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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ة واالقتصادية واالجتماعية حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيمجيعتعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف

 واملكسيك والنـرويج    *سويسرا و *بريوو والربازيل   * وباراغواي  وأوروغواي األرجنتني    
  مشروع قرار:  األمريكيةالواليات املتحدةو

    ١٣.../ 
 اية املدافعني عن حقوق اإلنسانمح

 جملس حقوق اإلنسان، إن   

، ١٩٩٨ديسمرب  /ن األول  كانو ٩ املؤرخ   ٥٣/١٤٤ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   
الذي اعتمدت اجلمعية العامة مبوجبه بتوافق اآلراء، اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفـراد             
واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا            

  لى أمهية تعزيزه وتنفيذه،عاملياً، املرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أمهية اإلعالن وتشدد ع
  إىل استمرار صالحية وتطبيق مجيع أحكام اإلعالن املذكور أعاله،وإذ يشري أيضاً  

 إىل مجيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، وخاصـة قـرار            وإذ يشري كذلك    
جملس حقـوق   ، وقرار   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ   ٦٤/١٦٣ اجلمعية العامة 

 ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧املؤرخ  ٧/٨اإلنسان 
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ملدافعني عن حقوق اإلنسان وعملهم مهم      ان مستوى احترام ودعم     أعلى   وإذ يشدد   
 ،  على وجه اإلمجالقوق اإلنسانحبيف التمتع 

األفراد واجلماعـات وأجهـزة     يعمل   أن اإلطار القانوين الذي      ضع يف اعتباره  يوإذ    
التـشريعات  و إطار   هومحايتها  ريات األساسية   لتعزيز حقوق اإلنسان واحل   من خالله   اجملتمع  
 مم املتحدة والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،  مع ميثاق األاملتسقةالوطنية 

اهتا،  واألحكام اإلدارية وتطبيق   ة احمللي للقوانني ال ينبغي    ه أن ضع يف اعتباره أيضاً   يوإذ    
ة السلمية للمـدافعني عـن       األنشط متنعأو تقيد أو    أو تعيق   جترم  ، أن   بأي حال من األحوال   

 حقوق اإلنسان، 

التهديدات واملضايقات وأعمال العنف، مبا يف ذلـك         إزاء   وإذ يساوره شديد القلق     
من املدافعني عن حقـوق     يتعرض هلا الكثري     اجلنس، واهلجمات اليت      نوع العنف القائم على  

 حبالة املدافعني عن حقـوق      ةني املع ة اخلاص ةر تقارير املقرِّ  وثائق عدة منها  يف  واملبينة  اإلنسان،  
 اإلنسان وغريها من آليات حقوق اإلنسان، 

إزاء إساءة استعمال التشريعات والتـدابري األخـرى         أيضاًوإذ يساوره شديد القلق       
املتعلقة باألمن القومي ومكافحة اإلرهاب، يف بعض احلاالت، الستهداف املـدافعني عـن             

 بطريقة منافية للقانون الدويل،للخطر سالمتهم  أو تعريضحقوق اإلنسان أو إعاقة عملهم 

لتهديدات واملضايقات والعنـف، مبـا يف      لوضع حد   إىل  فورية  الباحلاجة   وإذ يسلم   
الدول واجلهات الفاعلـة غـري      اليت تنفذها   اجلنس، واهلجمات   نوع  ذلك العنف القائم على     

  واحلريـات األساسـية   يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      العاملني  احلكومية ضد مجيع    
  وإىل اختاذ خطوات ملموسة ملنعها،للجميع،

املدافعني عن حقوق حبالة  ة املعنية اخلاصة بتقرير املقرر مع التقدير  حييط علماً   -١  
   ؛ ومحايتهماملدافعني عن حقوق اإلنسانبشأن أمن  (A/HRC/13/22) اإلنسان

ن عـن حقـوق     واملدافعبيئة آمنة ومواتية يستطيع      هتيئة الدول على    ثحي  -٢  
  ؛خطار انعدام األمنأل  التعرضدونعوائق وفيها دون عمل الاإلنسان 

الدور اهلام للمدافعني عن حقـوق      ب على االعتراف علناً   أيضاًث الدول   حي   -٣  
  ؛ لضمان محايتهم أساسياً عنصراًباعتبار ذلكشروعية عملهم مباإلنسان و

على إنشاء وتعزيز آليات للتشاور واحلوار مع املدافعني عن حقوق          شجع  ي   -٤  
ضـمن   اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل إنشاء مركز تنسيق للمدافعني عن حقوق اإلنـسان             

 منـها حتديـد     أهداف مجلة   لتحقيقوذلك  إذا مل يكن هذا املركز موجوداً،       اإلدارة العامة،   
املدافعات عن حقوق اإلنسان، وضـمان      اجات  احتياالحتياجات اخلاصة للحماية، مبا فيها      

  ؛اهلادفة وتنفيذهامشاركة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف وضع تدابري احلماية 
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 ملنع اهلجمات   ، ويف الوقت املناسب   ، على اختاذ إجراءات فعالة    الدول ثحي  -٥  
واحلريات ن يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       ووالتهديدات اليت يتعرض هلا األشخاص املشارك     

  عن طريق   مبا يف ذلك   من هذه اهلجمات والتهديدات،   هلم   وتأمني احلماية    األساسية وأقارهبم، 
زيادة لتيسري إمكانية وضع نظام لإلنذار املبكر بشأن التشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان  

  ؛ استجابات فعالةتوفريولوشيكة الخاطر باملوعي ال

ي ألالتمييز ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان       على عدم    أيضاًث الدول   حي  -٦  
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو        أو اللون أو اجلنس أو       العرقكالتمييز بسبب   ،  كان سبب

علـى  ، و غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضـع آخـر                
هم، مبا يف ذلك التخويف والتنمـيط       أي إجراءات متييزية ضد   عن  ، يف هذا السياق،     االمتناع

  ؛ الوطنيةالتشاورنشطة واالستبعاد من عمليات األ وتعليق األمالكومصادرة 

 إىل تقدمي الدعم الكامل لدور املدافعني عن حقوق اإلنسان يف           الدوليدعو    -٧  
  ؛حاالت الرتاع املسلح ومحايتهم يف مثل هذه احلاالت

قوق اإلنسان بصفتها مدافعة عـن      املؤسسات الوطنية حل  دور  ب رحبي  -٨  
شجع الدول على تعزيز والية وقدرة املؤسسات الوطنية        ي، و حقوق اإلنسان وحامية هلا   

حلقوق اإلنسان على النحو الالزم لتمكينها من االضطالع هبذا الدور على حنو فعـال              
  ؛ ملبادئ باريسوفقاً

كذلك إىل  احمللي و الوطين و على الصعيدين    الدول إىل ضمان التنسيق      عويد  -٩  
 يف جمال محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وأقارهبم يف جمال حقوق            نيالعاملضمان تدريب   

ملدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر،      اماية  املتعلقة حب حتياجات  ضمان اال اإلنسان و 
  ؛ املهمشةحقوق أفراد اجلماعات العاملني على تعزيزمبا يف ذلك 

إىل ختصيص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال لتدابري          أيضاً ل الدو دعوي -١٠  
  ؛تنفيذاليف املشاركني تدريب حمدد لألشخاص توفري احلماية الالزمة، مبا يف ذلك 

 الدول على التحقيق يف الشكاوى واالدعاءات املتعلقة باهلجمات         ثحي  -١١  
 ، حقوق اإلنسان أو أقارهبمأو بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املدافعون عن

يف بطريقة سريعة وفعالة ومستقلة وقابلة للمساءلة، والشروع، عند االقتـضاء،           وذلك  
اإلفالت من العقـاب  القضاء على   ضمان  لإجراءات قضائية ضد مرتكيب هذه األعمال       

  ؛هذه األعمالعلى 

، مبـا يف ذلـك علـى    ذات الصلةاألمم املتحدة  ووكاالت   هيئات   شجعي  -١٢  
علـى دعـم   وبالتعاون مع البلد املعين،    تها يف إطار والي    على أن تعمل، كلٌ    الصعيد القطري 

 .وضع استراتيجيات واستجابات مالئمة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

        


