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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،حقوق اإلنسانمجيع تعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنميةمبا يف واالجتماعية والثقافية،

 ،*آيـسلندا ،   أوكرانيا ، أوروغواي ،*إندونيسيا،  *أستراليا ،*ا أرميني ، األردن ،األرجنتني  
 ،*ليشيت -  تيمور ،* تركيا ،* بريو ،)ملتعددة القوميات  ا دولة (،* بوليفيا ،* بنما ،*باراغواي

 ،واتيمـاال  غ ،*صـربيا  ، شـيلي  ، سويسرا ،*سلوفينيا ،زامبيا*  رومانيا ،*اجلبل األسود 
  مشروع قرار *: نيوزيلندا، النرويج،* موناكو، املكسيك،* كولومبيا،* كندا،*كرواتيا

  ١٦.../ 
  والية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان، 
، ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٣/١٤٤ إىل قرار اجلمعية العامة      إذ يشري   

 بتوافق اآلراء، اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفـراد         ، اعتمدت اجلمعية العامة مبوجبه    الذي
واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا            

  عاملياً، املرفق بذلك القرار، وإذ يكرر تأكيد أمهية اإلعالن وأمهية تعزيزه وتنفيذه،
    إىل استمرار صالحية وتطبيق مجيع أحكام اإلعالن املذكور أعاله، أيضاًوإذ يشري  

  

__________ 

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان   *
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اصة قرار جلنة   خب إىل مجيع القرارات السابقة بشأن هذا املوضوع، و        وإذ يشري كذلك    
 جملس حقوق اإلنسان    ا، وقرار ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ؤرخ   امل ٢٠٠٥/٦٧حقوق اإلنسان   

، وقـرار   ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٣/١٣ و   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٨
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٦٣اجلمعية العامة 

 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 اإلجـراءات  إطـار  يف الواليات ألصحاب السلوك قواعد  بشأن مدونة٥/٢لألمم املتحدة و

، وإذ يؤكد على أن يضطلع صـاحب  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ملؤرخني مجلس، الل اخلاصة
  الوالية مبهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

الدور اهلام الذي يؤديه كل من األفراد ومؤسسات اجملتمع املدين، مبا           على   وإذ يؤكد   
يف تعزيـز    ، املنظمات غري احلكومية، واجلماعات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        هافي

  ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،
ة اخلاصـة املعنيـة حبالـة    قرر بالعمل الذي أجنزته امل   حييط علماً مع التقدير    -١  

   املدافعني عن حقوق اإلنسان؛
 والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان            متديد قرري  -٢  

  :لفترة ثالث سنوات ويطلب إليها
تعزيز التنفيذ الفعال والشامل لإلعالن املتعلق حبـق ومـسؤولية األفـراد             )أ(  

واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا            
عن طريق التعاون واحلوار البّناء واملشاركة مع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني           عاملياً،  

  واجلهات الفاعلة األخرى املعنية؛
القيام، بطريقة شاملة، بدراسة االجتاهات والتطورات والتحديات املتـصلة          )ب(  

مبمارسة حق أي شخص يعمل مبفرده أو باالشتراك مع آخرين يف تعزيز ومحايـة حقـوق                
  إلنسان واحلريات األساسية؛ا

التوصية بوضع استراتيجيات ملموسة وفعالة هتدف إىل توفري محاية أفـضل            )ج(  
  للمدافعني عن حقوق اإلنسان، عن طريق اعتماد هنج عاملي، ومتابعة هذه التوصيات؛

التماس املعلومات اخلاصة حبالة وحق أي شخص يعمل مبفرده أو باالشتراك            )د(  
زيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتلقي تلـك املعلومـات           مع آخرين يف تع   

  وفحصها والرد عليها؛
إدراج منظور جنساين يف مجيع أعمال واليتها، وإيالء اهتمام خاص حلالـة         )ه(  

  املدافعات عن حقوق اإلنسان؛
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العمل بتعاون وثيق مع هيئات األمم املتحدة ومكاتبها وإداراهتا ووكاالهتـا            )و(  
املتخصصة األخرى ذات الصلة، سواء يف املقر أو على الصعيد القطـري، وال سـيما مـع                 

  اإلجراءات اخلاصة األخرى التابعة للمجلس؛
  تقدمي تقارير بانتظام إىل اجمللس واجلمعية العامة؛ )ز(  
 مجيع احلكومات على التعاون مع املقررة اخلاصة ومـساعدهتا يف أداء            حيث -٣  

 بكافة املعلومات، والرد على الرسائل اليت حتيلها إليها املقررة اخلاصة دون            مهامها، وموافاهتا 
  إبطاء ال موجب له؛

 احلكومات إىل التفكري جّدياً يف االستجابة لطلبات املقررة اخلاصـة           يدعو -٤  
لزيارة بلداهنا، وحيثها على الدخول يف حوار بناء مع املقررة اخلاصة فيمـا يتعلـق مبتابعـة                 

  وتنفيذها، حىت تتمكن من إجناز واليتها مبزيد من الفعالية؛توصياهتا 
إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي  يطلب   -  ٥

  كل املساعدة الضرورية إىل املقررة اخلاصة من أجل إجناز واليتها بفعالية؛
  .ه السنوي مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملُيقرر -  ٦

       
  


