
 ثحت التهديدملبادئ التوجيهية ملنتدى آسيا واملحيط الهادئ فيما يتعلق باملؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ا

، بما في ذلً الخدالف العالمي للمؤسساث شسواءالو  اإلاىخدي أعظاءهى جىحُه  1للمىخدي الؼسض مً اإلابادئ الخىحيهُت

اإلاخاخت لخلدًم الدعم للمؤسساث  ؤلاحساءاث والخُازاث بشأن اإلاخددة،وألامم  (GANHRI) الىطىُت لحلىق ؤلاوسان

 .التي جخعسض لتهدًداث عظاءألا 

 قدمةم

،جلتزم  بدماًت ألافساد والجماعاث اإلادافعت عً خلىق  ؤلاوسان،بما ًخماش ى مع التزاماتها الدولُت في مجاٌ خلىق  الدٌو

حهاث جابعت التي كد جىفرها عماٌ تناهخلامُت مً ألا وذلً بما في ذلً اإلاؤسساث الىطىُت لحلىق ؤلاوسان،  ؤلاوسان،

حهاث ػير جابعت أي التي كد جىفرها ألاعماٌ تناهخلامُت الفعالت مً  الظمان خماًته بما ًلصم اللُام إلى حاهبللدولت، 

 .للدولت

اإلاؤسساث الىطىُت لحلىق ، في كسازاث ول منهما بشأن ألمم اإلاخددة ومجلس خلىق ؤلاوسانوكد أداهذ الجمعُت العامت ل

ف طد اإلاؤسساث الىطىُت لحلىق ؤلاوسان هدُجت  ؤلاوسان، بشيل كاطع ألاعماٌ تناهخلامُت وػيرها مً أعماٌ الخسٍى

 .2والًتهاجلع طمً التي  كُامها باألوشطت

 نطاقال

إلاؤسساث طد االتي جىفر ألاعماٌ تناهخلامُت وأفعاٌ الترهُب ألازسي الخىحيهُت بشأن  الخدالف العالمي بادئإلا وفلا

أوشطتها ب للُامهاهدُجت ت طد اإلاؤسساث الىطىُجلً ألاعماٌ ، كد جددر الىطىُت لحلىق ؤلاوسان وأعظائها ومىظفيها

عاتها الدسخىزٍت أو اللاهىهُت و / أو مبادئ باَزس  الخدلُم،مهام ، بما في ذلً كُامها بعلى الىدى اإلاىصىص علُه في حشَس

اث الىطىُت وؤلاكلُمُت و / أو الدولُت سصد،الو   .والخعامل مع الشياوي وؤلابالغ عً خالت خلىق ؤلاوسان على اإلاسخٍى

مؤسساث جابعت أو ػير الترهُب ألازسي مجمىعت واسعت مً ؤلاحساءاث التي جخسرها وأفعاٌ كد حشمل ألاعماٌ تناهخلامُت 

 :لدولت بما في ذلً على سبُل اإلاثاٌ ال الحصسجابعت ل

ف  •  ؛الخسٍى

 ؛اإلاظاًلاث  •
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 باللخل؛ التهدًد  •

ت الخىللكُىد خظس السفس أو فسض   •  ؛على خٍس

 ؛ُتالخأزير على تناسخلالل  •

 ؛س يحؼُيراث في الىالًت و / أو الىظام ألاساادزاٌ   •

 ؛بصىزة هبيرةاإلايزاهُت زفع   •

 ؛ (ادزاٌ حؼُيراث جىظُمُت )مثل عملُاث تناهدماج ػير اإلاىاسبت  •

 ؛إعفاء شاػلي اإلاىاصب  •

 تناعخلاٌ الخعسفي؛  •

 اإلالاطاة الجىائُت أو اإلادهُت الخعسفُت ؛  •

 اإلاساكبت تنالىتروهُت؛  •

 خعرًب؛ وال  •

 .عملُاث اللخل  •

 مبادئ عامة

 :الخىحيهُتاإلابادئ جخظمً اإلابادئ العامت وزاء هره 

 ؛اإلاعسطين للتهدًدت وأمً ألاشخاص مبدأ "ال طسز" لظمان سالم  •

ت وأن أي إحساء بمىحب هره اإلابادئ مبدأ   • أن آزاء اإلاؤسساث الىطىُت اإلاعسطت للتهدًد ًجب أن جدظى باألولٍى

 .جلً اإلاؤسساثالخيسُم والدشاوز وتناجفاق مع  ًخم بعدالخىحيهُت ًجب أن 

 ةعام اتإجراء

 تناجصاالث. 1

د مً زالٌ ألاماهت أو السئِس مع اإلاىخدي  خىاصلالعلى  اإلاىخديب عظاءاإلاؤسساث ألا حشجُع  ًجسي  م البًر عً طٍس

 .للمؤسساثتهدًد مدخمل ب شىاػل جخعلمفي خاٌ وحىد وسائل أزسي ، أي جف أو ؤلالىترووي أو الها

 



اإلاؤسست الىطىُت للحصٌى على معلىماث بفسىف حسعى إلى تناجصاٌ ، دخملمتهدًد وحىد ىخدي اإلاأماهت  هما إلى علمإذا 

 .اإلاىخديإذا واهذ اإلاؤسست الىطىُت حسعى للحصٌى على مساعدة  خٌى التهدًد ولخىطُذ ما

  اإلاىخدي خىهمتمع لجىت  اإلاىخدي حشاوز زئِس. 2

خٌى ؤلاحساء اإلاطلىب اإلاىخدي  بالدشاوز مع لجىت خىهمت اإلاىخدي ًلىم زئِس، اإلاعىُت ىطىُتبعد الدشاوز مع اإلاؤسست ال

الىطىُت  ت، ًمىً للمؤسساإلاىخدي مً زئِس بُاناكتراح إصداز . إذا جظمً مثل هرا ؤلاحساء اإلاعىُتست كبل اإلاؤسمً 

 .لُتسىدة أو م صُاػتإلاعىُت ا

د ؤلالىترووي بأي إحساء ملترح عب اإلاىخدي ًخم إبالغ لجىت خىهمت شمني للخعلُم على ؤلاحساء اإلالترح و / مىذ إطاز ٍخم و ر البًر

 .حىهمتالعىد تناكخظاء ، ًمىً علد احخماع طازئ للجىت . و بُانالأو مسىدة 

 الدشاوز والخيسُم مع الشسواء. 3

ء، بما في ذلً شسواالمع  بالخىاصلمىخدي لىم الـً، ولجىت الحىهمت اإلاعىُتبعد الدشاوز وتناجفاق مع اإلاؤسست الىطىُت 

وبسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهمائي( ومىظماث اإلاجخمع ألامم اإلاخددة )اإلافىطُت السامُت لحلىق ؤلاوسان الخدالف العالمي و

 .اإلادوي ذاث الصلت لظمان الخىاصل والخيسُم بشيل واضح

 على الدعم الري ًلدمه اإلاىخديأمثلت . 4

ًساعي اإلاىخدي السُاق الىطني لتهدًد. ل التي جخعسض عظاءمؤسساث ألا للأهىاع مسخلفت مً الدعم  اإلاىخدي ًلدمًمىً أن 

اإلاعىُت. إحساء مدخمل لدعم اإلاؤسساث الىطىُت عىد اجساذ أي  دساسُت الىطعب جخعلموأي عىامل أزسي مهمت ومدددة 

 :بما في ذلً جلدًم أهىاع مسخلفت مً الدعمللمىخدي ًمىً 

 ؛بشيل زاصسلطاث الدولت اإلاعىُت  إلى زفع الشىاػل ذاث الصلت  •

 ؛اإلاىخدي زئِسمً كبل بُان إصداز   •

 ؛دعمبُاهاث  إلصداز اإلاىخدي مع أعظاء الخىاصل  •

وألامم اإلاخددة )اإلافىطُت السامُت لحلىق ؤلاوسان اإلاىخدي بما في ذلً الخدالف العالمي  تناجصاٌ والخيسُم مع شسواء  •

 ؛همائي( ومىظماث اإلاجخمع اإلادويوبسهامج ألامم اإلاخددة ؤلا 

 ؛ع آلالُاث الدولُت لحلىق ؤلاوسانم الخىاصل  •



 ؛للمىخديؤلالىترووي  ىكعاإلاعلى معلىماث شس و ، على سبُل اإلاثاٌ ال الحصسوشس اإلاعلىماث  •

 ؛كلُمُين أو الدولُين ذوي الصلتمباشس مع أصحاب اإلاصلحت الىطىُين أو ؤلابشيل أو ممثله( ) اإلاىخدي زئِسجىاصل   •

 مع الدٌو ألازسي ذاث الصلت ؛ العمل  •

م ألامم اإلاخددة  مًجدابير أمىُت اجساذ طلب   •  إن وحد ؛ واإلاعني البلد  اللطسي فيفٍس

ازة   •  .وأصحاب اإلاصلحت الىطىُيناإلاعىُت  ىطىُتال تلللاء باإلاؤسسمً اإلاىخدي وفد ٍش

ت. 6  ولجىت الحىهمت اإلاىخدي سئِسل الصالخُت الخلدًٍس

 دذلً اجساذ اخكد ًخظمً  .اإلاىخدي مً حاهب زئِسزاصا كد جخطلب جلدًًسا زصىصُاث يل خالت لأن مىخدي ًدزن الـ

 ؤلاحساءاث الخالُت خسِب ول خالت:

 بمفسدهاإلاىخدي  خسرها زئِسًإحساءاث  6-1

 تخلدًٍسصالخُخه ال اإلاىخدي زئِس ٌسخسدم، لب الحالت اسخجابت ملحت بشيل زاصعىدما جخطو ، سخثىائُتتنا ظسوف الفي 

عمل بمفسده،   .الظسوف وؤلاحساءاث اإلاخسرةبفي أكسب وكذ ممىً  اإلاىخدي ًخم إبالغ لجىت خىهمتعلى أن َو

 أهثر جفصُال الحالت بشيل اسخعساض  6-2

 مىخدي الحالت بشيل الـ ٌسخعسضحىهمت، كد الخلدًس لجىت وفلا ل، و اءحس أي اكبل اجساذ 
ً
خظمً ذلً أهثر جفصُال . ٍو

مىًمىخبي وإحساء بدثمع أصحاب اإلاصلحت اإلاعىُين إحساء مشاوزاث إطافُت  م أن جلىم برلً ألاماهت أو ف . ٍو ٍس

 .ىخدياإلامسصص مً أعظاء 

 للمىخدي الدشاوز مع الجمعُت العامت 6-3

 ال ًيىن . مشاوزاث واملت مع الجمعُت العامت اإلاىخدي ًجسي حىهمت، كد الخلدًس لجىت وفلا لإحساء، و أي  كبل اجساذ
ً
ػالبا

 هرا الخُاز 
ً
ت،، زاصت في خاالث تناسخعجاٌ أو ممىىا  .بعين تناعخباز .مدي مالءمت مشازهت ألاعظاء إال اهه ًخم أزر السٍس


