
הצהרה בדבר ההגנה על מגני זכויות אדם

09.12.1998
 תאריך אימוצה של

ההצהרה
 אומצה בהסכמה כללית על-ידי העצרת

הכללית של האומות המאוחדות

 ההצהרה מתבססת על הנורמות המחייבות של המשפט הבינלאומי, הרלוונטיות לקידום זכויות האדם ולהגנה–
עליהן, והיא תורמת לגיבושן ומשקפת אותן

מי הם מגני זכויות האדם?

 גברים ונשים מן השורה הפועלים למען כבוד האדם. למשל למען חופש הביטוי,
 זכויות נשים, זכויות עמים ילידים או זכויות הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג’נדרים

ואינטרסקס. הם עשויים לפעול לבדם או במסגרת ארגונים

• הפיצו מידע על ההצהרה בדבר ההגנה על מגני זכויות אדם
• תרמו להכרה בעבודתם של מגני זכויות אדם 

• תמכו בארגונים המסייעים למגני זכויות האדם ומגנים עליהם 
• פעלו למען מגני זכויות אדם הנתונים בסכנה 

כיצד תוכלו לתמוך במגני זכויות אדם?

 זכויות והגנות המוקנות למגני זכויות האדם

חובותיהן של מדינות

 לנכוח בשימועים, הליכים
 ומשפטים פומביים, על

 מנת לבחון עד כמה הם
 עולים בקנה אחד עם חוקי

 המדינה ועם מחויבויות
 בינלאומיות בתחום זכויות

האדם

כולנו נושאים באחריות

 להגן על זכויות האדם לבדם
או ביחד עם אחרים

 להקים התאגדויות וארגונים
לא ממשלתיים

 להיפגש או להתכנס באורח
שקט ושוחר שלום

 לקדם את זכויות האדם
בארצותיהם וברחבי העולם

 לתור אחר מידע הקשור
 לזכויות האדם, להשיגו,

לקבלו ולהחזיק בו

 לפתח רעיונות ועקרונות
 חדשים בנושא זכויות

 האדם, לדון בהם ולפעול
למען קבלתם

 להגיש לרשויות ביקורת
 והצעות לשיפור תפקודן
 ולהתריע בפניהן על כל
 איום על מימוש זכויות

האדם

 להגיש תלונות בדבר
 מדיניות רשמית ומעשים
 הנוגעים לזכויות האדם,
ושתלונות כאלה ייבדקו

 להציע ולספק סיוע משפטי
 מקצועי, או ייעוץ וסיוע

 רלוונטיים אחרים, למען
 ההגנה על זכויות האדם

 לעמוד בקשר ללא
 כל הפרעה עם גופים
לא ממשלתיים ובין-

ממשלתיים

 להפיק תועלת מסעד
אפקטיבי

 לעסוק באופן חוקי
 בעבודתם או במקצועם של

אותם מגני זכויות אדם

 לזכות בהגנה יעילה מכוח
 חוקי המדינה, בעת שהם

 פועלים באורח שוחר שלום
 נגד הפרות של זכויות

האדם

 לבקש ולקבל משאבים
 לצורך ההגנה על זכויות
 האדם ולהשתמש בהם

לכך

 להגן על כל זכויות האדם,
לקדם אותן וליישמן

 לוודא כי כל בני האדם
 בתחום שיפוטן יוכלו

 ליהנות מכל זכויות האדם
וחירויות היסוד

 לאמץ אמצעים תחיקתיים,
 מנהליים ואחרים, על מנת

 להבטיח יישום אפקטיבי
של הזכויות והחירויות

 לספק סעד אפקטיבי
 לאנשים הטוענים כי נפלו
 קורבן להפרה של זכויות

האדם

 לנהל חקירה מהירה
 וחסרת פניות בכל מקרה

 שבו נטען להפרה של
זכויות האדם

 לנקוט את כל האמצעים
 הנחוצים כדי לוודא כי כולם

 מוגנים מפני כל סוג של
 אלימות, איומים, נקמה,

 אפליה לרעה, לחץ או כל
 פעולה שרירותית אחרת
 בעקבות עבודתם למען

זכויות האדם

 לקדם ולאפשר לימוד של
 זכויות האדם וחירויות

 היסוד בכל רמות החינוך
 הפורמלי וההכשרה

המקצועית

 לוודא את הקמתם
 ופיתוחם של מוסדות
 לאומיים בלתי תלויים

לזכויות האדם ולתמוך בכך

 לקדם בקרב הציבור
 את ההבנה של זכויות

 אזרחיות, פוליטיות,
 כלכליות, חברתיות

ותרבותיות

 לקדם את זכויות האדם, להגן על
 הדמוקרטיה ועל מוסדותיה ולא להפר את

זכויות האדם של אנשים אחרים

 אנשים אשר במסגרת תפקידם המקצועי
 יכולים להשפיע על זכויות האדם של
 אחרים, ובייחוד שוטרים, עורכי דין,
 שופטים וכדומה, נושאים באחריות

מיוחדת להגן על זכויות אלה

,5  סעיפים 1, 
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12 ו-13  ,11

 סעיפים 10, 11
ו-18

הכרזה בדבר זכותם ואחריותם של יחידים, קבוצות ואורגנים בחברה לקדם ולהגן על זכויות אדם וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית
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מהו מעמדה של ההצהרה?

,9  סעיפים 2, 
14 ו-15  ,12

 היו מגני זכויות אדם. לכל אדם עומדת הזכות לקדם את זכויות האדם ולהגן•
עליהן וכל אדם נושא באחריות לכך


