مراسالت اإلجراءات
الخاصة التابعة لألمم
املتحدة
دليل املنارصة ملنظامت املجتمع املدين

ARTICLE 19
هاتف+44-20-7324-2500 :
فاكس+44-20-7490-0566 :
بريد إلكرتوينinfo@article19.org :
موقع إلكرتوينwww.article19.org :
توي رتa@article19org :
فيسبوكfacebook.com/article19org :
ARTICLE 19, 2022
تم توفري هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع االبداعي املشاركة عىل قدم املساواة – غري تجاري .3.0
لك مطلق الحرية يف نسخ هذا العمل وتوزيعه وعرضه وعمل أعامل مشتقة ،رشيطة أن:
 )1انسب الفضل إىل ARTICLE 19؛
 )2ال تستخدم هذا العمل ألغ راض تجارية؛
)3وزّع أي أعامل مشتقة من هذا املنشور مبوجب ترخيص مطابق لهذا الرتخيص.
للوصول إىل النص القانوين الكامل لهذا الرتخيص ،يرجى زيارة:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
تود  ARTICLE 19تلقي نسخة من أي مواد يتم فيها استخدام املعلومات الواردة يف هذا التقري ر.
تم إعداد هذا التقرير بدعم من اليونيسكو .التعيينات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذا التقرير ال تعني التعبري عن أي رأي مهام كان من جانب
اليونيسكو فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ،أو فيام يتعلق بتحديد تخومها أو حدودهاARTICLE 19 .
مسؤولة عن اختيار وعرض الحقائق الواردة يف هذا التقرير واآلراء الواردة فيه ،والتي ال تعرب بالرضورة عن آراء اليونيسكو وال تلزم املنظمة.

مراسالت اإلجراءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة
دليل املنارصة ملنظامت املجتمع املدين

3

املحتويات
املقدمة		

5

 .1اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

6

ما هي اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة؟

7

ما هي امل راسالت؟

8

ما هو دور املجتمع املدين يف امل راسالت؟

9

ملاذا ترسل امل راسالت؟

9

 .2إرسال امل راسالت

10

الخطوة  :1تحديد الحالة أو القانون

11

الخطوة  :2الحصول عىل املوافقة

13

الخطوة  :3جمع املعلومات

15

الخطوة  :4اإلعداد واإلرسال

18

الخطوة  :5املتابعة

20

امللحق  :1تقديم العينات

21

مثال  :1االحتجاز واالعتقال التعسفي لصحفي

23

مثال  :2مضايقة صحفي واإلساءة إليه عرب اإلنرتنت

25

امللحق  :2النتائج املحددة

27

نداء عاجل

29

رسالة ادعاء

29

امللحق  :3منوذج املوافقة

31

امللحق  :4األحكام واملعايري القانونية الدولية

34

4

م راسالت اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

املقدمة
تتزايد انتهاكات الحق يف حرية التعب ري ،وال سيام االعتداءات عىل الصحفيني واملدافعني عن حقوق
اإلنسان ،يف جميع أنحاء العامل .يف هذا السياق الصعب ،تبحث منظامت املجتمع املدين عن طرق
مختلفة لحامية وتعزيز حقوق األف راد .إحدى فرص املنارصة الواعدة  -وإن كانت غري مستغلة  -هي
اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة :الخ رباء املستقلون الذين يقدمون التقارير واملشورة بشأن
حقوق اإلنسان من منظور موضوعي أو خاص بكل بلد.
كجزء من عملهم ،ميكن لإلج راءات الخاصة إرسال رسائل إىل الحكومات أو الجهات املعنية األخرى (مثل الرشكات أو املنظامت الحكومية
الدولية) حول الحاالت الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان املبلغ عنها أو القوانني أو السياسات أو املامرسات التي تنطوي عىل مشاكل.
هذه هي رسائل تطلب مزي ًدا من املعلومات وأحيانًا تثري املخاوف أو تقدم توصيات حول كيفية منع االنتهاكات ووقفها ،وإج راء
التحقيقات ،وتقديم الجناة إىل العدالة ،أو توفري سبل اإلنصاف للضحايا أو عائالتهم .عىل هذا النحو ،فهي وسيلة قوية ملامرسة الضغط
عىل الحكومات ،أو الجهات املعنية األخرى ذات الصلة ،لتوفري الحلول يف حاالت محددة ،أو إلصالح القوانني والسياسات.
تعتمد هذه العملية عىل خربة ومعرفة املجتمع املدين .ميكن ألي منظمة مجتمع مدين تقديم معلومات مفصلة إىل اإلج راءات الخاصة
لتشجيعهم عىل إج راء اتصال رسمي بشأن انتهاك حقوق اإلنسان يف بلدهم .ميكن أن توفر هذه اآللية أحكا ًم ا موثوقة بأن الجهات
الفاعلة واملؤسسات املحلية ال تفي بالتزاماتها الدولية ،والتي ميكن استخدامها لتعزيز املنارصة والحمالت عىل نطاق أوسع.
من خالل االنخ راط يف م راسالت اإلج راءات الخاصة ،ميكن ملنظامت املجتمع املدين املساعدة يف ضامن التدقيق  -ويف النهاية املساءلة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان .وقد أدت هذه العملية يف السابق إىل تحسينات ملموسة عىل املستوى الوطني.
دعم عمل ًي ا لكيفية مشاركة منظامت املجتمع املدين معها بشكل فعال.
يقدم هذا الدليل ملحة عامة عن اإلج راءات الخاصة ويقدم ً
وبينام يركز الدليل عىل تقديم املعلومات املتعلقة بالحق يف حرية التعبري ،ال سيام انتهاكات حقوق اإلنسان التي تؤثر عىل الصحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،ميكن تطبيق إرشاداته ومبادئه عىل نطاق أوسع .نأمل أن يساعد الدليل املزيد من منظامت املجتمع
املدين عىل استخدام طريق املنارصة ،وأن تساعد يف مواءمة املامرسات الوطنية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

تتزايد انتهاكات الحق يف حرية
التعبري ،وال سيام االعتداءات عىل
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان،
يف جميع أنحاء العامل.

الرجوع إىل املحتويات
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اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

من هم اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة؟
اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة هم خ رباء مستقلون يف مجال حقوق اإلنسان مكلفون
بتقديم التقارير واملشورة بشأن حقوق اإلنسان من منظور موضوعي أو خاص بكل بلد .من
بينهم مقررون خاصون وخ رباء مستقلون وفرق عاملة .يف حني أن مناهج عملهم قد تختلف،
فإن وظائفهم ومسؤولياتهم متشابهة للغاية.
تشمل األدوار الرئيسية لإلج راءات الخاصة إرسال امل راسالت إىل
الحكومات ،وإج راء دراسات حول موضوعات محددة سنويً ا،
والقيام بزيارات قطرية ،وزيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق
اإلنسان ،وتقديم املشورة الفنية واملساعدة لواضعي السياسات،
واملساهمة بشكل عام يف تطوير املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

نظ ًرا ألن الحق يف حرية التعبري هو قضية رئيسية شاملة ،فقد
تكون العديد من اإلج راءات الخاصة ذوات صلة أيضً ا .ميكنك
معرفة املزيد عن عمل اإلج راءات الخاصة ،والقامئة الكاملة
للمناصب املوضوعية والخاصة بكل بلد ،عىل موقع مكتب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان (.)OHCHR

تتضمن بعض اإلج راءات الخاصة ذات الصالحيات األكرث صلة
بالحق يف حرية التعبري ما ييل:
•املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية
الرأي والتعبري؛
•املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي
وتكوين الجمعيات؛
•املقرر الخاص املعني بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان؛
•املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه
وعواقبه؛
•املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
أو بإج راءات موجزة أو اإلعدام التعسفي؛
•الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي.

الرجوع إىل املحتويات
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ما هي امل راسالت؟
يف هذا السياق ،تعترب امل راسالت رسائل رسمية تتعلق بالحاالت الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان املبلغ عنها
أو القوانني أو السياسات أو املامرسات التي تنطوي عىل مشاكل .ميكن لإلج راءات الخاصة إرسال م راسالت إىل
الحكومات أو الجهات املعنية األخرى ،مثل املنظامت أو الرشكات الحكومية الدولية .تحتوي هذه الرسائل
عىل طلبات للحصول عىل مزيد من املعلومات ،أو يف بعض األحيان توصيات للجهات املعنية ملنع ووقف
االنتهاكات ،وإج راء التحقيقات ،وتقديم الجناة إىل العدالة ،أو توفري سبل اإلنصاف للضحايا أو عائالتهم .ميكن
أشكال مختلفة:
ً
أن تتخذ
•النداءات العاجلة :يتم إرسالها عندما تكون الحاالت
الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان حساسة للوقت فيام
يتعلق بالخسائر يف األرواح ،أو املواقف التي تهدد الحياة،
أو الرضر الوشيك أو املستمر ذي الطبيعة الجسيمة
للضحايا.
•رسائل االدعاء :يتم إرسالها لتوصيل املعلومات وطلب
التوضيح فيام يتعلق بالحاالت الفردية النتهاكات حقوق
اإلنسان عندما يكون الوضع أقل إلحا ًح ا.
•املراسالت الترشيعية :يتم إرسالها لطلب مزيد
من املعلومات أو اق رتاح إصالح أو إلغاء القوانني أو
السياسات أو املامرسات التي ال تتامىش مع املعايري
الدولية لحقوق اإلنسان.
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الحكومة أو الجهة املعنية التي تتلقى االتصال لديها الفرصة
للرد عىل أي ادعاءات أو أسئلة أو توصيات وتقديم الحلول .يتم
نرش ردها عل ًن ا ،بجانب امل راسالت نفسها.
ميكن الوصول إىل جميع امل راسالت التي يرسلها املقررون
الخاصون لألمم املتحدة وأي ردود من خالل قاعدة بيانات
امل راسالت .ميكن تصفية قاعدة البيانات حسب البلد واملوضوع.

اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

ما هو دور املجتمع املدين يف امل راسالت؟
ميكن ألي فرد أو منظمة مجتمع مدين أو مؤسسة وطنية لحقوق
اإلنسان أو هيئة حكومية دولية تقديم معلومات مبارشة إىل
اإلج راءات الخاصة بشأن حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان أو
القوانني أو السياسات أو املامرسات التي تنطوي عىل مشاكل.

ميكن أن تدفع هذه املعلومات اإلج راءات الخاصة للتدخل وإرسال
م راسالتهم الرسمية مبارشة إىل الحكومات أو الجهات املعنية
األخرى إلثارة مخاوفهم ،وطلب مزيد من املعلومات ،واق رتاح
توصيات لتصحيح الوضع.

ملاذا ترسل امل راسالت؟
ميكن أن متارس م راسالت اإلج راءات الخاصة ضغ طًا مؤث ًرا عىل
املوظفني العموميني للعمل عىل إصالح القوانني أو توفري حل يف
حاالت محددة .كانت هناك أمثلة عىل أن هذه العملية لها تأثري
ملموس عىل أوضاع حقوق اإلنسان املحلية ،مبا يف ذلك من خالل
معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان وإصالح القوانني والسياسات.
ميكن أيضً ا استخدام تدخالت وتوصيات اإلج راءات الخاصة لتعزيز
املنارصة عىل املستوى الوطني ،ألنها توفر أحكا ًم ا موثوقة بأن
الجهات الفاعلة واملؤسسات الوطنية ال تفي بالتزاماتها الدولية.
تقدم باإلج راءات الخاصة طري ًق ا للمنارصة ألي منظمة مجتمع
مدين يف أي بلد .ميكن لجميع منظامت املجتمع املدين ،بغض
النظر عام إذا كانت تتمتع بوضع استشاري يف املجلس
االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة ،تقديم معلومات
للم راسالت .ميكن لإلج راءات الخاصة أيضً ا إرسال م راسالت
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أي بلد ،بغض النظر عام إذا
كانت تلك الدولة قد وقّعت أو صادقت عىل أي من املعاهدات
الدولية األساسية لحقوق اإلنسان .يعد هذا أم ًرا ذا قيمة
خاصة إذا مل توقّع بلدك أو تصدق عىل املعاهدات التي تفتح
فرص ا للدعوة بشأن القضايا املتعلقة بالحق يف حرية التعبري
ً
وسالمة الصحفيني ،مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب.

الرجوع إىل املحتويات

يف حني أن اإلج راءات الخاصة يقدمون مسا ًرا فعالً للمنارصة؛
فمن املهم مالحظة أن آلية االتصاالت ليست ملزمة  -ال ميكن
للخ رباء ضامن االستجابة أو تنفيذ توصياتهم .عالوة عىل ذلك،
فإن اإلج راءات الخاصة الذين تلقوا معلومات من املجتمع املدين
قد ال يتولون القضية ،فهم خ رباء مستقلون ،لذلك قد يقررون
عدم الترصف يف قضية ما إذا مل يعتربوها جز ًءا من أولوياتهم عىل
نطاق أوسع .هم أيضً ا متطوعون ،وغال ًب ا ما يعانون من نقص
املوارد ،لذلك ليس لديهم القدرة عىل الترصف يف كل قضية.
لذلك ،يجب أن يندرج تقديم املعلومات من أجل امل راسالت
ضمن اس رتاتيجيات املنارصة القامئة وأن يكملها.
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ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةصاخلا تاءارجإلا ىلإ تالسارملا لاسرإ ةيلمع  1:لكش
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تحديد الحالة أو
القانون

الحصول عىل
املوافقة

جمع املعلومات

اإلعداد واإلرسال

املتابعة

الخطوة  :1تحديد القضية أو القانون
عند تحديد قضية فردية لتسليط الضوء عليها أمام اإلج راءات الخاصة ،من املهم أن تكون قضية
إس رتاتيجية وأن تختار قضية ليست مجرد قضية مهمة هذا يف الوقت ولكنها رم ًزا ملخاوف أوسع
تتعلق بحقوق اإلنسان .أنسب الحاالت هي تلك التي لديها اإلمكانية االس رتاتيجية عىل توضيح
االتجاهات الرئيسية ،واملشاكل طويلة األمد ،والتحديات الناشئة يف سياق معني ،بهدف أن يكون
لها تأثري يتجاوز القضية الفردية.
للمساعدة يف تحديد قضية فردية ،فكر يف األسئلة التالية:
•ما هي األهمية االس رتاتيجية لهذه القضية؟ من املهم
اختيار قضية متثل رم ًزا النتهاكات أوسع لحقوق اإلنسان
– نوع يتناسب مع منط أكرب من انتهاكات حقوق
اإلنسان الوطنية.
•إىل أي مدى سيكون تدخل اإلج راءات الخاصة يف الوقت
املناسب ومفيدًا يف هذه القضية بالذات؟ إذا كانت هناك
تطورات ذات صلة عىل املستوى الوطني ،مثل النظر يف
القضية يف املحكمة ،فقد يكون للتدخل تأث ري.

•هل تتعلق القضية بشكل خاص باالنتهاكات الصارخة
لحقوق اإلنسان ،مثل القتل؛ التعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة؛ العنف الجسدي أو االعتقال التعسفي؟ قد تكون
اإلج راءات الخاصة تحت ضغط أكرب عىل الترصف يف قضية
تتعلق بانتهاكات أكرث خطورة بسبب الحاجة امللحة
والوشيكة ألن تستجيب الحكومات عندما تكون حياة
الشخص أو ك رامته يف خط ر .ومع ذلك ،هذا ال يعني أن
األشكال األخرى النتهاكات حقوق اإلنسان ليست ذات صلة
أو مهمة .يف هذه القضايا ،سيكون من املهم توضيح سبب
أهمية إثارة مثل هذه القضايا من خالل هذه اآللية.

•هل حدثت املخالفة أو تكررت أم أن املخالفة وشيكة؟
إذا كان هناك خطر مبارش عىل الحياة أو السالمة
الجسدية أو الحرية ،فقم بإب راز أنه ت ُعطى األولوية
للم راسالت كنداء عاجل.

الرجوع إىل املحتويات

دليل املنارصة ملنظامت املجتمع املدين 11

إرسال امل راسالت

•هل أثر االنتهاك عىل الفرد بشكل تفاضيل بسبب نوع
جنسه أو غريه من أوجه عدم املساواة املتداخلة ،مثل
العرق أو اإلثنية أو العمر أو التوجه الجنيس أو الهوية
 /التعبري الجنيس أو الخصائص الجنسية أو املعتقدات
الدينية؟ قد تكون اإلج راءات الخاصة أكرث إلزا ًم ا للترصف
عندما تتقاطع االنتهاكات أيضً ا مع الحق يف املساواة
وعدم التميي ز.
•هل لدينا وصول إىل مصادر للمعلومات موثوقة وميكن
االعتامد عليها؟ تشمل هذه الشهادات أو روايات شهود
العيان للضحية أو الضحايا الثانويني ،وكذلك التقارير
املنشورة (إذا تم اإلبالغ عن الحالة) .الحظ ،مع ذلك ،أنه
ال ينبغي أن تعتمد حرصيً ا عىل تقارير وسائل اإلعالم
لتحديد قضية.
•هل يعمل اآلخرون بالفعل عىل نفس القضية أو املسألة
ويعتزمون إرسال معلومات إىل اإلج راءات الخاصة؟ إذا كان
األمر كذلك ،ميكنك تقديم املعلومات بشكل مشرتك.
•هل نحن قادرون عىل الحصول عىل موافقة من ضحية
(ضحايا) انتهاكات حقوق اإلنسان؟ نظ ًرا ألن املوافقة
أمر أسايس عند التعامل مع هذه اآللية ،يجب أن تسعى
للحصول عىل موافقة مستنرية يف امل راحل األوىل من
العملية.
•هل نحن قادرون عىل إدارة النتائج بشكل صحيح
ومتابعتها بعد تقديم املعلومات؟ قد يُ طلب منك تقديم
مزيد من املعلومات خالل العملية ،ويجب أن تفكر يف
االنخ راط يف مزيد من املنارصة ،مثل عقد اجتامعات مع
السلطات عىل املستوى الوطني.

 12م راسالت اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

لتحديد قانون أو سياسة ،تنطبق العديد من نفس املبادئ كام
هو الحال عند اختيار قضية فردية ،ولكن األسئلة التالية قد
تساعد أيضً ا:
•هل يأيت تدخل اإلج راءات الخاصة يف وقت اس رتاتيجي
بشكل خاص يف تطوير أو وضع قانون أو سياسة؟ إذا
كان القانون يف شكل مسودة ومل يتم إق راره بعد ،فقد
يكون لتدخلهم تأث ري .إذا تم مترير قانون مؤخ ًرا ،وخضع
لالحتجاجات أو النقاش الوطني ،فقد يساعد تدخلهم يف
دعم حمالت أك رب.
•هل يتضمن القانون أو السياسة انتهاكات صارخة لقانون
ومعايري حقوق اإلنسان الدولية؟ إذا كان القانون يتعارض
بشكل واضح وملموس مع االلتزامات الدولية للدولة ،فقد
يقع إلزام أكرب عىل اإلج راءات الخاصة للترصف.
•هل تم استخدام القانون أو السياسة لقمع املجتمع
املدين؟ عندما ثبت أن القانون أدى إىل انتهاكات لحقوق
اإلنسان ضد األف راد (مثل االعتقاالت التعسفية) ،أو آثار
مروعة ميكن إثباتها عىل عمل املجتمع املدين ،فقد يؤدي
ذلك إىل تحسني فرص التدخل بشكل كب ري.
إذا كنت تنوي عرض نفس القضية أو القانون أو السياسة عىل
آلية إقليمية (عىل سبيل املثال ،املحكمة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،أو املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،
أو محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان) ،فيجب أن
تكون مدركًا أن قضايا املقبولية قد تنشأ إذا كانت معلقة أمام
اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة .نظ ًرا الختالف القواعد
بني كل آلية إقليمية ،فمن املهم التحقق من اآللية ذات الصلة
قبل أن تقرر اإلرسال إىل اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة.

إرسال امل راسالت

الخطوة  :2الحصول عىل املوافقة
إذا كنت تقدم معلومات عن قضية فردية ،فمن املهم الحصول
عىل املوافقة الكاملة واملستنرية من الضحية (الضحايا) .إذا مل
يكن ذلك ممك ًن ا ،يكفي الحصول عىل موافقة من أف راد األرسة أو
املمثلني القانونيني .يعد هذا رضوريً ا حتى بالنسبة للقضايا التي
تقع يف املجال العام ،نظ ًرا الحتامل حدوث مخاطر أمنية إضافية
أو أعامل انتقامية ناجمة عن تدخل اإلج راءات الخاصة.
إذا كنت تقدم معلومات عن قانون أو سياسة ،فستحتاج إىل
الحصول عىل موافقة إذا ذكرت أف را ًدا معينني تعرضوا لعقوبات
أو تأثروا مبوجب أحكامها.
عىل وجه الخصوص ،يلزم الحصول عىل املوافقة لتعيني الضحايا
يف امل راسالت إىل الحكومة املعنية ،وكذلك يف تقرير امل راسالت
وقاعدة بيانات امل راسالت ،وكلها متاحة لعامة الناس .يف حني
أنه ليس إلزام يً ا تعيني الضحايا يف امل راسالت ،فإن اختيار عدم
القيام بذلك يحد من قدرة اإلج راءات الخاصة عىل االستجابة
للحاالت الفردية.
عند طلب املوافقة املستنرية:

•وتأكد من أن الضحية عىل دراية بأنه إذا أدى التعاون مع
اإلج راءات الخاصة إىل أعامل انتقامية ،فيمكنهم اإلبالغ
رسم يً ا عن ذلك إىل reprisals@ohchr.org
يجب أن تفكر يف إج راء تقييم للمخاطر بالتشاور مع الضحية
أو َم ن ُي ثلهم .هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك نقاش
اس رتاتيجي حول املخاطر التي يتعرض لها الفرد ،وكذلك املخاطر
التي تتعرض لها مؤسسته ،من املشاركة يف هذه العملية.
يجب أن يأخذ تحليل املخاطر يف االعتبار القضايا التي يعملون
عليها ،والسياق الذي يعملون فيه ،والتفاوتات املتقاطعة
التي يواجهونها .من املهم إعادة تقييم ظروف الفرد يف م راحل
مختلفة ،والتواصل عن كثب معهم أو مع ممثليهم .إذا حددت،
أثناء املحادثات مع الضحية أو ممثليها ،وجود خطر متزايد من
األعامل االنتقامية نتيجة لالنخ راط يف هذه العملية ،فيجب
عليك التفكري يف طرق املنارصة األخرى.
جانب آخر مهم للحصول عىل املوافقة الكاملة واملستنرية
هو إدارة توقعات الضحية للعملية ونتائجها املحتملة (انظر
الشكل .)2

•رشح أي عوامل خطر عامة قد تنشأ عن امل راسالت ،مبا يف
ذلك املضايقات أو الرتهيب أو التهديدات للحياة أو األمن؛
•وإذا تم تقديم طلب لحامية هوية الضحية ،فأبلغ
الضحية أن هذا ال يعني أنهم محصنون من م راقبة
الدولة ،وال من اكتشافهم كمصدر للمعلومات ،حتى لو
قمنا بحامية هويتهم  -وهذا ،باعتباره نتيجة لذلك ،قد
تستمر األعامل االنتقامية؛

الرجوع إىل املحتويات
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شكل  :2أهمية إدارة توقعات الضحايا

إذا تم نقل القضية إىل الحكومة أو
جهة معنية أخرى؛ فإن قدرة اإلج راءات
الخاصة عىل ضامن اإلنصاف محدودة،
ألنهم ال يستطيعون فرض إج راءات.

 14م راسالت اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

قد ال تتمكن اإلج راءات الخاصة من
تناول قضية الضحية .قد يكون لديهم
مشكالت تتعلق بالقدرات ،أو أولويات
مختلفة ،أو يختارون قضية أخرى.

إرسال امل راسالت

الخطوة  :3جمع املعلومات
اإلج راءات الخاصة يترصفون بشكل أفضل يف قضية مل عند توفر معلومات كاملة وواضحة
ومفصلة حول االنتهاك أو القانون أو السياسة .عندما تكون املعلومات واضحة ومتسقة،
فلن يحتاجوا إىل طلب توضيح أو مزيد من املعلومات قبل معالجتها واتخاذ ق رار بشأن
إرسال امل راسالت.
فيام يتعلق بالقضايا الفردية ،يتم توفري قامئة مرجعية غري
شاملة أدناه للمساعدة يف عملية جمع املعلومات:
• َم ن هو الضحية املزعومة؟ ما هي انتامءاتهم أو وجهات
نظرهم املعروفة؟ هل يُ نظر إليهم يف املايض عىل أنهم
يعربون عن عدم موافقتهم أو معارضتهم السياسية؟ هل
قاموا مؤخ ًرا بالتحقيق أو العمل يف أي مواضيع حساسة؟
هل تلقوا تهديدات فيام يتعلق بعملهم  -وإذا كان األمر
كذلك ،فهل تم اإلبالغ عن هذه التهديدات والتعامل معها
من قبل السلطات؟ هل هذا جزء من منط من انتهاكات
حقوق اإلنسان ضدهم؟
• َم ن هو الجاين املزعوم؟ هل هناك العديد من الجناة؟
عندما يكون الجناة سلطات أو أف راد يعملون كمسؤولني
عموميني ،ما هي الهوية املحددة للسلطة (مثل رشطة
املدينة أو رشطة املنطقة أو القوات شبه العسكرية)؟ إذا
كان الجاين مجهوالً فهل قامت السلطات بأي تحقيقات
للتعرف عليه؟
•متى (التاريخ والوقت) وقع الحادث؟
•أين وقع الحادث؟ يف أي مدينة أو بلدة وقع االنتهاك؟ هل
املوقع له أهمية خاصة يف هذا السياق؟

الرجوع إىل املحتويات

•ما هي التفاصيل الكاملة لالنتهاك؟ عيل سبيل املثال:
°إذا تم القبض عىل شخص أو احتجازه :هل تم تقديم
مذكرة؟ هل تم إعطاء أي أسباب؟ ما هي االتهامات
الرسمية ،ومبوجب قانون تم صياغتها؟ هل كانت هناك
الئحة اتهام رسمية ،وإذا كان األمر كذلك ،فمتى وأين
حدث ذلك؟ يف أي مرحلة من اإلج راءات هي القضية؟
كم عدد الجلسات التي ُع قدت ،ومتى وأين ُع قدت،
وماذا حدث يف كل جلسة؟ هل هناك أي مخاوف تتعلق
باملحاكمة العادلة أو اإلج راءات القانونية الواجبة فيام
يتعلق باملحاكمة؟ هل تم منح حق الوصول إىل محام أو
أف راد األرسة؟ أين هو الفرد املحتجز حاليا؟ هل تم نقل
فرد بني معتقالت أو سجون مختلفة؟ ما هي حالة الصحة
البدنية والعقلية الحالية للفرد؟
°إذا اختفى شخص أو قُتل :يف أي تاريخ بدأ التحقيق يف
االختفاء أو القتل؟ أين ومتى شوهد هذا الشخص آخر
مرة قبل االختفاء؟ هل هناك مخاوف بشأن مصداقية
وفعالية التحقيق؟ ما هي نتائج التحقيق؟ هل قام أف راد
األرسة أو املمثلون القانونيون بأي محاوالت ملطالبة
السلطات مبتابعة القضية؟ إذا كان األمر كذلك ،فب َم ن
اتصلوا ومتى وماذا كانت االستجابة الستفساراتهم؟
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°إذا تم مداهمة منزل أو مكتب فرد :أين يقع املنزل أو
املكتب؟ َم ن داهمه؟ هل تم تقديم مذكرة؟ َم ن كان
رضا؟ هل تم االستيالء عىل أي معدات أو مصادرتها؟
حا ً
هل تم فتح تحقيق يف املداهمة؟
•ما هو األساس القانوين للقضية؟ ما هو القانون واألحكام
املحددة التي تم العمل مبوجبها؟ ما هي العقوبات
املحددة؟ هل تم استخدام هذا القانون عىل نطاق واسع
العتقال أو احتجاز األف راد الذين يعربون عن حقهم يف
حرية التعبري؟
•هل هذه القضية مهمة من الناحية االس رتاتيجية؟ بعبارة
أخرى ،هل تدلل عىل وجود مشكلة أكرب تتعلق بانتهاكات
حقوق اإلنسان يف ذلك البلد بالذات؟

عند جمع معلومات عن حالة فردية ،من
املهم ضامن اتباع نهج جنساين متعدد
الجوانب ومعرفة ما إذا كان الفرد قد تأثر
بشكل مختلف أو غري متناسب بسبب نوع
جنسه أو غريه من أوجه التقاطع الرئيسية.
قد تشمل التقاطعات نوع الجنس ،والعرق،
واإلثنية ،والجنسية ،والعمر ،والتوجه
الجنيس ،والخصائص الجنسية ،والهوية /
التعبري الجنيس ،واملعتقدات الدينية ،من بني
أمور أخرى.

شكل  :3عملية جمع املعلومات

َم ن هم الضحايا والجناة؟

ملاذا وقع هذا االنتهاك بحق الفرد؟

متى وقع االنتهاك؟

أين وقع االنتهاك؟

ما هي التفاصيل الكاملة لالنتهاك؟
 16م راسالت اإلج راءات الخاصة التابعة لألمم املتحدة

إرسال امل راسالت

عند جمع املعلومات لتقدميها مبوجب قانون أو سياسة ،يلزم
نفس املستوى من التفاصيل .قد ترغب يف التفكري يف القامئة
املرجعية التالية:
•ما القانون واألحكام املحددة التي متثل إشكالية؟ ما هي
العقوبات املحددة ،مبا يف ذلك عقوبة السجن أو الغ رامات؟
•ما هي مرحلة العملية الترشيعية التي مير بها القانون
أو السياسة حال ًي ا؟ إذا تم مترير القانون أو السياسة وكان
ناف ذًا بالفعل ،فهل واجه أي م راجعات أو اع رتاضات من
القضاء؟

إذا ذكرت فر ًدا يف طلب يركز عىل قانون أو سياسة ،فيجب أن
يكون هذا إلثبات تأثري ذلك القانون أو السياسة؛ ال تطلب نفس
املستوى من التفاصيل كام هو الحال مع تقديم معلومات عن
قضية فردية .ومع ذلك ،ستظل بحاجة إىل الحصول عىل موافقة
ألي فرد مذكور يف ما تقدمه (انظر الخطوة .)2
عند جمع املعلومات ،من املفيد استخدام امل راسالت اآلمنة من
خالل التشفري من طرف إىل طرف ،وتشفري املستندات التي
تحتوي عىل معلومات حساسة ،وبالتايل الحد من التعرض
للمخاطر بالنسبة للضحية وأقاربهم أو زمالئهم .تتضمن
تطبيقات امل راسلة اآلمنة  Signalو .Wire

•هل يشكل هذا القانون جز ًءا من إطار ترشيعي أكرب مق ِّي د
للحق يف حرية التعبري والحقوق ذات الصلة؟ هل يعمل
القانون باالق رتان مع قوانني أخرى لتقييد املجتمع املدين
دون داع؟
•هل تم استخدام القانون لقمع الحق يف حرية التعبري
أو الحقوق ذات الصلة ،وهل أدى إىل انتهاكات حقوق
اإلنسان ضد األف راد ،مثل االعتقال التعسفي؟
•هل هناك أي دليل عىل الرأي العام حول القانون أو
السياسة؟ هل كانت هناك أي احتجاجات أو نقاش وطني؟
هل أجرت الحكومة مشاورات مفتوحة وشفافة مع
الجمهور عند صياغة وتنفيذ القانون أو السياسة؟

الرجوع إىل املحتويات
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الخطوة  :4اإلعداد واإلرسال
عندما تقوم بجمع جميع معلوماتك ،نويص بإعداد ما ترسله
يف شكل خطاب ،حيث يتيح لك ذلك تقديم معلومات مفصلة
ترتي بً ا زمن يً ا وبشكل واضح.

•إذا كان لديك الوقت واملعرفة ذات الصلة ،سواء كانت
املعلومات تتعلق بقضية فردية أو قانونًا أو سياسة معينة،
فيجب عليك بعد ذلك الرجوع بإيجاز إىل املعايري الدولية
لحقوق اإلنسان التي تم انتهاكها .ال يلزم أن يكون هذا
طوي ًال ج ًدا  -اإلج راءات الخاصة خ رباء بالفعل!

ميكنك العثور عىل منوذجني مقدمني يف امللحق .1
البنية مرنة ،ولكن يجب أن تسرتشد باإلطار التايل:
•يجب أن يبدأ تقديم املعلومات املتعلقة بقضية فردية
برسد وقائع القضية ترتي ًب ا زمن ًي ا وبشكل واضح ،مبا يف
ذلك جميع املعلومات التفصيلية التي جمعتها .يف هذه
املرحلة ،يجب عليك تقييم املعلومات الحساسة واختيار
ما ميكن مشاركته بنا ًء عىل املخاطر واملوافقة وامل راسالت
الدامئة مع الضحية أو أرستها أو ممثليها القانونيني .إذا
كانت امل راسلة ندا ًء عاج الً ،فيجب توضيح ذلك يف املقدمة.
•يجب أن يبدأ تقديم املعلومات حول قانون أو سياسة
بتحديد تفاصيله الكاملة ،مبا يف ذلك األحكام والعقوبات
الدقيقة ،ومعلومات حول العملية الترشيعية .كام ينبغي
أن يتضمن معلومات أوسع ،مبا يف ذلك اإلطار الترشيعي
الذي يندرج فيه القانون أو السياسة وما إذا كان لها تأثري
ملموس عىل التمتع بحقوق اإلنسان.

ترد املعايري القانونية الدولية التي يتم االحتجاج بها
بشكل متكرر يف القضايا املتعلقة بالحق يف حرية
التعبري يف امللحق .4
•قم بإنهاء الخطاب بتحديد توصيات لإلجراءات
الخاصة لطلبها من الحكومة (أو أصحاب املصلحة
اآلخرين) املعنيني .يجب أن تكون هذه التوصيات
محددة قدر اإلمكان.

ترد بعض األمثلة عىل النتائج املحددة التي ميكنك
التوصية بها يف امللحق .2
•قم بتضمني خطاب موافقة الضحية كمرفق بامل راسالت.

يتم توفري منوذج موافقة يف امللحق .3
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إرسال امل راسالت

قبل اإلرسال ،يجب عىل الضحايا (أو عائالتهم أو ممثليهم
القانونيني) منح املوافقة النهائية عىل املحتوى.
عىل الرغم من عدم وجود متطلبات لعدد الكلامت ،فليس من
الرضوري أن تكون امل راسالت طويلة للغاية .احرص عىل م راسالت
مفصلة وموجزة من ثالث إىل خمس صفحات .يجب أن تكون
امل راسالت باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.

ميكنك أيضً ا إرسال عمليات اإلرسال بالربيد اإللكرتوين إىل املكلفني
املحددين لكل والية .يحتوي املوقع اإللكرتوين ملكتب املفوض
السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان عىل معلومات االتصال
باإلج راءات الخاصة التي لها واليات موضوعية وتفويضات خاصة
بكل بلد .إذا كانت امل راسلة ندا ًء عاج الً ،يجب أن تشري إىل ذلك يف
سطر املوضوع ونص الربيد اإللكرتوين.

ميكنك اختيار تقديم امل راسالت إىل صاحب والية واحد أو
العديد من أصحاب الواليات ذوي الصلة .عىل سبيل املثال ،إذا
كانت م راسالتك تتعلق بصحفي تم القبض عليه أثناء تغطيته
الحتجاج ،فيمكنك إرساله إىل كل من املقرر الخاص املعني
بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر الخاص
املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .قد
يؤدي إرسال امل راسالت إىل العديد من أصحاب الواليات املعنيني
إىل استجابة منسقة ومشرتكة قد تكون أكرث تأث ًريا.
ميكنك اختيار إرسال املعلومات من خالل استبيان عرب اإلنرتنت.
يحتوي هذا االستبيان عىل مربعات نصية لإلجابة عىل األسئلة
املتعلقة بالقضية ،ويسمح لك بتحميل منوذج اإلرسال واملوافقة
كمستندات مرفقة.

الرجوع إىل املحتويات
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الخطوة  :5املتابعة
بعد إرسال املعلومات إىل اإلج راءات الخاصة ،ال يوجد إج راء
متابعة رسمي .ومع ذلك ،قد يكون فريق اإلج راءات الخاصة
عىل اتصال بك لطرح أي أسئلة متابعة ،خاص ًة إذا كان هناك أي
تحديثات .هذا يعني أنه يجب عليك االستم رار يف م راقبة القضية
واالستعداد لإلجابة عىل أسئلتهم.
قد تفكر أيضً ا يف إج راء بعض امل راسالت الخارجية حول تقديم
املعلومات .ومع ذلك ،ال توجد قاعدة قياسية هنا .أنت يف أفضل
وضع يتيح لك فهم الوضع الوطني ،وما إذا كانت امل راسالت
الخارجية للفت االنتباه إىل القضية من املرجح أن تساعد أو
تعيق ،وما إذا كان من املحتمل أن تتسبب يف أعامل انتقامية.
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يف املايض ،أصدرت بعض منظامت املجتمع املدين بيانات صحفية
أو أشكالً أخرى من البيانات العامة حول قضايا معينة ،مبا
يف ذلك اإلشارة إىل أنهم أرسلوا القضية إىل اإلج راءات الخاصة.
ومع ذلك ،نظ ًرا ألنه ليس من املؤكد أب ًدا ما إذا كانت اإلج راءات
الخاصة سرتسل م راسالت إىل حكومتك ،أو ما سيرتتب عىل ذلك،
فقد تقرر أنه من األفضل االنتظار حتى يتم تأكيد االتصال قبل
االنخ راط يف املزيد من املنارصة التي تواجه الجمهور.

امللحق :1
تقديم العينات

الرجوع إىل املحتويات
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فيام ييل منوذجان من الطلبات
املقدمة إىل اإلج راءات الخاصة.
األول يتعلق باالعتقال واالحتجاز
التعسفي لصحفي ،والثاين يتعلق
باإلفالت من العقاب عىل املضايقات
واالنتهاكات التي يتعرض لها
الصحفي عىل اإلنرتنت .هذه أمثلة
خيالية ،وتهدف إىل توضيح هيكل
ومستوى التفاصيل املطلوبة
لإلرسال .عىل هذا النحو ،سوف
تحتاج إىل تكييفها ألغ راضك الخاصة.
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امللحق  :1تقديم العينات

مثال  :1االحتجاز واالعتقال التعسفي لصحفي

شعار (شعارات) املنﻈمة (املنﻈامت)

التاريخ
السيد ]االسم[ ،املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري،
عام يساورنا من مخاوف فيام يتعلق باعتقال واحتجاز السيد أ ،املحرر والصحفي يف ]اسم الصحيفة[ ،والذي يقع
نكتب إليكم لنعرب ّ
ضمن نطاق واليتكم وف ًق ا لق رار مجلس حقوق اإلنسان  .36/6يف هذا الصدد ،نود أن نلفت انتباهكم إىل املعلومات التي تلقيناها من
]املصدر[ ،وهي ]منﻈمة مجتمع مدين  /فرد[ مقرها يف ]الدولة[ ،بشأن اعتقال واحتجاز السيد أ.
منوذج موافقة السيد أ مرفق يف امللحق .1
وفقا للمعلومات الواردة:
أصدرت وزارة اإلعالم يف  1كانون الثاين  /يناير  2021تعليامت بوقف تداول ونرش ]اسم الصحيفة[ ،بعد أن نرشت الصحيفة تحقي قًا
ينتقد القضاء والقوات املسلحة .قبل ذلك ،نرشت ]اسم الصحيفة[ أيضً ا سلسلة من املقاالت حول الفساد القضاﻲﺋ والحكومي .يف 2
كانون الثاين  /يناير  ،2019تم القبض عىل السيد أ مع ]االسم[ و ]االسم[ 1،املحررين من ]اسم الصحيفة[.
اعتقلت قوات أمن الدولة السيد أ يف مسجده املحيل الواقع يف ]الشارع  /املنطقة[ ،وبعد ذلك تم احتجازه مبعزل عن العامل الخارجي
حتى  1شباط  /ف رباير  ،2021عندما متكن أخ ًريا من إبالغ أرسته باعتقاله واحتجازه عرب مكاملة هاتفية.
مل ُمي نح حق التواصل مع محاميه إال يف الجلسة األوىل للسيد أ ،التي ُع قدت يف  10شباط  /ف رباير  .2021يف جلسة االستامع ،تم اتهامه
بجملة أمور من بينها "نرش مواد ترض باألمن العام" و "التعبري عن ازدراء القضاء والقوات املسلحة" و "تقويض هيبة الدولة" مبوجب
املادة ( 1أ) من قانون العقوبات .املادة ( 1أ) يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إىل خمس سنوات وغ رامة تصل إىل  5000دوالر أمريﻲﻜ.
ُع قدت جلسات استامع الحقة بشأن قضية السيد أ يف  15شباط  /ف رباير و  25شباط  /ف رباير و  1آذار  /مارس  .2021يف الجلسة األخرية،
أمر القايض بوضع السيد أ يف الحبس االنف رادي.
جدير بالذكر أن السيد أ مرضب عن الطعام منذ  1آذار  /مارس ( 2021تاريخ آخر جلسة استامع له) احتجا ًج ا عىل ظروف اعتقاله،
والتي تشمل التعرض للتعذيب النفيس والجسدي ،والتي نتج عنها تعرض السيد أ لحالة تتطلب عال ًج ا وأدوية بشكل منتظم.
منذ  1آذار  /مارس  ،2021مل يتم عقد جلسات استامع أو تحديد موعد لها فيام يتعلق بقضية السيد أ ،وقد ُم نع السيد أ من االتصال
مبحاميه وأف راد أرسته.
نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء اعتقال واحتجاز السيد أ ،ال سيام بالنظر إىل أن املعاملة غري القانونية كانت موجهة ضده بسبب
عمله الصحفي .إن االعتقال التعسفي واالحتجاز غري املرشوع للسيد أ مبثابة حاجز أمام عمل الصحفيني ،فض الً عن التدخل يف حق
الجمهور يف الوصول إىل املعلومات ،وبالتايل انتهاك املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،التي انضمت إليها
]الدولة[ يف ]التاريخ[ .عالوة عىل ذلك ،نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء عدم وجود أساس قانوين العتقال السيد أ واحتجازه ،والذي
تزامن مع إغالق ]اسم الصحيفة[ .ال ميتثل إغالق ]اسم الصحيفة[ واحتجاز السيد أ لألسس املسموح بها لتقييد حرية التعبري مبوجب
املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

1

ال تذكر األط راف األخرى باالسم إال إذا حصلت عىل موافقتهم؛ خالف ذلك ،قم باإلشارة إليهم بدون ذكر االسم ،عىل سبيل املثال "كام تم القبض عىل شخصني
مرتبطني بالسيد أ".
شعار (شعارات) املنظمة (املنظامت)
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امللحق  :1تقديم العينات

فيام يتعلق باالعتقال التعسفي واالحتجاز والتعذيب للسيد أ ،نود أن نعرب عن قلقنا بشأن التأثري املروع لهذا عىل مامرسة حرية التعبري يف
]الدولة[ بشكل عام؛ وعىل استقالل وسائل اإلعالم يف اإلبالغ عن قضايا املصلحة العامة ومساءلة الحكومة.
إن تجاهل ]الدولة[ للقانون واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،وتحدي دًا يف القضية املتعلقة باالعتقال واالحتجاز التعسفيني للسيد أ،
يتطلب تدخل املقرر الخاص ،ال سيام يف األمور التالية ،من بني أمور أخرى:
 .1االع رتاف بانتهاكات ]الدولة[ واملطالبة باتخاذ تدابري تهدف إىل توفري اإلنصاف للسيد أ و ]اسم الصحيفة[.
 .2دعوة ]الدولة[ إىل اح رتام القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وال سيام التزاماتها مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،فيام يتعلق بحرية الرأي والتعبري واح رتام الحياة والحرية.
 .3دعوة ]الدولة[ إىل التوقف عن سياستها يف مضايقة الصحفيني واضطهادهم وتهديدهم ،وإنهاء محاوالتها العنيفة لفرض رقابة
عىل وسائل اإلعالم املطبوعة.
 .4املطالبة بإنهاء االحتجاز التعسفي وغري اإلنساين للسيد أ ،مبا يتوافق مع التزامات ]الدولة[ الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.
 .5دعوة ]الدولة[ إىل إلغاء املادة ( 1أ) من قانون العقوبات.
 .6تقديم تقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان واق رتاح توصيات لحامية الصحفيني يف ]الدولة[.

شك ًرا لكم عىل اهتاممكم بهذا األم ر.

وتفضلوا بقبول فائق االح رتام،
]االسم (األسامء)[
]منﻈمة (منﻈامت)[

2
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شعار (شعارات) املنظمة (املنظامت)

امللحق  :1تقديم العينات

مثال  :2مضايقة صحفي واإلساءة إليه عرب اإلنرتنت

شعار (شعارات) املنﻈمة (املنﻈامت)

التاريخ
السيد ]االسم[ ،املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري،
نكتب إليكم لنوجه انتباهكم إىل املعلومات التي تلقيناها بشأن تهديدات بالقتل ضد السيدة أ ،وهي صحفية من ]الدولة[ وحاصلة
عىل جائزة حرية الصحافة يف عام  .2016نعتقد أن القضية تقع ضمن نطاق واليتك مبوجب ق رار مجلس حقوق اإلنسان  .36/6يف هذا
الصدد ،نود أن نلفت انتباهكم إىل املعلومات التي تلقيناها من ]املصدر[ ،وهي ]منﻈمة مجتمع مدين  /فرد[ مقرها يف ]الدولة[ ،بشأن
جوهر هذه التهديدات بالقتل ،والتي تنبع من نرش اتهامات ملفقة للسيدة أ عىل اإلنرتنت.
منوذج موافقة السيدة أ مرفق يف امللحق .1
وفقا للمعلومات الواردة:
يف  1متوز  /يوليو  ،2021نُرش مقال كتبته السيدة أ يف ]اسم الصحيفة[ ،أبلغت فيه عن إساءة استخدام أحكام التجديف يف قانون
العقوبات يف ]الدولة[ .يف نفس اليوم ،نرش السيد س ،وهو رجل دين وطني بارز يتبعه أكرث من  500ألف شخص عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،رسالة
فيديو عىل حسابه عىل فيسبوك نرش فيها معلومات ملفقة بشأن السيدة أ .الجدير بالذكر أن السيدة أ تعرضت ساب ًق ا لتهديدات
بالقتل من قبل رجال دين ،ليس فقط بسبب عملها عىل أحكام التجديف يف قانون العقوبات ،ولكن أيضً ا ألنها تنتمي إىل األقلية.
أعلن السيد س ،يف رسالة الفيديو املنشورة عىل حسابه عىل فيسبوك أنه سيقتل السيدة أ بسبب مقالها عن التجديف ،وحرض
الجمهور عىل دعم القتل .يف رسالته بالفيديو ،شارك السيد س صو ًرا للسيدة أ متت رسقتها من حسابها الخاص عىل فيسبوك .بعد وقت
قصري من تحميل السيد س لرسالة الفيديو ،نرشت السيدة ب تعلي ًق ا عليها ،شاركت فيه املعلومات الشخصية للسيدة أ ،مبا يف ذلك
رقم هاتفها ورقم بطاقة هويتها وعنوان منزلها.
يف  4متوز  /يوليه  ،2021قدمت السيدة أ شكوى عرب اإلنرتنت إىل وكالة التحقيق املركزية يف ]الدولة[ .حتى اآلن ،مل تتلق بعد ردًا من
الوكالة .وتجدر اإلشارة إىل أن السيدة أ واجهت عدة أشكال من الرتهيب والتهديدات بالقتل فيام يتعلق بعملها الصحفي خالل
السنوات املاضية ،وتحدي دًا بسبب موقفها الداعم إللغاء أحكام التجديف .وباملثل ،واجه صحفيون آخرون يعملون عىل أحكام
التجديف مجموعة متزايدة من التهديدات عرب اإلنرتنت ،والتنم ر ،وحمالت التشه ري .وبالتايل ،فإننا نشعر بقلق عميق بشأن سالمة
السيدة أ.
يف هذا الصدد ،نود أن نشري إىل التعليق العام رقم  35للجنة حقوق اإلنسان ،والذي ينص عىل أن الحق يف األمن الشخﴢ يلزم الدول
باتخاذ التدابري املناسبة ردًا عىل التهديدات بالقتل ضد األشخاص يف املحيط العام ،وبشكل أعم حامية األف راد من التهديدات املتوقعة
للحياة أو السالمة الجسدية من أي جهات حكومية أو خاصة .عالوة عىل ذلك ،فإن التعليق العام رقم  31للجنة املعنية بحقوق
اإلنسان يحدد رصاحة االلتزام اإليجاﻲﺑ عىل الدول األط راف ،مثل ]الدولة[ ،لضامن حامية الحقوق الواردة يف العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ضد ليس فقط االنتهاكات من قبل وكالئها ولكن أيضا األعامل التي يرتكبها األف راد أو الكيانات الخاصة.
إن اإلخفاق يف التحقيق يف انتهاكات العهد وتقديم مرتكبي هذه االنتهاكات إىل العدالة ميكن أن يؤدي يف حد ذاته إىل انتهاك منفصل
للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

شعار (شعارات) املنظمة (املنظامت)
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امللحق  :1تقديم العينات

رشا بأنشطتها الصحفية
نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التهديدات بالقتل التي تلقتها السيدة أ ،والتي يبدو أنها مرتبطة ارتباطًا مبا ً
ومامرسة الحق يف حرية التعب ري .نطلب عىل وجه الرسعة تدخل املقرر الخاص بشأن املسائل التالية ،يف جملة أمور:
 .1مطالبة ]الدولة[ برشح تفصييل لكيفية معالجة وكالئها لشكوى السيدة أ بشأن تهديدات القتل عرب اإلنرتنت.
 .2إذا مل تتم معالجة الشكوى املذكورة أعاله ،االستفسار عن املنطق القانوين ]للدولة[ لهذا االنتهاك الواضح اللتزاماتها بحقوق
اإلنسان مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 .3مطالبة ]الدولة[ بإج راء تحقيق محايد وشامل يف التهديدات بالقتل التي تلقتها السيدة أ.
 .4دعوة ]الدولة[ إىل إلغاء أحكام التجديف يف قانون العقوبات.
 .5تقييم وضع الصحفيني يف ]الدولة[ ،وذلك لقياس ما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابري لضامن قدرة الصحفيني عىل القيام بعملهم
السلمي واملرشوع يف بيئة آمنة ومواتية ،خالية من أي مضايقات جسدية أو غري ذلك من املضايقات.
 .6املطالبة بأن توفر ]الدولة[ الحامية للسيدة أ حتى انتهاء التحقيق يف تهديدات القتل.
 .7تقديم تقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان واق رتاح توصيات لحامية الصحفيني يف ]الدولة[.

شك ًرا لكم عىل اهتاممكم بهذا األم ر.

وتفضلوا بقبول فائق االح رتام،
]االسم (األسامء)[
]منﻈمة (منﻈامت)[

2
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النتائج املحددة
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يجب أن يطلب القسم الختامي
من الطلب نتائج معينة لتطلبها
اإلج راءات الخاصة من دولة ما
لتصحيح انتهاك حقوق اإلنسان أو
منع تك راره .قد تختلف التوصيات
التي يطلبها الطرف املقدم عن
التوصيات التي تختار اإلج راءات
الخاصة تقدميها يف رسالتهم .ت ُص ّن ف
التوضيحيات اإلضافية لهذه النتائج،
بنا ًء عىل طلب اإلج راءات الخاصة،
وتقدم يف الصفحات التالية.

28

امللحق  :2النتائج املحددة

نداء عاجل
االعتقال :يرجى تقديم معلومات بشأن األسس القانونية العتقال واحتجاز الشخص املذكور أعاله ورشح كيف يتوافق ذلك مع
املبادئ واألع راف الواردة يف املواد  9و  10و  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواد  9و  14و  19من العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية.
االحتجاز" :يرجى تقديم معلومات حول الحالة البدنية والعقلية ل]االسم[ ،ال سيام يف ضوء حالتهم الصحية الحالية".
التهديدات:
" °يرجى بيان ما إذا كانت التهديدات املوجهة ضد الشخص املذكور قد خضعت لتحقيق شامل بهدف تحديد الجناة وتقدميهم
إىل العدالة .إذا كان األمر كذلك ،فام هي نتائج التحقيق؟ إذا مل يتم الرشوع يف تحقيق ،يرجى توضيح السبب.
" °يرجى اإلشارة إىل التدابري التي تم اتخاذها لضامن متكن الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم من القيام بعملهم املرشوع يف
بيئة آمنة ومواتية دون خوف من التهديدات أو أعامل التخويف املوجهة ضدهم أو ضد أف راد أرسهم ،أو املضايقة من أي نوع".

رسالة ادعاء
هجوم جسدي" :يرجى توضيح كيف أن عدم التحقيق يف الهجوم عىل الشخص املذكور أعاله يتوافق مع التزامات ]الدولة[
مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان".
االحتجاز" :يرجى تقديم معلومات حول ظروف احتجاز الشخص املذكور أعاله ،مبا يف ذلك متكنه من االتصال مبحام ،ومتكنه من
الوصول إىل معلومات حول القضية املرفوعة ضده ،ومتكن أرسته من زيارته".
الترشيع" :يرجى تقديم معلومات عن التدابري املتخذة ملواءمة املادة ( 1أ) من قانون العقوبات وإنفاذها مع التزامات ]الدولة[
مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وال سيام مع املادة  )3( 19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية".
هذه قامئة غري شاملة من النتائج التي قد تطلبها أثناء تقديم القضية إىل اإلج راءات الخاصة:
تقديم تقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان واق رتاح توصيات لحامية الصحفيني يف دولة معينة.
دعوة الدولة املعنية إىل الكف عن املضايقة واالضطهاد واالعتقال واالحتجاز والرتهيب و/أو املقاضاة الجنائية لألف راد الذين
ميارسون حقهم يف حرية التعبري ،مبا يتامىش مع التزامات الدولة دول ًي ا يف مجال حقوق اإلنسان مبوجب معاهدات  /اتفاقيات
محددة.
املطالبة بفتح تحقيق يف االعتداءات عىل الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.
ضامن وضع ضامنات للمحاكمة العادلة واإلج راءات القانونية الواجبة.

النتائج املحددة

1
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امللحق  :2النتائج املحددة

طلب توضيح من الدولة املعنية حول كيفية امتثال أفعالها اللتزاماتها الدولية أو تقصريها يف هذا الصدد.
الدعوة إىل إطالق رساح الصحفيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان املحتجزين أو الذين يقضون عقوبة بالسجن بسبب عملهم.
طلب أسباب االعتقال ،والتهم املحددة ،واملوقع الدقيق ملكان احتجاز الفرد ،وما إىل ذلك.
طلب توضيح أسباب االحتجاز ومكان االحتجاز والحالة الجسدية للمحتجز والعالج الطبي الذي يتم تقدميه للمحتج ز ،إلخ.
الدعوة إىل إلغاء أو تعديل أحكام أو قوانني محددة تقوض الحق يف حرية التعب ري.

2
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امللحق  :3منوذج املوافقة

أنا] ،االسم[ 1،أمنح مبوجب هذا موافقتي عىل أن تترصف ]منﻈمة غري حكومية[ بالنيابة عني يف تقديم بالغ رسمي إىل املكلفني بواليات
اإلج راءات الخاصة لألمم املتحدة.

ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﱃ:
أوافق عىل إرسال هذه القضية ،مبا يف ذلك اسم الضحية (الضحايا) ومعلوماتهم الشخصية وبيانات السرية الذاتية املتعلقة بهذه
القضية ،إىل اإلج راءات الخاصة لألمم املتحدة.
أوافق عىل إرسال هذه القضية ،مبا يف ذلك اسم الضحية (الضحايا) ،بواسطة اإلج راءات الخاصة لألمم املتحدة إىل حكومة ]الدولة[
أو غريها ممن تعتربهم اإلج راءات الخاصة لألمم املتحدة ذوي صلة ،مثل املنظامت الحكومية الدولية ،مبا يف ذلك كيانات األمم
املتحدة والرشكات أو الرشكات العسكرية أو األمنية.
أوافق عىل ظهور املعلومات الواردة يف هذه القضية ،مبا يف ذلك اسم الضحية (الضحايا) ،يف تقرير عام إىل مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة وإدراجها يف قاعدة بيانات عامة يديرها املكلفون باإلج راءات الخاصة لألمم املتحدة.
أشهد أن ]منﻈمة غري حكومية[ قد أبلغتني باملخاطر املحتملة لتقديم املعلومات إىل هذه اآلليات وإعالن القضية ،مبا يف ذلك
اسم الضحية (الضحايا) ،وأتفهم وأقبل املسؤولية عن هذه العواقب .وتجدر اإلشارة إىل أنه ال اإلج راءات الخاصة لألمم املتحدة وال
األمم املتحدة لديها الوسائل لضامن سالمة األشخاص الذين قد يتدخلون نياب ًة عنهم.
أوافق عىل ]منﻈمة غري حكومية[ إيصال املعلومات املحيطة بهذه القضية ،مبا يف ذلك اسم الضحية (الضحايا) ،يف جهود املنارصة
والتواصل مع رشكائها يف املنظامت األخرى ،إىل الحد الذي ت راه ]منﻈمة غري حكومية[ مناس ًب ا.
يف حالة نرش معلومات تتعلق بهذه القضية ،فإنني مبوجب هذا أعفي ]منﻈمة غري حكومية[ من املسؤولية عن أي عواقب
قد تحدث.

1

أدخل "(بالنيابة عن ]اسم الضحية  /فرد العائلة الذي تتﴫف نيابة عنه[)" بعد اسمك ،إن أمكن.

1
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(التوقيع)

(صلة الق رابة بالضحية)

(التاريخ)

(العنوان)

منوذج املوافقة

2
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امللحق :4
األحكام واملعايري
القانونية الدولية
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امللحق  :4األحكام واملعايري القانونية الدولية

بعض األحكام واملعايري التي يتم االحتجاج بها بشكل متكرر يف حاالت انتهاك الحق يف حرية التعبري ،وال سيام الهجامت ضد الصحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،تتضمن ما ييل:
 )1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (إعالن حقوق اإلنسان) وتحدي دًا املواد  3و  5و  6و  8و  9و  11و  13و  18و  19و 20؛
 )2العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (العهد الدويل) ،وال سيام املواد  6و  7و  9و  10و  12و  14و  16و  17و
 19و  20و 21؛
 )3اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
 )4إعالن األمم املتحدة بشأن حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي؛
 )5ق رار مجلس حقوق اإلنسان  44/12بشأن حرية الرأي والتعب ري؛
 )6ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني؛
 )7تقرير املقرر الخاص حول تعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري ،A/71/373 ،بتاريخ  6سبتمرب 2016؛
 )8إعالن األمم املتحدة بشأن حق ومسؤولية األف راد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية املعرتف بها عامل يً ا (إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان).
ميكن الرجوع أيضً ا إىل التعليقات العامة الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان ،وهي هيئة امل راقبة واإلرشاف عىل تنفيذ العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .التعليقات العامة الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان ،بالرغم من كونها غري ملزمة ،إال أنها تفس ريات
موثوقة ألحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .يف حاالت االعتداء عىل الصحفيني من أهم التعليقات العامة األرقام
( 34بشأن حرية ال رأي والتعبري) ،و ( 35بشأن حرية وأمن الفرد) ،و ( 36بشأن الحق يف الحياة) ،و( 37بشأن التجمع السلمي).
ملخص ا ملعايري حقوق اإلنسان التي يتم االحتجاج بها بشكل شائع .يرجى مالحظة أن هذه قامئة غري شاملة،
يقدم الجدول التايل
ً
وتتعلق يف الغالب بحاالت انتهاك الحق يف حرية التعبري ،ال سيام الهجامت ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان.

األحكام واملعايري القانونية الدولية

1
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نوع االنتهاك

مصادر املعايري القانونية ذات الصلة

االعتقال

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (إعالن حقوق اإلنسان)
املادة ( 3الحق يف الحياة والحرية واألمن الشخﴢ)
املادة ( 9الحق يف عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز أو النفي التعسفي)
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (العهد الدويل)
املادة ( )1( 9الحق يف الحرية واألمن الشخﴢ والحامية من االعتقال أو االحتجاز التعسفي)
التعليق العام رقم 35
الفقرة " :17يعد االعتقال أو االحتجاز كعقاب عىل املامرسة املرشوعة للحقوق التي يكفلها العهد أم ًرا
تعسف يً ا ،مبا يف ذلك حرية ال رأي والتعبري"
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP1يدين بشكل قاطع جميع الهجامت واألعامل االنتقامية والعنف ضد الصحفيني والعاملني يف مجال
اإلعالم ،مثل القتل والتعذيب واالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي واالحتجاز التعسفي والطرد والرتهيب
والتهديدات واملضايقات ،سواء عىل اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،مبا يف ذلك من خالل الهجامت أو اإلغالق
القرسي ملكاتبهم ومنافذهم اإلعالمية يف كل من حاالت الن زاع وغري الن زاع"
" :OP8يحث عىل اإلف راج الفوري وغري املرشوط عن الصحفيني والعاملني يف مجال اإلعالم الذين تعرضوا
لالعتقال التعسفي أو االحتجاز التعسفي أو الرهائن أو الذين أصبحوا ضحايا لالختفاء القرسي"

االحتجاز

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 6الحق يف االع رتاف بالشخصية القانونية)
املادة ( 8الحق يف إنصاف فعال)
املادة ( 9الحق يف عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز أو النفي التعسفي)
العهد الدويل
املادة ( )1( 9الحق يف الحرية واألمن الشخﴢ والحامية من االعتقال أو االحتجاز التعسفي)
املادة  ( )1( 10يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،تحرتم الك رامة األصيلة يف
الشخص اإلنساين)
التعليق العام رقم 35
الفقرة " :17يعد االعتقال أو االحتجاز كعقاب عىل املامرسة املرشوعة للحقوق التي يكفلها العهد أم ًرا
تعسف ًي ا ،مبا يف ذلك حرية ال رأي والتعبري"
الفقرة " :17االختفاء القرسي ينتهك العديد من األحكام الجوهرية واإلج رائية للعهد ويشكل شك ًال مشددًا
بشكل خاص من أشكال االحتجاز التعسفي"
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نوع االنتهاك

مصادر املعايري القانونية ذات الصلة
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP1يدين بشكل قاطع جميع الهجامت واألعامل االنتقامية والعنف ضد الصحفيني والعاملني يف مجال
اإلعالم ،مثل القتل والتعذيب واالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي واالحتجاز التعسفي والطرد والرتهيب
والتهديدات واملضايقات ،سواء عىل اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،مبا يف ذلك من خالل الهجامت أو اإلغالق
القرسي ملكاتبهم ومنافذهم اإلعالمية يف كل من حاالت الن زاع وغري الن زاع"
" :OP8يحث عىل اإلف راج الفوري وغري املرشوط عن الصحفيني والعاملني يف مجال اإلعالم الذين تعرضوا
لالعتقال التعسفي أو االحتجاز التعسفي أو الرهائن أو الذين أصبحوا ضحايا لالختفاء القرسي"

القتل

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 6الحق يف االع رتاف بالشخصية القانونية)
املادة ( 8الحق يف إنصاف فعال)
العهد الدويل
املادة ( )1( 6الحق يف الحياة والحامية من الحرمان التعسفي من الحياة)
املادة ( )1( 9الحق يف الحرية واألمن الشخﴢ والحامية من االعتقال أو االحتجاز التعسفي)
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP1يدين بشكل قاطع جميع الهجامت واألعامل االنتقامية والعنف ضد الصحفيني والعاملني يف مجال
اإلعالم ،مثل القتل والتعذيب واالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي واالحتجاز التعسفي والطرد والرتهيب
والتهديدات واملضايقات ،سواء عىل اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،مبا يف ذلك من خالل الهجامت أو اإلغالق
القرسي ملكاتبهم ومنافذهم اإلعالمية يف كل من حاالت الن زاع وغري الن زاع"

الحق يف الخصوصية

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 12الحامية من التدخل التعسفي يف الخصوصية واألرسة واملنزل وامل راسالت واالعتداء عىل
الرشف والسمعة)
العهد الدويل
املادة ( 17الحامية من التدخل التعسفي أو غري القانوين يف الخصوصية أو األرسة أو املنزل أو امل راسالت،
والهجامت غري القانونية عىل الرشف والسمعة)
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP8kيدعو الدول  ...إىل االمتناع عن التدخل عن طريق استخدام تقنيات مثل التشفري وأدوات إخفاء
الهوية ،وعن استخدام تقنيات امل راقبة غري القانونية أو التعسفية ،مبا يف ذلك من خالل القرصنة"
" :OP8lيدعو الدول  ...إىل ضامن عدم استخدام تقنيات امل راقبة املستهدفة إال وف ًق ا ملبادئ حقوق اإلنسان
الخاصة بالرشعية واملرشوعية والرضورة والتناسب ،وأن اآلليات القانونية لإلنصاف وسبل اإلنصاف الفعالة
متاحة لضحايا االنتهاكات والتجاوزات املتعلقة بامل راقبة"

األحكام واملعايري القانونية الدولية
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مصادر املعايري القانونية ذات الصلة
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  48/4بشأن الحق يف الخصوصية يف العرص الرقمي
" :OP6bتدعو جميع الدول  ...إىل اتخاذ تدابري إلنهاء انتهاكات وتجاوزات الحق يف الخصوصية وتهيئة
الظروف ملنع مثل هذه االنتهاكات والتجاوزات ،مبا يف ذلك من خالل ضامن امتثال الترشيعات الوطنية ذات
الصلة اللت زاماتها مبوجب "القانون" الدويل لحقوق اإلنسان"

حرية ال رأي والتعبري

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 19كل إنسان حق يف حرية التعب ري .ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني
أو بأية وسيلة أخرى يختارها).
العهد الدويل
املادة ( 19لكل إنسان حق يف حرية التعب ري .ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني
أو بأية وسيلة أخرى يختارها)
التعليق العام رقم 34
الفقرة " :11تتضمن املادة  )2( 19الخطاب السيايس ،والتعليق عىل الشؤون العامة ،وتصيد األصوات،
ومناقشة حقوق اإلنسان ،والصحافة ،والتعبري الثقايف والفني ،والتدريس ،والخطاب الديني .قد تشمل أيضً ا
اإلعالنات التجارية .يشمل نطاق الفقرة  2حتى التعبري الذي ميكن اعتباره مسي ئً ا للغاية".
الفقرة " :13الصحافة الحرة وغري الخاضعة للرقابة ودون عوائق أو وسائل اإلعالم األخرى رضورية يف أي
مجتمع لضامن حرية ال رأي والتعبري والتمتع بالحقوق األخرى الواردة يف العهد ،فهي تشكل أحد األركان
األساسيةللمجتمعالدميق راطي".
الفقرة " :47ينبغي للدول األط راف أن تنظر يف نزع الصفة الجرمية عن التشه ري ،وعىل أي حال ،ال ينبغي أن
يُ قبل تطبيق القانون الجناﻲﺋ إال يف أكرث القضايا خطورة ،وال يشكل السجن عقوبة مناسبة عىل اإلطالق".
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP6يشدد عىل أهمية االح رتام الكامل للحق يف التامس املعلومات وتلقيها ونقلها ،عىل النحو الوارد يف
الحق يف حرية ال رأي والتعب ري ،ويف هذا الصدد حرية الصحفيني يف الوصول إىل املعلومات التي تحتفظ بها
السلطات العامة؛ وحق الجمهور يف تلقي املخرجات اإلعالمية ،وأن سالمة الصحفيني والعاملني يف مجال
اإلعالم أمر ال غنى عنه لضامن هذه الحقوق"
" :OP10dيدعو جميع الدول  ...إىل ضامن أن تكون تدابري مكافحة اإلرهاب والحفاظ عىل األمن القومي
أو النظام العام أو الصحة متوافقة مع الت زاماتها مبوجب القانون الدويل وال تعرقل بشكل تعسفي أو غري
رضوري عمل وسالمة الصحفيني ،مبا يف ذلك من خالل االعتقال التعسفي أو التهديد بارتكاب ذلك"
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مصادر املعايري القانونية ذات الصلة
" :OP10hيدعو جميع الدول  ...إىل ضامن عدم إساءة استخدام قوانني التشهري والقذف ،ال سيام من خالل
العقوبات الجنائية املفرطة ،لفرض رقابة غري مرشوعة أو تعسفية عىل الصحفيني والتدخل يف مهمتهم
املتمثلة يف إعالم الجمهور ،وعند الرضورة م راجعة وإلغاء هذه القوانني ،امتثاالً اللت زامات الدول مبوجب
القانون الدويل لحقوق اإلنسان"
" :OP7يحث القادة السياسيني واملسؤولني الحكوميني و/أو السلطات عىل االمتناع عن تشويه سمعة وسائل
اإلعالم أو ترهيبها أو تهديدها ،مبا يف ذلك الصحفيني األف راد ،أو استخدام لغة معادية للم رأة أو أي لغة
متييزية تجاه الصحفيات ،مام يقوض الثقة يف مصداقية الصحفيني واح رتام أهمية الصحافة املستقلة"
ق رارمجلسحقوقاإلنسان 44/12بشأنحريةال رأيوالتعبري
" :OP8dيدعو جميع الدول  ...لتمكني الجميع ،مبَ ن فيهم الصحفيني وغريهم من العاملني يف مجال اإلعالم
واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،من مامرسة حقهم يف حرية ال رأي والتعب ري ،مبا يف ذلك عن طريق اتخاذ تدابري
فعالة لضامن سالمتهم ،والحامية مبوجب القانون ويف مامرسة رسية مصادر الصحفيني ،مبا يف ذلك املبلغني
عن املخالفات ،اع رتافًا بالدور األسايس للصحفيني والذين يزودونهم باملعلومات يف تعزيز مساءلة الحكومة
ومجتمع شامل ودميق راطي وسلمي"
" :OP8gيدعو جميع الدول  ...إىل االمتناع عن فرض قيود ال تتفق مع املادة  19من العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،مبا يف ذلك التدفق الحر للمعلومات واألفكار ،مبا يف ذلك من خالل مامرسات مثل
استخدام إغالق اإلنرتنت للتعمد ومنع أو تعطيل الوصول إىل املعلومات عرب اإلنرتنت أومنع أو تعطيل نرشها
بشكل تعسفي ،وحظر أو إغالق املنشورات أو وسائل اإلعالم األخرى ،وإساءة استخدام التدابري اإلدارية والرقابة،
والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو استخدامها ،مبا يف ذلك اإلذاعة والتلفزيون و اإلنرتنت"
" :OP8fيدعو جميع الدول  ...إىل ضامن أن أي قيود عىل الحق يف حرية التعبري ال تكون إال عىل النحو
املنصوص عليه يف القانون وهي رضورية الح رتام حقوق اآلخرين وسمعتهم ،أو لحامية األمن القومي أو
الجمهور النظام ،أو الصحة العامة ،مبا يف ذلك من خالل ضامن أن جميع التدابري املتخذة ملواجهة التهديدات
املتعلقة باإلرهاب والتطرف العنيف والصحة العامة تتوافق متا ًم ا مع االلت زامات الدولية لحقوق اإلنسان ،مبا
يف ذلك مبادئ الرشعية واملرشوعية والرضورة والتناسب"
تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية ال رأي والتعب ري ،)A/71/373( ،بتاريخ  6سبتمرب 2016
الفقرة " :34معاقبة التشهري باملسؤولني الحكوميني واسعة االنتشار وتتعارض بشكل مبارش مع حرية التعب ري،
سواء من خالل فرض عقوبات عىل التعبري أو إثناء األف راد عن انتقاد املسؤولني أو السياسة الحكومية"
الفقرة " :34فيام يتعلق بالشخصيات العامة عىل وجه الخصوص ،يجب أن تكون القوانني الوطنية
حريصة عىل ضامن أن أي مدعى عليه يف قضية تشهري قد يثري دفا ًع ا عن املصلحة العامة ،وحتى
الترصيحات غري الصحيحة التي تم اإلدالء بها عن طريق الخطأ وبدون حقد ال ينبغي اعتبارها غري
قانونية أو خاضعة لعقوبة"

األحكام واملعايري القانونية الدولية
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مصادر املعايري القانونية ذات الصلة

حرية التجمع وتكوين
الجمعيات

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( )1( 13الحق يف حرية التنقل واإلقامة)
املادة ( )1( 20الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات)
العهد الدويل
املادة ( )1( 12حرية التنقل واإلقامة)
املادة ( 21الحق يف التجمع السلمي)
املادة ( 22حرية تكوين الجمعيات)
التعليق العام رقم 37
الفقرة " :30إن دور الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وم راقبي االنتخابات وغريهم من املشاركني يف
امل راقبة أو عمل التقارير عن التجمعات له أهمية خاصة للتمتع الكامل بالحق يف التجمع السلمي .هؤالء
األشخاص مؤهلون للحامية مبوجب العهد .ال يجوز منعهم من مامرسة هذه الوظائف أو تقييدها بشكل
غري مالئم ،مبا يف ذلك ما يتعلق مب راقبة ترصفات مسؤويل إنفاذ القانون .يجب أال يتعرضوا ألعامل انتقامية
أو مضايقات أخرى ،ويجب عدم مصادرة أجهزتهم أو إتالفها .حتى إذا تم إعالن أن التجمع غري قانوين أو تم
تفريقه ،فإن ذلك ال ينهي الحق يف امل راقبة".

االختفاء القﴪي أو غري
الطوعي

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 6الحق يف االع رتاف بالشخصية القانونية)
العهد الدويل
املادة ( 16الحق يف االع رتاف بالشخصية القانونية)
التعليق العام رقم 35
الفقرة " :17االختفاء القرسي ينتهك العديد من األحكام الجوهرية واإلج رائية للعهد ويشكل شك ًال مشددًا
بشكل خاص من أشكال االحتجاز التعسفي"
إعالن األمم املتحدة بشأن حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي
املادة ( 2ال يجوز ألي دولة أن متارس أعامل االختفاء القرسي أو أن تسمح بها أو تتغاﴇ عنها)
املادة ( 3عيل كل دولة أن تتخذ التدابري الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع
وإنهاء أعامل االختفاء القرسي يف أي إقليم خاضع لواليتها).
املادة ( 7ال يجوز اتخاذ أي ظروف مهام كانت ،سواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حرب أو قيام حالة حرب أو
عدم االستق رار السيايس الداخيل أو أي حالة استثنائية أخري ،ذريعة لتربير أعامل االختفاء القرسي).
املادة ( 9يعترب الحق يف االنتصاف القضاﻲﺋ الرسيع والفعال ،بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود األشخاص
املحرومني من حريتهم أو للوقوف عيل حالتهم الصحية)
املادة ( 10يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودًا يف مكان احتجاز معرتف به رسم ًي ا ،وأن
ميثل وفقا للقانون الوطني ،أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخ ري؛ وتوضع فو ًرا معلومات دقيقة عن
احتجاز األشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم ،مبا يف ذلك حركة نقلهم من مكان إيل آخ ر ،يف متناول أف راد
أرسهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مرشوعة يف اإلحاطة بهذه املعلومات)
املادة ( 12واجب االحتفاظ يف كل مكان احتجاز بسجل رسمي محدث للمحتجزين)
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مصادر املعايري القانونية ذات الصلة
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP1يدين بشكل قاطع جميع الهجامت واألعامل االنتقامية والعنف ضد الصحفيني والعاملني يف مجال
اإلعالم ،مثل القتل والتعذيب واالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي واالحتجاز التعسفي والطرد والرتهيب
والتهديدات واملضايقات ،سواء عىل اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،مبا يف ذلك من خالل الهجامت أو اإلغالق
القرسي ملكاتبهم ومنافذهم اإلعالمية يف كل من حاالت الن زاع وغري الن زاع"
" :OP8يحث عىل اإلف راج الفوري وغري املرشوط عن الصحفيني والعاملني يف مجال اإلعالم الذين تعرضوا
لالعتقال التعسفي أو االحتجاز التعسفي أو الرهائن أو الذين أصبحوا ضحايا لالختفاء القرسي"

التعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة

إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 5ال يجوز إخضا ُع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطﱠة بالك رامة).
املادة ( 8الحق يف إنصاف فعال)
العهد الدويل
املادة ( 7ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالك رامة)
املادة  ( )1( 10يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،تحرتم الك رامة األصيلة يف
الشخص اإلنساين)
اتفاقية مناهضة التعذيب
املادة ( 12الحق يف إج راء تحقيق رسيع ونزيه عندما يكون هناك سبب معقول لالعتقاد بارتكاب
عمل من أعامل التعذيب)
املادة ( 13الحق يف فحص شكوى التعذيب عىل وجه الرسعة وبنزاهة والحق يف الحامية من املعاملة
السيئة أو التخويف)
املادة ( 14الحق يف اإلنصاف ضد أعامل التعذيب؛ والحق يف تعويض عادل ومناسب ووسائل إعادة
التأهيل الكامل)
ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP1يدين بشكل قاطع جميع الهجامت واألعامل االنتقامية والعنف ضد الصحفيني والعاملني يف مجال
اإلعالم ،مثل القتل والتعذيب واالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي واالحتجاز التعسفي والطرد والرتهيب
والتهديدات واملضايقات ،سواء عىل اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت ،مبا يف ذلك من خالل الهجامت أو اإلغالق
القرسي ملكاتبهم ومنافذهم اإلعالمية يف كل من حاالت الن زاع وغري الن زاع"

الحق يف محاكمة عادلة
 /اإلج راءات القانونية
الواجبة
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إعالن حقوق اإلنسان
املادة ( 6الحق يف االع رتاف بالشخصية القانونية)
املادة ( 8الحق يف إنصاف فعال)
(الحق يف أن ت َنظر قضي تَ ه محكم ٌة مستق لﱠ ٌة ومحايدةٌ ،نظ ًرا ُم نص ًف ا وعلن ًّي ا ،للفصل يف حقوقه
املادة  10ﱡ
والت زاماته وﰱ أيﱠ ة تهمة ج زائية تُو ﱠج ه إليه)
املادة ( )1( 11اف رتاض ال رباءة)
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نوع االنتهاك

مصادر املعايري القانونية ذات الصلة
العهد الدويل
املادة ( 14املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية؛ والحق يف محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة
مختصة ومستقلة وحيادية منشأة مبوجب القانون؛ واف رتاض ال رباءة؛ واملحاكمة دون تأخري ومبوارد كافية؛
والحق يف االستئناف)
املادة ( 16الحق يف االع رتاف بالشخصية القانونية)

العنف القائم عىل نوع
الجنس والتهديدات ضد
الصحفيني

ق رار مجلس حقوق اإلنسان  45/18بشأن سالمة الصحفيني
" :OP2يدين بشكل قاطع الهجامت املحددة عىل الصحفيات والعاملني يف مجال اإلعالم فيام يتعلق
بعملهم ،مثل التمييز عىل أساس نوع الجنس ،مبا يف ذلك العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس،
والتهديدات ،والرتهيب واملضايقات ،عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها"
" :OP7يحث القادة السياسيني واملسؤولني الحكوميني و/أو السلطات عىل االمتناع عن تشويه سمعة وسائل
اإلعالم أو ترهيبها أو تهديدها ،مبا يف ذلك الصحفيني األف راد ،أو استخدام لغة معادية للم رأة أو أي لغة
متييزية تجاه الصحفيات ،مام يقوض الثقة يف مصداقية الصحفيني واح رتام أهمية الصحافة املستقلة"
" :OP10oيدعو الدول  ...إىل اتخاذ تدابري ملنع التحرش الجنيس وغريه من أشكال العنف الجنيس والعنف
القائم عىل نوع الجنس ،مبا يف ذلك التهديدات والتهديدات باالغتصاب والرتهيب واملضايقة ضد الصحفيات،
لتشجيع اإلبالغ عن التحرش أو العنف من خالل توفري إج راءات التحقيق التي ت راعي الفوارق بني الجنسني،
لتوفري الدعم الكايف واإلنصاف والتعويضات للضحايا ،مبا يف ذلك الدعم النفيس كجزء من الجهود األوسع
لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان للم رأة ،والقضاء عىل عدم املساواة بني الجنسني ومعالجة القوالب النمطية
القامئة عىل النوع االجتامعي يف املجتمع ،وحظر التحريض عىل الك راهية ضد الصحفيات ،خالل شبكة
اإلنرتنت وخارجها ،وغري ذلك من أشكال اإلساءة واملضايقة من خالل السياسات ذات الصلة والتدابري القانونية
التي تتوافق مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان"
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