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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصاديةمجيع تعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، السيدة  املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان      تقرير املقرِّرة اخلاصة      
  *مارغريت سيكاغيا

  موجز    
تقّدم املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيدة مارغريت             

  .٧/٨سيكاغيا، تقريرها الثاين إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقراره 
ويتضمن الفصل األول من التقرير بياناً بأنشطة املقررة اخلاصـة خـالل الـسنة               

 الـيت أُرسـلت     ٢٦٦ل وهي توجه عناية الدول األعضاء إىل الرسائل ا       . املشمولة بالتقرير 
 أكثر تفصيالً عن هـذه      وترد معلومات . الوالية ذات الصلة خالل السنة املاضية     مبوجب  

  .التقريرهذا   إىل١الرسائل يف اإلضافة 
 ويف الفصل الثاين، تركّز املقرِّرة اخلاصة على أمن املدافعني عن حقوق اإلنـسان              
عـن  ، كما تقّدم حملة موجزة عن االجتاهات والتحديات اليت يواجهها املدافعون            ومحايتهم

فيما يتعلق باألمن وبالبيئة اليت يقومون فيها بأنشطة تعزيز ومحاية حقـوق            حقوق اإلنسان   
نسان، وكذلك عن أوضاع انعدام األمن وبرامج احلماية اجلسدية على الصُُّعد الـوطين             اإل

  .واإلقليمي والعاملي
ويف الفصل الثالث، تقدم املقررة اخلاصة بإجياز توصياهتا إىل الدول واملؤسـسات              

الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          
  .املنظمات غري احلكوميةو

  
__________ 

  . هذه الوثيقةتأخر تقدمي  *  
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  مقدمة  -أوالً   
هذا هو التقرير الثاين الذي تقّدمه املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق                -١

حبالة  اإلنسان والتقرير التاسع الذي يقّدمه املكلفون بالوالية املعنية          اإلنسان إىل جملس حقوق   
ويقدَّم هذا التقرير عمـالً بقـرار     . ٢٠٠٠املدافعني عن حقوق اإلنسان منذ إنشائها يف عام         

  .٧/٨جملس حقوق اإلنسان 
ويف هذا التقرير، تركّز املقررة اخلاصة على أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان وعلى               -٢
  . اجلسدية دابري احلماية املختلفة اليت تنفَّذ على الصُّعد الوطين واإلقليمي والدويل لضمان سالمتهمت
وبعد مضي حنو أحد عشر عاماً على اعتماد اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفـراد                -٣

ا واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هب           
، الذي يبّين التزامات الدول األعـضاء،  )اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان(عاملياً  

 عن حقوق اإلنسان ال يزالون      نيأُحرز تقدم نسيب غري أن انعدام األمن ال يزال قائماً واملدافع          
ت لتهديد والتخويف واالعتقال واالحتجاز واملـضايقا     ليومياً  هم يتعرضون   ف. عرضة للخطر 

  . ومحايتها وإعماهلا بسبب العمل السلمي الذي يقومون به من أجل تعزيز حقوق اإلنسان
ويتضمن التقرير حتليالً للتحديات األمنية اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان،   -٤

  .وأمثلة عن املمارسات اجليدةلقائمة وتقييماً لربامج احلماية اجلسدية ا
اصة استبياناً إىل الـدول وإىل منظمـات غـري حكوميـة            وقد أرسلت املقررة اخل     -٥

ومنظمات حكومية دولية ومنظمات إقليمية بشأن سالمة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان             
وتود املقررة اخلاصة أن تعرب عن شكرها جلميع الدول واملنظمـات           . وتدابري احلماية املنفَّذة  

إلعطاء و.  من الردود اليت مت استالمهافجل هذا التقرير مستمد. اليت ردت على هذا االستبيان  
 يف  جتميع للردود عن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كل منطقة، أُدرج           صحيحة  فكرةٌ  

  .A/HEC/13/22/Add.4الوثيقة 

  خالل الفترة املشمولة بالتقريرضطلع هبا املاألنشطة   -اً ثاني  

  الرسائل احملالة إىل الدول  -ألف   
 ،٢٠٠٩ ديسمرب/  كانون األول  ١٠ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١  يف الفترة ما بني     -٦

 دولة، وكان قد مت     ٧٥وأُرسلت تلك الرسائل إىل     .  رسالة ٢٦٦أرسلت املقـررة اخلاصـة    
وسـترد يف   .  يف املائـة   ٣٤ رداً عند كتابة هذا التقرير، أي أن معدل الرد بلـغ             ٩٠استالم  

 اليت أُرسلت خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير ومجيع  إىل هذا التقرير مجيع الرسائل١اإلضافة 
  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٠ و٢٠٠٩فرباير / شباط١١الردود اليت وردت عليها يف الفترة ما بني 
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  الزيارات القطرية  -باء   
إىل مجهورية الكونغو   اخلاصة زيارة   قررة   امل أجرتالتقرير،  شمولة ب خالل الفترة امل    - ٧

وقّدمت تقريراً منفصالً عن هذه . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣مايو و/ أيار٢١ الدميقراطية ما بني
  . إىل هذا التقرير٢الزيارة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة بوصفه اإلضافة 

 / أيلـول  ١٨ و ٧وأجرت املقررة اخلاصة زيارةً إىل كولومبيا يف الفترة مـا بـني               -٨
صالً عن هذه الزيارة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته          وقدمت تقريراً منف  . ٢٠٠٩ سبتمرب

  . إىل هذا التقرير٣الثالثة عشرة بوصفه اإلضافة 

  الطلبات قيد البت    
                                                 ، كانت املقررة اخلاصة ال تزال يف انتظـار ردود            ٢٠٠٩       ديسمرب   /               حىت كانون األول    -٩

   ، ) ٧   ٢٠٠   ،      ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠١ (                ، أوزبكـستان     )    ٢٠٠٤ (               االحتاد الروسي     :                             على طلبات الزيارة التالية   
  ،     ٢٠٠٢ (             ، بـيالروس     )    ٢٠٠٢   ،      ٢٠٠١ (            ، بوتـان     )    ٢٠٠٨   ،      ٢٠٠٧   ،      ٢٠٠٣ (         باكستان  
  ،  )    ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٣   ،      ٢٠٠٢ (           ، تـشاد     )    ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٣ (               ، تركمانستان    )    ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٣
                 ، مجهورية فرتويال    )    ٢٠٠٨ (                               ، اجلمهورية العربية السورية      )    ٢٠٠٨   ،      ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٢ (      تونس  

  ،     ٢٠٠٢ (             ، سـنغافورة   )    ٢٠٠٨  ،     ٢٠٠٤   ،    ٢٠٠٢ (          ، زمبابوي  )    ٢٠٠٨   ،      ٢٠٠٧ (             البوليفارية  
                         ، غينيـا االسـتوائية     )    ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٣ (          ، كينيا    )    ٢٠٠٨ (         ، الصني    )    ٢٠٠٨ (              ، سري النكا     )    ٢٠٠٤

   ،    ٢٠٠٣ (               ، موزامبيـق     )    ٢٠٠٨   ،      ٢٠٠٣ (          ، مـصر     )    ٢٠٠٢ (            ، ماليزيا    )    ٢٠٠٨ (           ، الفلبني    )    ٢٠٠٢ (
       وأعربت    ).     ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٣   ،      ٢٠٠٢ (         ، اهلند  )    ٢٠٠٨   ،      ٢٠٠٥   ،      ٢٠٠٤   ،      ٢٠٠٣ (          ، نيبال    )    ٢٠٠٤

   ويل              ُ      أملها يف أن تُ                                                                            ررة اخلاصة عن أسفها ملضي وقت طويل على تقدمي بعض هذه الطلبات وعن               املق
  .                               الدول االهتمام الالزم جلميع طلباهتا

  التعاون مع منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات احلكومية الدولية  -جيم   
ألمـم  واصلت املقررة اخلاصة التشديد باخلصوص على التعاون مع مجيع هيئـات ا             -١٠

  .املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية األخرى املعنية حبقوق اإلنسان
، أُنيطت باملقررة اخلاصة، مـع سـتة        ١٠/٣٣وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -١١

مهمة تقدمي تقرير عـن     يف إطار اإلجراءات اخلاصة،     واليات مواضيعية   املكلفني ب من  آخرين  
لق باملساعدة التقنية املقدَّمة إىل حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة          التقدم احملرز فيما يتع   

  .وعن تطور األوضاع يف شرق البلد
،  حضرت املقررة اخلاصة     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣يونيه إىل   / حزيران ٢٩ويف الفترة من      -١٢

  .االجتماع السنوي السادس عشر لإلجراءات اخلاصة يف جنيف
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، شاركت املقـررة اخلاصـة يف       ٢٠٠٩أكتوبر  / األول  تشرين ٢٢ و ٢١ويف يومي     -١٣
اجتماع مشترك بني اآلليات ُنظِّم باالشتراك مع االحتاد الدويل حلقوق اإلنـسان واملنظمـة              

بـني  وكان من   . العاملية ملناهضة التعذيب، واستضافَْته جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان        
يف أفريقيا  ص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان       املشاركني اآلخرين يف االجتماع املقرر اخلا     

التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وممثلون عن مفوض حقوق اإلنسان لـدى             
نظمة األمن والتعاون   جملس أوروبا، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع مل        

  .يف أوروبا
قّدمت املقررة اخلاصة تقريرهـا الثـاين إىل        ،  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف    -١٤

معيات وعلى مضمون احلـق     اجلوركّز التقرير على احلق يف حرية تكوين        . )١(اجلمعية العامة 
وقّدمت املقررة اخلاصة يف التقرير حتليالً لإلطار القانوين حلمايـة          . وإعماله على أرض الواقع   

فوصفت نطـاق احلـق     .  واإلقليمي معيات على الصعيدين الدويل   اجلاحلق يف حرية تكوين     
                                   جمموعة السوابق القـضائية وعمـل      وعرض التقرير   . ومضمونه وحلّلت ما ميثل قيوداً جائزةً     

                                                             ّ        كما شرح القضايا املعروضة على كل من اآلليات الدولية واإلقليمية وبّين أوجه  .           آليات الرصد
                         الضوء على االجتاهـات        ّ                 وسلّطت املقررة اخلاصة    .      بينها         ة فيما       ختلف  امل                ُّ      تكامل وتعاضد النُّظم    

        تكـوين   ب         املرتبطة                         مبا يف ذلك الصعوبات       ،     معيات  اجل          تكوين          حرية          احلق يف       إعمال   يف           الرئيسة  
                           يف حال ممارسة أنشطة غـري                                                                وتسجيل مجعيات حقوق اإلنسان والعقوبات اجلنائية املفروضة        

ّ   كما قّدمت  .             قة والطويلة   ره                                               ؛ ورفض التسجيل وشطبه؛ وإجراءات التسجيل امل           مسجلة       ثلـة      أم     
                  اإلشراف والرصد     لى                                              على تسجيل املنظمات الدولية غري احلكومية، وع                         القيود املفروضة    لى ع

                                              وتضمن التقرير أمثلة على القيود املتعلقـة         .                                املضايقات اإلدارية والقضائية     لى     وع  ،       احلكوميني
                            مارسات اجليـدة وبتوصـيات          امل   لى        أمثلة ع         بإدراج          لتقرير     ُ     اخُتتم ا  و  .                     باحلصول على التمويل  

   .                        ل الشواغل والثغرات احملددة     تتناو
وتأسف املقررة اخلاصة لعدم متكنها من حضور اجتماع املائدة املستديرة اإلقليمـي              -١٥

معيات، الذي عقده مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان         اجلحول حرية تكوين    
 / تـشرين األول   ٢٢ و ٢١التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا يف بيـشكك، يـومي             

يف  وهبذه املناسبة، شارك أحد موظفي مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       . ٢٠٠٩ أكتوبر
  .ذلك االجتماع

  التعاون مع املنظمات غري احلكومية  - دال  
                              مع اجملتمع املدين على الـصعد                       يف إطار واليتها              املثمر    ا                           واصلت املقررة اخلاصة تعاوهن     -  ١٦

                                                     ررة اخلاصة عن أسفها لعدم متكنها من املـشاركة يف                    وتعرب املق   .                        الوطين واإلقليمي والدويل  
__________ 

 .A/64/226الوثيقة  )١(
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ُ                 مجيع املؤمترات واحللقات الدراسية اليت ُدعيت حلضورها                 وحاولـت،    .                    بسبب ضيق الوقت    ،                                 
   .                                                            تكليف أحد املوظفني بتمثيلها يف املناسبات اليت مل تتمكن من حضورها ،          قدر اإلمكان

، يف املنتـدى    ٢٠٠٩ناير  ي/ كانون الثاين  ٢٠ إىل   ١٦من  وشاركت املقررة اخلاصة      -١٧
اإلقليمي الثالث للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذي نظمه املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان            

  .يف بانكوك)  آسيا-منتدى (والتنمية 
، اجتماعـاً   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠ إىل   ٢٦من  حضرت املقررة اخلاصة    و  -١٨

  .نسيسكو، الواليات املتحدة األمريكيةجملموعة ممويل حقوق اإلنسان الدولية يف سان فرا
، مـؤمتر  ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢٣ إىل ٢٠مـن  وحضرت املقـررة اخلاصـة      -١٩

  . جلميع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا الذي ُعقد يف كمباال١٠+  جوهانسبورغ
، شاركت املقـررة اخلاصـة يف مـؤمتر         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ و ٢٩ويف يومي     -٢٠

  .تنظيمه جامعة لندن ميتروبوليتان واملنظمة الدولية أللوية السالم يف لندن يف تاشترك
، برنامج التـدريب    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ١٠من  وحضرت املقررة اخلاصة      -٢١

  . الدويل السنوي يف جمال حقوق اإلنسان الذي تنظمه منظمة إيكويتاس يف مونتريال
قررة اخلاصة مشاورات نظّمها االئتالف     ، حضرت امل  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ويف    -٢٢

  . الدويل للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف جنيف
، حضرت املقررة اخلاصة املؤمتر العاملي التاسـع     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٨ويف    -٢٣

عشر لطب النساء والتوليد يف كيب تاون، حيث شاركت يف نقاش مائدة مستديرة حـول               
  .م مدافعني عن حقوق اإلنسانموردي اخلدمات الصحية بصفته

، حلقـة عمـل   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ٧ إىل   ٦من  وحضرت املقررة اخلاصة      -٢٤
املغرب، حول موضوع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان بـصفتها          بُعقدت يف الرباط،    

 ملؤمتر املؤسسات الوطنية    ازٍكحدث مو وقد ُنظِّمت حلقة العمل     . مدافعة عن حقوق اإلنسان   
  .فريقية حلقوق اإلنساناأل

  ومحايتهم أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان  -ثالثاً   

  أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان  -ألف   
 ،٢٠٠٩ ديسمرب/  كانون األول  ١٠ و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١يف الفترة ما بني       -٢٥

. قوق اإلنسان  رسالة إىل الدول تتعلق حبالة املدافعني عن ح        ٢٦٦أرسلت املقـررة اخلاصـة    
من خمتلف املصادر واألنشطة اليت أُجنزت خالل هذه السنة         وردت  وقد أكّدت املعلومات اليت     

وإن االجتاهـات املُقلقـة     . استمرار انعدام األمن الذي يواجهه املدافعون عن حقوق اإلنسان        
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ـ               دافعني احملدَّدة أدناه تقتضي إجياد حلول عاجلة وفعالة ليس من الدول فحسب، وإّنما من امل
  .أنفسهم أيضاً

  وقائع واجتاهات  -١  
حددت املقررة اخلاصة، منذ بداية واليتها، حاالت بعينها تعوق عمل املدافعني عن              -٢٦

  .حقوق اإلنسان وتؤدي إىل نشوء بيئة غري آمنة إىل حد كبري

  الوصم  )أ(  
من االجتاهات اليت تبعث على القلق بوجه خاص تزايد وصف سـلطات الدولـة                -٢٧
أعـداء  "أو  " إرهـابيون "وسائط اإلعالم اململوكة هلا للمدافعني عن حقوق اإلنسان بأهنم          و

 بانتظام لنفي الصبغة الشرعية عـن       لوصف ا اهذُيستخدم  ، إذ   "خصوم سياسيون "أو  " للدولة
وتعرب املقرِّرة اخلاصة عن القلق الشديد بشأن هذه الظاهرة      . إضعافهمعمل املدافعني ولزيادة    

     أخرى          للدولة و                      أطراف فاعلة تابعة                      مشروعة العتداءات    يف اعتبار املدافعني أهدافاً      ألهنا تسهم 
    .  هلا         غري تابعة 

املقرر اخلاص املعـين    و ،، قامت املقرِّرة اخلاصة   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف    -٢٨
 واملقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن حقـوق          ،بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري      

إلنسان يف أفريقيا التابع للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، بإصدار بيان صـحفي             ا
علنـاً  بالتهديد  مشترك يندِّدون فيه بوصم السلطات الغامبية للمدافعني عن حقوق اإلنسان و          

وقد اكتسى هذا الوصم طابعاً رمزياً      . بقتل مدافعني يعملون يف غامبيا أو من يتعاونون معهم        
راً ألن األقوال املذكورة صدرت يف مقر اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب            أكثر نظ 

وخيـاجل  . يف باجنول قبل أيام قليلة فقط من انعقاد الدورة العادية السادسة واألربعني للجنـة             
القلق املقررة اخلاصة لكون املدافعني عن حقوق اإلنسان كثرياً ما يقعون ضحايا حلمـالت              

وسائط اإلعالم اململوكة للدولة ولكوهنم كثرياً ما يصوَّرون على أهنم خونـة أو     قذٍف تشنُّها   
  . مما يعرض حياهتم للخطر،أعداء للدولة

وينبغي أن متتنع الدول عن وصف املدافعني عن حقوق اإلنسان بأهنم يشكّلون خطراً               -٢٩
بـل ينبغـي، علـى    . لةغري قانونية أو ميثِّلون هتديداً ألمن الدوخطرة أو  أو يقومون بأنشطة    
يبذلونه من جهود من أجل تعزيـز       مبا  اهلام الذي يؤدونه و   اإلشادة بالدور   العكس من ذلك،    

وتود املقررة اخلاصة أن تذكّر باألمهيـة       . ومحاية حقوق اإلنسان ومتتع اجلميع هبا متتعاً كامالً       
د وبدورهم يف تعزيز    األساسية اليت يكتسيها االعتراف بعمل  اجملموعات أو اهليئات أو األفرا          

اجتاه هتيئة بيئة عمل    يف  وهذه هي اخلطوة األوىل     . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
وإنّ الدول، باعتمادها اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، قـد           . آمنة للمدافعني 

، فينبغي هلـا أن     التزمت باالعتراف بدورهم القيِّم يف القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان         
  . تتصرف وفقاً لذلك على الصعيد الوطين
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وتشري املقرِّرة اخلاصة   . وقد اختذت بعض البلدان تدابري جديرة بالثناء يف هذا الصدد           -٣٠
 بعـد  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧بارتياح إىل التصريح العلين الذي أدىل به رئيس كولومبيا يف           

                                         الدفاع عن حقوق اإلنسان عمـل ضـروري         "       أن      فيهباملقررة اخلاصة والذي جاء     اجتماعه  
                                                                    ً                       ومشروع من أجل الدميقراطية يف بلد ككولومبيا الذي يفتخر بكون بابـه مفتوحـاً علـى                

              هذا التصريح     ضع                               وهي تناشد السلطات أن ت      ، "                                           مصراعيه أمام التمحيص الدويل يف هذا اجملال      
رارْين بـشأن محايـة      ق                          جملس الشيوخ وجملس النواب    ويف بلجيكا، اعتمد     .)٢(             موضع التنفيذ 

وحـدد القـراران   . املدافعني عن حقوق اإلنسان يقّران بدور املدافعني وحباجتهم إىل احلماية    
                               وباملثل، أقر الكونغرس اإلسباين      .                           السلطات البلجيكية حتقيقها  أيضاً أهدافاً واضحة جيب على      

  .٢٠٠٧يونيه / قراراً بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حزيران      باإلمجاع

  مقاضاة املدافعني وجترمي أنشطتهم  )ب(  
افعني تلجأ الدول أكثر فأكثر إىل رفع دعاوى من أجل انتهاك حقوق اإلنسان للمد              -٣١

. فُيعتقل املدافعون ويالحقون قضائياً بتهم ملفَّقـة      . قوق اإلنسان الذين يندِّدون بانتهاكات ح   
أن تتاح هلم إمكانيـة االتـصال       وُيحتجز الكثري منهم دون هتم، ويف كثري من األحيان دون           

  . مبحامٍ أو احلصول على الرعاية الطبية أو التقدمي للمحاكمة، ودون أن يبلَّغوا بسبب اعتقاهلم
وتشري الرسائل الصادرة عن املقررة اخلاصة إىل أن جترمي السلطات احلكومية ألنشطة              -٣٢

منهجياً بـاألمن   حتجاج  الومتيل بعض الدول إىل ا    . املدافعني عن حقوق اإلنسان مل ينحسر     
ويف العديد من البلـدان، يواجـه       . الوطين وبالسالمة العامة للحد من نطاق أنشطة املدافعني       

النقابيون واألعضاء يف منظمات غري حكومية ويف حركات اجتماعية اعتقـاالت متكـررة             
تحريض ال"أو  " سد الطرقات العامة  "أو  " تكوين عصابات إجرامية  "جنائية بُتَهم   ومالحقات  
هتديد أمن الدولة أو السالمة العامة أو       "أو  " التسبب يف حالة العصيان املدين    "أو  " على اجلرمية 

وعالوة على ذلك، يتم هتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن          ". محاية الصحة أو األخالق   
تـهاكات  فيهم حمامو الدفاع الذين يقّدمون املساعدة القانونية ملدافعني آخرين أو لضحايا ان           

حقوق اإلنسان، وُيمنعون من الدخول إىل احملاكم ومن االتـصال مبـوكِّليهم، وُيعتقلـون              
يتعـرض  تعدد حاالت االعتقال واالحتجاز اليت  إن  و. وُيتَّهمون مبوجب أحكام جنائية خمتلفة    

بدوره يف وصمهم، إذ يصوَّرون على أهنم أشخاص مـثريون للمتاعـب            هلا املدافعون يسهم    
  . السكان كذلكوَيعتربهم 

 إىل رفع دعـاوى     ، أكثر فأكثر  ،من غري الدول  األطراف الفاعلة   وتلجأ السلطات و    -٣٣
احتجاجاً على انتهاكات حرية الرأي صوهتم قذف مدنية وجنائية على املدافعني الذين يرفعون 

وإن دعـاوى القـذف   . إجراء انتخابات حرة ونزيهـة تستهدف والتعبري ويقومون بأنشطة  
__________ 

بيان صحفي للمقرِّرة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ختام زيارهتا إىل كولومبيـا يف                  )٢(
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨
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اليت ُتستخدم خصوصاً ضد الصحفيني والصحف، ُتحِدث ضرراً مماثالً للضرر الناجم           املدنية،  
ومـن شـأن الغرامـات      . عن ُتهم القذف اجلنائية وهلا أثر كارثي على حرية الرأي والتعبري          

الفاحشة اليت ُيفرض دفعها أن تعرِّض وجود الصحف للخطر عن طريـق إرغامهـا علـى                
اخلصوم السياسيني الذين ُيحكم    سكات  دنية كذلك بغرض إ   وُترفع قضايا القذف امل   . اإلفالس

وكثرياً كذلك ما ُتستخدم دعاوى القـذف والتـشهري         . عليهم الحقاً بدفع بغرامات باهظة    
 يف منظمات غري حكومية معنية حبقوق اإلنسان ُيعبِّـرون عـن            أعضاءاملدنية واجلنائية ضد    

لغرامات واألحكام بالسَّجن الـيت     وقد تؤدي ا  . احتجاجهم على انتهاكات حقوق اإلنسان    
بالفعل، بينما قد يؤدي التهديد برفع دعاوى مدنية وجنائيـة           تصدر إىل شلِّ تلك املنظمات    

  .كذلك إىل انتهاج الرقابة الذاتية وإىل احلد من رصد حقوق اإلنسان
 دافعني عن املوتواصل بعض الدول اللجوء إىل قوانني أمنية ُمبهمة العتقال واحتجاز             -٣٤

ويف بعض الدول، ختوَّل مصاحل االستخبارات  . حقوق اإلنسان، دون هتم يف كثري من األحيان       
ويف . واألمن الوطنية صالحية احتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان دون ُتهم لفترة مطولـة            

بعض احلاالت، ُيمنح موظفو مصاحل االستخبارات واألمن احلصانة من املالحقة القـضائية،            
وقـد  . باستطاعتهم انتهاك حقوق اإلنسان للمدافعني واإلفالت من أي عقاب         فإنوبالتايل  

يتعرض املدافعون أيضاً لالعتقال واالحتجاز وللحكم عليهم بعقوبات شديدة، مبا فيها عقوبة            
وتشعر املقررة اخلاصة بالقلق    . أصدرهتا الدولة خبصوص السرية   اإلعدام، مبوجب قوانني شىت     

ما يشكل سـراً   ماهية  ينقصها الوضوح بشأن     بأسرار الدولة كثرياً ما      ألن التشريعات املتعلقة  
سـكات  أسرار الدولة وألن الدول تلجأ بشكل متواتر إىل تلك التشريعات من أجـل إ             من  

وكثرياً أيضاً ما ُتجرَّم أنشطة املدافعني وُتنتـهك حريتـهم يف           . املدافعني واخلصوم السياسيني  
  .تناد إىل أحكام يف القوانني اجلنائية بالغة العموميةتكوين مجعيات ويف التعبري باالس

ويف بعض الدول، يعمل القضاة واحملامون حتت هتديد دائم، مما قد يعرِّض استقالهلم               -٣٥
ويستند أعضاء النيابة العامة أحياناً إىل أدلة غري مقبولة لرفع دعاوى على املـدافعني،            . للخطر

ويف عدة بلدان، ال تزال السلطات املعنية تلجأ        .  نزيهة ويف ذلك مس حبق املدافعني يف حماكمة      
العتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان واحتجازهم إداريـاً بـال ُتهـم            جترميية سرية   إىل أدلة   

األمن وال ُيكشف   دوائر  وتفيد التقارير بأن تلك األدلة كثرياً ما حتصل عليها          . لفترات مطّولة 
وإن املقررة اخلاصة أن تذكِّر بأن االحتجـاز اإلداري،         وتود  . و حملاميهم أعنها للمحتجزين   

 يف ظروف   إالالقانون الدويل ال حيّرمه، ينبغي أن حياط بضمانات قضائية وأالّ ُيستخدم            كان  
  . يف خطراألمممن أمة استثنائية وحمدَّدة، كحالة طوارئ عامة تكون فيها حياة 

مية واملشروعة اليت يقوم هبا املدافعون      وينبغي أن متتنع الدول عن جترمي األنشطة السل         -٣٦
وأن تضمن هلم إمكانية العمل يف بيئة آمنة دون خوف من املالحقة بسبب انتقـاد سياسـة                 

وحتث املقررة اخلاصة الدول أيضاً على استعراض وإلغاء مجيع األحكام          . احلكومة أو موظفيها  
إلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق     التشريعية واإلدارية اليت تقّيد احلقوق املنصوص عليها يف ا        
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وينبغي أالّ ُيساء   . اإلنسان، مبا فيها التشريعات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية وحبرية التعبري         
وينبغي للـدول أن حتتـرم حـق        . استخدام التشريعات األمنية بغرض تقييد عمل املدافعني      

دافعني إمكانية املطالبة باجلرب والتعـويض      املدافعني يف حماكمة نزيهة، كما ينبغي أن تتوفَّر للم        
  .املناسبني كلّما ُحرِموا من حقهم يف حماكمة نزيهة

وتود املقررة اخلاصة أن تطلب إىل املنظمات غري احلكومية واملنظمـات اإلقليميـة               -٣٧
أو مراقبـة  /حلقوق اإلنسان مواصلة دعم املدافعني عن طريق مدِّهم باملـساعدة القانونيـة و      

وينبغي للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن حياولوا االتصال باملنظمات احلكوميـة           . اتاحملاكم
الدولية كمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والبعثات امليدانية التابعة ملفوضية حقوق اإلنـسان       

وترد .  حىت ال يعرِّضوا أمنهم الشخصي للخطر      ، وذلك كلّما قرروا البدء يف مراقبة احملاكمات     
ض التوصيات املفصَّلة بشأن الطريقة اليت ميكن هبا للمـدافعني أن حيـاولوا تعزيـز               أدناه بع 
  .الشخصي أمنهم

   من غري الدول ومسؤولية الدولةةالفاعلاألطراف دور   )ج(  
على مدى السنوات القليلة املاضية، أصبحت سالمة املدافعني مهددة أكثر فأكثر من              -٣٨

  . من غري الدول يف مناخ يتيح اإلفالت من العقابةالفاعلاألطراف ِقبل عدد متزايد من 
فقد زاد ضلوع أفراد يتصرفون حلساهبم اخلاص أو حلساب جمموعات يف هجمـات               -٣٩

وقد تورط أفـراد مـن      . على املدافعني عن حقوق اإلنسان، سواء بالتواطؤ مع الدول أم ال          
يف أعمال عنف ضـد     املغاورين واملليشيات اخلاصة وجمموعات احلراسة وجمموعات مسلحة        
كمـا أن شـركات     . مدافعني، اشتملت على أعمال الضرب والقتل وشىت أعمال التخويف        

ويف هـذا   . خاصة قد ضلعت، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف أعمال عنف ضد مـدافعني             
الصدد، تود املقررة اخلاصة أن تشدِّد حتديداً على حالة املدافعني املعنيني باحلقوق االقتصادية             

تماعية والثقافية، الذين ال يفتأون يزدادون ضعفاً ألن عملهم ال حيظى دائماً باالعتراف             واالج
  .)٣(بوصفه عمالً ذا صلة حبقوق اإلنسان

ويف بعض الدول، يتم استهداف قادة نقابيني وزعماء جمتمعيني ومدافعني عن احلقوق     -٤٠
ويف أمـاكن   . أنـشطتهم املتعلقة باألرض، مبا يف ذلك جمموعات الشعوب األصلية، بسبب          

أخرى، يتعرض للهجوم والتهديد املنهجيَّْين املدافعون الذين ينّددون بالفساد ويهتمون بقضايا           
كما يتعرض املدافعون املعنيون باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للتهديـد           . البيئة

ع املدافعون الـذين    ويف بعض البلدان، ُيمن   . والتخويف يف سعيهم إىل احلصول على معلومات      
حياولون مجع معلومات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين اليت ُترتكب يف             

يف كثري من األحيان، مبا يف ذلـك القتـل          باستخدام العنف   بعض املناطق من القيام بذلك،      
__________ 

 .A/HRC/4/37انظر الوثيقة  )٣(
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حملـك،  على ا ويف البلدان حيث تكون السيطرة على املوارد الطبيعية         . واملضايقات والتهديد 
العقود اليت ُتربم بني    نعدام الشفافية يف    يتعرض املدافعون بوجه خاص للتهديد عندما ينّددون با       

  .الدولة والشركات اخلاصة
وفيما يتعلق باحلصول على املعلومات اليت تكون حبوزة الدولة، تذكّر املقررة اخلاصة              -٤١

 ٢بالتزاماهتا كاملـة طبقـاً للفقـرة    بأن الدولة ملزمة بالقيام جبميع اخلطوات الالزمة للوفاء  
وينبغي للـدول كـذلك     .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٢املادة   من
ـ  جهات  تضمن لعامة الناس إمكانية االطالع على املعلومات اليت توجد حبوزة            أن  ةغري تابع
  .بهترتبط اليت  واليت قد تضر بالصاحل العام أو - وال سيما الشركات اخلاصة - هلا
ومن السبل الكفيلة بضمان سالمة املدافعني وضُع حد لإلفالت من العقاب الـذي               -٤٢

وتود املقررة اخلاصة أن تؤكّد على أن الدول هي املسؤولة          . تتمتع به كيانات من غري الدول     
املوجودين داخل إقليمها، مبن فيهم املدافعون، بصرف النظـر عـن            األوىل عن محاية األفراد   
 مبـا يف    -ويف القضايا اليت يكون فاعلون من غري الدول أطرافاً فيها           . مركز اجلناة املزعومني  

 فإنه من املهم جداً إجراء حتقيقـات        -ذلك شركات خاصة وجمموعات مسلحة غري قانونية        
وإن عدم مالحقة الدول ألولئك اجلناة وعدم معاقبتها . فورية وكاملة وتقدمي اجلناة إىل العدالة 

والتصدي .  من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان       ١٢هم انتهاك واضح للمادة     إيا
  .ملسألة اإلفالت من العقاب خطوة أساسية باجتاه توفري بيئة آمنة للمدافعني

وقد كرر العديد من هيئات حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان                -٤٣
مسؤولية الدولة فيما يتعلق باألفعال اليت تأكيد ملعنية حبقوق اإلنسان،    وجلنة البلدان األمريكية ا   

 مـن  ٣ عن القيام هبا، كما جاء يف الفقرةمتتنع  هلا أو باألفعال اليت ةغري تابعأطراف  قوم هبا   ت
وتنبغي محاية احلقوق املكرسة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          .  من اإلعالن  ١٢املادة  

 مبا فيها احلق يف احلياة ويف حرية إنشاء مجعيات ويف حرية التعـبري لـيس مـن                  والسياسية،
االنتهاكات اليت يرتكبها موظفو الدولة فحسب، وإمنا كذلك من االنتهاكات اليت يرتكبـها             

  .)٤(خواص من أفراد أو كيانات
ـ     -٤٤ يس ويف اخلتام، جيب التذكري بأن اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنـسان ل

إذ تـنص   . موجهاً للدول واملدافعني عن حقوق اإلنسان فحسب، وإمنا هو موجه للجميـع           
ليس ألحد أن يشارك، بفعل أو باالمتناع عن فعل يكـون           " من اإلعالن على أنه      ١٠ املادة

مـن  لألطراف الفاعلة   لذلك، ينبغي   ". الزماً، يف انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      
عن تعريض سالمة املدافعني    االمتناع  إلعالن و التقيد با ات اخلاصة كذلك    غري الدول وللكيان  

  .أو عن إعاقة عملهم/للخطر و
__________ 

 من العهـد بـشأن   ٢ الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلق باملادة          ٣١انظر التعليق العام رقم      )٤(
 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٦طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد، 
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االنتهاكات املرتكبة  على  عاقبة  املتكليف القضاء االحتادي باملسؤولية عن إجراء التحقيقات و         )د(  
  يف حق املدافعني عن حقوق اإلنسان

الحتادي يف بعض الدول قد أعاقت أحيانـاً        الحظت املقررة اخلاصة أن بنية احلكم ا        -٤٥
ـ انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما االنتهاكات املرتكبة يف حق          مقاضاة مرتكيب    دافعني امل
وأياً كانت بنية الدولة، فإن املسؤولية األوىل عن محاية املدافعني عن حقوق     . عن تلك احلقوق  

لذلك، ينبغي أن تتخـذ     . الحتاديةاإلنسان وضمان محاية حقوقهم تقع على عاتق السلطات ا        
بشكل فعـال    احلكومات االحتادية مجيع التدابري الضرورية لكي تضمن أن ُينقَل إىل الواليات          

  .اختصاُص املقاضاة واحملاكمة على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب يف حق املدافعني
لة الطرف اللتزاماهتا   وصرحت هيئات معاهدات األمم املتحدة تكراراً بأن تنفيذ الدو          -٤٦

بال قيـد أو   جيب أن يشمل كافة أرجاء إقليمها وأن يسري على مجيع أجزاء الدول االحتادية          
 وحتث املقررة اخلاصة الدول ذات البنية االحتادية على ضمان تطبيق اإلعالن املتعلق        .)٥(استثناء

اعتمـاد أحكـام     وينبغي. قليمهاإ اإلنسان تطبيقاً كامالً يف مجيع أحناء        قباملدافعني عن حقو  
موّحدة، كل ما أمكن ذلك، كما ينبغي أن تكون احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن قابلة               

  .لإلعمال مباشرةً بواسطة حماكم الواليات

  اجلنسية واملدافعون عن األقلياتملدافعات عن حقوق اإلنسان التحديات األمنية اليت تواجهها ا  )ه(  
األرجح عرضةً لبعض أشكال العنف، خاصة ألهنن يتنـاولن         تكون املدافعات على      -٤٧

بشكل متواتر قضايا حمددة تطعن يف أعراٍف أو ُسننٍ راسخٍة ومن مثّ فإهنا كثرياً مـا تكـون                  
 ،ومن أنواع ذلك العنف، العنف القائم على نـوع اجلـنس          . )٦(حسَّاسة من الناحية الثقافية   

، أرسـلت   ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين نذ  وم. العنف اللفظي والتحرش اجلنسي واالغتصاب    
  .الة املدافعاتتعلق حب رسالة ت٨٦املقررة اخلاصة 

حتياجـات األمنيـة    الللدول أن تضمن تناول ا    أيضاً  ولتعزيز أمن املدافعات، ينبغي       -٤٨
على حنو يراعي نوع اجلنس، كما ينبغـي أن تلـتمس مـشاركتهن             ألولئك النساء   خلاصة  ا

وينبغي على اخلصوص وضع برنامج تـدريب يراعـي        . ت احلماية تصميم آليا عند  وتعاوهنن  
الفوارق بني اجلنسني موجه للموظفني املكلَّفني بإنفاذ القوانني وملوظفي احلماية وللمكلفـني            

وينبغي كذلك لآلليات العاملية واإلقليمية اليت تتخذ تدابري مؤقتة لصاحل          . بإعداد برامج احلماية  
ل مراعاة احتياجاهتن اخلاصة وتقدمي تقارير بشأن التدابري احملدَّدة         املدافعات أن تطلب إىل الدو    

  .اليت يتم اختاذها

__________ 

الوثيقـة  و؛  ٦، الفقـرة    CCPR/CO/73/CH الوثيقةو؛  ٣١٢، الفقرة   ١٥٦، ص   A/63/38انظر الوثيقة    )٥(
E/C.12/BEL/CO/3 الوثيقة و؛ ٢٤، الفقرةCCPR/C/BRA/CO/2 ١٣ و٧، الفقرتان. 

 .١٠٤-٩٨، الفقرات A/HRC/4/37انظر الوثيقة  )٦(
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ويساور املقررة اخلاصة قلق عميق إزاء استمرار محالت التشنيع والتهديدات العنيفة             -٤٩
املوجهة للمدافعني عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية وحاملي صـفات            

 ويف كثري من األحيان أيضاً ُيحَرم املـدافعون املعنيـون بقـضايا املثليـات               .اجلنس اآلخر 
ومزدوجي امليول اجلنسية وحاملي صفات اجلنس اآلخر مـن احلـق يف التجمـع               واملثليني

يف حال مت احتـرام احلـق يف         السلمي، أو ال توفِّر الشرطة احلماية الكافية لتلك املظاهرات        
ة، ال تتعامل الشرطة جبدية مع الشكاوى املتعلقة بـالعنف          ويف أحيان كثري  . التجمع السلمي 

  . واهلجمات وال يتم التحقيق فيها دائماً على النحو املناسب

  حتسني أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل أقصى حد ممكن  -٢  
مع أن واجب محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان أمنهم يقع باألساس على               -٥٠

ويف هذا  . إنه ميكن للمدافعني أنفسهم أيضاً اختاذ بعض التدابري لتعزيز سالمتهم         عاتق الدول، ف  
 من الدول   كالًالصدد، حددت املقررة اخلاصة أمثلة عن حاالت ضعٍف من شأهنا أن تساعد             

واملدافعني على توقع األخطار احملِدقة وذلك بغرض  تقليل املخاطر إىل أدىن حد ممكن ومنـع                
  .حدوث اعتداءات

  حاالت انعدام األمن والتغريات املومسية يف ضعف املدافعني عن حقوق اإلنسان  )أ(  
مثلما الحظت املمثلة اخلاصة السابقة لألمني العام املعنية باملـدافعني عـن حقـوق        -٥١

اإلنسان يف مجيع أحناء العامل وبالوسائل املمكن اتباعها لزيادة محايتهم يف امتثالٍ تامٍّ لإلعالن              
ق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            املتعلق حب 

بعض فئات املدافعني ُتستهدف علـى األرجـح   "واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً، فإن      
وهذه التغريات  ... خالل فترات زمنية معينة، تبعاً للتطورات السياسية يف بلداهنم أو أقاليمهم            

 تعرُّض املدافعني عن حقوق اإلنسان النتهاكات، ميكن أن تشكّل أساساً العتماد يف" املومسية"
استراتيجيات تكون فاعلة بوجه خاص حلماية بعض فئات املدافعني خالل الفترات اليت ُيتوقع             

وإن املعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصـة وأنـواع         . )٧("فيها تعرضهم لالنتهاكات حتديداً   
 يتعرض هلا املدافعون تبيِّن الظروف واحلاالت اليت من األرجح أن يكون فيها             االنتهاكات اليت 

وينبغـي  . محاية الدولـة  إىل  املدافعون عن حقوق اإلنسان عرضة لالنتهاكات وحباجة أكرب         
للدول أن تأخذ تلك احلاالت بعني االعتبار أثناء إقامتها نظماً لإلنذار املبكِّر من أجل توقُّـع                

وتود املقررة اخلاصة أن متيِّز بني أنواع احلاالت املـسبِّبة          .  تستهدف املدافعني  التهديدات اليت 
  .النعدام أمن املدافعني

__________ 

 .٢٣، الفقرة E/CN.4/2003/104الوثيقة  )٧(
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  املسبِّبات القصرية األمد  ‘١‘  
كثرياً ما يتم هتديد املدافعني قبل عودهتم إىل بلداهنم األم وعند عودهتم إليهـا بعـد                  -٥٢

فاملـشاركة يف املـؤمترات     . سان يف بلداهنم  السفر إىل اخلارج للتحدث عن حالة حقوق اإلن       
وحلقات العمل واالجتماعات والسفر من أجل حضور تلك األحداث والعودة منه فـرٌص             

 مما مينعهم من    ،فال يزال املدافعون يتعرضون لالعتقال واالحتجاز     . ساحنةٌ الستهداف املدافعني  
قيق املبالغ فيه عنـد تفتـيش       وهم كثرياً ما يتعرضون للتفتيش الشخصي املهني وللتد       . السفر

  .أمتعتهم أو تتم مصادرة وثائق سفرهم
وكثرياً ما يواجه املدافعون هتديدات وهجمات واعتقاالت وهتماً ملفَّقة قبل إذاعـة              -٥٣

أخبار انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يدَّعى أن سلطات الدولة قد ارتكبتها أو جتاوزت عنها،              
ا قد يتعرضون للعنف على يد فاعلني من غري الدول كلَّمـا            كم. أو أثناء ذلك أو بعده بقليل     

مـا فتئـت    و. ُنشرت معلومات عن انتهاكات ُيزعم أن فاعلني من اخلواص قد ارتكبوهـا           
االعتداءات على املدافعني تزداد تواتراً عند نشر تقارير أو مقاالت أو عـرائض أو رسـائل                

  .تهاكات حقوق اإلنسانمفتوحة أو عند إطالق برامج ومحالت إذاعية تدين ان
وال تزال املظاهرات اجلماهريية والتجمعات السلمية واإلضرابات للتنديد بانتهاكات           -٥٤

إذ يتزايـد   . حقوق اإلنسان أوقاتاً يكون فيها املدافعون عرضة لالنتهاكات بوجـه خـاص           
ن من إفراط    وهم يعانو  ،نطالق املظاهرات امباشرةً  اليت تسبق   استهداف املدافعني أثناء املرحلة     

  .السلطات يف استخدام القوة أثناء االحتجاجات السلمية
عضاء املنظمات غري احلكومية املعنيـة حبقـوق        أوكثرياً ما ُيستهدف الصحفيون و      -٥٥

ويتعرضـون للتهديـد واالعتـداء      . اإلنسان أثناء التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنـسان       
  .والتخويف، بل إن بعضهم قد اخُتطف أو قُتل

  املسبِّبات الطويلة األمد  ‘٢‘  
فكثرياً ما تقيَّـد حريـة      . مضاعفةالفترة االنتخابية وقٌت يواجه فيه املدافعون خماطر          -٥٦

ويف العديد من احلـاالت، تبـدأ أفعـال         . التعبري والتجمع قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها     
 أن تؤخذ الفترة السابقة     لذلك، فإنه ينبغي  . دة طويلة مب التخويف قبل بدء احلمالت االنتخابية    

لالنتخابات أيضاً بعني االعتبار يف احللول اليت تنفَّذ مـن أجـل تعزيـز أمـن املـدافعني                  
  . االنتخابات أثناء
وال يزال املدافعون الذين يدلون بشهاداهتم أثناء احملاكمات أو يساعدون الضحايا أو              -٥٧

 يف أحيان كثرية مـن الـدخول إىل         يراقبون احملاكمات العلنية يتعرضون للتخويف وُيمنعون     
  .قاعات احملاكم
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وكثرياً ما يكون املدافعون العاملون يف حاالت الرتاع أو املنخرطـون يف أنـشطة                -٥٨
وتلجأ الـدول إىل  . إنسانية يف حاالت طوارئ معقَّدة أولَ من تستهدفهم األطراف يف الرتاع       

وتود املقررة اخلاصة أن تشري إىل      . هاسن تشريعات أمنية بغرض تقييد أنشطة املدافعني وإعاقت       
  .)٨(حتليل سلفها املتعلق بأثر التشريعات األمنية وحاالت الطوارئ على املدافعني

وقد يتعّرض املدافعون للخطر بعد تقدميهم املساعدة لألمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف           -٥٩
 العام بشأن التعاون مع ممثلي      وينبغي أن َترجِع الدول إىل تقرير األمني      . جمال حقوق اإلنسان  

هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، الذي يصف األوضاع اليت أُبلغ عـن تعـرض               
املدافعني فيها للتخويف بسبب تعاوهنم مع هيئات األمم املتحدة وآلياهتـا املعنيـة حبقـوق               

عن هتديد املدافعني قبل    ويف هذا الشأن، حتث املقررة اخلاصة الدول على االمتناع          . )٩(اإلنسان
الزيارات اليت جيريها اخلرباء املستقلون التابعون لألمم املتحدة أو اآلليات واملنظمات اإلقليمية            

وينبغي للدول أن تتقيد بقـرار جملـس        . )١٠(واحلكومية الدولية وأثناء تلك الزيارات وبعدها     
آلياهتا يف جمـال حقـوق       بشأن التعاون مع األمم املتحدة وممثليها و       ١٢/٢حقوق اإلنسان   

  .اإلنسان الذي اعُتمد بتوافق اآلراء أثناء دورة اجمللس الثانية عشرة
 مثـل األلعـاب    ،ب االهتمام الـدويل   ذتكون بعض املناسبات اليت جت    يف الغالب،   و  -٦٠

فترة يعاين منها املدافعون عن حقوق اإلنسان مـن ضـغوط           والبطوالت الرئيسية،   األوملبية  
كون عمليات اإلخالء القسري اليت تتم بغية بناء هياكل أساسية جديدة قبـل             فمثالً ت . كبرية

كمـا أن  . انعقاد هذه املناسبات، أحياناً، فرصة إلمخاد معارضة املدافعني عن حقوق اإلنسان    
ـ              ب ذاملدافعني عن حقوق اإلنسان يغتنمون فرصة انعقاد بعض املناسبات الرياضية الـيت جت

على نطاق واسع، لتسليط الضوء على حالة حقوق اإلنـسان يف           اهتمام األوساط اإلعالمية    
وتزداد، خالل االستعداد ملثل هذه املناسبات، وأثناء انعقادهـا، خطـورة تعـرض             . ما بلد

  .املدافعني عن حقوق اإلنسان لعمليات التخويف واملضايقة واالحتجاز التعسفي
حدوث حاالت عالية   لتوقع  ل  تستند إليه الدو  أساساً  هذه األمثلة   شكل  وينبغي أن ت    -٦١

أيضاً، تقييم  وينبغي يف احلاالت املشار إليها أعاله،. اخلطورة ووضع تدابري احلماية أو حتسينها     
وينبغي، كلما كان ذلك ممكناً، وضع نظـم  . سر املدافعني عن حقوق اإلنسان وأقارهبمأُأمن  

  .لإلنذار املبكر

__________ 

 .A/58/380انظر الوثيقة  )٨(
 .Add.1 و E/CN.4/2005/31انظر الوثيقة )٩(
 بعـد   موجزة أو تعسفاً   املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات         انظر تقرير    )١٠(

والـبالغ الـصحفي الـصادر يف ختـام تلـك           ) A/HRC/11/2/Add.6(الزيارة اليت أجراها إىل كينيا      
  :والذي ميكن االطالع عليه على هذا املوقع على اإلنترنت الزيارة

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/52DF4BE7194A7598C1257568 00539D79? 

opendocument. 
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  التزامات الدولة  )ب(  
 من اإلعالن املتعلق باملدافعني     ١٥ و ١٤ و ١٢ و ٩ و ٢ترد التزامات الدولة يف املواد        -٦٢

 من اإلعـالن، حبمايـة      ١٢، مبوجب املادة    ةوبصفة خاصة تلتزم الدول   . عن حقوق اإلنسان  
تتخذ الدولـة مجيـع     " من اإلعالن على أن      ١٢وتنص املادة   . املدافعني عن حقوق اإلنسان   

 تكفل لكل شخص محاية السلطات املختصة له، مبفرده وباالشتراك مـع            التدابري الالزمة اليت  
ي إجراء أغريه، من أي عنف، أو هتديد، أو انتقام، أو متييز ضار فعالً أو قانوناً، أو ضغط، أو 

  ".تعسفي آخر نتيجة ملمارسته املشروعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن
اإلعالن املتعلق باملدافعني عن    وقوانينها احمللية   م بني   حتقيق االنسجا ويتعني على الدول      -٦٣

ولزيادة محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وكفالة ضمان احلقوق واحلريات        .حقوق اإلنسان 
أن تراجع الدول قوانينها الوطنية وتلغي األحكـام        األمهية مبكان   املشار إليها يف اإلعالن، من      

وترحب املقـررة اخلاصـة بقـرارات       . ل وأنشطة املدافعني  القانونية واإلدارية اليت تعيق عم    
ورحبت املقررة  . اعتمدهتا برملانات متعددة تسلم بدور ومركز املدافعني عن حقوق اإلنسان         

كونغـو الدميقراطيـة يف     الالزيارة القطرية الـيت أجرهتـا إىل مجهوريـة          ختام  اخلاصة، يف   
اجلنوبية، مؤخراً، اعتماد قانون حلمايـة      ، مبحاولة برملان مقاطعة كيفو      ٢٠٠٩ يونيه/حزيران

املدافعني عن حقوق اإلنسان، ودعت برملانات املقاطعات إىل اعتماد نص منقح يف املـستقبل     
  . القريب، بالتشاور الوثيق مع اجملتمع املدين واألمم املتحدة

ملتعلقة  مبا يف ذلك تشريعاهتا ا     ،ويتعني على الدول أن تتحقق من أن تشريعاهتا األمنية          -٦٤
باالستخبارات واالستخبارات املضادة، ال تستخدم إلعاقة عمل املـدافعني عـن حقـوق             

كما يتعني على الدول أن تترجم وتنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقـوق             . )١١(اإلنسان
  .اإلعالن اإلنسان وأن تنظم حلقات تدريبية ملوظفي إعمال القانون والقضاة عن احلقوق الواردة يف

وتود املقررة اخلاصة أن تشري إىل أن االلتزام باحلماية جيب أن تعتربه الدول التزامـاً                 -٦٥
الدول يف تذكري نظرائها بالتزاماهتا بضمان أمن املدافعني عن حقوق          نظر  أن ت ينبغي  و. مجاعياً

واألعمال التجاريـة   املعونة  اإلنسان الذين يتعرضون للخطر وأن تشترط عند إبرام اتفاقات          
  .ن اختاذ التدابري الالزمة يف هذا الصددضما

  االحتياطات األساسية الواجب اختاذها من جانب املدافعني عن حقوق اإلنسان  )ج(  
إن أحد األمور اليت تسهم يف االفتقار إىل بيئة متكينية وآمنة على النحـو املناسـب                  -٦٦

 باملـدافعني عـن   للمدافعني عن حقوق اإلنسان هو عدم وجود وعي كاف باإلعالن املتعلق         
ن أنشطتهم  أفال يزال العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان غري مدركني           . حقوق اإلنسان 

يف العاملني  ويصدق ذلك بصفة خاصة على املدافعني       . تشكل عمالً يف جمال حقوق اإلنسان     
__________ 

 .A/58/380  الوثيقةظران )١١(
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زيز نشر  أيضاً تع األمور اهلامة   ولذلك فإن من    . جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ويف هذا الصدد، قررت املقـررة اخلاصـة        . اإلعالن وضمان جعله أداة للعمل وأداة مرجعية      

  .٢٠١٠صياغة تعليق على اإلعالن من املزمع نشره خالل عام 
يف زيادة  سامهة بانتظام   وتود املقررة اخلاصة مناشدة املدافعني عن حقوق اإلنسان امل          -٦٧

األمن والتغيريات املومسية   انعدام  االت  املتعلقة حب مثلة  ألاوميكن استخدام   . سالمتهم الشخصية 
كما ينبغي اختـاذ    . املشار إليها سابقاً لتوقع واعتماد استراتيجيات ملنع اهلجمات واحلد منها         

  .، كلما كان ذلك ممكناًاإلنترنت تدابري أمنية رقمية وعرب
ت غري حكوميـة    وفضالً عن ذلك، قامت منظمات غري حكومية وائتالفات ملنظما          -٦٨

حلماية املدافعني عن حقوق     منظمة اخلط األمامي     دليلبوضع أدوات محاية ممتازة عديدة مثل       
للتدريب علـى    دوراتمنظمات غري حكومية عديدة     نظمت  كما  . )١٢(اإلنسان وسالمتهم 

مع هذه املنظمات   إقامة صالت   وتناشد املقررة اخلاصة املدافعني عن حقوق اإلنسان        . السالمة
كما تشجع على نشر هذه األدوات علـى        . احلكومية وحضور وتنظيم دورات تدريبية    غري  

  . املدافعني عن حقوق اإلنسانيف أوساط نطاق أوسع 

  املمارسات احلميدة والتحديات: احلماية اجلسدية للمدافعني عن حقوق اإلنسان  - باء  
عديـدة   نسان، آليات أُنشئت، منذ اعتماد اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإل          -٦٩

إقليمية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان واعُتمدت إعالنات         حكومية دولية وغري حكومية   
محايـة  إىل عدد املنظمات و الصكوك اليت هتدف حتديـداً   ازدياد  وعلى الرغم من    . وقرارات

اهظـاً  املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال يزال املدافعون عن حقوق اإلنسان يـدفعون مثنـاً ب        
فبعد أحد عشر عاماً تقريباً من اعتمـاد اإلعـالن    . لقيامهم بأنشطة يف جمال حقوق اإلنسان     

سـتعراض  إىل ا حاجـة   أن هناك   املقررة اخلاصة   ترى   املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان،    
وتقييم برامج احلماية اليت توضع لضمان السالمة اجلسدية والنفسية للمدافعني عن حقـوق              

إحلـاح  وتأمل املقررة اخلاصة أن يلقي ذلك الضوء على         . من اهلجمات والتهديدات  اإلنسان  
الوضع واحلاجة إىل أن تستجيب الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول استجابة فعالة لتوفري              

  .احلماية اجلسدية للمدافعني

  آليات احلماية الوطنية  -١  
قص يف برامج احلمايـة الوطنيـة       التسليم باملمارسات احلميدة وبوجود أوجه ن     إن    -٧٠

 السبيل إىل حتسني احلماية ومتكني املقررة اخلاصة من إعادة النظـر يف              ميكن أن ميهد   القائمة
 احلميدة يف جمـال   توتعتقد املقررة اخلاصة أن زيادة التوعية باملمارسا      . ستراتيجيتها للحماية ا

__________ 

 ).٢٠٠٧اخلط األمامي، (دليل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وسالمتهم تسونغا، . أ )١٢(
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كورة أدناه ليست ممتازة بأي حال وآليات احلماية املذ. األخذ هباتكرار احلماية سيشجع على    
تطـوير أو حتـسني      وأمن األحوال ولكن على الدول أن تستفيد من هذه األمثلة لوضـع             

  .استراتيجيات وبرامج للحماية اجلسدية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، يف بلداهنا على التوايل

  انبرامج محاية الشهود مقابل برامج محاية املدافعني عن حقوق اإلنس  )أ(  
فبعـضها  . عاجلت الدول موضوع محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان بطرق خمتلفة           -٧١

نظماً تتصف على حنو    سن قوانني إلنشاء آليات للحماية الرمسية، يف حني أنشأ البعض اآلخر            
تلجأ إىل براجمها حلماية الـشهود      كثرية   ومع ذلك، ال تزال دول       .)١٣(أكرب بطابع غري رمسي   

مان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر وهي تعترب أن مثل            كآلية وحيدة لض  
  .هذه الربامج كافية للغرض

 الصادر عن وزارة    ٤٣٩/٠٧مبوجب القرار   أفادت التقارير بأنه مت،     ويف األرجنتني،     -٧٢
ُيلجأ إليه، بناء علـى طلـب   برنامج حلماية الشهود، إنشاء العدل واألمن وحقوق اإلنسان،    

 يف حاالت االختطاف، والعمليات اإلرهابية      ةفيدراليات  لطات القضائية، يف إجراء حتقيق    الس
ويف حاالت استثنائية، ميكن لوزارة العدل واألمـن وحقـوق          . أو جرائم االجتار باملخدرات   

وقد استفاد من هـذا  . اإلنسان أن تدرج فيه حاالت أخرى مثل تلك املتعلقة باجلرمية املنظمة  
إىل ويوفر الربنامج إمكانية النقل     .  يف البالد، وفقاً للتقارير    اً شخص ٤ ٣٦٠بلغ   الربنامج عدد 
  . من ضمن أمور أخرى،أو تغيري اهلوية واحلمايةمكان جديد 

ومع ذلك، تود املقررة اخلاصة التأكيد على أن برامج         . وهذه املبادرات تستحق الثناء     -٧٣
افعني، ألهنا، يف معظم احلاالت، غري مصممة       محاية الشهود ليست كافية لتوفري احلماية للمد      

  .وال جيوز استخدام مثل هذه الربامج كبديل لربامج محاية املدافعني. هلذا الغرض
وفضالً عن ذلك، فإن العديد من برامج محايـة الـشهود ال تأخـذ يف احلـسبان                   -٧٤

ني مـن   ، مثلمـا يتـب    االحتياجات اخلاصة للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر       
ختتلـف وفقـاً حلالـة    قد وهذه االحتياجات متنوعة و. املعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصة 

بني املدافعني الذين هم حباجة إىل محايـة        مييز  فمثالً، قد يكون من املفيد الت     . املدافعني املعنيني 
تقيـيم  لو. أولئك الذين يتطلب وضعهم اختاذ تدابري محاية ملدة طويلة        ، و جسدية ملدة قصرية  
 وذلك مثل نوع برامج احلماية      ،على تدابري احلماية الواجب اختاذها    تأثري  أنواع االحتياجات   

  .إذا كان األمر يتطلب النقل إىل بلد آخرما أو 
غري ن تصميم برامج  للحماية مرنة وقابلة للدوام هو مهمة           أاملقررة اخلاصة   تدرك  و  -٧٥

ع ذلك، فإهنا تود أن تذكر الدول بالتزامها حبماية          وم .يسرية، وذلك نظراً إىل تنوع األوضاع     

__________ 

 .A/HRC/12/19  الوثيقةانظر )١٣(
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مع املدافعني عن حقـوق     لتشاور  وهلذا الغرض، فإن التعاون وا    . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  .لوضع استراتيجيات أفضل للحمايةأمران أساسيان اإلنسان 

  الدولةاليت تضعها ماية احلبرامج   )ب(  
مان محاية املدافعني عن حقـوق اإلنـسان        حمددة لض  وضعت الدول برامج متنوعة     -٧٦

. وجتدر اإلشادة باملمارسات احلميدة املتعددة اليت يرد أدناه حتليل لبعـضها          . املعرضني للخطر 
وحتث املقررة اخلاصـة بـشدة      . ومع ذلك، ميكن حتسني األمثلة املشار إليها يف هذا التقرير         

  .خاصة هباآليات اآلليات على إنشاء هذه بإنشاء مثل الدول اليت مل تقم 
. ويف غواتيماال، اختذت مبادرات متعددة لضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان            -٧٧

 ، واإلداريني، واملوظفني القضائيني   ،وأُنشئت دائرة لتنسيق محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان       
طة كما أُنشئت وحدة حلقوق اإلنسان ضمن الـشر      . ناصر االتصال اجملتمعي   وع ،والصحفيني

ُترتكـب ضـد املـوظفني القـضائيني        اليت  رائم  اجلتتضمن وحدات متخصصة للتحقيق يف      
ومثة تطور آخـر يبعـث علـى        . حقوق اإلنسان والنقابيني والصحفيني   جمال  والناشطني يف   

. ن عن حقوق اإلنـسان    واملدافعاليت يتعرض هلا    التشجيع هو إنشاء وحدة لتحليل اهلجمات       
 بصياغة سياسة وطنية لوقاية ومحاية      ،٢٠٠٧ق اإلنسان يف عام     وقامت اللجنة الرئاسية حلقو   

  .حىت اآلنقر ، ولكنها مل ُتلضعيفةاملدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من اجملموعات ا
وعلى الرغم من أن هذه املبادرات تستحق الثناء، فإن املقررة اخلاصة تأسـف ألن                -٧٨

بيان ال توضـح وضـع  هـذه اآلليـات           الردود الواردة من حكومة غواتيماال على االست      
الرسائل فيما يتعلق   كبري من   عدد  لورود  ونظراً  . الفعليواالستراتيجيات املتنوعة وسري عملها     

بأمن املدافعني الغواتيماليني، فإن املقررة اخلاصة حتث الدولة على اعتماد االتفاق احلكـومي             
  .د املناسبةاملعلق وتزويد الوكاالت املختلفة املشار إليها باملوار

 يف برنـامج وطـين      ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ويف الربازيل، ُشرع رمسياً يف        -٧٩
حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وضعته األمانة الوطنية اخلاصة املعنية حبقوق اإلنـسان             

ع وتقع على عاتق الواليات الربازيلية مسؤولية تنفيذه، بتنسيق م        ). اليت تتمتع مبركز وزاري   (
وتتضمن تدابري احلماية محاية الشرطة وقاعدة      . اللجنة التوجيهية الوطنية على مستوى االحتاد     

  .بيانات لتسجيل املدافعني املعرضني للخطر
على تدريب  ال حتصل   األمن  والشرطة  بأن قوات   ملعلومات الواردة   تفيد ا ومع ذلك،     -٨٠

تلقـي  يرفضون م على محاية مناسبة حصوهلوأن الكثري من املدافعني غري الواثقني من      مناسب  
وفضالً عن ذلك، فإن تنفيذ برنامج احلماية ال يزال يتم بـشكل            . احلماية من قوات الشرطة   

شمل العديد من املـدافعني املعرضـني       يمتفاوت من منطقة إىل أخرى يف البالد كما أنه ال           
مان التنفيذ املتجانس   منهجيتها لض القيام على حنو عاجل مبراجعة      ويتعني على الدولة    . للخطر

وتعتقد املقررة اخلاصة أن سلطات االحتاد جيب أن تظل اجلهة املسؤولة           . على املستوى الوطين  
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األوىل عن تنفيذ مثل هذه الربامج أو أن تنشئ اآلليات أو الصناديق الالزمة لضمان تنفيـذها                
.  سري عمل الربنـامج    ينبغي أال يعرقل اهليكل االحتادي للدولة     ف. بالكامل من جانب الواليات   

بـصورة كاملـة    وبصورة أعم، تدعو املقررة اخلاصة احلكومة إىل زيادة جهودها لكي تنفذ            
الة مدافعي حقوق اإلنسان    املعنية حب التوصيات اليت قدمتها املمثلة اخلاصة السابقة لألمني العام         

  .)١٤(٢٠٠٥بعد زيارهتا إىل الربازيل يف عام 
يف  بغية املسامهة    ات ابتكارية للحماية على املستوى الوطين     ويف كولومبيا، أنشئت آلي     -٨١

ويتمثل هدف برنامج محاية املدافعني عـن       . احلماية اجلسدية للمدافعني عن حقوق اإلنسان     
وزارة الداخلية  ديره  حقوق اإلنسان والنقابيني والصحفيني وعناصر االتصال اجملتمعي، الذي ت        

الصحفيني وعناصـر   وسالمة  صون حياة ورفاه      يف،  ١٩٩٧والذي شرع فيه يف عام      والعدل  
االتصال اجملتمعي وقادة اجملموعات السياسية أو الناشطني فيها، واملنظمات االجتماعية واملدنية      

موعات اليت جتد نفسها معرضة     وغريها من اجمل  واجملتمعية والعمالية والريفية واجملموعات اإلثنية      
لقيامها بأنـشطتها أو بواجباهتـا      ئية كنتيجة مباشرة    لقدر ما من املخاطر الوشيكة واالستثنا     

ومع ذلك، فإن هـذا     . )١٥(السياسية أو العامة أو االجتماعية أو اإلنسانية أو بسبب قيامها هبا          
  .الربنامج ال خيلو من املشاكل، اليت ينبغي التصدي هلا من جانب احلكومة

تهاكات القانون اإلنساين الدويل    نظام لإلنذار املبكر يرمي إىل منع ان      أيضاً  وقد أنشئ     -٨٢
ويقوم مكتب  . وحقوق اإلنسان من خالل إنذار حكومة كولومبيا حبدوث انتهاكات حمتملة         

.  منطقة، وله مكتب وطين يف بوغوتا٢٢ وهو يعمل يف ،أمني املظامل الوطين بإدارة هذا النظام
قوق اإلنسان يف كولومبيا،    ، تود املقررة اخلاصة، فيما يتعلق حبالة املدافعني عن ح         أعموبصفة  

  . هلذا التقرير٣القطرية، املقدم كإضافة هتا تقرير عن زيارالاإلشارة إىل 
على النظر يف وضع    الدول األخرى   وترحب املقررة اخلاصة هبذه املبادرات وتشجع         -٨٣

ويف الوقـت   .  إذا كانت مل تقم حىت اآلن بذلك       تدابري مماثلة وزيادة كفاءهتا إىل أقصى حد      
ومن بني القضايا األخـرى     . ه، تود اإلعراب عن قلقها إزاء كفاءة ودوام الربامج القائمة         نفس

املثرية للقلق، العدد الكبري من الكيانات احلكومية والوزارات املسؤولة عن تنفيـذ الـربامج،              
وتعتقد املقررة اخلاصة أنـه     . أوساط املدافعني الذي غالباً ما يؤدي إىل اللبس وعدم الثقة يف          

كيما حيصل هـؤالء    بغي مراجعة هذه الربامج بالتشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان،           ين
  .على احلماية اجلسدية يف الوقت املناسب وبشكل فعالاألخريون 

__________ 

  .A/HRC/4/37/Add.2  الوثيقةانظر )١٤(
  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢، 46.368الرقم اجلريدة الرمسية، ، ٢٨١٦انظر املرسوم رقم  )١٥(
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  برامج احلماية اليت تضعها منظمات غري حكومية  )ج(  
وضع املدافعون عن حقوق اإلنسان أيـضاً بـرامج وطنيـة وإقليميـة لـضمان                 -٨٤

  .ومحايتهم همسالمت
الـة  املعنيـة حب   لألمني العـام     ة اخلاص ةوتود املقررة اخلاصة اإلشارة إىل تقرير املمثل        -٨٥

املقـررة  و  دعتو. )١٦(املدافعني عن حقوق اإلنسان عن بعثة املتابعة اليت أجرهتا إىل غواتيماال          
ـ املثال الذي قدمته وحـدة      بقتدي  اخلاصة املنظمات غري احلكومية إىل أن ت       غـري  ات  املنظم

أنشأهتا احلركة الوطنية حلقوق اإلنـسان      اليت  كومية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان،       احل
واليت ترصد اهلجمات اليت    ،  ٢٠٠٣وغريها من املنظمات غري احلكومية يف غواتيماال، يف عام          

قضايا البيئـة وحريـة     بشأن  ن  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العاملو     عن  يتعرض هلا املدافعون    
  .التعبري وحقوق العمل

  .البلد احلق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يفبشأن ويف كولومبيا، ُشرع مؤخراً يف محلة   -٨٦
كما أن أدوات التدريب على محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان الـيت وضـعها                 -٨٧

 والقرن األفريقي هي مبادرات تستحق    أفريقيا  مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق        
ملنظمات حقـوق   منتظمة  وبصفة خاصة، يتم يف إطار املشروع تنظيم حلقات تدريبية          . الثناء

  .اإلنسان تركز على إدارة محاية وأمن املدافعني عن حقوق اإلنسان
 شبكة جنوب القوقاز للمدافعني عن حقوق اإلنسان،        ٢٠٠٩يوليه  /وأنشئت يف متوز    -٨٨

حبقوق اإلنـسان يف أرمينيـا وأذربيجـان         منظمة غري حكومية معنية      ٣٠وهي مؤلفة من    
وتسعى الشبكة إىل تيسري إجياد بيئة آمنة ومتكينية للمدافعني عن حقوق اإلنـسان          . وجورجيا

وترحب املقررة اخلاصـة    . يف املنطقة وعلى املستوى الدويل    صوهتم  يف جنوب القوقاز وتعزيز     
  .بإنشاء الشبكة وتتطلع إىل التعامل معها بصورة بناءة

هو منظمة حلقوق اإلنسان    ) حمفل آسيا (ن احملفل اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية       إ  -٨٩
حمفل آسـيا إىل    يسعى  و.  منظمة عضوة من مجيع أحناء آسيا      ٤٦قائمة على العضوية، جيمع     

تيسري بناء القدرات والترابط الشبكي فيما بني املدافعني عن حقوق اإلنسان، واجلهات الفاعلة 
، شرع حمفل آسيا يف     ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  .  واملنظمات يف آسيا   من اجملتمع املدين  

تنفيذ خطة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر، لتعزيز محاية املدافعني عن             
  . وتقدمي املساعدة هلمحقوق اإلنسان يف آسيا

نـسان العـرب،    كما ترحب املقررة اخلاصة بإنشاء احتاد للمدافعني عن حقوق اإل           -٩٠
حديثاً، وتدعو غريه من شبكات املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل تقاسم أفضل ممارساهتا مع              

  .هذه الشبكة اجلديدة، وال سيما فيما يتعلق بالتدريب على األمن
__________ 

  .١٩-١٧الفقرات ، A/HRC/10/12/Add.3الوثيقة  )١٦(
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وتدعم املقررة اخلاصة بشدة مثل هذه املبادرات وتناشد اجملتمع املدين مواصلة وضع              -٩١
ووضـعت  . لمدافعني عن حقوق اإلنسانلمة للغاية لتوفري أقصى محاية   مثل هذه األدوات اهلا   

منظمات غري حكومية هلا برامج حمددة للمدافعني عن حقوق اإلنسان جمموعة من تدابري             عدة  
مبا يف ذلك خطط اخلـط األمـامي، واحلمايـة الدوليـة وحمفـل              (النقل وخطط للحماية    

  ).للحماية آسيا

  واإلقليمية عامليةآليات احلماية ال  -٢  

  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  )أ(  
تتضمن والية املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، الـيت               -٩٢

حددهتا اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، التماس معلومات بشأن حالة املـدافعني            
. ه املعلومات والنظر فيها واختاذ إجراءات بـشأهنا       عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، وتلقي هذ      

كما تقدم املقررة اخلاصة تقارير إىل اللجنة األفريقية يف كل دورة عادية من دوراهتا وتـضع                
  .استراتيجيات فعالة لتحسني محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتوصي بتنفيذها

علـى إنـشاء آليـة       ،الداخلي من نظامها    ١١١ يف املادة    ،نصت اللجنة األفريقية  و  -٩٣
 بشأن البالغ، إخطار ةالنهائيبآرائها جيوز للجنة، قبل أن ختطر اجلمعية " :العتماد تدابري مؤقتة

مة اختاذ تدابري مؤقتة لتفادي الضرر غـري        ئفيما يتعلق مبدى مال   آرائها  الدولة الطرف املعنية ب   
أن تشري علـى    ...  وجيوز للجنة     ....زعوم  االنتهاك امل قد يلحق بضحية    املمكن جربه الذي    

سري اإلجراءات  حلسن  األطراف بأي تدبري مؤقت يبدو اعتماده مستصوباً لصاحل األطراف أو           
  ".املعروضة عليها

  اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان والتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا  )ب(  
 ٢٠لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا، يف        ن  واعتمد االجتماع الوزاري الثاين واألربع      -٩٤
، اختصاصات اللجنة احلكومية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا املعنية           ٢٠٠٩يوليه  /متوز

 يف مؤمتر القمـة     ٢٠٠٩أكتوبر  /وقد أنشئت اللجنة رمسياً يف تشرين األول      . حبقوق اإلنسان 
ملستوى بـصياغة إعـالن     وسيقوم فريق رفيع ا   . لرابطة املعقود يف فوكيت بتايلند    لاخلمسني  

  . ومهامهاسياسي يرسي املبادئ التوجيهية بشأن كيفية زيادة تعزيز والية اللجنة
وترحب املقررة اخلاصة بإنشاء اللجنة احلكومية الدولية التابعة لرابطة أمم جنـوب              -٩٥

الية رصد تعمل بفع  مبثابة هيئة   اللجنة  أن تكون   شرق آسيا واملعنية حبقوق اإلنسان وتتطلع إىل        
فيمـا يتعلـق    لتعزيز ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وبشكل يراعي احتياجاهتم           

  .باألمن واحلماية
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  جملس أوروبا  )ج(  
جملس أوروبا  عمل   اإلعالن بشأن    ،٢٠٠٨ فرباير/ شباط ٦اعتمدت جلنة الوزراء يف       -٩٦

 اإلعالن بـصورة    ويدرج. لتحسني محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والنهوض بأنشطتهم       
كما يعـزز دور    . مفصلة التزامات الدول وبعض األمثلة عن تدابري احلماية اليت ميكن اختاذها          

. مفوض حقوق اإلنسان لدى جملس أوروبا يف محاية ودعم املدافعني عن حقـوق اإلنـسان              
ـ    "يف  املتمثلة  ويكرر اإلعالن التزامات الدول األعضاء يف جملس أوروبا           وفريوضع تـدابري لت

لمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتعرضون ألخطـار يف         بشكل عاجل ل  ماية  احلساعدة و امل
". أو إصدار تأشريات طارئة، عند االقتضاء/بلدان ثالثة، من قبيل حضور ومراقبة احملاكمات و     

  .)١٧(وفضالً عن ذلك، ميكن للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن متنح أيضاً تدابري مؤقتة
 املقررة اخلاصة مفوض حقوق اإلنسان لدى اجمللس على ضمان تنفيذ اإلعـالن              وتشجع  -٩٧

وفضالً عن ذلك، ينبغي لالحتـاد األورويب       . لصددووضع استراتيجيات متابعة يف هذا ا     تنفيذاً كامالً   
  .االزدواجية ا وعملها لتجنبفيهما التفكري يف تنسيق جهودهاألعضاء الدول واجمللس و

  ألمريكية حلقوق اإلنسانجلنة البلدان ا  )د(  
 من النظام الداخلي للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، للجنـة،  ٢٥جتيز املادة     -٩٨

دولة ما الختاذ   بدعوة  ن دولة طرف،    مطلب  بناء على   بناء على مبادرة من جانبها أو       القيام،  
عديـد مـن    ويـستفيد ال  . ال ميكن جربه  ضرر  بأشخاص  حتول دون أن يلحق     تدابري حتوطية   

 وتقوم اللجنة بالترويج    ،املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية من مثل هذه التدابري          
املسامهة بث الوعي حبالة مدافع عن حقوق اإلنسان معني و        من أجل   مثل هذه التدابري    الختاذ  

يف " ابري مؤقتة باختاذ تد "وجيوز للجنة أيضاً أن ترجو من احملكمة إصدار أمر          . بالتايل يف محايته  
  .احملكمة بعد إىلأُحيلت مل تكن احلالة قد لو حاالت عاجلة يتعرض فيها أشخاص للخطر، حىت 

كما أنشأت اللجنة وحدة خمتصة ضمن مكتب األمني التنفيذي لتنسيق أنشطتها يف              -٩٩
مع منظمات حقوق اإلنـسان     صالت  م وحدة املدافعني عن حقوق اإلنسان       يوتق. هذا اجملال 

د اجملتمع املدين، وكذلك هيئات الدولة املسؤولة عن سياسات حقوق اإلنسان يف كـل              وأفرا
وبإمكان الوحدة أيضاً أن تشجع اللجنة على اعتماد أية تدابري حتوطيـة أو أي              . دولة طرف 

نوع آخر من التدابري اليت تراها اللجنة مناسبة، بغية محاية العاملني يف جمال حقوق اإلنـسان                
  .ديد يف املنطقةاملعرضني للته

__________ 

  ).٢٠٠٩( من النظام األساسي للمحكمة ٣٩ املادة األوروبية حلقوق اإلنسان، احملكمة )١٧(
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  االحتاد األورويب  )ه(  
تقترح املبادئ التوجيهية املنقحة لالحتاد األورويب املتعلقة باملدافعني عـن حقـوق              -١٠٠

، تدابري عملية للدول األعضاء يف االحتاد       ٢٠٠٨اإلنسان، اليت اعتمدها جملس أوروبا يف عام        
دم املبادئ التوجيهية أمثلـة عـن       وتق. األورويب لدعم ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان      

التدابري العملية اليت ميكن لبعثات االحتاد األورويب اختاذها حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان             
املعرضني للخطر، مثل املساعدة العاجلة، وإصدار تأشريات مؤقتة وتيسري املأوى املؤقـت يف             

ضمان أمن  اهلادفة إىل   جيابية للغاية   وترحب املقررة اخلاصة هبذه اخلطوات اإل     . الدول األعضاء 
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان

قيام بالكثري فيما يتعلق مبنع اهلجمات على املدافعني عن حقـوق           الومع ذلك، ميكن      -١٠١
وبصفة خاصة، تعتقد املقررة اخلاصة أنه يتعني على بعثات االحتـاد           . اإلنسان وضمان أمنهم  

ويف هـذا  . احلماية اجلسدية للمدافعني عن حقوق اإلنسان      توفرياألورويب أن تعزز دورها يف      
الصدد، حتث املقررة اخلاصة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب علـى اسـتجابة االحتـاد               

والدول تظل حرة يف تقرير ما إذا       . استجابة منسقة الحتياجات املدافعني عن حقوق اإلنسان      
سب كل حالة على حدة، ولكن يـتعني        كانت ترغب يف إصدار تأشريات وتوفري املأوى حب       

وتوضيح تطوير وينبغي زيادة   . عليها أن تيسِّر عملية إصدار التأشريات، كلما كان ذلك ممكناً         
املساعدة العاجلة الواجب تقدميها إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر، لكـي             

 دقة تتعلق بنوع تدابري احلماية      املدافعون من االعتماد على مبادئ توجيهية أكثر      هؤالء  يتمكن  
  .اليت ميكنهم تلقيها

من الدول  إىل أنه مل يقم سوى عدد قليل        وفضالً عن ذلك، تشري املعلومات الواردة         -١٠٢
. ذ استراتيجيات لتطبيق املبادئ التوجيهية بفعاليـة      ينفتوضع و باألعضاء يف االحتاد األورويب     

والتعاون واالتصاالت بني   . بلوماسيني بشكل خاص  لموظفني الد لتدريب  توفري  يتم دائماً    فال
يف وإمنـا   بشكل منتظم   إلنسان وممثلي االحتاد األورويب ال يتّمان       حقوق ا /منظمات املدافعني 

 عن حقوق اإلنسان معرضاً بالفعل      نياملدافعأحد  الغالب، على أساس متخصص عندما يكون       
أي جهـة   بتعـيني   ، حـىت اآلن،     ورويباالحتاد األ بعثات  يقم الكثري من    وأخرياً، مل   . للخطر

  .للتنسيق معنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان
بانتظـام  وجعله يتم   وتعتقد املقررة اخلاصة أنه ينبغي حتسني االتصال باجملتمع املدين            -١٠٣

وظفي بعثات  ملتدريب  توفري  وينبغي  . ضمان متابعة أوضاع أفراده ووضع نظم لإلنذار املبكر       
التحديات احملددة بشأن اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان و   بشأن   االحتاد األورويب 

اليت تواجهها جمموعات معينة من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلدان اليت ترسل إليهـا،               
جهود منسقة على املستوى املركـزي      توخي بذل   وينبغي  . وذلك  قبل نشر املوظفني املعنيني     

كما تدعو املقررة اخلاصـة     . لتوجيهية على املدافعني عن حقوق اإلنسان     لتعزيز نشر املبادئ ا   
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ملـدافعني  حلماية ااالحتاد األورويب إىل تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان لتصميم وتنفيذ تدابري     
  .عن حقوق اإلنسان

  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  )و(  
نسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف      أنشأ مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإل       -١٠٤

 جهة تنسيق للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق         ٢٠٠٧أوروبا يف عام    
. ٢٠٠٦عقـد عـام     متعلق بالبعد اإلنساين    تكميلي  اإلنسان، بعد توصيات قدمها اجتماع      

 القضايا املـثرية     املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحتدد     ، عن كثب، حالة   جهة التنسيق وترصد  
زيادة قدرة املدافعني عن    إىل  كما هتدف جهة التنسيق     . للقلق وتلتمس تعزيز ومحاية مصاحلهم    

ـ             د ـحقوق اإلنسان، وحتسني معرفتهم مبعايري حقوق اإلنسان والـدعوة ومهـارات الرص
  .وصياغة االستراتيجيات

  هيئات معاهدات األمم املتحدة  )ز(  
 ٨٦املـادة  منها على تدابري مؤقتة، أيضاً  األمم املتحدة   تنص بعض هيئات معاهدات       -١٠٥

 مـن النظـام     ١٠٨املـادة     من ١ والفقرة   ،قوق اإلنسان املعنية حب للجنة  لداخلي  من النظام ا  
 من الربوتوكول االختيـاري امللحـق       ٥كما تنص املادة    . التعذيبمناهضة  للجنة  الداخلي  

تماعية والثقافية، املعتمد مؤخراً، على تدابري      بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالج     
وسيكون بإمكان جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تطلب من الدول           . مؤقتة

األعضاء اختاذ تدابري مؤقتة عندما يكون ذلك ضرورياً يف ظروف استثنائية لتجنب احتمـال              
مزعومة، حاملا يدخل الربوتوكـول     إحلاق أذى ال ميكن جربه بضحية أو ضحايا انتهاكات          

ويف هذا الصدد، حتث املقررة اخلاصة الدول على التـصديق علـى            . االختياري حيز النفاذ  
  .  الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه

تدابري مؤقتة أو حتوطية يؤدي دوراً هاماً يف احلماية         األخذ ب وتعتقد املقررة اخلاصة أن       -١٠٦
وقد كررت آليات عاملية وإقليمية     . ن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر    اجلسدية للمدافعني ع  

 منها جلنة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية واحملكمة األمريكيـة حلقـوق            ،حلقوق اإلنسان 
. )١٨(اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان، مراراً وتكراراً الطابع اإللزامي ملثل هذه التدابري املؤقتـة            

بااللتزامات الدوليـة للـدول األطـراف يف        أن تذكّر   ررة اخلاصة   املقود  ويف هذا الصدد، ت   
  .املنظمات اإلقليمية املشار إليها أعاله لالمتثال هبذه التدابري املؤقتة

__________ 

 من  ٣٩، إشارة إىل تدابري مؤقتة عمالً باملادة        أوكالن ضد تركيا  انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،       )١٨(
املعنيـة  لجنة  ال؛ و ١٩٩٩فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٣٠النظام األساسي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،       

  .٢٠٠٠، ٨٦٩/١٩٩٩، البالغ رقم بيانديونغ وآخرون ضد الفلبنيقوق اإلنسان، حب
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وتعزيز عالقات قامة من جديد أهنا تويل األولوية إل ؤكد  كما تود املقررة اخلاصة أن ت       -١٠٧
ووفقاً هلذه اإلستراتيجية، ُنظم . ن حقوق اإلنسانمتينة مع اآلليات اإلقليمية حلماية املدافعني ع

اجتماعان مبشاركة املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيـا ووحـدة              
املدافعني عن حقوق اإلنسان داخل أمانة جلنة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية، ومفوضـية             

عني عن حقوق اإلنسان واملؤسـسات      حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا، وجهة تنسيق املداف       
الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبنظمة األمن     

  . والتعاون يف أوروبا

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  )ح(  
ميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وبصفة خاصة تلك اليت تتمثل مهمتـها              -١٠٨

الشكاوى ومتابعة حاالت انفرادية، أن تكون حليفة قوية للمدافعني عـن حقـوق             يف تلقي   
وتؤدي اآلليات الوطنية حلقـوق     . اإلنسان، وأن تسهم بصورة ملحوظة يف أمنهم ومحايتهم       

اإلنسان اليت تويل األولوية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف جداول عملها وتنشئ جهة   
هاماً يف إجياد بيئة متكينية للمدافعني عن حقوق اإلنـسان وتيـسري    تنسيق هلذا الغرض، دوراً     

  .مربر لهأنشطتهم دون تدخل من اخلارج ال 

  السالمحفظ بعثات وفرها احلماية اليت ت  -جيم   
تثين املقررة اخلاصة على عمل مكتب األمم املتحدة املشترك حلقـوق اإلنـسان يف                -١٠٩

تنفذ برناجماً حلمايـة    كانت  ما وحدة احلماية فيه، اليت      مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سي    
االحتاد األورويب حىت إغالقهـا يف      ميوله  الضحايا والشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسان، و      

وقد استوعبت بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو             . ٢٠٠٩مارس  /آذار
الربنـامج يف   إنشاء  ومنذ  . حدة احلماية الدميقراطية، بعد ذلك، الربنامج يف عملها يف إطار و        

 ضحية وشـاهداً ومـدافعاً      ٤٨٧، قدمت وحدة احلماية املساعدة إىل       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وينبغي لبعثات أخرى حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة أن تقتـدي هبـذا             .  مقاطعة ١١ يف

  .حلماية هذابربنامج ااملثال، وتشجع املقررة اخلاصة بشدة هذه البعثات على األخذ 
وفيما يتعلق حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة               -١١٠

 ٢بشكل عام ، تود املقررة اخلاصة أن تشري إىل التقرير عن زيارهتا القطرية، املقدم كإضـافة              
  .هلذا التقرير
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
لدان اليت وضعت برامج محاية لتعزيز أمن املـدافعني         ة اخلاصة على الب   رتثىن املقر   -١١١

  .عن حقوق اإلنسان وحتثهم على تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير
احلماية الرامية إىل توفري    يساور املقررة اخلاصة القلق إزاء قلة املبادرات العملية         و  -١١٢

باعتمـاد  قليلـة  دان لب إالتقم  فلم .للمدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل فعال   اجلسدية  
لهجمات العديدة والعنيفة ضد املدافعني عـن       لتدابري فعالة لوضع حد     اختاذ  تشريعات أو   

وال يزال اإلفالت من العقاب سائداً ومل ُتنشأ آليات حمددة للتعويض عن            . حقوق اإلنسان 
  .انتهاكات اإلنسان املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان

ـ توجيهية  البادئ  املخلاصة أن توصي الدول باعتماد      وتود املقررة ا    -١١٣ بـشأن  دنيا  ال
  : الواردة أدناهبرامج محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

أو املدافعني عن حقوق اإلنسان طوال عملية وضـع         التشاور مع   ينبغي    )أ(  
  حلماية؛ابرامج مراجعة 
  ؛ينبغي أن حيدد القانون هيكل برامج احلماية  )ب(  
 أن حيدد التشريع االحتادي، يف الدول االحتادية، هيكـل بـرامج            ينبغي  )ج(  
ـ وينبغي أن تشرف حكومة االحتاد على إدارة مثل هذه الربامج حىت يف        . احلماية االت احل

  عملياً من جانب الواليات؛اليت ُتدار فيها 
يف نذار مبكر بغية التفكري مسبقاً      إنظام  برامج احلماية   ينبغي أن تتضمن      )د(  
أن تشترك  وهذا النظام بصورة مركزية     أن ُيدار   وينبغي  . والتنبيه إىل اختاذها   احلماية   تدابري

عنـد   ،وينبغي. يف عملية تقييم املخاطر جمموعات خمتلفة من املدافعني عن حقوق اإلنسان          
األمـن املـشار    انعدام  مراعاة التغريات املومسية وأمثلة حاالت      ،  تصميم مثل هذه النظم   

  أعاله؛ إليها
قـوق اإلنـسان    ححمدد بـشأن    تدريب  احلصول على   كون  يينبغي أن     )ه(  

قضايا اجلنسانية واإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، شرطاً مسبقاً الختيار           الو
   ؛امجن يف الربللمشاركةموظفي الشرطة وغريهم من موظفي إعمال القانون 

ماية اجلسدية للمدافعني   احلمع أطراف خارجية لتوفري     ينبغي عدم التعاقد      )و(  
وينبغـي أن يـتم     . تدريباً صحيحاً تكن هذه األطراف مدربة     عن حقوق اإلنسان، ما مل      

  ، بالتشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ها وتوظيفهااختيار
ويف هذا الصدد،   . ينبغي ختصيص املوارد املالية الكافية ملثل هذه الربامج         )ز(  
ميكن الدول  أن  اجات األمنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان       حتسني تقييم االحتي  من شأن   
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ـ    . مثل هذه الربامج   تكاليفتقدير  من حتسني    دول ثالثـة يف وضـع      ساهم   وينبغي أن ت
  . واملمولة متويالً جيداًملستدامة مراجعة برامج احلماية ا أو

  :وفضالً عن ذلك فإن املقررة اخلاصة  -١١٤
  :حتث الدول على  )أ(  

واالعتراف مبركز . صم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان عن واالمتناع •
ودور املدافعني عن حقوق اإلنسان ومشروعية أنشطتهم يف البيانـات           

واملخاطر، أو احلـد    للتهديدات  ملنع تعرضهم   األوىل  طوة  اخلالعامة هو   
 . األقل منها على

انتـهاكات  بالتحقيق يف الشكاوى واالدعاءات املتعلقة باهلجمـات أو          •
عن حقوق اإلنسان، حتقيقـاً     يتعرض هلا املدافعون     اإلنسان اليت    حقوق

فورياً وفعاالً، والشروع يف إجراءات تأديبية ومدنية وجنائية مناسبة ضد          
مرتكيب هذه االنتهاكات لضمان القضاء على اإلفالت من العقاب على          

 .هذه األفعال وبالتايل زيادة تعزيز أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان

ر يف اعتماد اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان كجزء من          النظ •
 تنسيق للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان        اتالتشريع احمللي وإنشاء جه   

 .ضمن مكتب رئيس الدولة أو احلكومة أو يف الوزارات املعنية األخرى

 . تشريع يتعلق بربامج محاية املدافعني عن حقوق اإلنسانسن •

قوات الشرطة واجليش وغريها من قـوات       لاإلعالن  تدريب على   وفري  ت •
عقوبات ضد األشخاص الـذين  نشاء  وظفي القضاء، وإ  ملاألمن وكذلك   

  .خيالفون مبادئ اإلعالن وتنفيذها

 .جترمي التشهري والقذف •

تشجع الدول املاحنة على زيادة مسامهتها املالية املقدمـة إىل الـربامج              )ب(  
  ؛اية للمدافعني عن حقوق اإلنسانالرامية إىل توفري األمن واحلم

  : على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانعتشج  )ج(  
إيالء األولوية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف بـرامج عملـها             •

 .وإنشاء جهات تنسيق للمدافعني عن حقوق اإلنسان

 .أداء دورها يف تعزيز نشر اإلعالن •

 . عن حقوق اإلنسانالتحقيق يف الشكاوى املقدمة من املدافعني •
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  :تشجع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب على  )د(  
 املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب املتعلقة باملدافعني عـن         تعميمتعزيز   •

حقوق اإلنسان على مجيع موظفي بعثـات االحتـاد األورويب وتنظـيم            
 . قبل نشر املوظفني،تنفيذ املبادئ التوجيهيةبشأن  حلقات تدريبية

  .ضمان التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب •

مع املدافعني عن حقوق اإلنسان على أرض الواقع وتنظيم         إقامة صالت    •
 .اجتماعات منتظمة مع املدافعني عن حقوق اإلنسان

بأن تتضمن مشاريع حقوق اإلنسان اليت ميوهلا االحتـاد األورويب          تقترح    )ه(  
   حقوق اإلنسان، على األمن؛تدريب املدافعني عن

  :تشجع املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية على  )و(  
إنشاء وتعزيز ائتالفات وشبكات وطنية ودون إقليمية وإقليمية لتعزيـز           •

 .محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

  .نشر أدوات التدريب املتعلقة حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان •

        

  


