي المحلية مجتمعاتهن وفي الخاصة منظماتهن اخلد فقط

  .ودينية وثقافية وسياسية

 

 غيرهاو والهجمات والتهديدات االنتقامية األعمال بشأن المناطق جميع من والمتزايدة األخيرة التقارير إن .15

  .الشديد القلق على تبعث وموظفيها وأعضائها الوطنية المؤسسات ضد التخويف أعمال من

 

 سهمأنف هم ,وموظفيها أعضائهاوكذا  ,والفعالة المستقلة لحقوق اإلنسان الوطنية المؤسسات أن ندرك .16

  .اإلنسان حقوق عن نمدافعو
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 حقوق زتعزي في هاماً دوراً تلعب أن باريس لمبادئ الممتثلة اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات يمكن .17

 حقوق عن المدافعين وحماية المدني الفضاء وتعزيز صون في المساهمة طريق عن للجميع وحمايتها اإلنسان

 وقلحق الوطنية المؤسسات إنشاء أهمية على نشدد ,ولذلك .اإلنسان حقوق عن المدافعاتخاصة و اإلنسان

 على اوتشجيعه ,باريس مبادئل تامعلى نحو  لتمتث كي الموجودة تلك وتعزيز ,توجد ال حيثما اإلنسان

 ; نااإلنس لحقوق الوطنية للمؤسسات لدى التحالف العالمي االعتماد طلب

 

 عن نالمدافعي وحماية تعزيز في اإلنسان حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص للمقرر الهام الدورب نقر .18

على  الوالياتنفس ب المكلفينلك كذو ,اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات ذلك في بما ,اإلنسان حقوق

 .معهم للتعاون الجميع ندعوو .المستوى اإلقليمي

 

 الفضاء صدر كيفيةو ;المواتية للبيئة األساسية العناصر مثل مجاالت عدة ناقشنا ,الدولي المؤتمر خاللو .19

 لمدافعاتا حماية يةكيفو اإلنسان; حقوق عن المدافعين حماية كيفيةو ;التي يتعرض لها والتهديدات المدني

 فسهان هي التي اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات حماية كيفيةو ;التحديد وجه على اإلنسان حقوق عن

  .إليجابيةا الخطابات وتعزيز اإلنسان حقوق بشأن الفعال التواصل تعزيز وكيفية ; اإلنسان حقوق عن مدافعة

 

 يف المتبادلة الفضلى وممارساتها الوطنية المؤسسات دروس ا منواستلهام ,ما سبق انطالقا من كل .20

  ما يلي:بـ نلتزم ,مراكش

 

 حقوق اإلنسان  تعزيزفي مجال أوال: 

 

  وتنفيذها; اإلنسان لحقوق الدولية الصكوك جميع على التصديق إلى الدول ندعو .أ

 في للدول وليةالد اللتزاماتل االمتثال لضمان والبرامج الوطنية والسياسات التشريعات بشأن المشورة تقديم .ب

 مثل يةاألساس الحريات على قيود أي على القانون ينص أن يجب المثال, سبيل فعلى .اإلنسان حقوق مجال

 ,تعسفي أو عقولم غير بشكل تطبيقه ينبغي وال والتعبير, الجمعيات وتكوين السلمي التجمع حرية في الحق

 مبدأ مع لسياساتوا التشريعات تتماشى أن وينبغي .الواجبة القانونية اإلجراءات بموجب إال تطبيقه ينبغي وال

 ;االجتماعي والنوع الجنس أساس على تمييز أي من تحمي وبالتالي المساواة

 

 واتيةم بيئة إلى يحتاجون الذين ,اإلنسان حقوق عن للمدافعين الوطنية الحماية أنظمة إنشاء في المساهمة .ج

 لمدافعينا هؤالء مع بالتشاور بذلك القيام وينبغي .الحقوق جميع فيها حترموتُ وشاملة إليها الوصول يمكن

 اإلثنيين القادة مثل( واألفراد األخرى من غير الدول والكيانات اإلعالم ووسائل المدني والمجتمع

  ;)والدينيين واألصليين



 

 لمهما الدوركذا و ,مجتمعاتنا جوانب من جانب كل في اإلنسان حقوق أهمية حول اإليجابية الخطابات تعزيز .د

 عن لكبذ القيام وينبغي .اإلنسان حقوق عن المدافعات سيما وال ,اإلنسان حقوق عن للمدافعين والمشروع

 على زوالتركي الجديدة التكنولوجيات استخدام مع مبتكرة بطريقة اإلنسان حقوق بشأن التواصل طريق

   ;الشباب

 

 طاقن على ونشره المحلية اللغات إلى وترجمته اإلنسان حقوق عن المدافعين بإعالن الوعي مستوى رفع .ه

  ;واسع

 

 تدريب ضمان ذلك ويشمل .اإلنسان حقوق عن المدافعينالمتعلق ب اإلعالن تنفيذ في الدولة دعم .و

 حقوق يرمعاي من وغيره اإلعالن احترام على القانون إنفاذ والمسؤولين عن واإلداريين القضائيين المسؤولين

 لتركيزا مع بذلك القيام وينبغي .اناإلنس حقوق عن لمدافعينل الذاتي تعريفالوضمان إمكانية  ,اإلنسان

  اإلنسان; حقوق عن المدافعات وضع على خاص بشكل

 

 حقوق عن المدافعات ضد التمييز أشكال جميع لمكافحة استراتيجيات ووضع الجنسين بين المساواة تعزيز .ز

  ;اإلنسان

 

 وتقديم اإلنسان حقوق عن المدافعين حقوق احترام مسؤوليتهم في بشأن الفاعلين الخواص بين الوعي إذكاء .ح

  .المسؤولية هذهب الوفاء تكفل التي والتدابير اإلجراءات بشأن لهم ةالمشور

 

 حقوق اإلنسان حمايةفي مجال  ثانيا:

 

 البيانات وتحليل جمع خالل من - وغيرها اإلنترنت عبر - وإعداد التقارير بشأنه المدني الفضاء رصد .أ

 لبالقت المتعلقة حصاءاتاإلو القائم على أساس النوع االجتماعي تصنيفذلك ال في بما ,المصنفة

 ضد الهجمات من وغيرها الخاصة ذات الصلة قوانينال استخدام وإساءة ملفقةال انونيةالق تهاماتاالو

 مع يتماشى بما واألكاديميين والطالب والمحامين والنقابيين والصحفيين اإلنسان حقوق عن المدافعين

 ة;مؤشرات أهداف التنمية المستدام من 1.10.16 مؤشرال

 

  المدني;اء الفضو اإلنسان حقوق عن المدافعين على متناسب غير بشكل السياسات تنفيذ يؤثر متى تحديد .ب

 



 وينبغي .لحقوق اإلنسان الوطنية المؤسسات داخل اتصال ونقاط المبكر لإلنذار ومبتكرة فعالة آليات إنشاء .ج

 اإلنسان حقوق عن المدافعون: للخطر المعرضة للمجموعات خاص اهتمام إيالء مع بذلك القيام

 نأ ينبغيو .تخلفوا عن الركب الذين أولئك حقوق عن المدافعين وجميع اإلنسان حقوق عن والمدافعات

  العاجلة; جراءاتاإل اتخاذ في للشروع الالزمة والخبرة والقدرة الصالحيات اآلليات لهذه تكون

 

 ابعةالمت ورصد ,إلنسانا حقوق عن المدافعين لدعم اإلنسان لحقوق واإلقليمية الدولية النظم مع التفاعل .د

 ;التوصيات وتنفيذ

 

 عضاءأ ضد ذلك في بما ,اإلنسان حقوق عن المدافعين ضد واالنتقام والتهديد التخويف حاالت عن اإلبالغ .ه

  الحماية; لضمان ممكن هو بما والقيام ,اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات موظفي أو

 

 عروفةم اإلنسان حقوق عن المدافعين لحمايةالمتاحة  والوطنية ليميةواإلق الدولية اآلليات أن تكون ضمان .و

  اإلعاقة; ذوي لألشخاص أيضاً ومتاحة للنوع االجتماعي ومراعية واسع نطاق على

 

, جزينالمحت شخاصلأل القانونية المساعدة وتقديم وقائية بزيارات القيام خالل من االحتجاز أماكن مراقبة .ز

  ;االقتضاء عند

 

 قضاءال مع كثب عن والعمل العدالة إلى األساسية والحريات الحقوق انتهاكات ضحايا وصول إمكانية تعزيز .ح

  .الصدد هذا في

 

 والشراكة التعاونا: ثثال

 

 نشطةأ تخطيط في وإشراكهم منتظمة بطريقة المدني والمجتمع اإلنسان حقوق عن المدافعين مع التفاعل .أ

  واإلعاقة; النوع االجتماعي يراعي نحو على ومتابعتها وتنفيذها اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات

 

 واألوساط اإلعالم ووسائل اإلنسان حقوق منظمات ذلك في بما المنظمات مع لتعاونا سبل عن البحث .ب

 توالمؤسسا ظماتوالمن حصاءاتلإل الوطنية مكاتبالو والنقابات التجارية األعمال ومنظمات األكاديمية

  والدولية; واإلقليمية والوطنية المحلية الحكومية غيرو الحكومية

 

 حقوق عن عينالمداف مع بالتنسيق ,القائمة الشبكات وتعزيز لمدافعينل إقليميةو وطنية شبكات تطوير دعم .ج

 .التحديد وجه على اإلنسان حقوق عن المدافعات شبكات دعمو .اإلنسان



 

 المؤسسات وجميع اإلقليمية وشبكاته التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان نشجع  .21

 المتبادل بناءال في التعاون على ,باريس مبادئ بموجب والياتها مع يتماشى بما ,اإلنسان لحقوق الوطنية

 : يلي ما الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ,والمعرفة الخبرات وتقاسم قدراتلل

 

 الفعالةو المستقلة الوطنية المؤسسات وتعزيز إنشاء تشجيع مواصلة ,المتحدة ماألم مع الوثيق بالتعاون .أ

 سساتوالمؤ الدول تضمن أن يجب .باريس لمبادئ التام االمتثال مع العالم أنحاء جميع في اإلنسان لحقوق

 تكون نوأ ,والممارسة القانون في مستقلة اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات أن اإلنسان لحقوق الوطنية

 جميع في موثوق نحو على االنخراط على والقدرة لمؤسساتهذه ال إمكانية الوصول زيادة أجل من تعددية

 ;الجميع مع اإلنسان حقوق قضايا

 

هذه  ونتك عندما ,الفعالة الحماية تدابير على االعتماد على لحقوق اإلنسان الوطنية المؤسسات قدرة ضمان .ب

 أو السياسي الضغط حاالت ذلك ويشمل .لتهديدا أو للخطر معرضين ظفوهاومو وأعضاؤها المؤسسات

  الميزانية;على  مبررةال غير قيودال أو المضايقات أو هنوع أيا كان التخويف

 

 لحقوق الوطنية المؤسسات بين المعرفة تدبيرو الفضلى والممارسات الخبرات وتقاسم القدرات بناء دعم .ج

 مدافعاتال لوضع خاص اهتمام إيالء مع ,اإلنسان حقوق عن المدافعينو المدني بالفضاء يتعلق فيما اإلنسان

  .اإلنسان حقوق عن

 

 ساءالرؤ تشجيع يتمو .اإلعالن هذا لمتابعة إقليمية عمل خطط وضععلى  اإلقليمية الشبكات تشجيع .د

لتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية ل السنوي االجتماع إلى هذا األمر عن تقرير تقديم على اإلقليميين

 الوطنية للمؤسسات الالحقة والدولية اإلقليمية االجتماعات وإلى 2019 ارسم/ذارآ فياإلنسان لحقوق 

  اإلنسان; لحقوق

 

 كلفتُ ,اإلنسانلتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا داخل اإلنسان حقوق عن للمدافعين آلية ءإنشا .ه

 وتقديم ,ناإلنسا حقوق عن لمدافعينوا المدني الفضاء بشأن الناشئة العالمية والتحديات االتجاهات بتحديد

إلنسان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا به قومي الذي االستراتيجي للعمل والدعم المشورة

  .الصدد هذا في لحقوق اإلنسان الوطنية والمؤسسات اإلقليمية هشبكاتو

 

2018 أكتوبرتشرين األول/ 12 في المغرب, ,مراكش في اعتمد  


