
 

GE.22-06085 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 
 2022تموز/يوليه   8 -حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3البند  
المدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان

 بما في ذلك الحق في التنمية ،واالجتماعية والثقافية

حمااياة المحااممن من التادغير امم الم مرة في مماارساااااااااة الم ناة القاانونياة    
 بحمية واستقيلية

 سايان -دييغو اارسيا    ،تقميم المقمر الخاص المعني باستقيل القضاة والمحاممن  

 موجز  
مسأأأأأأأأةلم حمايم ممار أأأأأأأأي  ،44/8                    المقدم عمال  بالقرار   ،ل المقرر الخاص في هذا التقريريتناو  

                                                                        بالنظر إلى أن مزاولتها بحريم عنصأأأأر  ى عنى عنه من عنالأأأأر اللأأأأمانا  القلأأأأا يم  ،مهنم المحاماة
يم التي تكفل المحاكمم العادلم وحمايم حقوق اإلنسأأانو ويصأأم المقرر الخاص المعايلر الدوليم واإل  يم

 التي تحمي ممار م هذه المهنمو

                                                                            ويالحظ المقرر الخاص بق ق وجود اتجاه متزايد ع ى الصأأأأأأأأأأأعلد العالمي لممار أأأأأأأأأأأا   تقو   
                                                                                          مزاولأم مهنأم المحأامأاة أو تحأد منهأا أو ت قلأ  دهأا أو تعر  هأاو ويحأدو هلأل ع ى وجأه الخصأأأأأأأأأأأأأأوص عنأدمأا  

 أو حمايم الفئا  اللعيفمو ،أو الدفاع عن حقوق اإلنسان ،تهدف أنشطم المحاملن إلى مكافحم الفساد

  ، بعأد هلأل   ، ويحأدد المقرر الخأاص في هأذا التقرير اتجأاهأا  وأنمأاخ التأدعال  واىعتأدادا و ويقأدم  
  ،                                                                                         ولأأأأأأفا  لادوا  المسأأأأأأتخدمم عموما  لتنفلذ هذه اىعتدادا و ويشأأأأأأمل هلل التدعل  في نقابا  المحاملن

وتشأأأأأويه  أأأأأمعم المحاملن    ،والمسأأأأأاس بالسأأأأأالمم البدنيم والنفسأأأأأيم ل محاملن وأفراد أ أأأأأره   ،والتشأأأأأريعا 
 ، بيم التعسأأأأأأأأأ يمواإلجرادا  التةدي   ،المهنيم من عالل و أأأأأأأأأا ش اإلعالم ووأأأأأأأأأاكا  التوالأأأأأأأأأل اىجتماعي

  ،وا أأتخدام النظام القلأأا ي أو  وا  الشأأرامو ظما ىحظ المقرر الخاص انتهاكا  لمبدأ السأأريم المهنيم
 وظذلل عم يا  تفتيش لمكاتب مهنللن  انونللن وحجز ما فلها من وثا قو

ويشأأدد المقرر الخاص ع ى أن ممار أأي مهنم المحاماة يلأأط عون بعمل أ أأا أأي في توالد  
قانون وحمايم حقوق اإلنسأأأأانو ويجب ع ى الدول أن تكفل لهاىد األوأأأأخاص إمكانيم ممار أأأأم  أأأأيادة ال

مهنته  من دون  لود ى مبرر لهاو ويختت  المقرر الخاص تقريره بتولأأأيا  إلى الدول األعلأأأاد بشأأأةن  
 حمايم ممار ي هذه المهنمو
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 مقدمة -     أوال   
وحمايم    ،ى عنى عنه من عنالأأر  أأيادة القانون                                             ت شأأكل مهنم المحاماة وممار أأتها بحريم عنصأأرا    -1

ومراقام   ،ونظام  لأأأأا ي مسأأأأتقلو وتسأأأأاه  ممار أأأأتها بحريم في ظفالم ال جود إلى القلأأأأاد  ،حقوق اإلنسأأأأان
وحمايم الحق في المحاكمم وفق األلأأول القانونيم واللأأمانا  القلأأا يمو ويجب ع ى الدول    ، أأ طم الدولم

 وى تدعلو ،وى ملايقم ،وى عوا ق ،إمكانيم القيام بذلل من دون تخويفأن تكفل لممار ي مهنم المحاماة 

                                                                                   ويالحظ المقرر الخاص بق ق وجود اتجاه متزايد ع ى الصأأأأعلد العالمي لممار أأأأا   تقو  مزاولم  -2
                                                                                                 مهنم المحاماة أو تحد منها أو ت قل  دها أو تعر  هاو وتكون هذه الفئم المهنيم عرضأأأأأم ل خطر بصأأأأأفم عالأأأأأم  

أو حمايم األ  يا    ،وحقوق المرأة  ،أو الدفاع عن حقوق اإلنسأأأأأأان  ،تتوعى أنشأأأأأأطتها مكافحم الفسأأأأأأادعندما  
والمث يا  والمث للن ومزدوجي الملل الجنسي    ،والشعوب األل يم ،أو القوميم ،أو الدينيم ،أو العرقيم ،اإلثنيم

ومغايري الهويم الجنسأأأأأأأانيم وأحرار الهويم الجنسأأأأأأأانيم وحام ي لأأأأأأأفا  الجنسأأأأأأألن وأفراد الفئا  الجنسأأأأأأأانيم  
أو علرها من القلأأأايا التي تكتسأأأي أهميم عاممو وزاد  حدة القلود القا مم بسأأأبب التدابلر    ،والبلئم  ،األعرى 

 و( 1) (19-كافحم مر  فلروس ظورونا )كوفلدالتي اعتمدتها الدول لم

 2  500و أد ت قى المقرر الخأاص مع ومأا  تشأأأأأأأأأأأأأألر إلى مقتأل أو احتجأاز أو اعتطأاف أكثر من   -3
و وتشأأأأأأأأأمل البيانا  التي ( 2) 2020و 2010عالل الفترة الممتدة بلن عامي  ،محام في مخت م منااق العال 

 ، وتدعال  تمس با أأأأتقالل المهنمو ولهذا السأأأأبب   ،  لأأأأا يم ومالحقا    ، جرى تح ل ها مع وما  عن جرا    تل 
                                                                                             يقدم المقرر الخاص هذا التقرير بشةن التصرفا  التي ت عر    ل خطر ممار م المحاملن مهامه  بحريمو

                                                                      أأد م المقرر الخأأاص إلى الجمعيأأم العأأامأأم تقريرا  عن حقوق نقأأابأأا  المحأأاملن   ،2018وفي عأأام   -4
                                                                         و وح ل فيه أوأأأأكاى  مخت فم من التدعل في ا أأأأتقالل هذه الرابطا  و أأأأ ش اللأأأأود ع ى ( 3) ورابطاته  المهنيم

 مجموعم من الممار ا  الجلدة للمان ا تقالل نقابا  المحاملن وفعاللتهاو

 ، إلى توضأأأأأأأيب الصأأأأأأأعولا  والعقاا  التي يواجهها ممار أأأأأأأو مهام المحاماةويسأأأأأأأعى هذا التقرير   -5
يولأي باتخاه   ،وظذلل اآلليا  واى أتراتيجيا  المسأتخدمم لتقويع عم ه  وا أتقالله و ولاإلضأافم إلى هلل

                                                       التي تشكل عنصرا  أ ا يا  إلر اد نظام مستقل إل امم العدلو ،تدابلر لتعزيز حريم ممار م مهنم المحاماة

 أواد ظانوا  ،                                                                         ويود المقرر الخاص أن ي برز العمل الذي يلأط   به جمي  ممار أي مهنم المحاماة -6
في حمايم  أأأأيادة القانون وتوالدهاو وتشأأأأكل الماادي والمعايلر الدوليم   ،محاملن ر أأأأمللن أم علر ر أأأأمللن

  ، (4)  أأأيم بشأأأةن دور المحاملنوى  أأأيما الماادي األ أأأا ،المتع قم با أأأتقالل المهنم القانونيم وممار أأأتها بحريم
 ،وظذلل لنقاباته  أو رابطاته  المهنيم  ،عنالر أ ا يم يناغي أن تكون بمثابم دللل لممار ي مهنم المحاماة

 باىحترام التام من جانب   طا  الدولمو ،في الو ت هاته ،وأن تحظى

والرابطا     ،  المدنيومنظما  المجتم ،                                                وعم   المقرر الخاص ا أأأأأأأأأأأتبيانا  ي تمس مسأأأأأأأأأأأاهمم الدول -7
من منظمأا   22و  ،                  ردا  من دول أعلأأأأأأأأأأأأأأاد  24ورد    ،( 5) المهنيأم ل محأاملنو وفي نهأايأم الفترة المحأددة لأذلأل

                                    ردا و ويعرب المقرر الخأاص عن امتنأانأه  69من نقأابأا  المحأاملني أي مأا مجموعأه  23و  ،المجتم  المأدني
  ل حصأأول ع ى مع وما  ومعايلر ل تح لل أ أأا أأها المشأأارظملهذه الجها  ويشأأدد ع ى أن مشأأارظتها ضأأروريم 

 الوا عم النطاق والحرة لمجموعم متنوعم من الجها  الفاع مو
  

(1) A/HRC/47/35و 

 عداد هذا التقريروإل ،2021مع وما  مقدمم في تشرين الثاني/نوفمبر  (2)

(3) A/73/365و 

(4) A/CONF.144/28/Rev.lو 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call المتاح في  ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (5)

input-protection-lawyersو 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
http://undocs.org/ar/A/73/365
http://undocs.org/ar/A/CONF.144/28/Rev.l
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
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  ، ويعرب المقرر الخاص عن امتنانه لمعهد حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان التاب  لرابطم المحاملن الدوليم  - 8
  وما أأأأأأأسأأأأأأأم ظونراد أديناور  ،ليمومرظز  أأأأأأألروس رو فانس ل عدالم الدو   ،ومج س نقابا  المحاملن األوروليم

           التي ع قد   ، ع ى التعاون في تنظي  المشأأأأأأأأأأأأأاورا  اإل  يميم م  المحاملن وأعلأأأأأأأأأأأأأاد المجتم  المدني 
من أجل إعداد هذا    ، 2022وظانون الثاني/يناير   2021عالل الفترة الممتدة بلن تشأرين الثاني/نوفمبر  

 ، ووأأأأمال أفريقيا   ، والشأأأأرق األو أأأأش   ، وأفريقيا  ، وآ أأأأيا   ، التقريرو ووأأأأم ت هذه المشأأأأاورا  منااق أورولا 
                                                                               وأمريكا الالتلنيمو ظما يشأأأأكر المقرر الخاص المرظز  اى أأأأتشأأأأاري الدولي لحقوق اإلنسأأأأان  ،وآ أأأأيا الو أأأأطى

                                                                                          التاب  لمرظز بحوو حقوق اإلنسأأأأأأأأأان والتع ي  في جامعم أوتاوا ع ى الدع  الم حوَّ الذي  د مه إلعداد 
 هذا التقريرو 

 م الدوليةالمعايم -       ثانيا   

 الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ألف 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيم والسأيا أيم إلى الحق في المسأاواة أمام  14تشألر المادة  -9
)ب( من هذه المادة ع ى حق  3المحاك  وفي المثول أمام محكمم مختصأأم ومسأأتق م ومحايدةو وتنف الفقرة 

 كل مته  في اى تعانم بمحام يختاره بحريمو

 وتحدد ضمانا  دنيا لافراد المتهملن   ، ل القانوني ع ى الحق في التمثل   14من المادة    3وتنف الفقرة   -10
                                                                                     بما في هلل إمكانيم الدفاع عن أنفسأأه  وأأخصأأيا  أو اى أأتعانم بمحام من اعتياره ي و عطاره    ، بارتكاب جريمم 

  ظ ما ظانت مص حم العدالم   ، وتعللن محام ل دفاع عنه    ، بحقه  في وجود من يداف  عنه  إن ل  يكن لديأه  محام 
                                                                    دون تحمل ه  أجرا  ع ى هلل إها ظانوا ى يم كون الموارد الكافيم لدفعهو  ،تقتلي هلل

  الحق في المحاكمم   ، في جم م أمور   ، ومنها   ،                                                     و د تادي ملايقم المحاملن إلى انتهاكا   لحقوق موظ له   -11
 ،لعهأد(من ا 9والحق في الحريأم واليقلن القأانوني )المأادة  ،من العهأد( 14وفق األلأأأأأأأأأأأأأأول القأانونيأم )المأادة  

 من العهد(و 7والحق في عدم التعر  ل تعذيب وعلره من ضروب المعام م السلئم )المادة 

                                                 بةن توافر أو عدم توافر المسأأأأأأأأأأأأاعدة القانونيم عالاا    ( 6) و د أ ر  ال جنم المعنيم بحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأان -12
المال مم أو المشأأأأأارظم فلها يحدد ما إها ظان في مقدور وأأأأأخف ما الولأأأأأول إلى اإلجرادا  القلأأأأأا يم  ما

 بصورة هادفمو

ع ى أنه يناغي أن يكون بإمكان المحاملن أن  ،(1984)13في تع يقها العام ر    ،وتشأأأأأدد ال جنم -13
 ،أو تأةثلرا   ،                                                                                       يقأدموا المشأأأأأأأأأأأأأأورة إلى موظ له  وأن يمث وه  وفقأا  لمعأايلره  وأفكأاره  المهنيأم من دون أي  لود

ل وفاد بالتزاماتها   ،لهاو ويعزز هذا التفسأأألر وجوب امتناع الدول األارافأو تدعال  ى مبرر    ،ضأأأغوخ أو
وظذلل عن التةثلر ع ى  درة المحاملن ع ى إ أأأأأأأأداد   ،عن التدعل في اإلجرادا  القلأأأأأأأأا يم ،بموجب العهد

 وعن اللغش ع له  أو التدعل في عم ه  بةي وكل من األوكالو  ،المشورة إلى موظ له  وتمثل ه 

بةنه يجب ع ى جمي  الدول أن تلأأأمن  ،                          تماوأأأيا  م  القانون الدولي  ، س حقوق اإلنسأأأانوأ ر مج -14
عن اريق اعتمأاد تأدابلر فعأالأم في    ،ا أأأأأأأأأأأأأأتقالل المحأاملن و أدرته  ع ى القيأام بمهأامه  ع ى النحو الواجأب

              تى يتمك نواح  ، حسأأب اى تلأأاد   ، المجال التشأأريعي وفي مجال إنفاه القانون أو علر هلل من التدابلر المنا أأام 
 و( 7)                                                                              من أداد مهامه  المهنيم من دون تدعل أو ملايقم أو تهديد أو تخويف أيا  ظان نوعه

  

 و10الفقرة  ،(2007)32التع لق العام ر    (6)

 و 35/12 رار مج س حقوق اإلنسان ر    (7)
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 المبادئ األساسية بشأن دور المحاممن -باء 

يجب ع ى الدول أن تكفل إمكانيم  ،                                                     وفقا  لما تنف ع يه الماادي األ أأأأا أأأأيم بشأأأأةن دور المحاملن -15
وعأدم   ،أداد المحأاملن جمي  مهأامه  المهنيأم من دون تخويف أو عر  أم أو ملأأأأأأأأأأأأأأايقأم أو تأدعأل علر مبرر

تعريلأأأأأه  وى التهديد بتعريلأأأأأه  ل مالحقم القانونيم أو العقولا  اإلداريم أو اى تصأأأأأاديم أو علرها بسأأأأأبب 
 (و16  و واعدها وأعالقياتها المعترف بها )المبدأ  اتخاهه  أي إجراد يتوافق م  واجاا  مهنته

بجريرة موظ له    ،ظنتيجأأأأم ألداد وهأأأأا فه  المهنيأأأأم  ،ى يجوز أعأأأأذ المحأأأأاملن  ،18               ووفقأأأأا  ل مبأأأأدأ   -16
  لاياه و أو

 اإلعين المتعلق بالمدافعمن عن حقوق اإلنسان -جيم 

لئا  المجتم  في تعزيز وحمايم  يهدف اإلعالن المتع ق بحق ومسأأأأأأأأأأأأأأاوليم األفراد والجماعا  وه -17
الذي اعتمدته الجمعيم العامم بتوافق اآلراد في    ،                                                 حقوق اإلنسأأأأأأان والحريا  األ أأأأأأا أأأأأأيم المعترف بها عالميا  

و وينف هذا اإلعالن ( 8) بمن فله  المحامون  ،إلى حمايم جمي  المدافعلن عن حقوق اإلنسأأأأأأان ،1998عام 
                                                    ي  التدابلر الالزمم لكفالم أن تحمي السأأأأأأ طا   المختصأأأأأأم  بوضأأأأأأوح ع ى أنه يجب ع ى الدول أن تتخذ جم

أو التمللز بحك    ،أو األعمال اىنتقاميم  ،أو التهديد ،المدافعلن عن حقوق اإلنسأان من جمي  أوأكال العنم
أو أي إجراد تعسأأأأأأأأفي آعر يتصأأأأأأأأل بالممار أأأأأأأأم المشأأأأأأأأروعم ل حقوق    ،أو اللأأأأأأأأغش ،القانون أو بحك  الوا  

 (و12ا اإلعالن )المادة المنصوص ع لها في هذ

 منظومة ال لدان األمميكية لحقوق اإلنسان -دال 

  ،تنا  حمايم المحاملن في منظومم الب دان األمريكيم من تفسأأألر الصأأأكوي اإل  يميم لحقوق اإلنسأأأان -18
والفصأأأأل بلن  ،والحق في ال جود إلى القلأأأأاد  ،وى  أأأأيما األحكام المتع قم بالحق في محاكمم عادلم ونزيهم

 و( 9) واحترام  يادة القانون  ،الس طا 

  تنشأأأأأة اىلتزاما  باحترام ا أأأأأتقالل المحاملن عن اإلعالن األمريكي  ، وفي منظومم الب دان األمريكيم  -19
 لها في الملثاق واىلتزاما  المنصأأوص ع  ،( 10) واىتفاقيم األمريكيم لحقوق اإلنسأأان   ، لحقوق اإلنسأأان وواجااته 

 و( 11) الديمقرااي ل ب دان األمريكيم

ر هذه اىلتزاما  وتطا  قها الما أأأسأأأا   التي تشأأأكل النظام اإل  يمي لحمايم حقوق اإلنسأأأان   -20                                                                                        وتفسأأأ  
والقرارا  الصأأأأأأادرة عن محكمم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسأأأأأأان   ،لجنم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسأأأأأأان

 األاراف التي اعترفت باعتصاص هذه المحكممووالم زمم ل دول 

  

 و53/144 رار الجمعيم العامم  (8)

 .Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia،لجنم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسأان (9)

Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas، 2013  ي
  46)أ( و)ب( من المادة 2و   1بشأأةن اى أأتثنادا  من ا أأتنفاد  أأبل اىنتصأأاف المح يم )الفقرتان   OC-11/90اى أأتشأأاري ر    والرأي 

 لأأأيم  ،ي ومحكمم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسأأأان41الفقرة    ،1990آب/أعسأأأطس    10 ،من اىتفاقيم األمريكيم لحقوق اإلنسأأأان(
ي  147و  146الفقرتان    ،197العدد    ،السأأأ سأأأ م  جي    ،2009حزيران/يونيه    30الحك  الصأأأادر في  ،ريبلرون تروعللو ضأأأد فنزويال

  ،2007تموز/يوليه   4الحك  الصأأادر في  ،ثامبرانو بل لث وآعرين ضأأد إكوادور لأأيم   ، دان األمريكيم لحقوق اإلنسأأانومحكمم الب
 و 122الفقرة  ،166العدد  ،الس س م  جي  

 و1969تشرين الثاني/نوفمبر  22 ،اىتفاقيم األمريكيم لحقوق اإلنسان ،منظمم الدول األمريكيم (10)

 الملثاق الديمقرااي ل ب دان األمريكيمو ،لجنم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسان ،األمريكيممنظمم الدول  (11)
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وتحدد اىتفاقيم األمريكيم لحقوق اإلنسأأان التزاما  الدول بلأأمان تمكلن أي وأأخف من التماس   -21
من هأأذه اىتفأأاقيأأم الحق في    8الحمأأايأأم والعأأدالأأم فيمأأا يتع ق بأأاألفعأأال التي تنتهأأل حقو أأهو وتكفأأل المأأادة  

وتنف ظذلل ع ى تقدي  المشأأأورة القانونيم لكل وأأأخف مته    ،محايدةمحاكمم عادلم أمام محكمم مسأأأتق م و 
 بارتكاب جريممو

  ( 12) ع ى أن  الفصأل بلن السأ طا  العامم وا أتقاللها   ، بدوره   ، وينف الملثاق الديمقرااي ل ب دان األمريكيم  -22
يشكل أحد العنالر األ ا يم ل ديمقراايمو وينف ظذلل ع ى أن احترام جمي  الكيانا  و طاعا  المجتم  

 و( 13)                                                     يادة  القانون يشكل أيلا  مسةلم أ ا يم ل ديمقراايم

 النظام األفميقي لحقوق اإلنسان -هاء 

نم األفريقيم لحقوق من الملثاق األفريقي لحقوق اإلنسأأأأأأأأان والشأأأأأأأأعوب مهام ال ج  45تسأأأأأأأأرد المادة  -23
ومنها وضأ  ماادي بشأةن الحريا  األ أا أيم وتفسألر الملثاق األفريقيو ولاإلضأافم إلى  ،اإلنسأان والشأعوب

 ع ى الدول األاراف واجب ظفالم ا تقالل المحاك و 26تفر  المادة  ،هلل

محأاكمأم  وضأأأأأأأأأأأأأأعأت ال جنأم األفريقيأم الماأادي والتوجلهأا  المتع قأم بأالحق في    ،2003وفي عأام   -24
فهي تدعو  ،عادلم وفي الحصأأأأأأأأأول ع ى المسأأأأأأأأأاعدة القانونيم في أفريقياو ورع  أن هذه الماادي علر م زمم

و لى احترام  أأأأأأأأأأأأأأريأم بيأانأا    ،الأدول إلى حمأايأم المحأاملن لتمكلنه  من أداد مهأامه  المهنيأم من دون تأدعأل
الالزمم لتمكلنه  من تقدي  مساعدة  ومنب ممار ي مهنم المحاماة إمكانيم الولول إلى المع وما   ،موظ له 

 انونيم فعالمو ظما توفر هذه الماادي والتوجلها  ل محاملن الحمايم من المسأأأأأأأأاوليم الجنا يم أو المدنيم عن 
وتكفل له  الحق في ج سأأأأا  ا أأأأتماع   ،                                                           اإلفادا  التي ي دلون بها بحسأأأأن نيم عالل المرافعا  أو اإلجرادا 

 و( 14)                                                        مام هلئم محايدة وفقا  لمدونم  بشةن  واعد الس وي المهني                             تةديبيم  ريعم وعادلم ت عقد أ

إلدانم اىعتدادا  ع ى  45وا أأأتخدمت ال جنم األفريقيم الصأأأالحيا  المخولم لها بموجب المادة  -25
                                                                            وعارضأأأأت هذه اىعتدادا  بشأأأأكل منهجيو و د عب ر  عن هذا المو م بعدما تعر  المحامي   ،المحاملن

و  ( 15) 2016لالعتداد والقتل ع ى يد الشأأأأأأأأأرام في عام   ،وي ي ظيماني  ،الكلني المداف  عن حقوق اإلنسأأأأأأأأأان
عأال تتعأار   وأن هأذه األف  ،                                                                      وأع نأت ال جنأم أن اىعتأداد ع ى المحأاملن يخ ق جوا  من الخوف وانعأدام األمن

ا بت ال جنم إلى السأأأأأأأ طا  الكلنيم إجراد   ،م  الحقوق التي يكف ها الملثاق األفريقيو ولاإلضأأأأأأأافم إلى هلل
وتفادي  ،                                                                  وتنفلذ إلالحا  لكفالم احترام الشرام حقوق  اإلنسان و عمالها بشكل تام ،تحقلق في هذه القليم

حاملن ناوأأأأأأأطلن في مجال حقوق اإلنسأأأأأأأان من جرى فلها ترحلل م  ،تكرار حوادو مماث مو وفي حالم أعرى 
 و( 16) حثت ال جنم األفريقيم هذا الب د ع ى اتخاه تدابلر تصحيحيم عاج م ،جمهوريم تنزانيا المتحدة

 النظام األوروبي لحقوق اإلنسان -واو 

  من اتفاقيم حمايم حقوق اإلنسأأأان والحريا  األ أأأا أأأيم )اىتفاقيم األوروليم لحقوق   5تنف المادة  -26
و ( 17)                                                                               اإلنسأأأأأأأان( ع ى حق أي وأأأأأأأخف محتجز في المثول فورا  أمام  ا  ل فصأأأأأأأل في مشأأأأأأأرو يم احتجازه

  

 و3المادة  ،المرج  نفسه (12)

 و4المادة  ،المرج  نفسه (13)

 )باإلنك لزيم(و https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38انظر  (14)

 )باإلنك لزيم(و https://achpr.org/pressrelease/detail?id=129انظر  (15)

 )باإلنك لزيم(و https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=76انظر  (16)

 وhttps://echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdfانظر  (17)

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38
https://achpr.org/pressrelease/detail?id=129
https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=76
https://echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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فإن السأأأأوابق القلأأأأا يم ل محكمم    ،أن هذه المادة ى تشأأأألر لأأأأراحم إلى الحق في المسأأأأاعدة القانونيم ورع 
لحق إلى اى أأأأأتاعاد  األوروليم لحقوق اإلنسأأأأأان تنف ع ى أنه يمكن اى أأأأأتناد في إثاا  و وع انتهاي لهذا ا

 و( 18) مالبسا  القليم التعسفي ل محاملن حسب

من اىتفاقيم األوروليم لحقوق اإلنسأأأأأأأأأان ع ى حق المته  في الدفاع عن نفسأأأأأأأأأه   6وتنف المادة  -27
ينطوي الحق في محاكمم عادلم ع ى ا أأتعانم  ،                                                        وأأخصأأيا  أو اى أأتعانم بمحام من اعتيارهو ووفقا  لهذه المادة

و  (19) نع ى نحو ما  لأت به المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسأا ،المته  بمحام من اعتياره منذ لحظم توقيفه
علر أن المحكمم ترى أن هذا الحق  د يخل  لقلود معلنم عندما يتع ق األمر بالمساعدة القانونيم المجانيم 
وظذلل عندما يتعلن ع ى المحاك  أن تقرر ما إها ظانت مصأأأأأ حم العدالم تقتلأأأأأي أن يتولى المحامي الذي 

 و( 20) تعلنه الدفاع عن المته 

  ، ةعذ في اىعتاار رغام المته  فيما يتع ق باعتيار ممث ه القانوني ويناغي ل سأأأأأ طا  الوانيم أن ت  -28
   د يشأأأكل فر   لود ع ى حريم  ، و وفي غياب هذه األ أأأااب ( 21) ما عدا في حالم وجود أ أأأااب وجلهم وظافيم 

 من اىتفاقيم األوروليم لحقوق اإلنسانو  ( 22) 6                                    اعتيار محامي الدفاع انتهاكا  ل مادة 

من اىتفاقيم األوروليم لحقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان الحق في احترام  8تكفل المادة  ،ولاإلضأأأأأأأأأأأأأافم إلى هلل -29
الحياة الخالأأم والحياة األ أأريمو وترى المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسأأان في  أأوابقها القلأأا يم أن تفتيش 

هوم و ظما ترى أن مف8                                                                           مكان عمل المحاملن بغر  العثور ع ى أدلم لتجري  موظ له  يشأأأأأأكل انتهاكا  ل مادة 
 و( 23)  الحياة الخالم  ى يستثني األنشطم ها  الطاب  المهني أو التجاري 

 ، الصأأأأأأادرة عن لجنم الوزراد التابعم لمج س أورولا   ، )2000R(21ر     (24)ووأأأأأأدد  التولأأأأأأيم  -30
ع ى ضأأرورة اتخاه جمي  التدابلر الالزمم ىحترام وحمايم وتعزيز حريم ممار أأم مهنم المحاماة من  ،بدورها

                                            وفقا  لاحكام الواردة في اىتفاقيم األوروليم  ، دون تمللز وى تدعل ى مبرر له من جانب الس طا  أو عامم الناس 
 لحقوق اإلنسانو

نأم الوزراد التأابعأم لمج س أورولأا لجنتأه األوروليأم          ظ  فأت لج  ،2019ظأانون الثأاني/ينأاير    30وفي   -31
                                                                                             ل تعاون القانوني بإعداد درا أأأأأأأأأأأم جدوى بشأأأأأأأأأأأةن القيمم الملأأأأأأأأأأأافم ىتفاقيم  أوروليم  بشأأأأأأأأأأأةن مهنم المحاماةو 

 و( 25) حظلت هذه الماادرة بتةيلد ال جنم األوروليم ل تعاون القانوني التابعم لمج س أورولا و د

  ، وع ى مدى  أأأنتلن  ،2022                     اعتاارا  من رلي  عام   ،                    أأأتتك م لجنم عبراد    ،ردة                      ووفقا  ل مع وما  الوا -32
بوضأأأ  مشأأأروع لأأأل  انوني يهدف إلى تعزيز حمايم مهنم المحاماة والحق في ممار أأأتها بحريم ومن دون 

                                                                             أحكام مساقم وى عوا قو و ي عر  حلنها ع ى لجنم الوزراد في مج س أورولا ىعتمادهو

 ، المقرر الخأاص تطور الماأادرا  التي برز  في  أأأأأأأأأأأأأأيأاق هأذه العم يأم إلعأداد اتفأاقيأمو أد واكأب  -33
ويرحب بإنشأأأأأأاد لجنم الخبراد التي  أأأأأأتااوأأأأأأر عم ها هذا العام والتي  أأأأأأيشأأأأأأاري المقرر الخاص والمنظما   

  

 (18 ) A/71/348 ،    و 2007تشرين األول/أكتولر    25الحك  الصادر في    ، للبلديف ضد رو يا   ، و المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسان 26الفقرة 

 و2022ظانون الثاني/يناير  18الحك  الصادر في  ،أتريستلن عورو ابلل ضد إ اانيا (19)

 و29الفقرة  ،1992أي ول/ بتمبر  25الحك  الصادر في  ،كروا ون ضد ألمانيا (20)

 و 59الفقرة    ، 02/ 42084  الدعوى   ، 2008آهار/مارس    25الحك  الصادر في    ، فلتان ضد رومانيا  ، المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسان  ( 21) 

  ، 11/ 25703الدعوى    ، 2015تشرين األول/أكتولر    20الحك  الصادر في    ، دفور كي ضد ظرواتيا  ، المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسان  ( 22) 
 و 76الفقرة  

 و 1992ظانون األول/ديسمبر  16الحك  الصادر في  ،نيمللتز ضد ألمانيا ،المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسان (23)

 )بالفرنسيم(و https://rm.coe.int/16804c392cانظر  (24)

 )باإلنك لزيم(و /https://www.ccbe.eu/actions/european-convention-on-the-profession-of-lawyerانظر  (25)

http://undocs.org/ar/A/71/348
https://rm.coe.int/16804c392c
https://www.ccbe.eu/actions/european-convention-on-the-profession-of-lawyer/
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الر يسأأأأأأأأأأأأأأيم ل محاملن في المنطقم في أعمالها بصأأأأأأأأأأأأأأفم مرا بلنو ومن بلن األفكار المعرب عنها عالل هذه 
يالحظ المقرر الخاص بشكل إيجابي المقترحا  المتع قم بفتب باب اىنلمام إلى اىتفاقيم   ،لمرح م األوليما

المعنيم أمام الدول علر األعلأاد في مج س أورولاو ومن وأةن هلل أن يعزز هذا الصأل من عالل تو أي   
 مايم التي يوفرهاو نطا ه الجغرافي ومنب مزيد من الب دان والسكان إمكانيم اى تفادة من الح

 اتجاهار وأنماط التدغل في الممارسة الحمة لم نة المحاماة -       ثالثا   
توجأد عأدة أنمأاخ من التأدعأل في ممأار أأأأأأأأأأأأأأم مهنأم المحأامأاةو وتكتسأأأأأأأأأأأأأأي المجأاى  التي يتنأاولهأا   -34

                   حسأأأا أأأا  ل غايمو ومن                                                                              المدافعون عن حقوق اإلنسأأأان في القلأأأايا المتع قم باألمن الداع ي أو بالفسأأأاد اابعا  
                                                     المشاكل المطروحم أعذ المحاملن تعسفا  بجريرة موظ له و

 المحامون المدافعون عن حقوق اإلنسان -ألف 

  ، اإل أأالميم(   - و يران )جمهوريم    ، أر أأل المقرر الخاص ر أأا ل إلى اىتحاد الرو أأي  ، 2021في عام   -35
  ، ولبنان  ،والكاملرون   ،والف بلن  ،وعواتيماى  ،كستانوااجي  ،والصلن  ،و ري ىنكا  ،ورواندا  ،وترظيا  ،ولاكستان
بشأأأأأأأةن حاى  اىعتفاد واىحتجاز واإلكراه والتهديد التي يتعر  لها   ،ودولم ف سأأأأأأأطلن ،والمغرب ،ومصأأأأأأأر

 و( 26) المحامون والمدافعون عن حقوق اإلنسان

رعى البرلمان األورولي ح قم نقاش بشأأأأةن اىعتدادا  ع ى المحاملن  ،2019وفي وأأأأااخ/فبراير   -36
                                                                                                 والمدافعلن عن حقوق اإلنسأأأانو ومن بلن الب دان التي أ وأأألر إلى أنه يعر  ل فلها نشأأأاخ المحاملن ع ى نحو  

تعر     ،2020و وفي عام  ( 27)  د يادي إلى اضأطهاده  أو احتجازه  أهرليجان وترظيا والصألن وظازاعسأتان
 و( 28) املن زماابويلن ل توقيف والملايقم بسبب أنشطته  المهنيم ودفاعه  عن حقوق اإلنسانعدة مح

                                                                  ح ك  ع ى أرلعم نشأطاد ظازاعسأتانللن في مجال حقوق اإلنسأان بالحاس بسأبب  ،2018وفي عام  -37
أنشأطته  ع ى وأاكا  التوالأل اىجتماعي واحتجاجاته  السأ ميمو وتعر  ظل محاملله  للأغوخ  أيا أيم  
                                                                                               من جانب المدعلن العاملن وجهاز أمن الدولم والقلأأأأاةو واحتجاجا  من هاىد النشأأأأطاد ع ى الته  الموجهم  

 ط  أحده  ورايلن يده عالل ج سا  اى تماعو واتخذ  المحكمم    ،إلله  وع ى انتهاكا  حقو ه  اإلجرا يم
 و( 29) بدعوى عدم منعه و وع هذا الفعل اليا س ،تدابلر تةديبيم ضد محاميه

أدانأأأت عأأأدة منظمأأأا  التأأأدابلر التأأأةديبيأأأم التي اتخأأأذتهأأأا نقأأأابأأأم المحأأأاملن في    ،2019وفي عأأأام   -38
أهرليجان ضأأأأأأأأأد محاميم تداف  عن حقوق اإلنسأأأأأأأأأانو واعتبر معهد حقوق اإلنسأأأأأأأأأان التاب  لرابطم المحاملن 

قابم المحاملن في                                                                                 الدوليم و م هذه المحاميم عن العمل ومنعها من مزاولم مهنتها دللال  ع ى أن ر ا أأأأأأأأأأأأأم ن 
 و ( 30) أهرليجان ى تشج  ممار م المحاملن المدافعلن عن  لايا حقوق اإلنسان المهنم القانونيم في هذا الب د 

  

  ،TUR 10/2021و  ،PSE 4/2021و  ،EGY 8/2021و  ،TJK 2/2021و  ،IRN 28/2021و  ،LBN 8/2021انظر الر ا ل   (26)
 RUSو  ،IRN 16/2021و  ،EGY 5/2021و  ،MAR 4/2021و  ،GTM 5/2021و  ،RWA 1/2021و  ،LKA 2/2021و

و  CMR 1/2021و  ،PAK 3/2021و  ،CHN 4/2021و  ،IRN 12/2021و  ،TUR 9/2021و  ،PHL 3/2021و  ،7/2021
 و https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments  فيظل الر ا ل المشار إللها في هذا التقرير متاحم  و 

 /https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professiانأأأأأأأأأظأأأأأأأأأر   (27)

product-details/20190131CHE05821 إلنك لزيم(و)با 

-https://kubatana.net/2020/08/16/law-society-of-zimbabwe-statement-on-deteriorating-humanانأأظأأر   (28)

rights-situation-in-zimbabwe/ نك لزيم(و)باإل 

 /https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professiانأأأأأأأأأظأأأأأأأأأر   (29)

product-details/20190131CHE05821 باإلنك لزيم(و( 

 )باإلنك لزيم(و https://www.ibanet.org/article/CC9DBFCB-43B6-4A4F-86ED-201D6EFAD95Aانظر  (30)

https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://kubatana.net/2020/08/16/law-society-of-zimbabwe-statement-on-deteriorating-human-rights-situation-in-zimbabwe/
https://kubatana.net/2020/08/16/law-society-of-zimbabwe-statement-on-deteriorating-human-rights-situation-in-zimbabwe/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-attacks-on-the-legal-professi/product-details/20190131CHE05821
https://www.ibanet.org/article/CC9DBFCB-43B6-4A4F-86ED-201D6EFAD95A
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                                                         ترتكب جماعا   أأأأأأأأأأأأيا أأأأأأأأأأأأيم منظمم وجماعا   وميم أفعال  عنم في حق  ،وفي بعع األحيان -39
أفأأاد     ،نسأأأأأأأأأأأأأأأانو ففي أوظرانيأأاوظأأذلأأل ع ى المأأدافعلن اآلعرين عن مخت م جوانأأب حقوق اإل  ،المحأأاملن

  ،مفوضأأأأأيم األم  المتحدة السأأأأأاميم لحقوق اإلنسأأأأأان بةن هذه الجماعا  وأأأأأارظت في اعتدادا  ع ى  لأأأأأاة 
 و( 31)                                                             محاملن أو نشطاد أو علره  ممن ي عتبرون  عونم  أو  انفصالللن  أو

وهو ماادرة يقودها  ،تجدر اإلوأأأأأأأارة إلى بروتوظول األمل ،وفي مجال الدفاع عن حقوق اإلنسأأأأأأأان -40
  مرظز العدالم والقانون الدوليو وهذه أول أداة دوليم لتعزيز التصأأأأدي الفعال ل تهديدا  التي يتعر  لها المدافعون 
عن حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأانو وتتنأأاول هأأذه األداة التهأأديأأدا  التي يتعر  لهأأا المأأدافعون عن حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأان 

 ،علره  من المك فلن بصون الديمقراايم والتمت  الكامل بحقوق اإلنسان في جمي  أنحاد العال والصحفلون و 
 و( 32) بمن فله  المحامون 

 القضايا المتعلقة باألمن الداغلي -باء 

                                                                                هلئا  و وا  األمن هي نفسأأأأأأأأأأها التي تتدعل أحيانا  في عمل المحاملن المشأأأأأأأأأأروعو وفي حاى    -41
 ي نفسأه في انتهاكا  حقوق اإلنسأان المكفولم لممار أي مهام المحاماةو وىحظ  يسأاه  النظام القلأا ،أعرى 

ا أأأأأأتخدام محاك  عسأأأأأأكريم ومحاك  متخصأأأأأأصأأأأأأم في مكافحم   ،ع ى  أأأأأأبلل المثال  ،مج س حقوق اإلنسأأأأأأان
 و( 33)                                         اإلرهاب أحيانا  إل كا  هذه الفئم وتخويفها

تحقيقا  وتقدم بشأأأكل منهجي   ، في ترظيا   ، م                     ت جري النيابم العام   ،                                ووفقا  إلحدى منظما  حقوق اإلنسأأأان  -42
بسأأأأأأأأأأأأبب األنشأأأأأأأأأأأأطم التي يقومون بها ألداد   ، 3713دعاوى ضأأأأأأأأأأأأد محاملن بموجب  انون مكافحم اإلرهاب ر   

و وأدانت منظما  دوليم وأأأأأأأأأتى لحقوق  ( 34) حلث تةعذه  بالجرا   المزعومم المنسأأأأأأأأأولم لموظ له    ، واجااته  المهنيم 
و فخالل  ( 35)                                                                                         اإلنسأان اىعتدادا  التي ت رتكب ضأد ممار أي مهنم المحاماة ا أتنادا  إلى تشأريعا  مكافحم اإلرهاب 

                  محأاميأا  رهن الحاس  615            محأام وو ضأأأأأأأأأأأأأ    1 600حوظ  أكثر من   ، 2022وعأام   2016الفترة الممتأدة بلن عأام 
 منظمم إرهابيم     نم بحجم انتما ه  إلى   2  966                    محاميا  بالحاس مدة    474                              اىحتياايو وح ك  ع ى ما مجموعه 

                                                                 و ويشأأأأأأأأأأكل حاس المحاملن احتياايا  وتوقيفه  وتفتيش منازله  انتهاكا   ( 36) من  انون العقولا ( 314)المادة 
 و( 37) لحقوق اإلنسان عندما تستند هذه التدابلر إلى مجرد افترا  وى توجد أدلم تبررها

ع ى المحاملن الذين دافعوا    ،2021في أعقاب انقالب وأأأأااخ/فبراير  ،            أ لقي القاع  ،وفي ميانمار -43
                                  يتعر   المحامون المصأأأأأأأريون لموجا   ، 2014و ومنذ عام  ( 38) ا لدواعي األمن القومي        وح اسأأأأأأأو   ، عن المتظاهرين 

  ، من القم  في علأأأ  أزمم حقوق اإلنسأأأان الناجمم عن حم م القم  التي تشأأأنها الحكومم ع ى اإل أأأالمللن
  

 ،أعدتها مفوضأأيم األم  المتحدة السأأاميم لحقوق اإلنسأأان بشأأةن حالم حقوق اإلنسأأان في أوظرانياانظر ور م عرفم اىجتماعا  التي   (31)
 )باإلنك لزيم فقش(و   https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40/list-reportsالمتاحم في 

 https://cejil.org/comunicado-de-prensa/protocolo-de-la-esperanza-primera-herramienta-internacionalانأأأأأأظأأأأأأر   (32)

-para-responder-a-las-amenazas-contra-las-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos/و 

(33) A/HRC/44/54و 
-https://hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-fair-trialانأأأأأأأأظأأأأأأأأر   (34)

rights-turkey باإلنك لزيم(و( 

-https://fidu.it/language/en/turkey-third-party-intervention-to-the-echr-in-the-case-of-saglamر  انأأأأأظأأأأأ (35)

against-turkey/ باإلنك لزيم(و( 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (36)

input-protection-lawyersو 

 و2021أي ول/ بتمبر  29الحك  الصادر في  ،6158/18الدعوى  ،تلرظان ضد ترظيا ،المحكمم األوروليم لحقوق اإلنسان (37)

 (و )باإلنك لزيم   https://www.ecba.org/extdocserv/projects/HR/20210315_HRC_ECBA_Myanmar.pdf  انظر  (38)

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session40/list-reports
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/protocolo-de-la-esperanza-primera-herramienta-internacional-para-responder-a-las-amenazas-contra-las-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos/
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/protocolo-de-la-esperanza-primera-herramienta-internacional-para-responder-a-las-amenazas-contra-las-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos/
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/protocolo-de-la-esperanza-primera-herramienta-internacional-para-responder-a-las-amenazas-contra-las-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos/
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/protocolo-de-la-esperanza-primera-herramienta-internacional-para-responder-a-las-amenazas-contra-las-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos/
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/54
https://hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-fair-trial-rights-turkey
https://hrw.org/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-fair-trial-rights-turkey
https://fidu.it/language/en/turkey-third-party-intervention-to-the-echr-in-the-case-of-saglam-against-turkey/
https://fidu.it/language/en/turkey-third-party-intervention-to-the-echr-in-the-case-of-saglam-against-turkey/
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ecba.org/extdocserv/projects/HR/20210315_HRC_ECBA_Myanmar.pdf
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السأيا أيمو                                                                                          وي ت همون بةنه  إرهابلونو و د تعرضأوا مرارا  لالحتجاز واىضأطهاد إلجااره  ع ى تفادي القلأايا
 و( 39) محام 200تجاوز عدد المحاملن المحبو لن   ،2015أي تشرين الثاني/نوفمبر   ،وفي هروة هذه الحم م

                                                                      تعر   المحامون ل عديد من حاى  التخويف والتهديد والقتل في  أأأأأأأأأأأأأياق الهجما    ،وفي العراق -44
 و( 40) اإلرهابيم التي ترتكبها جماعا  متمردة

                                                         أ فلأد بأةن اىنتهأاكأا  المرتكاأم في المنأااق التي تسأأأأأأأأأأأأأأيطر ع لهأا   ،وعالل المشأأأأأأأأأأأأأأاورا  المعقودة -45
                                          علر مااوأأأأأرة وتتسأأأأأتر باألمن أو ت رتكب بوا أأأأأطم                  ظثلرا  ما تكون  ،في الجمهوريم العرليم السأأأأأوريم ،الحكومم

                                                        ت رتكب اىعتدادا  ع ى المحاملن مااورة من   بل   طا  األمر   ،نقابم المحاملنو وفي بعع منااق الب د
 و( 41)        بدنيم   ،في ظثلر من الحاى   ،وتكون  ،الوا  

مجموعم من  فر  ،باعتاارها مسأأأأةلم أمن واني ،19-وا تلأأأأت إجرادا  مكافحم جا حم ظوفلد -46
تفا مت في عدد ظبلر من الب دان الصأأأأأأأأعولا  التي  ،القلود ع ى مهام المحاملنو ولسأأأأأأأأبب التدابلر المتخذة

مما حال دون   ،                                                                                    يواجهها المحامون في إ أأأداد المشأأأورة إلى موظ له و ول  ت عتبر هذه الوهيفم عدمم  أ أأأا أأأيم  
ازو ظما لوحظت انتهاكا  لمبدأ  ريم اىتصاى   توفلر الخدما  القانونيم وت قي الزيارا  في مراكز اىحتج
 و( 42) بلن المحاملن وموظ له  وللمانا  الحقوق ها  الص م

                                          ل لأأأأأأأأأأأرب في وضأأأأأأأأأأأب النهار من   بل أفراد  من  وى   ،2020في عام   ،تعر  محام  ،وفي لبنان -47
األمن هددوا نقابم                  أ فلد بةن ضأأااخ ،بدعوى انتهاكه أمر إعالق بلرو و وعالل هذا الحادو ،األمن الداع ي

جرى بشأأأأأأأكل علر  انوني ا أأأأأأأتجواب  ،و وفي جمهوريم إيران اإل أأأأأأأالميم( 43) المحاملن في بلرو  ور يسأأأأأأأها
محاميا  مدافعا  عن حقوق المرأة ونشأأأأأأأطاد في مجال حقوق اإلنسأأأأأأأان انتقدوا  أأأأأأأيا أأأأأأأا  اإلعالق التي 

 و( 44) اىجتماعيبسبب دفاعه  عن آرا ه  ع ى واكا  التوالل  ،                    اعت مد  عالل الجا حم

 قضايا الفساد -جيم 

                                                                                       ي خ م الفسأأاد أثرا  مااوأأرا  ع ى إعمال حقوق اإلنسأأان بسأأبب عواقاه المااوأأرة ع ى أداد ما أأسأأا    -48
الدولمو والعدالم المسأأأأأأأأأأأأتق م والفعالم هي األداة الر يسأأأأأأأأأأأأيم المتاحم ل مجتمعا  ل تحقلق في حاى  الفسأأأأأأأأأأأأاد 

 وهو ما ترمي إليه اىلتزاما  الواردة في اتفاقيم األم  المتحدة لمكافحم الفسادو  ،والمعاقام ع لها بشكل فعال

وى  أأأأأأأأأيما في تقريره المقدم إلى الجمعيم    ، و د أوأأأأأأأأأار المقرر الخاص إلى هلل في عدة تقارير  - 49
  ، في معر  إوأأأأأأأأارته إلى وجاهم هذه اىتفاقيم وأهملتها  ، و ووأأأأأأأأدد المقرر الخاص 2017العامم في عام 

يمكن القول بةنه يناغي اعتاارها   ،    بولأأأأأم هذه اىتفاقيم أداة ر يسأأأأأيم ل تصأأأأأدي ل فسأأأأأاد (45)ما ي ي   ع ى 
                        اهتماما  دا ما  من جانب  ، بالتالي  ، ولةنها تسأأأأأأتحق  ،                                              أيلأأأأأأا  لأأأأأأكا  دوليا  أ أأأأأأا أأأأأأيا  لحمايم حقوق اإلنسأأأأأأان 

 الهلئا  المختصم في هذا المجال و 

  

 )باإلنك لزيم(و   http://www.aeud.org/2017/04/defendingandprotectinglawyers/#.WPna28Q-D-o.facebookانظر   ( 39) 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،ل مقرر الخاص                                     أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي   (40)

input-protection-lawyersو 

 مع وما  مقدمم من منطقم الشرق األو ش وومال أفريقيا إلعداد هذا التقريرو (41)

(42) A/HRC/47/35و 

 وLBN 7/2021انظر الر الم  (43)

 )باإلنك لزيم(و https://ecba.org/extdocserv/projects/HR/20201204_JointstatementNasrin.pdfانظر  (44)

(45) A/72/140،  و29الفقرة 

http://www.aeud.org/2017/04/defendingandprotectinglawyers/#.WPna28Q-D-o.facebook
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
https://ecba.org/extdocserv/projects/HR/20201204_JointstatementNasrin.pdf
http://undocs.org/ar/A/72/140
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الفسأأأأأأأأأأأأأأأاد في آليأم إ أامأم العأدل في العأديأد من   د األدلأم ع ى              تزايأد  بأاا را  ،وعالل العقود األعلرة -50
و وفي جمهوريم فنزويال  ( 46)                                                         فصأأأار ي تصأأأو ر أن القلأأأاد ثاني أفسأأأد ما أأأسأأأم بعد ما أأأسأأأم الشأأأرام  ،الب دان

                                                     ف صأأل محامون و لأأاة ومدعون عامون مك فون بمكافحم الفسأأاد  ،وعلنيا اى أأتوا يم  ،وعواتيماى  ،البوليفاريم
                                                                                              والجريمم المنظمم من وها فه  وأ جبروا ع ى العيش في المنفى بسأأبب جهوده  من أجل مكافحم الفسأأاد في  

 و( 47) المجال السيا ي

بقي محامون رهن الحاس اىحتيااي أكثر من  أأأأأأنم بتهمم الدفاع عن أعلأأأأأأاد  ،وفي  أأأأأأ وفاكيا -51
                                                                                  الجريمم المنظ ممو وتدع ت نقابم المحاملن من عالل لأأأأأأديق ل محكمم وا بت احترام مبدأ عدم   عصأأأأأأابا 

 و( 48) جواز مقاضاة أي وخف بسبب تقديمه عدما   انونيم

                                                          أ لقي القاع في بلرو  ع ى محأأام معروف بأأدفأأاعأأه عن المتظأأاهرين    ،2020وفي تموز/يوليأأه   -52
                                                                          وتعر  ل لأرب الوحشأي من   بل مجموعم من األوأخاص فيما يبدو أنه محاولم اعتيالو ، المناهلألن ل فسأاد 

 و( 49)                                                     وتعر   عدد ظبلر من المحاملن ال بنانللن لحاى  مماث م

  حلث يتعر  ممار أأأأو مهنم المحاماة لالعتداد  ، اى                                            وأ ب غ عن حاى  مماث م في السأأأأ فادور وعواتيم  -53
 و( 50) وتشويه السمعم بسبب إبالعه  عن حاى  الفساد أو التجاوزا  التي ترتكبها   طا  الدولم

 أغذ المحاممن بجميمة موكلم م -دال 

القوميم والبلئم يتع ق األمر عادة بمهنللن يدافعون عن  لأأأايا  أأأيا أأأيم و لأأأايا متع قم باأل  يا   -54
                                                                                في جم م  لايا أعرىو و د  بق أن أ عذ المحامون والمساعدون القانونلون الذين تعرضوا   ،وحقوق اإلنسان

 و( 51) ل لغش واىعتداد بجريرة موظ له  أو بخدمم مصالحه 

حتى لأدى تقأديمه     ، وأب غ محأامون في عأانأا والكأاملرون عن تعرضأأأأأأأأأأأأأأأه  لهأذه الممأار أأأأأأأأأأأأأأأم  - 55
                                                                          ه  في مرظز  ل شأرامو فقد وأعروا باللأغش والخوف من أن تعتبره  الشأرام متواائلن المسأاعدة لموظ ل 

و وأفأأاد  نقأأابأأا  المحأأاملن الب جيكيأأم واأللمأأانيأأم والسأأأأأأأأأأأأأأأ وفأأاكيأأم والهنغأأاريأأم ( 52) في الجريمأأم المحتم أأم 
 واإليطاليم والرومانيم بةن أعذ المحاملن بجريرة موظ له  أدى إلى اىعتداد ع له  بسأأأأأأأأأبب ممار أأأأأأأأأته  

تعر  محامون لجرا    تل لها لأأأأأ م مااوأأأأأرة بتمثل ه  متهملن في    ، و وفي أوظرانيا ( 53) مهامه  المهنيم 
 و ( 54)  لايا  يا يم بارزة 

  

 و41الفقرة  ،ج  نفسهالمر  (46)

(47) A/75/172 وA/HRC/44/47و 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (48)

input-protection-lawyersو 

 والمرج  نفسه (49)

 تقريروإلعداد هذا ال 2021مع وما  مقدمم من ما سم ظونراد أديناور في ظانون الثاني/يناير  (50)

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (51)

input-protection-lawyersو 

 إلعداد هذا التقريرو ،2020مع وما  مقدمم من معهد حقوق اإلنسان التاب  لرابطم المحاملن الدوليم في تشرين الثاني/نوفمبر  (52)

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (53)

input-protection-lawyersو 

-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvilانأأأأأأأأظأأأأأأأأر   (54)

Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf باإلنك لزيم(و( 

http://undocs.org/ar/A/75/172
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/47
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf
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أر أأل المقرر الخاص ر أأالم إلى اىتحاد الرو أأي بشأأةن توقيف واحتجاز   ،2021وفي أيار/مايو  -56
                                                                   بسأأأأأأأبب ممار أأأأأأأته المشأأأأأأأروعم أنشأأأأأأأطته المهنيم دفاعا  عن أحد زعماد المعارضأأأأأأأم    ،المحامي إيفان باف وف

 ام أفراد من دا رة األمن اىتحادي بتفتيش عرفم السأأأأأألد باف وف   ،2021نيسأأأأأأان/أبريل    30المعروفلنو ففي 
  ، ومنزله الريفي الصأأأأأيفي في منطقم  أأأأأان بلتر أأأأأبور    ،و أأأأأكوو ظما فتشأأأأأوا بلت السأأأأألد باف وففي فندق بم

                                                                 اد عي أن أفراد دا رة األمن اىتحادي لأأأأأأأأأادروا معظ  الوثا ق المتع قم   ، و وأثناد عم يم التفتيش 29ومكتب الفريق  
 و (55) بلن المحامي وموظ ه  بما فلها مع وما  مشمولم بمبدأ السريم  ،                                   بقليم حسا م  يا يا  ظان يعمل ع لها

 أدوار التدغل المستخدمة -       رابعا   

 التدغل في نقابار المحاممن أو رابطات م الم نية -ألف 

يشأأكل تدعل الدولم المتزايد في تنظي  هلئا  ورابطا  المحاملن وفي إدارتها و أألر عم ها إحدى  -57
مخت م أوأأكال   2018                        الذي  أأبق أن ح  ل في عام  ،                                                   المسأأا ل التي تثلر   قا  عالأأا  بالنسأأام ل مقرر الخاص

و و أأأ ش اللأأأود في تقريره ع ى العقاا  القانونيم أو اإلداريم التي  ( 56) التدعل في ا أأأتقالل نقابا  المحاملن
وانتقل إلى مشأأأأك م اىنتماد السأأأأيا أأأأي    ،تمن  المحاملن من إنشأأأأاد هلئا  مهنيم مسأأأأتق م أو اىنلأأأأمام إللها

                                                                                 ت م أوأكال  تحك   السأ طم التنفلذيم أو النظام القلأا ي في اىلتحاق بالمهنم القانونيم ث  إلى مخ ،ألعلأا ها
 والتهديد بفر  تدابلر تةديبيم ضأأأد أعلأأأاد نقابا  المحاملن وتخويفه و ويذظر المقرر الخاص   ، أو ممار أأأتها 

 في هذه اإلجرادا والس طا  الوانيم بةن ع لها أن تدع  إنشاد نقابا  المحاملن وعم ها من دون التدعل 

ع ى نحو يزيأأد    ،تعأأديأأل  أأانون المهنللن القأأانونللن  ،2021في تموز/يوليأأه    ،جرى   ،وفي زماأأابوي  -58
 أأدرة الحكومأأم ع ى التأأةثلر في نقأأابأأم المحأأاملن في زيماأأابوي من عالل التعللنأأا  الوزاريأأم ومراقاأأم التمويأأل 

لى جمهوريم إيران اإل أأأالميم بشأأأةن مجموعم أر أأأل المقرر الخاص ر أأأالم إ  ،2021و وفي عام  ( 57) األجنبي
 و( 58) من التدابلر التشريعيم الراميم إلى تقويع ا تقالل نقابا  المحاملن

       علأأأأوا    68                                        تحقيقا  ومحاكمم  جاريم تخف ما ى يقل عن   78ورد  مع وما  بشأأأأةن   ،وفي ترظيا -59
فتحي عوموس  ،                   المحاملن السأأأابقل ن                          و وح ك  ع ى ر يسأأأي  نقابم( 59) من أعلأأأاد نقابم المحاملن في ديار بكر

                                                                     بالحاس مدة  أأأأا   أأأأنوا  و أأأأتم أوأأأأهر ومدة  أأأأت  أأأأنوا  وثالثم أوأأأأهر ا أأأأتنادا  إلى   ،ومحمد أملن أكتر
 و( 60) تشريعا  مكافحم اإلرهاب

وهو   ،                                          الذي ي عدل النظام اىنتخابي لغرف المحاملن   ، 7249دعل حلز النفاه القانون   ، 2020وفي عام   - 60
و و د لأأدر هذا القانون بعد لأأدور البيان  ( 61) ما يحد بشأأكل أكبر من ا أأتقالل نقابا  المحاملن ومهنم المحاماة 

الصأأأأأأحفي لنقابم المحاملن في أنقرة الذي انتقد  فيه تصأأأأأأريب المدير العام ل شأأأأأأاون الدينيم الذي اتسأأأأأأ  بخطاب  
  

 وRUS 6/2021انظر الر الم  (55)

(56) A/73/365و 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (57)

input-protection-lawyersو 

 وIRN 26/2021انظر الر الم  (58)

  https://arrestedlawyers.files.wordpress.com/2021/04/ahm-yillik-rapor-30-martt-1617614102.pdfانأأأأأأأأأظأأأأأأأأأر   ( 59) 
 )باإلنك لزيم(و 

 والمرج  نفسه (60)

 /https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020انأأأأأظأأأأأر   (61)

EN_HRP_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-legal-profession-in-Turkey.pdf   باإلنك لزيم(و( 

http://undocs.org/ar/A/73/365
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://arrestedlawyers.files.wordpress.com/2021/04/ahm-yillik-rapor-30-martt-1617614102.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_HRP_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-legal-profession-in-Turkey.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_HRP_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-legal-profession-in-Turkey.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_HRP_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-legal-profession-in-Turkey.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_HRP_20201210_CCBE-Statement-on-the-situation-of-the-legal-profession-in-Turkey.pdf
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الكراهيم ضأأأأأأد المث يا  والمث للن ومزدوجي الملل الجنسأأأأأأي ومغايري الهويم الجنسأأأأأأانيم وأحرار الهويم الجنسأأأأأأانيم  
 و ( 62) ولعد احتجاجا  مساولي نقابا  المحاملن الترظيم   ، وأفراد الفئا  الجنسانيم األعرى  وحام ي لفا  الجنسلن 

  ، (63)نفاه القانون الجديد المتع ق بمهنم المحاماة   2021بدأ في تشأأأأأأأأأأرين الثاني/نوفمبر    ، وفي بلالروس  -61
 و وجرى من  مأا ى يقأل ( 64) الأذي يجلز ل حكومأم التأدعأل في تعللن  أادة نقأابأا  المحأاملن والهلئأا  التي تأديرهأا 

و  (65)                                                                                 محأاميأا  من ممأار أأأأأأأأأأأأأأم المهنأم أو و فه  عن العمأل بسأأأأأأأأأأأأأأبأب إدانته  موجأم القم  في هأذا الب أد 27عن  
 و( 66) ويقو  هلل بشكل مااور ا تقالل القلاد وحريم ممار م مهنم المحاماة

حاملن في الب دو وتقترح أا قت الس طم التنفلذيم عدة ماادرا  تشريعيم ضد نقابم الم  ،وفي للتوانيا -62
بإدعال تعديال  ع ى  انون مهنم  ،إلأأأأأأأالح اإلجرادا  التةديبيم ل محاملن  ،في جم م أمور ،هذه الماادرا 

                                                                                      تمك  ن وزارة العدل من التةثلر في اإلجرادا  التةديبيمو ويسأأأأأأأعى مشأأأأأأأروع  انون الخدمم المدنيم   ، المحاماة 
 ، أو  بول التسأأأجلل فلها ، ل تنظي  مااريا  نقابم المحاملن مث ، إلى ا أأأتاعاد نقابم المحاملن من أي مهمم 

 ،                                              يجري وض   انون بشةن العمالد األجانب  د ي ستخدم  ، و وفي الس فادور (67)اتخاه اإلجرادا  التةديبيم  أو 
 و (68)لتقللد الدفاع عن حقوق اإلنسان   ،                                وفقا  لمنظما    فادوريم ودوليم 

                                                              جمهوريأأم فنزويال البوليفأأاريأأم ي نأأدد بتحك  هلئأأا  تأأابعأأم ل أأدولأأم في  ومأأا فتا المجتم  المأأدني في   -63
                                                                                           نقأأابأأا  المحأأاملنو واد عي أن اإلجرادا  التي اتخأأذتهأأا الحكومأأم من عالل المج س اىنتخأأابي الواني  أأد  

مما أثر ع ى ا أأأأتقاللها   ،أد  إلى تقللد حريا  نقابا  المحاملن عن اريق التحك  في عم ياتها اىنتخابيم
 و( 69) ام عم ها الداع يونظ

                                                                                ومأأأدونأأأا  األعالقيأأأا  المهنيأأأم من بلن األدوا  األعرى المسأأأأأأأأأأأأأتخأأأدمأأأم أحيأأأانأأأا  لتخويف المحأأأاملن   -64
ويشدد المقرر الخاص ع ى أن مدونا  األعالقيا  المهنيم لنقابا  المحاملن يجب أن تحترم    واضطهاده و 

وأن تصأأأأأوعها نقابا  المحاملن  ،لل المثال(ع ى  أأأأأب   ،الحقوق األ أأأأأا أأأأأيم ل منتسأأأأأبلن إللها )كحريم التعبلر
ا أتشأارة ممار أي المهنم القانونيم ع ى النحو الواجب في    ،في حالم وضأعها بموجب  انون   ،ويناغي  ،نفسأها

 و( 70) جمي  مراحل العم يم التشريعيم

                            مما يجبرها أحيانا  ع ى حذف   ،                                تمار س ضأأأأأأأأغوخ ع ى نقابا  المحاملن  ،وفي العديد من المنااق -65
                                           و ويتعار  هذا النوع من التصأرفا  تماما  م   (71)منشأوراتها وتع يقاتها ع ى وأاكا  التوالأل اىجتماعي 

 الماادي األ ا يم بشةن دور المحاملنو 
  

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (62)

input-protection-lawyersو 

--https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/belarus--lawyers-under-threatانأأأأأأأأأظأأأأأأأأأر   (63)

increasing-suppression-of-the-leg/ باإلنك لزيم(و( 

 إلعداد هذا التقريرو 2021مبر مع وما  مقدمم من مج س نقابا  المحاملن األوروليم في تشرين الثاني/نوف (64)

 https://www.hrw.org/news/2021/10/26/belarusian-authorities-retaliate-against-lawyers-defendingانأأأأأأأظأأأأأأأر   (65)

-human-rights  باإلنك لزيم(و( 

(66) A/73/365و 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (67)

input-protection-lawyersو 

 مع وما  مقدمم من ما سم ظونراد أديناور إلعداد هذا التقريرو (68)

-https://accesoalajusticia.org/la-toma-del-poder-en-los-colegios-de-abogados-de-venezuelaانأأأأأأأأأظأأأأأأأأأر   (69)

 و/2000-2020

(70) A/64/181،  و53الفقرة 

 مع وما  مقدمم من منطقم أفريقيا إلعداد هذا التقريرو (71)

https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/belarus--lawyers-under-threat--increasing-suppression-of-the-leg/
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/belarus--lawyers-under-threat--increasing-suppression-of-the-leg/
https://www.hrw.org/news/2021/10/26/belarusian-authorities-retaliate-against-lawyers-defending-human-rights
https://www.hrw.org/news/2021/10/26/belarusian-authorities-retaliate-against-lawyers-defending-human-rights
https://www.hrw.org/news/2021/10/26/belarusian-authorities-retaliate-against-lawyers-defending-human-rights
https://www.hrw.org/news/2021/10/26/belarusian-authorities-retaliate-against-lawyers-defending-human-rights
http://undocs.org/ar/A/73/365
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://accesoalajusticia.org/la-toma-del-poder-en-los-colegios-de-abogados-de-venezuela-2000-2020/
https://accesoalajusticia.org/la-toma-del-poder-en-los-colegios-de-abogados-de-venezuela-2000-2020/
http://undocs.org/ar/A/64/181
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 والنفسيةاالعتداءار التي تست دف سيمة المحاممن وأفماد أسمهم ال دنية   -باء 

                                                                                    ند د  رابطا  دوليم ل محاملن بسأيا أا  ملأايقم ممار أي مهنم المحاماة في بعع الب دانو ففي  -66
 ،                ب دا  في العال  38رلأأأأأد مج س نقابا  المحاملن األوروليم حاى  اعتداد بدني ونفسأأأأأي في   ،2021عام 

 و( 72) ومصر  ،والف بلن ،والصلن ،وجمهوريم إيران اإل الميم  ،وترظيا  ،أبرزها بلالروس

أحال المقرر  ،و لى جانب مك فلن آعرين بوىيا  مواضأأأأأأأأأأيعيم في إاار مج س حقوق اإلنسأأأأأأأأأأان -67
 ،و أاعم ممار ألن ل محاماة ،        محاميا   48                               ي عرب فلها عن   قه إزاد احتجاز   ،الخاص ر أالم إلى حكومم ترظيا

 و( 73) 2020في أي ول/ بتمبر  ،في أنقرة ،                 وعريج  حقوق واحد ،وأرلعم  لاة مفصوللن

جريمأم  تأل لمأدافعلن عن   1323        أ حصأأأأأأأأأأأأأألأت    ،2020و  2015وعالل الفترة الممتأدة بلن عأامي   -68
والمدافعون عن البلئم  ،                                                           ظثلر منه  محامونو وأمريكا الالتلنيم هي المنطقم األكثر تلأأأأأأأررا    ،حقوق اإلنسأأأأأأأان

                               محاميا  عالل الفترة الممتدة بلن   162                 أ فلد بةنه   تل   ،و وفي هندوراس( 74) ه  اللحايا الر يسلون لهذه الجرا  
 و( 75) 2021و 2009عامي 

نجأا    ،2016منأذ عأام    ،حأاى  اعتأداد ع ى ممأار أأأأأأأأأأأأأأي مهنأم المحأامأاة  105       و ثقأت    ،وفي الف بلن -69
                                                    اعتمأد مج س الشأأأأأأأأأأأأأألوا الف بلني  رارا  يأ دين جرا   القتأل   ،2021و وفي آهار/مأارس ( 76) 85وتوفي    20منه   

ويحث ع ى اتخاه التدابلر الالزمم للأأأأأأأأأأأأأأمان   ،وأفعال العنم التي يتعر  لها أعلأأأأأأأأأأأأأأاد نقابا  المحاملن
بحمال  مكافحم المخدرا و   ،           حسأأأأأاما ز ع   ،و ويرتاش اإلفال  من العقاب في الف بلن( 77)  أأأأأالمته  وحمايته 

 ويزيد عدم وجود تدابلر فعالم احتمال عدم محا ام مرتكبي هذه اىعتدادا و

وتنشأأأأأة عن هذا الوضأأأأأ   ثقافم اإلفال  من العقاب  التي ينتهل في إاارها مرتكبو هذه اىعتدادا    - 70
                         و لأأأأأأأم معظمه  ع نا  بةنه     ،                                                                       حقوق المحاملن وموظ له  من دون أن يعا  بواو و بل تعر  المحاملن لالعتداد 

اإلفال    با أأتخدام نعو  مثل  وأألوعي  أو  إرهابي و ويشأأكل ا تران ا أأتخدام هذه النعو  بثقافم  ، أعداد ل دولم 
 و ( 78) الف بلن  من العقاب أحد التفسلرا  الر يسيم ىرتفاع معدل عم يا  اإلعدام عارج نطاق القلاد في 

                                                          انفجر   نب م أمام منزل والد ي  محاميم في جاكارتا الغرليمو   ،2021تشرين الثاني/نوفمبر    7وفي   -71
                                                                                                      وظانت هذه المحاميم  د أجر  تحقيقا  بشأةن  أيا أللن لديه  أعمال تجاريم في  طاع التعدين في بابوا الغرليمو
بأأأابوا الغرليأأأم  بتهمأأأم التحريع ع ى اىحتجأأأاجأأأا  في منطقأأأم                                                                                   وهي تخلأأأأأأأأأأأأأأ  حأأأاليأأأا  لتحقلق جنأأأا ي 

 و( 79) ونشر مع وما  مل  م بشةنهاو وتعيش منذ هلل الحلن في المنفى في أ تراليا 2019 عام في
  

 _https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTSانأظأر   (72)

LETTERS/_REPORTS_-_RAPPORTS/2021/EN_2021_OVERVIEW-CCBE-LETTERS-2021.pdf 
 )باإلنك لزيم(و

 وTUR 18/2020انظر الر الم  (73)

(74) A/HRC/46/35و 

 مع وما  مقدمم من مرظز فانس إلعداد هذا التقريرو (75)

-https://defendlawyers.files.wordpress.com/2021/10/final-report-to-supreme-court-philippines  انأظأر (76)

1-october-2021-1.pdf باإلنك لزيم(و( 

 ?https://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspxو متاح في  2021آهار/مارس    24المارا    ، 691 رار مج س الشلوا ر      ، الف بلن  ( 77) 

congress=18&q=SRN-691   باإلنك لزيم(و( 

(78) A/HRC/44/22و 
 _https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMANانأأأأأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأأأأأر   (79)

RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of- 

lawyer-Veronica-Koman.pdf  باإلنك لزيم(و( 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/_REPORTS_-_RAPPORTS/2021/EN_2021_OVERVIEW-CCBE-LETTERS-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/_REPORTS_-_RAPPORTS/2021/EN_2021_OVERVIEW-CCBE-LETTERS-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/_REPORTS_-_RAPPORTS/2021/EN_2021_OVERVIEW-CCBE-LETTERS-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/_REPORTS_-_RAPPORTS/2021/EN_2021_OVERVIEW-CCBE-LETTERS-2021.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/35
https://defendlawyers.files.wordpress.com/2021/10/final-report-to-supreme-court-philippines-1-october-2021-1.pdf
https://defendlawyers.files.wordpress.com/2021/10/final-report-to-supreme-court-philippines-1-october-2021-1.pdf
https://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=18&q=SRN-691
https://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=18&q=SRN-691
https://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=18&q=SRN-691
https://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=18&q=SRN-691
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/22
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of-lawyer-Veronica-Koman.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of-lawyer-Veronica-Koman.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of-lawyer-Veronica-Koman.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of-lawyer-Veronica-Koman.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Indonesia_-_Indonesie/2021/EN_HRL_20211203_Indonesia_Harassment-of-lawyer-Veronica-Koman.pdf
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                                                         أأأ  ش اللأأأود ع ى حاى  محاملن اضأأأطروا إلى الفرار من ب دانه    ،وعالل المشأأأاورا  المعقودة -72
من عالل    ،وآعرين تعرضأأأوا للأأأغوخ ل تخ ي عن بعع القلأأأايا أو المرافعا   ،بسأأأبب تعرضأأأه  لتهديدا 

                                         وضأأأأعت السأأأأ طا  الوانيم محاميا  وأ أأأأرته تحت    ،ى أ ارله  المقيملن في الب دو وفي باكسأأأأتاناللأأأأغش ع 
 و( 80) يت قى هذا المحامي وأ رته تهديدا  جديم وها  مصداقيم ،حمايم الشرامو ورع  هلل

نأدد  الرابطأم الوانيأم ل محأاملن في أوظرانيأا بحأالأم محأام تعر    ،2019وفي أي ول/ أأأأأأأأأأأأأأبتمبر   -73
و عت    ،و وفي البو أنم والهر أل( 81) متكررة لشأخصأه وأل أرته بسأبب  بوله  لأيم بشأةن مقتل  ا لتهديدا  

اعتدادا  عديدة ع ى محاملن بسأأأأأأأأأبب ممار أأأأأأأأأم مهامه  المهنيمو ول  يجر حتى اآلن تحديد هويم مرتكبي  
 و( 82) هذه اىعتدادا 

عقودة من تواتر حاى   ويعرب المقرر الخاص عن   قه الاالغ إزاد ما ظشأأأأأأأأأأأأأفته المشأأأأأأأأأأأأأاورا  الم -74
إفال  موهفي الأدولأم من العقأاب لأدى اعتأدا ه  ع ى ممأار أأأأأأأأأأأأأأي مهنأم المحأامأاةو ويتج ى هأذا اإلفال  من 

 و( 83) العقاب في حاى  عطلرة مثل اىعتفاد القسري أو اإلعدام عارج نطاق القلاد

ومج س نقابا    أعرلت رابطم محامي الدفاع عن المحاملن  ،2021وفي تشأأأأأأأأأأأأأرين الثاني/نوفمبر   -75
المحأأاملن األوروليأأم عن   قهمأأا إزاد أفعأأال التعأأذيأأب المب غ عنهأأا التي تعر  لهأأا محأأام إيراني مأأداف  عن 

و وت قى المقرر الخاص مع وما  عن اىرتفاع المزعوم لعدد حاى  اىعتفاد القسأأأأأأأأأري  ( 84) حقوق اإلنسأأأأأأأأأان
 و( 85) ل مدافعلن عن حقوق اإلنسان في إ  ي  السند بااكستان

 تشويه السمعة الم نية من غيل وسائط اإلعيم -جيم 

عي المهنلون                                                                        كثلرا  ما يتعر  ل ولأأ  أو التشأأهلر في و أأا ش اإلعالم ووأأاكا  التوالأأل اىجتما -76
في إاار  وانلن مكافحم    ،                                                                      الذين ياازرون ويمث ون أوأأخالأأا  عاضأأعلن ل تحقلق أو متهملن في  لأأايا أمنيم

                                                                                                 اإلرهاب أو القلأأأايا السأأأيا أأأيم الاارزةو ويقل  د اللأأأغش الناج  عن هذه األفعال إلى حد ظبلر حريم المحاملن 
 والمساعدين القانونللن في ممار م مهنته و

عدد ظبلر من المهنللن الذين جر  ا أأأأتشأأأأارته  تزايد حمال  تشأأأأويه السأأأأمعم التي  وا أأأأتنكر  - 77
يتعر  لها ع ى وأأأاكا  التوالأأأل اىجتماعي المحامون والمسأأأاعدون القانونلون الذين يتولون الدفاع  

و وتسأأاه  مثل هذه التصأأرفا  في إ أأادة فه   ( 86) القلأأايا التي تعتبرها السأأ طم السأأيا أأيم حسأأا أأم  في 
عالم والمجتم  هدف الدفاع القانوني وفي عدم فه  أن مهمم المهنللن الذين يلأأأط عون به  و أأأا ش اإل 

وى يعني هلل أن المحامي يوافق ع ى أفعال موظ ه أو أنه يرتكب جريمم بسأأأأأأأأأأأأبب  ، هو تمثلل موظ له  
 دفاعه عنهو 

  

 وPAK 9/2021انظر الر الم  (80)

-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvilانأأأأأأأأظأأأأأأأأر   (81)

Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf باإلنك لزيم(و( 

 _https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTSانأظأر   (82)

LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_ 

and_Herzegovina_Attacks_against_lawyers.pdf باإلنك لزيم(و( 

(83) A/HRC/42/40 وA/HRC/44/22و 

 )باإلنك لزيم(و   /https://lawyersforlawyers.org/en/joint-letter-on-the-reported-torture-of-payam-derafshanانظر   ( 84) 

 وPAK 3/2021انظر الر الم  (85)

 من ما سم ظونراد أديناور إلعداد هذا التقريرومع وما  مقدمم  (86)

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-ENG.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_and_Herzegovina_Attacks_against_lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_and_Herzegovina_Attacks_against_lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_and_Herzegovina_Attacks_against_lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_and_Herzegovina_Attacks_against_lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Bosnia_and_Herzegovina_-_Bosnie-Herzegovine/2017/EN_HRL_20170228_Bosnia_and_Herzegovina_Attacks_against_lawyers.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/22
https://lawyersforlawyers.org/en/joint-letter-on-the-reported-torture-of-payam-derafshan/
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في بعع   ،المحاملن تقترن وىحظت لجنم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسأأأأأأأأأان أن إجرادا  تجري   -78
بةفعال  ابقم مثل تصريحا  لكاار المساوللن يتهمونه  فلها بارتكاب جرا   أو تنفلذ أنشطم عارج   ،األحيان

 و( 87) وهلل بغر  نزع لفم الشر يم عن عم ه  وتشويه  معته  ،نطاق القانون 

تماعي يسأأأتخدمون وىحظ المقرر الخاص أن و أأأا ش اإلعالم ومسأأأتخدمي وأأأاكا  التوالأأأل اىج -79
 ،                                                                                       في بعع األحيان  اارا  وي صأأأأدرون أحكام قيمم تادي إلى زيادة اللأأأأغش ع ى ممار أأأأي مهنم المحاماة

        وأأأأ نت في   ،                                                                                      وهذه ممار أأأأم تشأأأأكل عطرا  ع له و ففي المم كم المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشأأأأماليم 
لملأأأأايقم محاملي ألسأأأأتر الذين  حم م وأأأأاري فلها أعلأأأأاد البرلمان ولعع و أأأأا ش اإلعالم   2016 عام 

و وفي جمهوريم (88)ا بوا إجراد تحقلق في الحوادو التي ارتكبها الجنود البريطانلون في أيرلندا الشأأأأأأماليم 
                                                                       أدى عأأدم ا أأأأأأأأأأأأأأتقالل نظأأام العأأدالأأم الجنأأا يأأم إلى تزايأأد حأأاى  اىعتأأداد التي ي ف أأت   ، فنزويال البوليفأأاريأأم 

لمدافعون عن حقوق اإلنسأأأأأأأأان بتحريع من الحكومم وو أأأأأأأأا ش  العقاب والتي يتعر  لها ا  مرتكبوها من 
 و (89)اإلعالم المواليم لها 

وورد  مع وما  عن حمال  لتشأأأأأويه  أأأأأمعم محاملن مسأأأأأتق لن يقال إن  أأأأأ طا  الدولم تشأأأأأنها  -80
وعلرها من    ،( 91) والمكسأأأأأأأأيل ،والصأأأأأأأألن  ،وترظيا  ،( 90) وأهرليجان ،لتقللد عمل المحاملن في اىتحاد الرو أأأأأأأأي

االبت منظما  لحقوق اإلنسأأأأأأان ونشأأأأأأطاد في المكسأأأأأأيل بالكم عن تشأأأأأأويه  ،2019و وفي عام ( 92) الدول
بعد التصأأأأأريحا    ،       االاا   43 أأأأأمعم محامي آباد االب مدر أأأأأم أيوتثلنابا لتدريب المدر أأأأألن الاالغ عدده  

عى فلهأا أن هأذا المحأامي يعر أل والتي اد  ،التي أدلى بهأا الر يس السأأأأأأأأأأأأأأابق ل نيأابأم العأامأم في وىيأم علريرو
 و( 93)                                                            التحقيقا  ويستغل الدفاع عن أ  ر الطالب المختفلن ألعرا  رلحيم

 اإلجماءار التأدي ية -دال 

                                                                                      وأأد د المقرر الخاص مرارا  ع ى ضأأرورة اتخاه اإلجرادا  التةديبيم ضأأد المحاملن وفقا  للأأمانا   -81
و  (94)من العهد   14في المادة   ، ضأأأأأمن جم م معايلر أعرى   ، المحاكمم وفق األلأأأأأول القانونيم المنصأأأأأوص ع لها 

و  ومن الالزم بالتالي التشأأديد ع ى وجوب إ أأناد لأأالحيم فر  عقولا  تةديبيم ع ى المحاملن إلى هلئم مسأأتق م 
                                                                                    ويقتلي مبدأ القاضي الطبيعي أيلا  أن تكون الهلئم التةديبيم منشةة مساقا  بموجب  انونو

  

(87) Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos،      ظأانون األول/ 31  ،49/15الوثيقأم ر  
 و15الفقرة  ،2015ديسمبر 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call المتاح في   ،                                                  ت نشر المساهما  ع ى المو   الشاكي ل مقرر الخاص  (88)

input-protection-lawyersو 

 _https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMANانأأأأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأأأأر   (89)

RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_ 

lawyers_2_.pdf باإلنك لزيم(و( 

حلأأث تتأأاح المع ومأأا  المقأأدمأأم من منظمأأم    ،  http://www.hrw.org/en/europecentral-asia/azerbaijanانظر الرابش   (90)
-https://www.hrw.org/report/2010/10/26/beaten  ،ع ى وجأأأه التحأأأديأأأد  ،انظرو و هلومن رايتس ووتش عن أهرليجأأأان

blacklisted-and-behind-bars/vanishing-space-freedom-expression-azerbaijan باإلنك لزيم(و( 

 مع وما  مقدمم من مرظز فانس إلعداد هذا التقريرو (91)

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (92)

input-protection-lawyersو 

-https://hchr.org.mx/onu_dh_medios/investigador-que-dudo-de-la-version-de-la-pgr-sobre-losانأظأر   (93)

43-se-dice-perseguido/و 

(94) A/HRC/38/38،  و ي63الفقرةA/HRC/26/32،  و ي90الفقرةA/HRC/11/41،  و61الفقرة 

https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_lawyers_2_.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_lawyers_2_.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_lawyers_2_.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_lawyers_2_.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Venezuela_-_Venezuela/2015/EN_HRL_20151105_Venezuela__attacks_on_lawyers_2_.pdf
http://www.hrw.org/en/europecentral-asia/azerbaijan
https://www.hrw.org/report/2010/10/26/beaten-blacklisted-and-behind-bars/vanishing-space-freedom-expression-azerbaijan
https://www.hrw.org/report/2010/10/26/beaten-blacklisted-and-behind-bars/vanishing-space-freedom-expression-azerbaijan
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://hchr.org.mx/onu_dh_medios/investigador-que-dudo-de-la-version-de-la-pgr-sobre-los-43-se-dice-perseguido/
https://hchr.org.mx/onu_dh_medios/investigador-que-dudo-de-la-version-de-la-pgr-sobre-los-43-se-dice-perseguido/
http://undocs.org/ar/A/HRC/38/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/11/41
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                                                                  اىحتجاج بة أأس عاملأأم لفر  تدابلر تةديبيم تفسأألرا   فلأأفاضأأم أو تعسأأ يم  وتترتب ع ى   - 82
 د تقو  حريم ممار أأأأأم مهنم المحاماةو ظما يمكن أن يادي ا أأأأأتخدام لأأأأأياعا  فلأأأأأفاضأأأأأم   ، ل غايم 

 ، ل غايم إلى عدم اليقلن وعدم إمكانيم التنبا فيما يتع ق بالسأأأأأأأ وي الذي يسأأأأأأأتوجب اتخاه تدابلر تةديبيم 
م  تعديل ما ي زم    ، و ظما يجب أن ينطبق ع ى القلأأأأأأأأايا التةديبيم ( 95) ي لمبدأ الشأأأأأأأأر يم وفي هلل انتها 

الذي ينطبق ع ى   ،                                                                      مبدآ الشأأأأأأأأر يم و مكانيم التنبا ومبدأ وجوب تفسأأأأأأأألر القانون تفسأأأأأأأألرا  دقيقا   ، تعدي ه 
 و ( 96) القلايا الجنا يم 

من ممار أم مهنته  بصأفم ما تم أو نها يم من دون احترام   ،في بعع األحيان  ،                وي من  المحامون  -83
                                                        أو من دون  رار نها ي لأأأأأأأأأادر عن هلئم ل محاملن ا أأأأأأأأأتنادا  إلى   ،مبدأ المحاكمم وفق األلأأأأأأأأأول القانونيم

  ،2020أ أأأس  انونيم ها  لأأأ م أو أدلم تبرر اتخاه عقولم تةديبيم تفلأأأي إلى الطرد من الهلئمو ففي عام  
بسأأأأأأأبب تصأأأأأأأريحا  أدلت بها  ،           حسأأأأأأأاما ز ع   ،هوريم تنزانيا المتحدة من مزاولم مهنتها                   م نعت محاميم في جم

 و( 97) بحسن نيم في إاار ممار تها المشروعم لمهنم المحاماة

                                                                                        ووث ق المقرر الخاص حاى  عديدة اتخذ  فلها السأأ طم التنفلذيم إجرادا  لتطبلق تدابلر تةديبيم  -84
  من ممار أأأأأم المهنم ، 2018في عام  ،                              بةن مجموعم من المحاملن م نعت        أ فلد   ، و ففي هنغاريا ( 98) ضأأأأأد محاملن 

 و( 99)                                           و  لد  حقو ه  في اىنلمام إلى نقابا  مهنيم  ،القانونيم

                             أن عدم توف ر دفاع تقني بسأأأبب    ، 5في  أأأابقتها الم زمم ر     ، ورأ  المحكمم الع يا في البرازيل  - 85
عدم حلأأأأور محامي الدفاع عالل اإلجرادا  التةديبيم ى يخالم الد أأأأتورو ومثل هذا التفسأأأألر يلأأأأعم 

إه يمكن معأاقاأم المحأاملن عالل اإلجرادا  اإلداريأمو وحتى تسأأأأأأأأأأأأأأتوفي هأذه اإلجرادا     ، مهنأم المحأامأاة 
واى أأأأأأتماع    ، والمحاكمم العادلم   ، األلأأأأأأول القانونيم   يناغي مراعاة ماادي المحاكمم وفق  ، المعايلر الدوليم 

 و (100)إلى جمي  األاراف 

اىتحأأأأأاد الرو أأأأأأأأأأأأأأي -86 مثأأأأأل  ب أأأأأدان  المتحأأأأأدة  ،( 102) وأهرليجأأأأأان  ،( 101) وفي  تنزانيأأأأأا    ، (103)وجمهوريأأأأأم 
  ، بسأأأأبب وأأأأكاوى مقدمم من السأأأأ طا    ، تزايد   ، ( 108) واليابان   ، ( 107) والهند   ، ( 106) وم ديف   ، ( 105) وظلنيا   ، ( 104) وظازاعسأأأأتان 

  

(95) A/75/172،  و17الفقرة 

 ، 2015تشأأأرين األول/أكتولر   5الحك  الصأأأادر في    ، لوني وآعرين ضأأأد هندوراس   لوللث  لأأأيم  ، محكمم الب دان األمريكيم لحقوق اإلنسأأأان  (96)
 و257الفقرة 

  وTZA 5/2020انظر الر الم  (97)

(98) A/HRC/23/43/Add.3، وE/CN.4/2006/52/Add.3، وA/73/365و 

 مع وما  مقدمم من مج س نقابا  المحاملن األوروليم إلعداد هذا التقريرو (99)

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،ل مقرر الخاص                                     أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي   (100)

input-protection-lawyersو 

  https://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/EHRAC-Azerbaijani_Resource_guide_01-2.pdfانأأأأأأظأأأأأأر   (101)
 وhttps://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers            وانظر أيلا   )باإلنك لزيم(و

 و )باإلنك لزيم( https://www.hrw.org/news/2021/09/27/russia-three-human-rights-groups-penalizedانظر  (102)

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call المتاح في  ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (103)

input-protection-lawyersو 

 والمرج  نفسه (104)

 والمرج  نفسه (105)

 والمرج  نفسه (106)
 و()باإلنك لزيم /https://www.icj.org/maldives-authorities-must-end-assault-on-the-legal-professionانظر  (107)

 وTZA 2/2021انظر الر الم  (108)

http://undocs.org/ar/A/75/172
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/43/Add.3
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/52/Add.3
http://undocs.org/ar/A/73/365
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/EHRAC-Azerbaijani_Resource_guide_01-2.pdf
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.hrw.org/news/2021/09/27/russia-three-human-rights-groups-penalized
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.icj.org/maldives-authorities-must-end-assault-on-the-legal-profession/
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حسا مو ففي   عدد اإلجرادا  التةديبيم ضد المحاملن الذين يدافعون عن  لايا حقوق اإلنسان أو  لايا  يا يم 
                                                                                            يسأأتتا  اعتاار محام  عملال  أجنبيا   تقدي  السأأ طا  ا اا  لبدد إجرادا  تةديبيم لمنعه من مزاولم   ، اىتحاد الرو أأي 

 و ( 109)                                                   حصل في حالم محامي م عار   معروف  اقت اإلوارة إللها ع ى نحو ما    ، مهنته 

اللأأأأأأود ع ى عدم منب فئا  معلنم من   ( 111) وترظيا  ( 110) و أأأأأأ ش محامون في ب دان مثل بلالروس -87
 ،اإلنسان ىعتاار أنشطته  مرتاطم بمجاى  معلنم مثل الدفاع عن حقوق   ،المهنللن رعصم ممار م المهنم

 و( 112)                                                                          أو الدفاع عن األ  يا و ويشكل هلل مسا ا  بحريم ممار م المهنم وعقولم مقن عم ،أو مكافحم الفساد

                                                                                 إن عدم منب رعف ممار أأأأأأم المهنم ل محاملن المرتاطلن بقلأأأأأأايا معلنم ي عر  ل خطر األجيال   -88
 ،2021و ففي عام ( 113) من المحاملن المهتملن بالدفاع عن حقوق اإلنسأأأأأأأأان والحريا  األ أأأأأأأأا أأأأأأأأيم القادمم

ألغت لجنم اعتماد ممار أأأأأأأأأي مهنم المحاماة في بلالروس رعف عمسأأأأأأأأأم محاملن بدعوى تقديمه  عدما   
 و( 114)  انونيم لزعماد المعارضم والمتظاهرين الس مللن

                          إه ي جلز لها هلل التةثلر    ،                             حا  عطلرا  في أيدي الحكوما  ويشكل تطبلق التدابلر التةديبيم  ال  - 89
وى  أأأأيما إها ظانوا يدافعون عن  لأأأأايا ضأأأأد الدولم أو يمث ون موظ لن   ، في النشأأأأاخ المهني ل محاملن 

و ويشكل إنشاد نظام مستقل ل نظر في إجرادا  تطبلق ( 115) في  لايا  د تمس بشعبيم هذه الحكوما  
                                                                                        تدابلر تةديبيأم في حاى  اىنتهأاكا  المزعومم لقواعد األعالقيأا  المهنيأم عامال  مهمأا  في ا أأأأأأأأأأأأأأأتقالل 

 و ( 116) مهنم المحاماة 

 استخدام النظام القضائي و/أو قوار الشمطة -هاء 

 قى المقرر الخاص وأأأأأأأأكاوى بشأأأأأأأأةن تعر  ت   ،2021وعام    2020عالل الفترة الممتدة بلن عام  -90
المحاملن ل لأأأأغش والتوقيف والملأأأأايقم وعلر هلل من الممار أأأأا  بسأأأأبب مزاولته  مهامه  المهنيم بصأأأأفم  

  ، ورومانيا  ،وجمهوريم تنزانيا المتحدة  ،وللالروس  ،ولاكسأأأأأأأأأأتان ،مشأأأأأأأأأأروعم في ب دان مثل اىتحاد الرو أأأأأأأأأأي
 و( 117) وهايتي ،والكويت  ،وظابو فلردي  ،والف بلن  ،وزماابوي 

                                                                              جرى التنديد مرارا  وتكرارا  بالحكومم بسأأأبب ملأأأايقم المحاملن و فال  مرتكبي جرا      ،وفي الف بلن -91
                                                                                          تل عشأأأأأأأرا  المحاملن عالل الجا حم من العقابو وارتكب  هذه الهجما  أ أأأأأأأا أأأأأأأا  أعلأأأأأأأاد  فريق مكافحم  

 و( 118) دولموظذا وظاى  األمن القومي و وا  أمن ال  ،التمرد التاب  ل ر يس

  

-https://lawyersforlawyers.org/en/russian-federation-authorities-must-cease-harassment-ofانأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأر   (109)

lawyer-ivan-pavlov/ باإلنك لزيم(و( 

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (110)

input-protection-lawyersو 

 والمرج  نفسه (111)

(112) A/75/172و 

 )باإلنك لزيم(و   https://www.omct.org/en/resources/reports/control-over-lawyers-threatens-human-rightsانظر   ( 113) 

 وBLR 5/2021انظر الر الم  (114)

(115) A/73/365،  و71الفقرة 

(116) A/71/348،  و ي95و 94الفقرتانA/64/181،  و58إلى  55الفقرا  من 

  ،TZA 5/2020و  ،HTI 3/2020و  ،RUS 9/2020و  ،KWT 1/2021و  ،ROU 1/2021و  ،RUS 6/2021انظر الر ا ل   (117)
 و A/HRC/47/35              ي وانظر أيلا  ZWE 4/2020و ،BLR 9/2020و ،CPV 1/2021و ،PAK 9/2021و

(118) A/HRC/47/35،  و34الفقرة 

https://lawyersforlawyers.org/en/russian-federation-authorities-must-cease-harassment-of-lawyer-ivan-pavlov/
https://lawyersforlawyers.org/en/russian-federation-authorities-must-cease-harassment-of-lawyer-ivan-pavlov/
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
http://undocs.org/ar/A/75/172
https://www.omct.org/en/resources/reports/control-over-lawyers-threatens-human-rights
http://undocs.org/ar/A/73/365
http://undocs.org/ar/A/71/348
http://undocs.org/ar/A/64/181
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/35
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بسأأبب   ،ع ى المحامي مو بلنتو مونتلرو  ،2021في آهار/مارس   ،            أ لقي القاع  ،وفي ظابو فلردي -92
  ، و وفي رومانيا ( 119) ممار أته المشأروعم ألنشأطته المهنيم ظمحام لدب وما أي من جمهوريم فنزويال البوليفاريم

 و( 120) بسبب ممار ته المشروعم لمهامه ،                                           ح ك  ع ى السلد رولر  رو و بالحاس عمس  نوا 

                    حلث ات ه  ظثلر منه    ،ورد  مع وما  عن ا أتمرار تجري  المحاملن والصأحفللن  ،وفي بلالروس -93
  ، تظاهرينبسأأأأأبب تقديمه  المسأأأأأاعدة القانونيم ل م  ،                             أو   لد حقه  في حريم التعبلر ،بارتكاب جرا   ا تصأأأأأاديم

 و( 121) 2020أو الصحفللن بعد انتخابا  آب/أعسطس  ،أو نشطاد المجتم  المدني

                                                      أ ب غ عن حاى  اعتداد ع ى المحاملن ومسأأأأأأأأاس  با أأأأأأأأتقالل مهنم  ،وفي جمهوريم تنزانيا المتحدة -94
  ،          واحت جزوا  وتلتو إي يا ماعوتي من ممار أأأأم مهنته    ، و د أأأأون ظلالتو   ،                                       المحاماةو وم ن  المحامون جبرا ظامبولي 

 وانتقاد نظام العدالم   ، والدفاع عن حقوق اإلنسأأان  ، بسأأبب الدفاع عن زعماد المعارضأأم السأأيا أأيم   ، ع ى التوالي 
 و( 122) في الب د

 السمية الم نية وعمليار التفتيش والمصادرة -واو 

المحاماة ت قى المقرر الخاص مع وما  بشأأأأأأةن تدعل السأأأأأأ طا  العامم في حريم ممار أأأأأأم مهنم  -95
                                                                                       عالل تفتيش مكاتب المحاملن أو اعترا  اىتصأاى  بلن المحاملن وموظ له  بقصأد ا أتخدامها ىحقا    من

 و( 123) في المحاكمم

ل فلها بطريقم علر مشروعم أثناد تفتيش مكاتب محاملن  ،ففي ب جيكا -96 ع ى                                                                      أ ب غ عن حاى  ح ص  
  ،و وفي ظرواتيا( 124) ى أأأأأأأأأأأتخدامها في  لأأأأأأأأأأأايا أعرى وهلل   ، وثا ق ى لأأأأأأأأأأأ م لها بالغر  من عم يم التفتيش 

                                     ولكن المحاملن ي جبرون في بعع الحاى     ، توجد ا أأأأأأأأأتثنادا   انونيم فيما يتع ق باحترام السأأأأأأأأأريم المهنيم  ى 
و وأعرلت نقابم المحاملن  ( 125) ع ى الكشأأأأأم عن مع وما  لهلئم مكافحم عسأأأأأل األموال في حالم وجود وأأأأأبهم 

حلأث يجري   ، عن   قهأا إزاد انتهأاي حقوق المحأاملن المتع قأم بأالسأأأأأأأأأأأأأريأم المهنيأم  ، 2020في عأام    ، في رومأانيأا 
رة ضأأأد موظ له   ا أأأتدعا ه  إلى ج سأأأا  ا أأأتماع ظشأأأهود  وتنفلذ عم يا  تفتيش تعسأأأ يم    ،                                 في القلأأأايا المااوأأأ 

 و ( 126) بصرف النظر عما إها ظانت لها ل م بالتحقلق أم ى   ،                                      لمكاتبه  المهنيم ت صاد ر عاللها وثا ق 

أبرز تقرير مج س نقأأابأأا  المحأأاملن األوروليأأم أن مكتأأب المأأدعي   ،2020وفي حزيران/يونيأأه   -97
 ،في فرنسأأا فحف التسأأجلال  المفصأأ م ل مكالما  الهات يم ل عديد من مكاتب المحاماةالعام المالي الواني 

                                                             بغيأأم معرفأأم وتحأأديأأد هويأأم موهفلن في السأأأأأأأأأأأأأأ طأأم القلأأأأأأأأأأأأأأأأا يأأم ي حتمأأل أنه    ،ومنهأأا مكتأأب وزير العأأدل
و  (127)                                                        ظالهما محاميان ومتوراان أيلأأأأأأأأا  في  لأأأأأأأأيم يجري التحقلق فلها  ،مع وما  إلى وأأأأأأأأخصأأأأأأأألن         د موا

  

 وCPV 1/2021انظر الر الم  (119)

 وROU 1/2021انظر الر الم  (120)

 وBLR 4/2021انظر الر الم  (121)

 وTZA 2/2021انظر الر الم  (122)

-https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/callالمتاح في   ،                                                 أأأت نشأأأر المسأأأاهما  ع ى المو   الشأأأاكي ل مقرر الخاص (123)

input-protection-lawyers و أيلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  -https://rm.coe.int/cdcj-2020-8e-add1-feasibility-study    ا   انأأأأأأأأظأأأأأأأأر 

profession-of-lawyer/1680a1c757 باإلنك لزيم(و( 

 _https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoLانأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر   (124)

Position 

_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf  باإلنك لزيم(و( 

 والمرج  نفسه (125)

 والمرج  نفسه (126)

 والمرج  نفسه (127)

https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/call-input-protection-lawyers
https://rm.coe.int/cdcj-2020-8e-add1-feasibility-study-profession-of-lawyer/1680a1c757
https://rm.coe.int/cdcj-2020-8e-add1-feasibility-study-profession-of-lawyer/1680a1c757
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20210326_CCBE-contribution-for-the-RoL-Report-2021.pdf
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 لأأت الدا رة الجنا يم في محكمم النقع بجواز مصأأادرة المرا أأال  بلن المحامي وموظ ه في   ،فرنسأأا وفي
 و( 128) ما ل  تتع ق بممار م الحق في الدفاع ،إاار عم يا  التفتيش المقررة

انتهل بعع الدول امتيازا    ،19-وعالل  أأأأأأأريان تدابلر الطواري المتخذة لمواجهم جا حم ظوفلد -98
مما حال   ،حلث جرى اعترا  المحادثا   ،المحاملن وموظ له و وحدو هلل في  أأجون مخت فمالسأأريم بلن  

 و( 129) دون مزاولم المحاملن مهامه  بحريم

 ، وينتهل هذا النوع من التصأرفا  مبدأ السأريم الذي يناغي أن يحك  العال م بلن المحامي وموظ ه -99
المتوعى من مبدأ السأأأأأأأأريم هو حمايم اىتصأأأأأأأأاى    وظذلل مبدأ المحاكمم وفق األلأأأأأأأأول القانونيمو والهدف

 الشفويم والخطيم بلن المحاملن وللن المحاملن وموظ له و

 االستنتاجار -       غامسا   
        عنصااما    ،سااواء كانوا محاممن رساامممن أم امم رساامممن  ،يشااكل جميع ممارسااي م نة المحاماة -100

                                         أساسيا  في حماية سيادة القانون وتوطمدها.

 ، وتشااااااكل المبادئ والمعايمم الدولية المتعلقة باسااااااتقيل الم نة القانونية وممارساااااات ا بحمية -101
عناصام أسااساية يجن أن ت ون بمثابة دلمل لممارسي    ،سايما المبادئ األسااساية بشاأن دور المحاممن وال

تمام التاام من بااالح ،في الوقا  ذاتاه  ،وأن تحظى  ،وكاذلاك لنقااباات م أو رابطاات م الم نياة  ،م ناة المحاامااة
 جانن سلطار الدولة.

ويجن على الدول أن ت فل ل ؤالء األشاااخاص امكانية ممارساااة م نت م من دون قمود ال م مر  -102
ينبغي ل ااا اتخاااذ التااداالمم اليممااة لتمكمن م من أداء م ااام م الم نيااة من دون    ،ل ااا. ول ااذا الغم 

 تدغل أو مضايقة أو ت ديد أو تخويف. أي

ت فل التشاااميعار للمحاممن ممارساااة أنشاااطت م الم نية بحمية واساااتقيلية.    ، مم من ال لدان وفي كث  -103
                                                                                        امم أناه ال ي متثال في كثمم من األحياان على النحو الميئم لواجان  اااااااااماان الحقوق. ول فاالاة االمتثاال  

 ،لمحلية ال امل ليلتزامار المنصاوص علم ا في المبادئ األسااساية بشاأن دور المحاممن وفي التشاميعار ا 
 ال الد من وجود  مانار مؤسسية وقانونية فعالة ت فل استقيل القضاء الذي ال انى عنه.

                                                                                 وت مت ان أفعاال  االعتاداء والتخويف التي يتعم  ل اا مماارساااااااااو م ناة المحاامااة ج اار  فااعلاة   -104
نقابار    ،وفي بعض الحاالر ،وعصاااااابار الجميمة المنظمة  ،من ا همئار الدولة ومؤساااااساااااات ا ،مختلفة

 المحاممن نفس ا.

  ، وبذريعة الحفاظ على األمن القومي أو مكافحة اإلرهاب أو الفسااااااد أو التصااااادي للجائحة  - 105
                                                                                     قم در الساااااالطار في بعض ال لدان عمل الم نممن القانونممن. وت ون هذو القمود شااااااديدة القسااااااوة  

                                                                اح للمجتمع المادني ليحتجااو والمشاااااااااااركاة كاذلاك محادودا . وأ ثم الحااالر  عنادماا يكون الحمز المتا
للقلق عادة هي حاالر من يساااااعون الى تعزيز المسااااااءلة والشااااافافية ومن يعملون في مجال   اثارة 

 حقوق اإلنسان. 

  

 )بالفرنسيم(و https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619502انظر  (128)

-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/06/CIS-Justice-and-coronavirus-Advocacyانأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأر   (129)

Analysis-brief-ENG-2020.pdf )و21الفقرة  ،)باإلنك لزيم  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619502
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/06/CIS-Justice-and-coronavirus-Advocacy-Analysis-brief-ENG-2020.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/06/CIS-Justice-and-coronavirus-Advocacy-Analysis-brief-ENG-2020.pdf
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وتزايدر الى حد ك مم االعتاداءار على فئاار المحااممن الذين يدافعون عن قضاااااااااايا معمناة في  -106
                                                                                       ال لدان في اآلونة األغممة. وكثمما  ما يتعم  للت ديد واالعتداء وحتى للقتل من يمارسون بصفة   ثمم من  

  ، غاصاة م نة المحاماة في مجموعة من المجاالر مثل ممارساة الحق في حمية التع مم أو الحقوق الساياساية 
ق المثليار والمثلممن  وحقو ،واألقليار اإلثنية  ،وحقوق الممأة  ،وعن ال مئة  ،والدفاع عن حقوق اإلنسااااااان

ومزدوجي الممل الجنسااي ومغايمي ال وية الجنسااانية وأحمار ال وية الجنسااانية وحاملي صاافار الجنساامن  
 وأفماد الفئار الجنسانية األغمى.

وأصااااااااابحا  اإلجماءار القاانونياة المامياة الى تقمماد مزاولاة المحااممن والمسااااااااااعادين القاانونممن   -107
                                                                                ممارساة  شاائعة في العديد من مناطق العالم. وقد ي نف ذ ذلك حتى من غيل تدغل السالطة  م ام م بحمية 

 التنفمذية في همئار اتخاذ القمارار المتعلقة بم نة المحاماة أو من غيل التدغل التشميعي.

                                                                                وال تجمى أحيانا  تحقيقار ميئمة في الوق  المناساااااان بشااااااأن الت ديدار أو االعتداءار التي  -108
وتضاااايع فمصااااة جمع األدلة لميحقة    ،وقد تتأغم اجماءار التحقمق  ،ساااات دف ممارسااااي م نة المحاماةت

 المسؤولمن عن هذو األفعال ومعاق ت م.

  ،والت ديد  ،                                                                       ويقتضاااي األمم من الدول أن تتصااادى بشاااكل أ ثم اتسااااقا  وفعالية لحاالر المما بة -109
واالساااات داف التي تتعم  ل ا    ،واالعتداء  ،تجميموال ،والوصاااام ،واإلعدام من دون محا مة  ،والمضااااايقة

 فئار معمنة من ممارسي م نة المحاماة.

                                                                                      وي عت م منع المحاممن في بعض ال لدان من مزاولة م نت م نمطا  من أنماط القمع الذي تمارسه  -110
  ،ة أو عن أعضاء المعار ة السياسي   ،السلطار  د المحاممن الذين يدافعون عن قضايا حقوق اإلنسان

 أو يعملون من أجل تعزيز المبادئ األساسية لسيادة القانون وحقوق اإلنسان. ،أو المتظاهمين

 ،وال يقو  هذا المنع التعسافي من مزاولة م نة المحاماة سايادة القانون بصافة عامة فحسان -111
تحمي وكذلك المبادئ األساااااااسااااااية التي    ،                                                   الل ينت ك أيضااااااا  حقوق اإلنسااااااان المكفولة ل ؤالء المحاممن

 استقيل القضاء وم نة المحاماة.

 التوصيار -       سادسا   
  ،يجن على الدول أن تتخذ جميع التداالمم اليممة لضااااامان الممارساااااة ال املة لم نة المحاماة  -112

                                                                            على نحو يمك  ن المحاممن من ممارسة حقوق م وواجبات م الم نية المشموعة الي غوف    ،                  أيا  كان  الظموف
 بما في ذلك المضايقة القضائية. ،من االنتقام ومن دون أي قمود

                                                                          وتشاااااامل الجوانن األغمى لواجن  اااااامان الحقوق الذي يقع على عاتق الدول كفالة  ساااااايمة  -113
  ،                                                             وأ من  م. ويعني ذلك اتخاذ تداالمم فعالة من أجل التنفمذ ال امل المحاممن وأفماد أسااامهم ال دنية والنفساااية  

للمبادئ األسااساية بشاأن دور المحاممن واممها من المعايمم المتعلقة باساتقيل    ،في القانون والممارساة
 م نة المحاماة.

يا  ويجن على الدول أن تصاااامم وتنفذ تداالمم لتفادي أغذ المحاممن بجميمة موكلم م أو بالقضااااا  -114
 التي يدافعون عن ا.

                                                                                            وينبغي للدول أن تولي اهتماما  غاصاااا  للقضاااايا والمنامعار التي يكون فم ا الم نمون القانونمون  -115
مسات دفمن الى حد ك مم بسا ن حسااساية القضاايا القانونية التي يدافعون عن ا. ويشاكل أثم االعتداءار  

                                           سااساة عائقا  أمام م وي ضاعف قدرت م على أداء  التي يتعم  ل ا المحامون الذين يدافعون عن قضاايا ح
 م ام م الم نية بصفة عامة.
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  وينبغي للدول أن تماجع أو تعدل التشااميعار التي قد تمس باسااتقيل المحاممن وممارسااة م نت م  -116
 ،وحفظ األمن  ، وال سااايما في مجال مكافحة اإلرهاب   ، أو تمتنع عن اعتماد تشاااميعار من هذا الق مل  ، بحمية 
 والتصدي للجائحة. ،فحة المخدرارومكا

ويجان أن ت ون ال مئاار التاأدي ياة المكلفاة بمعاالجاة وتساااااااااوياة حااالر االنت اا اار المزعوماة  -117
بما فم ا ومارة العدل    ،وال سايما عن السالطة التنفمذية  ،للواجبار الم نية مساتقلة عن السالطة الساياساية

كمباة ال مئاار وال يااناار التاأدي ياة وتلاك المكلفاة  واممهاا من ال مئاار الحكومياة. وينبغي أن تشااااااااامال تم 
بالمما بة ممارسااااااااامن لم نة المحاماة. وفي ال لدان التي ت ون فم ا ال مئار التأدي ية ممتبطة مباشااااااااامة  

ينبغي مماجعة المعايمم    ،                                       أو تضااام عددا  م ما  من ممثلي هذو السااالطة  ،أو تابعة ل ا  ،بالسااالطة التنفمذية
 و ال مئار لضمان استقيل ا الفعلي.القانونية التي تنظم هذ

                                                                                   ويجن أن ت  ون نقابار المحاممن رابطار م نية مساااتقلة وقائمة الذات ا منشاااأة من أجل تعزيز  -118
وحماية اساتقيل المحاممن وسايمت م و امان مصاالح م الم نية. ويجن على الدول أن تعتمف الو اع ا  

 .( 130) ن التدغل في عمل ا وسممووبالدور الم م الذي تضطلع به وأن تدعم ا وتمتنع ع

 ،وأن ت ون اجماءاته وا احة  ،                                                          ويجن أن يكون ق ول المتمشاحمن لممارساة م نة المحاماة مقن نا   -119
 ومو وعية. ،وشفافة

                          اذ ينبغي أن ت شااااااااامف نقااابااار    ، ويجاان على الاادول أن تمتنع عن التاادغاال في عمليااار الق ول  -120
 .( 131) المحاممن بشكل مباشم ومستقل على هذو العمليار وكذلك على اجماءار منح رغص مزاولة هذو الم نة 

وينبغي للدول أن تنفذ سااياسااار للتواصاال من أجل توعية السااكان والمأي العام على حد سااواء  -121
ة المحاممن  وبضاامورة ممارساا  ،والفصاال المن الساالطار  ،وساايادة القانون   ،بأهمية احتمام حقوق اإلنسااان

 م نت م بشكل مستقل ومن دون أي تدغل ال م مر له.

                                                                            ويحا  المقمر الخااص السااااااااالطاار الوطنياة على أن تنفاذ فورا  التاداالمم اليمماة لو اااااااااع حاد  -122
يتعم  له ممارساااو الم ام الخاصاااة بم نة المحاماة بصااافة عامة من ت ديدار ومضاااايقة ومعاملة   لما

على  امان التحقمق مع أفماد قوار وهمئار أمن الدولة المحتمل تورط م   ،بصافة غاصاة  ،سامئة. ويحث ا
 في هذو االنت ا ار ومحاس ت م.

ويح  المقمر الخاص النيابار العامة على أن تمصد عن كثن الحاالر والقضايا التي قد يجمي  -123
التعليمار المناسابة الى مكتن                                                                    فم ا تجميم المحاممن بسا ن ممارسات م م ام م. ويدعو أيضاا  الى اصادار

عن مباشااااااامة دعاوى كمدية  اااااااد ممارساااااااي    ،لدى وقوع حاالر من هذا الق مل  ،المدعي العام باالمتناع
الم نة القانونية الذين ينتقدون موظفي الدولة ومؤسااسااات ا في اطار أداء م ام م باسااتقيلية وممارسااة 

 حق م في حمية التع مم.

مشاموع صاك قانوني دولي   ،                      اعتبارا  من هذا العام ،                 سات عد لجنة غ ماء ،وفي اطار مجلس أوروبا -124
ي دف الى تعزيز حماية م نة المحاماة والحق في ممارساات ا بحمية ومن دون أحكام مساابقة وال عوائق. 
ويوصااااي المقمر الخاص لجنة الخ ماء بالسااااعي بجدية الى أن يفضااااي المشااااموع النات  الى صااااك ملزم 

                                                                      نضااااااااماام الياه مفتوحاا  أماام الادول امم األعضااااااااااء في مجلس أوروباا. ويمحان المقمر أن يكون بااب اال  وإلى
 وإن لم تمنحه حق التصوي . ،النظم لجنة الخ ماء في دعوته الى المشاركة في أعمال ا الخاص 

  

(130) A/71/348و 

 والمرج  نفسه (131)

http://undocs.org/ar/A/71/348
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                                                                                ومن الضاموري أن ت تاح لششاخاص الذين يمارساون و/أو ي دعون الى ممارساة الم ام الخاصاة   -125
 مكانية الحصاول على تدرين مساتمم وميئم في مجال المعايمم الدولية واإلقليمية المتعلقة بم نة المحاماة ا 
 ومكافحة الفساد. ،وحقوق اإلنسان ،باستقيل القضاء

 الذي قدمه  ، وال تزال توصااااايار المقمر الخاص الواردة في تقميمو عن نقابار المحاممن ورابطات م  -126
في تقميمها   ،مونيكا المنتو ،وكذلك التوصايار التي أوردت ا سالفه  ،( 132) 2018الى الجمعية العامة في عام  

  ،تنط ق على الو اع الماهن  ،( 133) بشاأن دور المحاممن  2016                                         المقد م أيضاا  الى الجمعية العامة في عام  
  م نة المحاماة غيل هذو الفتمة. في مجال حماية حمية ممارسة   وهو ما يدل على قلة ما تحقق من تقدم 

    

  

(132) A/73/365و 

(133) A/71/348و  

http://undocs.org/ar/A/73/365
http://undocs.org/ar/A/71/348
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