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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،                
  مارغريت سيكاغيا

  موجز    
تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مارغريت سيكاغيا،             

  .١٦/٥ و٧/٨تقريرها الرابع إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقراريه 
قدم املقررة اخلاصة، يف الفصل الثاين من التقرير، بياناً بأنشطتها خـالل الـسنة              وت  

 رسالة،  ٢٣٤وهي توجه عناية الدول األعضاء إىل الرسائل، البالغ عددها          . املشمولة بالتقرير 
وترد معلومات أكثر تفصيالً عـن هـذه        . اليت أُرسلت مبوجب الوالية خالل السنة املاضية      

  . هلذا التقرير)A/HRC/19/55/Add.2( ٢ة الرسائل يف اإلضاف
ويف الفصل الثالث، تركّز املقررة اخلاصة على املخاطر والتحديات احملـددة الـيت               

، ومن بينها فئة الصحافيني     )املدافعون(تواجهها فئات منتقاة من املدافعني عن حقوق اإلنسان         
ا األراضي والبيئة، وفئـة املـدافعني       املعنيني بقضاي املدافعني  اإلعالم، وفئة   جمال  والعاملني يف   

  . كما تقدم حملات موجزة إقليمية عن كل فئة. الشباب والطلبة
ويف الفصل الرابع من التقرير، تعرض املقررة اخلاصة بإجياز استنتاجاهتا وتوصـياهتا              

  . بشأن كل فئة من الفئات املنتقاة من املدافعني
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  مقدمة  -أوالً  

هذا التقرير هو رابع تقرير تقدمه املقررة اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان، وهـو                -١
   التقرير املواضيعي الثاين عشر الذي تقدمه املكلَّفة بوالية املدافعني عن حقوق اإلنسان منـذ              

  . ١٦/٥ و٧/٨ويقدَّم هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان . ٢٠٠٠عام 
، قرر جملس حقوق اإلنسان جتديد الواليـة املعنيـة حبالـة       ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٢

     املدافعني عن حقوق اإلنسان لثالث سنوات أخر، ممدداً بذلك فترة عمل املقـررة اخلاصـة               
 بأن   تاماً متكينها من مواصلة عملها وهي ملتزمة التزاماً      ف املقررة اخلاصة    ويشّر. ٢٠١٤حىت  

تبذل قصارى جهدها إلبراز عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان واملسامهة يف ضمان أمنـهم              
  .ومحايتهم

وقد تناولت املكلفة بالوالية باستمرار خصوصيات حالة بعض فئات املدافعني عـن              -٣
 اخلاصة اليت تواجههم من أجـل تـسليط         حقوق اإلنسان األشد عرضة للخطر والتحديات     

ويستمر . الضوء على عملهم ولفت االنتباه إىل حالتهم واملسامهة، بتلك الطريقة، يف محايتهم           
اإلعـالم؛  جمـال    حلالة الصحافيني والعاملني يف      هذا التقرير على هذا املنوال بإيالئه اهتماماً      

افعني الشباب والطلبة والتحديات اخلاصة اليت      واملدافعني املعنيني بقضايا األراضي والبيئة، واملد     
  .  عن حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةيواجهوهنا عندما يتحركون دفاعاً

بداية، يبني التقرير بإجياز هنج املكلفة بالوالية واملنهجية املستخدمة الـيت تـستند يف           -٤
مث يركـز   . ٢٠١١ و ٢٠٠٧عث هبا يف الفترة املمتدة بني عـامي         معظمها إىل الرسائل اليت بُ    

 نظرة عامة موجزة عن األطر القانونية ذات الصلة التقرير على كل فئة منتقاة على حدة مقدماً   
ويهدف .  للمخاطر احملددة اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان        وعمل الوالية وحتليالً  

ومة واملتـورطني يف    التحليل إىل حتديد طبيعة أنشطة الضحايا املبلغ عنهم واالنتهاكات املزع         
ويف اجلزء األخري، يقدم التقرير سلـسلة مـن         . ارتكاهبا واالجتاهات اإلقليمية اليت قد تظهر     

  . املالحظات والتوصيات بشأن كل فئة من الفئات املنتقاة من املدافعني

  األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة املشمولة بالتقرير  -ثانياً  

  ولالرسائل احملالة إىل الد  -ألف  
       / كـانون األول ٨ و٢٠١٠ديـسمرب  /كـانون األول  ٩متـدة بـني    يف الفترة امل    -٥

 دولة،  ٧١وقد بعثت تلك الرسائل إىل      .  رسالة ٢٣٤، بعثت املقررة اخلاصة     ٢٠١١ديسمرب  
يف  ٣٩ حىت حلظة حترير هذا التقرير، أي أن معدل الرد مل يتجاوز              رداً ٩١تسلّم  وكان قد مت    

 الرسائل اليت ُبعثت خالل     )A/HRC/19/55/Add.2( هلذا التقرير    ٢ اإلضافة   وستدرج يف . املائة
  . هذه الفترة وما ورد عليها من ردود احلكومات
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  الزيارات القطرية  -باء  
 ١٠زارت املقررة اخلاصة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اهلند يف الفترة املمتدة من               -٦

 عن هذه الزيارة إىل الـدورة        منفصالً قدمت تقريراً وقد  . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢١إىل  
  .)A/HRC/19/55/Add.1(التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان 

  طلبات تنتظر الرد    
علـى   ، كانت املقررة اخلاصة ال تزال تنتظر الـرد ٢٠١١ديسمرب  /حىت كانون األول    -٧

، ٢٠٠٤،  ٢٠٠١ (، وأوزبكـستان  )٢٠١١،  ٢٠٠٤(االحتاد الروسي   : طلبات الزيارة التالية  
ــدا )٢٠٠٧ ، )٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٣(، وباكــستان )٢٠١١، ٢٠٠٨(، وآيرلن
، ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢(، وبـيالروس    )٢٠١٠(، وبوروندي   )٢٠٠٢،  ٢٠٠١(وبوتان  
، ٢٠٠٢(، وتـشاد    )٢٠٠٤،  ٢٠٠٣(نستان  ا، وتركم )٢٠١٠(، وتايلند   )٢٠١١،  ٢٠١٠
، واجلمهورية العربية  )٢٠١١ ،٢٠١٠،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٢(، وتونس   )٢٠٠٤،  ٢٠٠٣

، )٢٠١٠،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٧(، ومجهورية فرتويـال البوليفاريـة       )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(السورية  
، )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(، وسري النكا    )٢٠١١،  ٢٠١٠،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٢(وزمبابوي  
، )٢٠٠٢(، وغينيـا االسـتوائية      )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(، والصني   )٢٠٠٤،  ٢٠٠٢(وسنغافورة  

، ٢٠٠٣(، وكينيـا    )٢٠١١(، وكازاخستان   )٢٠١٠(، وفيجي   )٢٠١٠،  ٢٠٠٨(والفلبني  
، واملكــسيك )٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٣(، ومــصر )٢٠١٠، ٢٠٠٢(، وماليزيــا )٢٠٠٤

، ونيبـال   )٢٠١١(، وناميبيـا    )٢٠٠٤،  ٢٠٠٣(، وموزامبيق   )٢٠٠٦(، وملديف   )٢٠١١(
وأعربت املقررة اخلاصة عن أسفها ملضي وقت  ). ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣(

طويل على تقدمي بعض هذه الطلبات وعن أملها يف أن ُتويل الدول االهتمام الواجب جلميـع                 
  . طلباهتا يف الوقت املطلوب

وتلقت املقررة اخلاصة دعوة من حكومة هندوراس ووافقت على القيـام بزيـارة               -٨
 ومـن . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤سبتمرب إىل   / أيلول ٢٧لتقصي احلقائق يف الفترة من      

ارجة عن سـيطرهتا،    خاملؤسف أن املقررة اخلاصة اضطرت إىل تأجيل هذه الزيارة ألسباب           
  . ٢٠١٢لكنها تأمل يف القيام هبا يف أوائل 

  التعاون مع منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات احلكومية الدولية  -جيم  
ألمـم  واصلت املقررة اخلاصة التشديد بوجه خاص على التعاون مع مجيع هيئات ا             -٩

  .املتحدة ومع منظمات حكومية دولية إقليمية أخرى معنية حبقوق اإلنسان
، بالتقرير املشترك الثالث عن     ١٦/٣٥، يف قراره    وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً      -١٠

 املقدم من املقررة اخلاصـة وسـتة        )A/HRC/16/68(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      
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ودعا جملـس حقـوق     . اإلجراءات اخلاصة املواضيعية  يف إطار    آخرين من املكلفني بواليات   
اإلنسان املفوضية السامية، عن طريق ممثليته يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، إىل تعزيز برامج             

  . عن ذلك إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرةوأنشطة املساعدة التقنية وأن تقدم تقريراً
، حـضرت املقـررة     ٢٠١١يوليه  / متوز ١يونيه إىل   /يران حز ٢٧ويف الفترة املمتدة من       -١١

  . اخلاصة االجتماع السنوي السابع عشر للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف جنيف
 علـى اإلنترنـت بـشأن       ، أصدرت املقررة اخلاصة تعليقاً    ٢٠١١يوليه  /ويف حزيران   -١٢

يئات اجملتمع يف تعزيز ومحايـة حقـوق        اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وه      
) يفيما يل ‘ إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان    ‘ (اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً     

      وكـذا مـا يلـزم     حللت فيه احلقوق املكرسة يف النص، وأكثر القيود واالنتهاكات شـيوعاً          
 املقررة اخلاصة يف موقع املفوضية الـسامية        ويرد التعليق يف اجلزء املتعلق بعمل     . لضمان إعماهلا 
  . )١(على اإلنترنت

، قدمت املقررة اخلاصة تقريرهـا الرابـع إىل         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويف    -١٣
وركز التقرير على احلقوق املنصوص عليها يف إعالن املدافعني عن          . )A/66/203(اجلمعية العامة   

 يستتبعها، وكذا خمتلف اجلوانب الالزمـة لكفالـة         حقوق اإلنسان وحلل خمتلف احلقوق اليت     
 اليت يواجهها املدافعون عن حقوق      كما تناول التقرير أكثر القيود واالنتهاكات شيوعاً      . إعماهلا
  .وقدم التقرير توصيات إىل الدول من أجل تيسري إعماهلا لكل حق من احلقوق. اإلنسان

، شارك عضو من فريق دعم      ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ و ٢٧وخالل يومي     -١٤
والية املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مائـدة مـستديرة بـشأن             
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف منطقة جملس أوروبا، حيث نوقشت التحديات اليت تواجـه              

افعني يف  عمل املدافعني وإمكانية الوصول إىل آليات محاية حقوق اإلنسان ومـشاركة املـد            
  . ونظم املائدة مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان مبدينة ستراسبورغ. عمليات صنع القرار

  الدعوات املقدمة من احلكومات  -دال  
 مشاورات مع أصحاب    ٢٠١١فرباير  / شباط ١٥ و ١٤أجرت املقررة اخلاصة يومي       -١٥

. حقـوق اإلنـسان   املصلحة يف سياق جتديد الوالية خالل الدورة السادسة عشرة جمللـس            
وأجريت املـشاورات يف    . واجتمعت خالل هذه املشاورات بالدول األعضاء واجملتمع املدين       

  . جنيف ونظمتها واستضافتها حكومة النرويج

__________ 

)١( www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm.  
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  التعاون مع املنظمات غري احلكومية  -هاء  
 واصلت املقررة اخلاصة تعاوهنا املثمر يف إطار واليتها مع اجملتمع املدين على الـصُعد               -١٦

ضيق الوقت، من   لوتعرب املقررة اخلاصة عن أسفها لعدم متكُّنها،        . الوطين واإلقليمي والدويل  
وسعت جاهدةً، قدر   . املشاركة يف مجيع املؤمترات واحللقات الدراسية اليت ُدعيت حلضورها        

اإلمكان، إىل إيفاد أحد موظفي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للمشاركة يف املناسبات اليت 
  . تعذر عليها حضورها

 يف مؤمتر املدافعني    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣وشاركت املفوضة السامية يومي       -١٧
عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا الذي ضم مدافعني عن حقوق اإلنسان من كـل مـن                 
أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وكينيا ملناقشة التحديات واستراتيجيات          

  . وقد نظمت املؤمتر اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان يف نريويب. مل املمكنةالع
، حضر أحد موظفي املفوضية السامية مائدة مستديرة        ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨ويف    -١٨

     بشأن جترمي املدافعني عن حقوق اإلنسان واالحتجاج االجتمـاعي ودور الـشركات عـرب             
ل مرصُد محاية املدافعني عن      نظم املائدة املستديرة يف بروكس     وقد. ةالوطنية يف أمريكا الالتيني   

واالحتاد الـدويل   حقوق اإلنسان، وهو برنامج مشترك بني املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب           
  .حلقوق اإلنسان

، ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١٤وحضر أحد موظفي املفوضية السامية، يف الفترة من           -١٩
: ادس للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذي نظمته منظمة اخلـط األمـامي           منتدى دبلن الس  

  . املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
، شاركت املقررة اخلاصـة يف منتـدى مـع          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٥ويف    -٢٠

 شرق  املدافعني عن حقوق اإلنسان نظمه يف كمباال مشروُع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف            
  . أفريقيا والقرن األفريقي

الصحافيون والعـاملون يف   : فئات منتقاة من املدافعني املعرضني للخطر       -ثالثاً  
اإلعالم؛ واملدافعون املعنيون بقضايا األراضي والبيئة، واملدافعون       جمال  

  الشباب والطلبة

  هنج املكلفة بالوالية  -ألف  
تها، ضرورة إيالء اهتمام خاص لفئات منتقـاة        أكدت املكلفة بالوالية، منذ بداية والي       -٢١

ن عمـل  من املدافعني عن حقوق اإلنسان يبدو أهنا تواجه خماطر غري عادية بسبب ما تقوم به م              
 ولقد أجنز هذا من خالل التقارير املواضيعية وتقـارير الزيـارات            .والسياقات اليت تعمل فيها   
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فني بوالية هذا النهج    واعترب كال املكلّ  . كوماتالقطرية لتقصي احلقائق والرسائل املوجهة إىل احل      
  .  وحماولة للمسامهة يف محاية املدافعني األكثر عرضة للهجمات واالنتهاكات ضرورياًاعترافاً
، خصصت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٢

ملـون يف جمـال احلقـوق االقتـصادية      للمدافعني الـذين يع   كامالً حقوق اإلنسان تقريراً  
، مبن فيهم املعنيون بقضايا األراضي والبيئـة، حيـث          )A/HRC/4/37(واالجتماعية والثقافية   

أكدت أن احلقوق اليت يسعى هؤالء املدافعون إىل تعزيزها تشكل جزءاً ال يتجزأ من اإلطار               
الن املـدافعني عـن   إعالدويل حلقوق اإلنسان، بل إن أنشطتهم حتظى حبماية كاملة مبوجب           

  .حقوق اإلنسان
، قدمت املقررة اخلاصـة تقريرهـا األول إىل اجلمعيـة العامـة             ٢٠٠٨ويف عام     -٢٣

)A/63/288(    وأشارت يف ذلك التقرير إىل أهنا ستحافظ علـى         .  وبسطت فيه رؤيتها لواليتها
 حـددت، يف    كما. التركيز الذي توليه الوالية لفئات املدافعني األكثر عرضة للخطر وتعززه         

تلك املرحلة، عدة فئات من املدافعني املستهدفني على حنو خاص بسبب أنشطتهم، ومنـهم              
املدافعون عن حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة؛ والعاملون يف جمال تعزيز احلقوق االقتـصادية             

 أجل  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك قضايا األراضي والبيئة؛ واملدافعون الذين يعملون من           
  .حقوق الشعوب األصلية واألقليات

، قدمت املقررة اخلاصة تقريرها الثالث إىل جملس حقوق اإلنـسان           ٢٠١١ويف عام     -٢٤
)A/HRC/16/44(            يتـصّدون   حيث ركزت على حالة املدافعات عن حقوق اإلنسان ومـن

  .واجهوهنايلقضايا اجلنسانية واملخاطر والتحديات اليت لحقوق املرأة وقاق إلح

  املخاطر والتحديات اليت تواجهها فئات منتقاة من املدافعني املعرضني للخطر  -اءب  
 على حتليل الرسائل املوجهة من املكلفة بالوالية خالل الفترة          يركز هذا اجلزء أساساً     -٢٥

 بشأن فئات منتقـاة مـن       )٢(٢٠١١مايو/ إىل أيار  ٢٠٠٦ديسمرب  /املمتدة من كانون األول   
اإلعالم؛ واملدافعون املعنيـون    جمال  م، وهم الصحافيون والعاملون يف      املدافعني وأفراد أسره  

ويهدف التحليل إىل حتديـد طبيعـة       . بقضايا األراضي والبيئة، واملدافعون الشباب والطلبة     
األنشطة اليت يقوم هبا الضحايا املزعومون، وكذلك االنتهاكات املبلغ عنها ومرتكبيها، بغيـة        

  . مبا يف ذلك أمناط اإلفالت من العقاب اليت قد تظهرحتديد االجتاهات املمكنة، 
وتستند البيانات املستخدمة واالجتاهات احملددة يف هذا التقرير يف معظمها إىل املزاعم              -٢٦
ولذلك، فهي ال ترمـي إىل      . املكلفة بالوالية واليت اختذت بشأهنا إجراءات      إىل علم    منتاليت  

__________ 

؛ ومواجيز القضايا احملالة إىل احلكومـات       Corr.1 و A/HRC/18/51انظر تقرير رسائل اإلجراءات اخلاصة،       )٢(
 A/HRC/13/22/Add.1، و A/HRC/16/44/Add.1ها املقررة اخلاصة الـواردة يف الوثـائق         والردود اليت تلقت  

  .A/HRC/7/28/Add.1، وA/HRC/10/12/Add.1، وCorr.1و
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وعالوة على ذلك، هنـاك     . افعني يف مجيع أحناء العامل    رسم الصورة الكاملة حلالة هؤالء املد     
ومع أن املقررة اخلاصة تود اإلعـراب عـن   . إقرار بأن احلكومات ردت على بعض الرسائل   

تزال تشعر بـالقلق إزاء      شكرها للحكومات اليت ردت على الرسائل املوجهة إليها، فإهنا ال         
ذلك يف احلاالت اليت رمبا طعن فيهـا يف         خطورة العديد من االدعاءات الواردة عليها، مبا يف         

  . وذكرت، كلما لزم األمر، أعداد الرسائل واملناطق والدول اليت أُرسلت إليها. الوقائع
مـن      واألشهر اخلمسة األوىل     ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف الفترة املمتدة بني كانون األول       -٢٧
 ٣٣٠حلكومات، مبتوسط   رسالة إىل ا   ١ ٥٠٠، بعثت املكلفة بالوالية ما يقارب       ٢٠١١عام  

 يف املائة من    ٢٥وكانت حوايل   . حالة يف اليوم، مبا يف ذلك رسائل ادعاءات ونداءات عاجلة         
اإلعالم؛ واملدافعني املعنيني بقضايا األراضي جمال هذه الرسائل تتعلق بالصحافيني والعاملني يف   

  . والبيئة، واملدافعني الشباب والطلبة
 للرسائل املوجهة خالل الفترة املذكورة املتعلقة هبذه الفئات         ويرد أدناه حتليل مفصل     -٢٨

واألرقاُم الواردة يف خمتلف األجزاء هي حصيلة حتليل متعدد األوجه بّين جوانب   . من املدافعني 
خمتلفة من الرسائل اليت ُبعث هبا، مبا يف ذلك أنشطة الضحايا املزعومني ومـا عـانوه مـن                  

  .مني وبعض األمناط حسب املناطقمرتكبيها املزعوانتهاكات مبلغ عنها إىل جانب 

  اإلعالمجمال الصحافيون والعاملون يف   -١  

  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان وهنج املكلفة بالوالية  )أ(  
 ١٩إن احلق يف حرية التعبري واحلق يف التماس املعلومات وتلقيها ونقلها وارد يف املادة                 -٢٩

 من العهد الدويل    ١٩ على هذا احلق يف املادة       ّصكما نُ . سانمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلن    
  .اخلاص باحلقوق املدنية وكذا يف عدة اتفاقيات ومواثيق إقليمية

ربر فرضها على حرية التعبري على أساس محايـة حقـوق           وفيما يتصل بالقيود اليت يُ      -٣٠
 والتعبري جمدداً إىل وجوب أخرى، أشار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي  

عدم استخدام هذا التربير حلماية الدولة وموظفيها املسؤولني من الرأي العام أو النقد العـام               
وأنه ليس من املقبول أن ترفع أي دعوى جنائية أو مدنية بتهمة تشويه السمعة فيما يتعلـق                 

  ).٨٢، الفقرة A/HRC/14/23(مبوظف مدين أو بأداء مهامه 
سعى إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل محاية وظائف الرصد والـدعوة            كما ي   -٣١

 حبقهم يف   ٦اإلعالم عن طريق االعتراف يف مادته       جمال  اليت يؤديها الصحافيون والعاملون يف      
  .احلصول على املعلومات ذات الصلة بالتمتع حبقوق اإلنسان ونشرها

 العديد من األنشطة املهنية قد تكون هلا وذكرت املكلفة بالوالية يف مناسبات شىت أن  -٣٢
صالت عرضية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، وإن مل تكن هلا دائما صلة حبقوق اإلنسان، ويف               

اإلعالم مدافعني عن حقوق اإلنـسان  جمال هذا الصدد، ميكن اعتبار الصحافيني والعاملني يف   
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ـ      لون حلمايـة حقـوق   عندما يعززون، من خالل أنشطتهم، حقوق اإلنسان عامـة ويناض
اإلعالم جمال   أمهية دور الصحافيني والعاملني يف       كما أكدت املكلفة بالوالية مراراً    . اآلخرين

فمن جهة، ميكن لعملهم أن يساعد يف محاية الناس عندما          . يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    
، ومن جهـة أخـرى    . تتعرض أرواحهم أو حقوقهم للتهديد أو يعرقل عملهم دون موجب         

اإلعالم وسائل للتوعية بعمل املدافعني وبإعالن املدافعني عـن         جمال  للصحافيني والعاملني يف    
  .حقوق اإلنسان بصورة فعالة

اإلعالم يف الوقت احلاضر جمموعة واسعة      جمال  ويستخدم الصحافيون والعاملون يف       -٣٣
اإلعالم ووسائط  ترنت  من وسائل االتصال، منها الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون واإلن        

وعـالوة علـى    . االجتماعية وغريها من تكنولوجيا االتصال، لتغطية قضايا حقوق اإلنسان        
عدد حمدود من املهنيني يف وقت مـن        كانت حكْراً على    ذلك، أصبحت التكنولوجيات اليت     

ويلعب أشخاص من مجيع أحناء العامل يفتقـرون إىل         . األوقات متاحة على نطاق واسع حالياً     
 يف مجع املعلومات األساسية للدفاع       رئيسياً مؤهالت إعالمية رمسية، يف بعض األحيان، دوراً      
  . عن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ونشرمها

اإلعالم من إمكانـات التـأثري يف   جمال   ملا يتمتع به الصحافيون والعاملون يف        ونظراً  -٣٤
اإلنسان باستخدام جمموعة واسعة من وسائط  اجملتمع عن طريق نشر املعلومات املتعلقة حبقوق        

 ما يتعرض هؤالء األفراد للتهديد واإلصابات والقتـل يف حماولـة لتكمـيم              اإلعالم، فكثرياً 
ويف هذا الصدد، تعرب املقررة اخلاصة عن جزعها من زيادة عدد الرسـائل الـيت               . أفواههم

 بشأن اهلجمات وحماوالت القتل     ٢٠١١ و ٢٠٠٧بعثتها املكلفة بالوالية يف الفترة املمتدة بني        
  . لواجباهتمأدائهم اإلعالم أثناء جمال والقتل اليت تعرض هلا الصحافيون والعاملون يف 

  اإلعالم واملخاطر والتحديات اليت يواجهوهناجمال أنشطة الصحافيني والعاملني يف   )ب(  
 رسائل، ٢٠٦اصة ، بعثت املقررة اخل٢٠١١مايو / وأيار٢٠٠٧يف الفترة املمتدة بني   -٣٥

جمـال  مبا يف ذلك رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة املتعلقة بالصحافيني والعـاملني يف             
 ٦٧وبعثت هذه الرسائل إىل     . اإلعالم الذين يتصرفون بصفتهم مدافعني عن حقوق اإلنسان       

 تتـضمن    منـها ردوداً   ٨٠ ميكن اعتبـار      رداً ٩٠دولة وتلقت، وقت كتابة هذا التقرير،       
مـن   ٢٠٦ومن أصـل  .  يف املائة٤٠ما يدل على نسبة رد دون    وذلك  ومات جوهرية،   معل

 يف  ٢٧( رسالة إىل منطقة الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا           ٥٦ اليت بعثت، بعثت     الرسائل
 إىل منطقـة أفريقيـا   ٣٩، و) يف املائـة ٢٠,٨( إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ٤٣، و )املائة

 إىل منطقة أوروبـا وآسـيا       ٣٢و)  يف املائة  ١٧,٤(األمريكتني   إىل   ٣٦، و ) يف املائة  ١٨,٩(
  ). يف املائة١٥,٥(الوسطى 

 إىل االدعاءات الواردة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بعثت املكلفة بالوالية           واستناداً  -٣٦
اإلعالم الـذين حـاولوا     جمال  رسائل بشأن االنتهاكات اليت طالت الصحافيني والعاملني يف         
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      عن طريق نشر رسـائل عـن نظـام الـصحة            حقهم يف حرية الرأي والتعبري، مثالً      ممارسة
الوطين؛ أو استخدام التصوير الصحايف كوسيلة للتعبري عـن آرائهـم؛ أو مـشاركتهم يف               

  . االحتجاجات واملؤمترات
اإلعالم بسبب تقاريرهم عن انتـهاكات      جمال  واستهدف الصحافيون والعاملون يف       -٣٧

وتلقت املكلفـة   .  على هذه االنتهاكات   ان أو ألهنم كانوا هم أنفسهم شهوداً      حقوق اإلنس 
اإلعالم بسبب أحباثهم   جمال  بالوالية معلومات عن استهداف صحافيي التحقيق والعاملني يف         

واإلفالت مـن العقـاب     املتعلقة مبواضيع من مثل اجلرمية والفساد واالجتار بالبشر والتعذيب          
جمـال   ما اعتقل الصحافيون والعاملون يف       وكثرياً.  اإلخالء القسري  ة وعمليات وقضايا البيئ 

واستهدف غريهم من الصحافيني والعاملني     . اإلعالم واحتجزوا بسبب رصدهم للمظاهرات    
اإلعالم بسبب مشاركتهم يف املنظمات غري احلكومية أو نضاهلم من أجل الدميقراطية            جمال  يف  

  . ب، من مثل األقليات، والدعوة إليهاأو العمل من أجل حقوق بعض فئات الشع
ووفقاً للمعلومات اليت تلقتها املكلفة بالوالية، هناك بعض السياقات اليت يبدو فيهـا               -٣٨

اإلعالم أكثر عرضة لالنتهاكات من مثل الرتاعات املـسلحة         جمال  الصحافيون والعاملون يف    
؛ وخـالل   )هندوراس(بات  ؛ وحاالت االضطراب ذات الصلة باالنقال     )كولومبيا والصومال (

وكان غريهم من   ). إثيوبيا وبيالروس وتونس ومجهورية إيران اإلسالمية     (االنتخابات وبعدها   
اإلعالم الذين عانوا من االنتهاكات واالعتداءات حياولون تعزيز        جمال  الصحافيني والعاملني يف    

مجهوريـة  (هاء الرتاع ع عنها يف سياق بناء السالم جمتمعات ما بعد انت   احقوق اإلنسان والدف  
  ). الكونغو الدميقراطية والعراق

اإلعالم عندما كانت أنشطتهم تـشمل      جمال  كما هوجم الصحافيون والعاملون يف        -٣٩
إيطاليـا  (مية املنظمة   التحقيق يف اعتداءات عتاة اجلهات الفاعلة من غري الدول، من مثل اجلر           

كما استهدف آخـرون نتيجـة رصـد        ). نيجرييا(وجمموعات املصاحل النفطية    ) واملكسيك
  ). الصني(بارزة من مثل األلعاب األوملبية لتظاهرات اإلعدادات 

ووفقاً للمعلومات اليت تلقتها املكلفة بالوالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، فقـد              -٤٠
اإلعالم يعنون بقضايا حقوق اإلنسان للقتل واهلجمـات  جمال  تعرض صحافيون وعاملون يف     

      رسـائل بعـث هبـا،      ٢٠٦ومن أصـل    . فاء واالختطاف والتعذيب وسوء املعاملة    واالخت
 يف  ٣ يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و      ٥ يف األمريكتني، و   ١٠( منها إىل قتل     ٢٤أشارت  

 إىل اهلجمات اجلـسدية،  ٣٣، و) يف آسيا  ٤ يف أفريقيا، و   ٣الشرق األوسط ومشال أفريقيا، و    
ستخدام املفرط للقوة خالل املظاهرات واالعتداءات اجلـسدية        من بينها حماوالت القتل واال    

 يف منطقـة أوروبـا وآسـيا        ٦ يف األمريكتني، و   ٦ يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و      ١٠(
وتناول عدد من الرسـائل     ).  يف أفريقيا  ٥ يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، و      ٦الوسطى، و 

  . ني أو املختفنياإلعالم املختطفجمال الصحافيني والعاملني يف 
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 رسالة حتمل مزاعم تعذيب وإسـاءة       ٢١وخالل هذه الفترة، بعثت املكلفة بالوالية         -٤١
اإلعالم الذين يعملون بصفتهم مدافعني عـن حقـوق         جمال  معاملة الصحافيني والعاملني يف     

 ٥ مبنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ، و       ٦ بالشرق األوسط ومشال أفريقيا، و     ٩تتعلق  (اإلنسان  
ويف بعض احلاالت، مل يكن التعذيب ينطوي فقط على االعتداء          ).  باألمريكتني ١ريقيا، و بأف

  .  رفض السلطات توفري العالج الطيباجلسدي وإمنا أيضاً
اإلعـالم لالعتقـال واالحتجـاز      جمـال   وتعرض صحافيون وعاملون آخرون يف        -٤٢

 يف كثري من    ال، تعسفاً  رسالة استخدام االعتق   ٦٨وخالل هذه الفترة، ذكرت     . واالستجواب
 ١٩ منها بالشرق األوسط ومشـال أفريقيـا، و        ٢٩تتعلق  (األحيان، كأداة لتكميم أفواههم     

 ١ مبنطقـة أوروبـا وآسـيا الوسـطى، و         ٧ مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و     ١٢بأفريقيا، و 
 وعالوة علـى  .  من هذه الرسائل إىل مجهورية إيران اإلسالمية       ١٦وقد بعثت   ). باألمريكتني

ذلك، بعثت املكلفة بالوالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير رسائل شىت حتمل مزاعم بقيـام              
االستخبارات وأفراد قوى األمن بصورة متكـررة باسـتدعاء الـصحافيني           وجهاز  الشرطة  

 مبنطقة آسيا   ٣ منها بأفريقيا، و   ٥تتعلق  (اإلعالم إىل مكاتبهم الستجواهبم     جمال  والعاملني يف   
  ).بالشرق األوسط ومشال أفريقيا ١مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و ١هلادئ، وواحمليط ا

 شائعة على احلق يف حريـة        قيوداً وعالوة على ذلك، الحظت املكلفة بالوالية أيضاً        -٤٣
اإلعالم الناشطني يف قـضايا حقـوق       جمال  الرأي والتعبري املكفول للصحافيني والعاملني يف       

م دعاوى التشهري والقذف املدنية واجلنائية ضد املدافعني الـذين          استخدا) أ(اإلنسان، تشمل   
واعتماد قوانني تقيد الطباعة والنشر؛     ) ب(يرفعون أصواهتم ضد انتهاكات حقوق اإلنسان؛       

، A/66/203(والرقابة على املنافذ اإلعالمية أو تعليق صدورها أو إغالقهـا أو حظرهـا             ) ج(
  ). ٤٩الفقرة 
 رسالة تتعلـق حبـاالت   ٤٢شمولة بالتقرير، بعثت املكلفة بالوالية   وخالل الفترة امل    -٤٤

اإلعالم للتجرمي واالستخدام التعسفي لألطر القانونية جمال  تعرض فيها صحافيون وعاملون يف      
 ٩ بالشرق األوسط ومشـال أفريقيـا، و       ١١سيا واحمليط اهلادئ، و    منها مبنطقة آ   ١٤تتعلق  (

ومنذ بداية الواليـة، تـشري      ). سطىطقة أوروبا وآسيا الو    مبن ٥ باألمريكتني، و  ٥بأفريقيا، و 
املعلومات الواردة إىل أن اعتقال واحتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم الصحافيني             

  . )A/58/380انظر (االستراتيجية ما يدخالن يف إطار  اإلعالم، كثرياًجمال والعاملني يف 
 ٤تتعلـق   (ره، العديد من الرسائل     ل باآلنف ذك  وبعثت املكلفة بالوالية، فيما يتص      -٤٥

 ١ بأفريقيـا، و   ٣ مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و     ٣منها بالشرق األوسط ومشال أفريقيا، و     
بشأن عدم احترام أصول احملاكمات وانعدام الضمانات القضائية،        ) مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ   

 ١٨كما بعثـت    . الحتجاز دون توجيه هتمة    أو ا  مبا يف ذلك انعدام إمكانية الوصول إىل حمامٍ       
اإلعـالم،  جمال  رسالة خالل هذه الفترة تضمنت مزاعم باحلكم على صحافيني وعاملني يف            

منـها   ٩تتعلـق   ( اإلنسان    ثقيلة يف بعض األحيان، بسبب أنشطتهم يف جمال حقوق         أحكاماً
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 مبنطقـة  ٢أفريقيـا، و  ب٣ مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و٤بالشرق األوسط ومشال أفريقيا، و  
  ).أوروبا آسيا الوسطى

وخالل هذه  . كما تعرض هؤالء املدافعون للتهديدات، مبا يف ذلك التهديدات بالقتل           -٤٦
      رسالة إىل هتديدات يف شكل رسائل ورسـائل إلكترونيـة ومكاملـات           ٢٣الفترة، أشارت   

نطقة آسيا واحمليط اهلادئ،     مب ٧ منها باألمريكتني، و   ٨تتعلق  (هاتفية وحتذيرات من السلطات     
).  بأفريقيـا  ٢ بالشرق األوسط ومشـال أفريقيـا، و       ٢ مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و     ٤و

 منها مبنطقة آسـيا     ٧تتعلق  (، إىل هتديدات بالقتل      رسالة، بشكل أكثر حتديداً    ١٧وأشارت  
 ١سـطى، و   مبنطقة أوروبـا وآسـيا الو      ٣ بأفريقيا، و  ٣ باألمريكتني، و  ٣واحمليط اهلادئ، و  

  ).بالشرق األوسط ومشال أفريقيا
 رسالة مزاعم مبصادرة املمتلكات واألصول املالية       ٢١ت  نوخالل هذه الفترة، تضمّ     -٤٧

 بالشرق األوسط ومشال أفريقيا،     ٦ منها مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و      ٦تتعلق  (الشخصية  
  ).  باألمريكتني٢ مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و٤ بأفريقيا، و٤و

اإلعالم لعمليات تفتيش وملدامهة ممتلكاهتم     جمال  كما تعرض صحافيون وعاملون يف        -٤٨
 رسالة بشأن ادعـاءات  ١٨وبعثت املكلفة بالوالية . ومصادرة معداهتم وجتميد أصوهلم املالية 

     اإلعـالم،  جمـال   تتعلق بتفتيش موظفني حكوميني لبيوت ومكاتب الصحافيني والعاملني يف          
 منها بالـشرق  ٦تتعلق (البصرية من مثل الكامريات    -ذلك مصادرة معداهتم السمعية     مبا يف   

 مبنطقة أوروبا وآسيا الوسـطى،  ٤ مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و    ٥األوسط ومشال أفريقيا، و   
  ).  بأفريقيا٢ باألمريكتني، و١و

أشـكال  اإلعالم لـشىت    جمال  ة على ذلك، تعرض الصحافيون والعاملون يف        ووعال  -٤٩
قيامهم بعملهم من مثل إغالق     عند  سبيل املثال، عراقيل    فقد واجهوا، على    . التمييز واملضايقة 

مكاتبهم وصحفهم؛ والرقابة على التغطيات اإلعالمية؛ وتعطيل الربط باإلنترنـت؛ وحظـر            
وبعثـت  . تغطية االحتجاجات واملظاهرات حبرية؛ وتقييد حرية تنقلهم، مبا يف ذلك ترحيلهم          

جمـال   رسالة بشأن ختويف الصحافيني والعـاملني يف         ١١فة بالوالية، يف هذا الصدد،      املكل
 ٢ بالشرق األوسط ومشال أفريقيـا، و      ٣ منها باألمريكتني، و   ٤تتعلق  (اإلعالم ومضايقتهم   

كمـا  ).  بأفريقيـا  ١ مبنطقة أوروبا وآسـيا الوسـطى، و       ١مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و    
فهم اإلعالم كطريقة لتخوي  جمال  ، أسر الصحافيني والعاملني يف      اسُتهدفت، يف بعض احلاالت   

 مبنطقـة   ١ بالشرق األوسط ومشال أفريقيا، و     ١باألمريكتني، و  ١ منها بأفريقيا، و   ٢تتعلق  (
  ).آسيا واحمليط اهلادئ

اإلعالم املعنيات بقضايا حقـوق     جمال  ويبدو كذلك أن الصحافيات والعامالت يف         -٥٠
     وتـضم هـذه اجملموعـة صـحافيات        . هن للخطر بسبب عملهن   اإلنسان معرضات بدور  

التحقيق اللوايت يتناولن قضايا ذات صلة حبقوق اإلنسان وكاتبات األعمدة املدافعات عـن              
حقوق اإلنسان والصحافيات اللوايت يرصدن ويغطني انتهاكات حقوق اإلنسان واملـدوِّنات           
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الل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        رسائل بعثت خ   ٢٠٦ومن أصل   . )A/HRC/16/44انظر  (
 يف املائة من ٢٠ منها أو حوايل ٤١اإلعالم موضوع جمال شكلت الصحافيات والعامالت يف     

 بالشرق األوسط   ٩ مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و     ٩ منها باألمريكتني، و   ١١تتعلق  (احلاالت  
عظـم هـؤالء النـساء      وم).  مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى    ٦ بأفريقيا، و  ٦ومشال أفريقيا، و  

، بتهمة التشهري يف     جنائياً دنّ على صلة بأنشطتهن وأُ    ضاستدعتهن الشرطة وألقي عليهن القب    
يـدت  كما تلقني هتديدات، ومنها هتديدات بالقتل، ودومهت مكاتبهن وقُ        . كثري من األحيان  

  . حريتهن يف التنقل دون موجب

  الفاعلون احلكوميون: اجلناة األساسيون  )ج(  
     رسائل بعثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان اجلاين املزعـوم           ٢٠٦ن أصل   م  -٥١
 احملليـون   نيذا صلة بالدولة، مبا يف ذلك املوظفون احلكـومي        )  يف املائة  ٦٧( رسالة   ١٣٨يف  

د اجلـيش، وموظفـو اهلجـرة، وأفـراد     اواإلقليميون والوطنيون، وأجهزة الشرطة، وأفـر     
 مـا   ب املناطق، تشري االدعاءات الواردة إىل أن اجلناة كـثرياً         وحس. االستخبارات الوطنية 

 ٥٦ من أصل    ٥٣(يكونون من الفاعلني احلكوميني يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا           
 ٣٢(، تليها أفريقيـا     )٢٢(، وال سيما يف مجهورية إيران اإلسالمية        ) يف املائة  ٩٤,٦ - حالة

 ٥٨,١ - ٤٣ من أصـل  ٢٥( آسيا واحمليط اهلادئ ، مث منطقة) يف املائة  ٨٢ - ٣٩من أصل   
، مث  ) يف املائـة   ٥٣,١ - ٣٢ مـن أصـل      ١٧(، مث منطقة أوروبا وآسيا الوسطى       )يف املائة 

  ). يف املائة٣٠,٥ - ٣٦ من أصل ١١(األمريكتني 
 للمعلومات اليت تلقتها املكلفة بالوالية خالل هذه الفترة، فـإن الـصحافيني             ووفقاً  -٥٢

اإلعالم الذين ال يزالون يعانون على يد الفاعلني احلكـوميني هـم مـن              جمال   والعاملني يف 
يفضحون انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الدولة أو يدعون إىل شفافية املؤسـسات             

وتواصل بعض الدول االدعاء بـأن التقـارير        . العامة أو يطالبون مبساءلة املوظفني العموميني     
عومة ألعضاء احلكومة على حقوق اإلنسان أو البيانات اليت تنتقد أثر           املتعلقة باالعتداءات املز  

 السياسات األمنية احلكومية على حقوق اإلنسان هي معلومات ميكن أن يشكل نشرها هتديداً            
ويف هذا الصدد، ال تزال القوانني اليت تقيد الطباعة والنشر تستخدم لتقلـيص             . لألمن الوطين 

    رأي خيالف إيديولوجية الدولة ينعت بأنه مـثري للمخـاوف          وال يزال أي    . حرية الصحافة 
انظر على سبيل   ( لفرض قيود ال موجب هلا على حرية الرأي والتعبري           األمنية ويستخدم مربراً  

  .)A/58/380املثال 
اإلعـالم خطـورة يف طبيعتـها       جمال  وتزداد اهلجمات على الصحافيني والعاملني يف         -٥٣

.  أكثر فأكثر يف هذا الصدد    جلهات الفاعلة من غري الدول تزداد نشاطاً      بصورة دائمة، ويبدو أن ا    
وقد أضافت املنظمات اإلرهابية والعصابات ومهربو املخدرات واجلماعات الدينية والـسياسية           
املتطرفة نفسها إىل قائمة مرتكيب االعتداءات واالنتهاكات يف حق من يدافعون عـن حقـوق               

 رسـائل   ٢٠٦ويف هذا الصدد، من أصل      . اإلعالمجمال  ني يف   اإلنسان من الصحافيني والعامل   
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 منها تشري إىل االنتهاكات املرتكبـة مـن         ١٧بعثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت       
، ولكن  )١٣(اجلهات الفاعلة من غري الدول أرسل جزء كبري منها إىل بلدان يف األمريكتني              

  ). ٢(نطقة أوروبا وآسيا الوسطى وم) ٢( يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أيضاً
 رسالة حتمل مـزاعم عـن       ٤١وخالل هذه الفترة، بعثت املكلفة بالوالية كذلك          -٥٤

تتبعها بلـدان  ) ١٢(انتهاكات ارتكبتها جمموعات أو أفراد جمهولون، معظمها يف األمريكتني   
مث ) ٩(وسـطى   مث منطقة أوروبا وآسـيا ال     ) ٧(مث أفريقيا   ) ١١(منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

  ).٢(لشرق األوسط ومشال أفريقيا ا

  حملة عامة حسب املنطقة  )د(  
جمـال  يف املنطقة األفريقية، كانت األنشطة اليت يقوم هبا الصحافيون والعاملون يف              -٥٥

اإلعالم املزعوم استهدافهم تدخل ضمن فئة رصد املظاهرات؛ أو ممارسة حقهـم يف حريـة               
عمل بشأن اإلفالت من العقـاب، والفـساد، وحقـوق املـرأة،            الرأي والتعبري؛ أو القيام ب    

ويف هـذه   . ة، والدميقراطيـة  يقضايا البيئ الوانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الدولة، و      
  ).١٠(املنطقة، تلقت مجهورية الكونغو الدميقراطية أكرب عدد من الرسائل 

 اإلعـالم أساسـاً   جمال  يف  ويف منطقة األمريكتني، استهدف الصحافيون والعاملون         -٥٦
الدولة، والفساد، اليت ترتكبها بسبب عملهم املتعلق بقضايا البيئة، وانتهاكات حقوق اإلنسان 

ورصد املظاهرات، وممارسة حقهم يف حرية التعبري، والتحقيـق يف االجتـار باملخـدرات،              
كسيك أكرب عـدد  ويف هذه املنطقة، تلقت امل. وجمموعات املافيا، وإدانة اإلفالت من العقاب    

  ).٦(، مث كولومبيا )٨(، تليها هندوراس )١٠(من الرسائل 
 بسبب ممارستهم   ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، استهدف هؤالء املدافعون أساساً          -٥٧

، وتعزيز الدميقراطية، وكذلك )مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت  (حلقهم يف حرية الرأي والتعبري      
 املرتكبة من الدولة، والشهادة على انتهاكات حقـوق اإلنـسان،           إدانة الفساد واالنتهاكات  

وبعثت املكلفة بالوالية أكـرب     . والدفاع عن حقوق املرأة، وتغطية انتهاكات حقوق اإلنسان       
  ). ٧(مث سري النكا ) ٨(مث الصني ) ٢٢(عدد من الرسائل إىل مجهورية إيران اإلسالمية 

اإلعـالم  جمـال   ز الصحافيون والعاملون يف     ويف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، رك       -٥٨
 على رصد املظاهرات، واحلكم الدميقراطي، وصحافة التحقيـق،         املستهدفون عملهم أساساً  

. قضايا البيئية، وحقوق األقليات   الوالفساد، وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من الدولة، و       
. ا يف ذلك عن طريق اإلنترنـت      كما اسُتهدفوا ملمارستهم حقهم يف حرية الرأي والتعبري، مب        

  ). ٧(تليه أوزبكستان ) ٩(وبعثت املكلفة بالوالية أكرب عدد من الرسائل إىل االحتاد الروسي 
وفيما يتعلق مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، اسُتهدف الصحافيون والعاملون            -٥٩
انة انتهاكات حقـوق     بسبب أنشطتهم يف جمال رصد املظاهرات، وإد       اإلعالم أساساً جمال  يف  

اإلنسان املرتكبة من الدولة، والعمل املتعلق حبقوق املرأة، وحقـوق األقليـات، والفـساد،              
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كما استهدفوا ملمارستهم حقهم يف حرية الرأي والتعـبري، مبـا يف            . والدفاع عن الدميقراطية  
ملنطقـة إىل  وبعثت املكلفة بالوالية أكرب عدد من الرسائل يف هذه ا . ذلك عن طريق اإلنترنت   

  ). ٦(واليمن ) ٦(اجلمهورية العربية السورية 

  املدافعون املعنيون بقضايا األراضي والبيئة  -٢  

  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان وهنج املكلفة بالوالية  )أ(  
يشترك العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             -٦٠

جلميع الشعوب حق   "  اليت تنص على مجلة أمور منها        ١ة يف املادة    وباحلقوق املدنية والسياسي  
وهى مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها الـسياسي وحـرة يف     . تقرير مصريها بنفسها  

جلميع الشعوب، سعياً وراء أهـدافها  . السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف    
الطبيعية حبرية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عـن         اخلاصة، أن تتصرف بثرواهتا ومواردها      

وال . مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل      
  ". جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة

ة األنشطة الرامية إىل    ويقر إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان، يف ديباجته، مبشروعي          -٦١
بالعمـل القـّيم لألفـراد      "تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عندما يـسلم         

عن رفض االعتراف "يف القضاء على االنتهاكات، مبا يف ذلك النامجة " واجلماعات والرابطات
اتـه  حبق الشعوب يف تقرير مصريها وحق كل شعب يف ممارسة سيادته الكاملـة علـى ثرو              

  ". وموارده الطبيعية
وكما أكدت املمثلة اخلاصة، ال تتوقف احلماية املمنوحة للمدافعني مبوجب إعـالن              -٦٢

املدافعني عن حقوق اإلنسان على ما إذا تركيـز عمل املدافعني املذكورين يتعلق بـاحلقوق              
 التحركـات   وتعـد مجيـع   . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   أو  املدنية والسياسية   

هتيئـة  االنتباه إىل إخفاقات ممكنة من جانـب الدولـة يف           تسترعي  السلمية للمدافعني اليت    
الظروف االجتماعية واالقتصادية الالزمة للتمتع باحلقوق واحلريـات يف واقـع املمارسـة             

  ).٣٠-٢٧الفقرات ، A/HRC/4/37(حتركات مشروعة وتدخل يف نطاق اإلعالن 
وتدرك املقررة اخلاصة املخاطر اخلاصة اليت يواجهها هؤالء املـدافعون، يف أحيـان               -٦٣

وقد تلقت  . كثرية على يد جهات فاعلة من غري الدول أو أفراد جمهولني يعملون بتواطؤ معها             
     وال تزال تتلقى مزاعم تشري إىل أن حراس األمن الـذين تـستخدمهم شـركات الـنفط                 

 املدافعني الذين حيتجون على األثر السليب امللموس لنشاط الشركات          والتعدين قد هددوا بقتل   
، A/65/223(على متتع اجملتمعات احمللية حبقوق اإلنسان، أو قاموا بتخويفهم أو االعتداء عليهم             

  ). ١٢-٩الفقرات 
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  ة واملخاطر والتحديات اليت يواجهوهنا املعنيني بقضايا األراضي والبيئأنشطة املدافعني  )ب(  
، كان عـدد    ٢٠١١مايو  / وأيار ٢٠٠٦ديسمرب  /يف الفترة املمتدة بني كانون األول       -٦٤

يتعلق بانتهاكات مزعومة   ) ١٠٦(كبري من الرسائل اليت بعثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير          
ووفقاً للمعلومات الواردة، فـإن  . ني بقضايا األراضي والبيئةييف حق املدافعني والناشطني املعن 

فهي تضم مدافعني يقومون مبجموعـة واسـعة مـن        . غري متجانسة إىل حّد بعيد    ة  هذه الفئ 
األنشطة املتصلة باألراضي وباحلقوق البيئية، مبن فيهم من يقومـون بأعمـال هلـا صـلة                
بالصناعات االستخراجية، ومبشاريع البناء والتنمية؛ وحبقوق اجملتمعـات احملليـة للـشعوب            

  .ن املكفولة للمرأة؛ والصحافيونعن حقوق اإلنسااألصلية واألقليات؛ واملدافعون 
 إىل خمتلف الفئات الفرعية اليت حـددت،  ولذلك، نظم هذا اجلزء من التقرير استناداً       -٦٥

حيث يتضمن كل قسم فرعي معلومات عن خصائص األنشطة، واالنتـهاكات املزعومـة،             
بعض التداخل بـني خمتلـف       إىل وجود    وجتدر اإلشارة أيضاً  . واجلناة، واالجتاهات اإلقليمية  

الفئات الفرعية، وال سيما بني فئة املدافعني الذين يقومون بأعمال هلـا صـلة بالـصناعات                
االستخراجية ومشاريع البناء والتنمية وبني من يعملون من أجل حقوق اجملتمعـات احملليـة              

  . للشعوب األصلية واألقليات

  ات االستخراجية ومشاريع البناء والتنميةة إزاء الصناعالدفاع عن قضايا األراضي والبيئ    
 رسالة بشأن املدافعني املعنـيني بقـضايا   ٣٤خالل هذه الفترة، بعثت املكلفة بالوالية     -٦٦

والسياق األساسـي  . األراضي والبيئة إزاء الصناعات االستخراجية وكذا مشاريع البناء والتنمية        
صلة على األراضي مع كل مـن الدولـة         الذي جرت فيه هذه االنتهاكات هو املنازعات املتوا       

  . واجلهات الفاعلة من غري الدول، ومنها الشركات املتعددة اجلنسيات وشركات األمن اخلاصة
واالنتهاكات املذكورة نامجة عن أنشطة هلا صلة مبختلف الصناعات االستخراجية،            -٦٧

الربازيـل  (لإلمسنـت   ومبشاريع البناء والتنمية، ومنها حمطات للطاقة الكهرمائية ومـصانع          
؛ وأنابيـب الغـاز     )كاملكسي(؛ ومكبات النفايات    )الربازيل واهلند (؛ والسدود   )وغواتيماال

؛ واجملمعات السكنية والترفيهية    )جزر البهاما (األحياء املسيَّجة واملوانئ الترفيهية     ، و )الربازيل(
؛ )الـصني واملكـسيك   إكوادور وبابوا غينيا اجلديدة وبريو و     (؛ وتشغيل املناجم    )املكسيك(

وكـذلك قطـع    ) بريو والصني ونيجرييا  (؛ وإنتاج البترول    )الفلبني(وحمطات الطاقة النووية    
  ).  وهندوراسالربازيل وكمبوديا واملكسيك(شاب األخ
ووفقاً للمعلومات الواردة، يبدو أن املدافعني املعنيني مبثل هذه القـضايا يواجهـون               -٦٨

، والقتل  )إكوادور والربازيل (م البدنية، مبا فيها حماوالت القتل       الكثري من خماطر املس بسالمته    
، واهلجمـات   )إكوادور والربازيل والسلفادور والفلبني وكمبوديا واملكسيك وهنـدوراس       (
واسـتخدام  ) الفلـبني (، والتهجم وسوء املعاملة     )بابوا غينيا اجلديدة والربازيل واملكسيك    (

كما تعرضوا للتهديدات والتهديدات بالقتـل     ). اهلند (الشرطة املفرط للقوة خالل املظاهرات    
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وخمتلـف أشـكال    ) الربازيل وبريو والسلفادور وغواتيماال والفلبني واملكسيك ونيجرييـا       (
بـريو  (واملضايقات  ) الربازيل وبابوا غينيا اجلديدة وبريو وجزر البهاما وغواتيماال       (التخويف  

  ).والصني واملكسيك
) الـصني ونيجرييـا   (رضت منازل هؤالء املدافعني ملدامهات      ويف بعض احلاالت، تع     -٦٩

 مـا تعرضـوا     ويف منطقة األمريكتني، كثرياً   ). غواتيماال(بإضرام النار فيها    ودمرت منازهلم   
ومن البيانات اليت يديل هبـا املوظفـون        ) غواتيماال(احلمالت اليت تشن عليهم     بفعل  للوصم  

، )أنغـوال (، والتجـسس    )الـصني ( االبتزاز   تهمكما واجهوا التجرمي ب   ). بريو(العموميون  
وتعرض آخرون  ). جزر البهاما (، ونية بيع املخدرات     )بريو(، واإلرهاب   )كمبوديا(والتشهري  

  ).إكوادور واملكسيك ونيجرييا واهلند(لالعتقال واالحتجاز التعسفي 
 غـري   ن اجلهات الفاعلة مـن    هؤالء املدافعني من الدولة وم    انتهاكات حقوق   وتأيت    -٧٠

ومن الفاعلني احلكوميني الشرطة والسلطات احمللية واملوظفون العموميون الذين أعلنوا          . الدول
ومن اجلهات الفاعلة من غري الدول الشركات عرب الوطنية         ). بريو(معارضتهم لعمل املدافعني    

الربازيـل وكمبوديـا    (واجلماعات شبه العسكرية    ) غواتيماال(ووسائط اإلعالم   ) كمبوديا(
  ).إكوادور والربازيل(وحراس األمن اخلاص ) املكسيكو

ة املتصلة بالصناعات االسـتخراجية      املعنيون بقضايا األراضي والبيئ    وشكل املدافعون   -٧١
داخل هذه الفئة خالل    ) ٢١( موضوع معظم الرسائل     نيومشاريع البناء والتنمية يف األمريكت    

ن املخاطر على أرواحهم نتيجة أنـشطتهم يف        كما واجهوا الكثري م   . الفترة املشمولة بالتقرير  
 إىل  ٦ رسالة بعثت فيمـا يتـصل بالقتـل، كانـت            ٢١ومن أصل   . جمال حقوق اإلنسان  

كما واجهت هذه الفئة من املدافعني بعينها يف هذه املنطقة جمموعة واسعة مـن              . األمريكتني
ـ    ل والتخويـف  االنتهاكات األخرى من مثل التهديدات بالقتل واهلجمات وحمـاوالت القت

  . واملضايقة، وكذا محالت الوصم والطعن يف املصداقية
كما كان املدافعون املعنيون هبذه القضايا فــي منطقـة آسيا واحملـيط اهلـادئ               -٧٢

 رسالة بعثت خالل هذه الفترة، وتتعلق اثنتـان منـها بالقتـل     ٣٤موضوع تسعة من أصل     
ويف منطقـة  . ديدات واالعتقال والتخويـف كما واجهوا التجرمي والته   ). الفلبني وكمبوديا (

  .  رسائل يف اجملموع، اثنتان إىل نيجرييا وواحدة إىل أنغوال٣أفريقيا، بعثت 

  املدافعون عن حقوق الشعوب األصلية واألقليات    
تلقت املكلفة بالوالية كذلك ادعاءات ارتكاب انتهاكات يف حق املدافعني املعنـيني             -٧٣

 ٢٩( من حيث صلتها باجملتمعات احمللية للشعوب األصلية واألقليات          ةئبقضايا األراضي والبي  
وتشمل األنشطة الـيت ينخرطـون فيهـا املـشاركة يف           . واختذت إجراءات بشأهنا  ) رسالة

الربازيل وغواتيماال (املفاوضات مع السلطات احمللية من أجل حل املنازعات املتعلقة باألراضي    
؛ والدفاع عن حقـوق  )بنغالديش(ستيالء على األراضي والتحقيق يف حاالت اال ) وكولومبيا
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وبـريو وغواتيمـاال    ) دولة بوليفيا املتعددة القوميـات    (اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية     
ومتثيل اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية على الصعيدين احمللـي         ) وكمبوديا ونيوزيلندا واهلند  

؛ )يا املتحدة وشيلي وغواتيماال وماليزيا واملكسيك     بنغالديش وبريو ومجهورية ترتان   (والوطين  
؛ واملشاركة يف االحتجاجـات     )كولومبيا واملكسيك (وتنظيم محالت ضد اإلخالء القسري      

؛ )بابوا غينيا اجلديدة  (؛ والتوعية يف اخلارج بانتهاكات حقوق اإلنسان        )شيلي ونيبال واهلند  (
؛ وتقدمي معلومات إىل آليات األمم      )لربازيلا(وتنظيم محالت حلماية حدود حممياهتم الطبيعية       

  ). غواتيماال(املتحدة حلقوق اإلنسان 
ويتعلق عدد من الرسائل اليت بعثت بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان من هذه الفئة             -٧٤

  .باملدافعات يف بريو وغواتيماال وكولومبيا واملكسيك ونيبال واهلند
ت للسالمة اجلسدية يف شكل عمليـات قتـل         ومهت االنتهاكات املذكورة هتديدا     -٧٥

؛ )الربازيل ودولة بوليفيا املتعددة القوميات وشيلي وغواتيماال وكولومبيا وماليزيا واملكسيك         (
 مدافعة يف نيبـال،     ٣٦(؛ واهلجمات اجلسدية    )مدافعة واحدة يف املكسيك   (وحماوالت القتل   

 غينيا اجلديدة وشـيلي ونيجرييـا       شابات يف بابوا  ومخس  وجمتمع حملي بكامله يف الربازيل،      
  ). بنغالديش(؛ وسوء املعاملة أثناء االحتجاز )وهندوراس

مدافعة (كما حتدثت التقارير عن مس بالسالمة اجلسدية اختذ شكل هتديدات بالقتل              -٧٦
بـابوا غينيـا    (؛ وهتديدات   ) مدافعني، من بينهم امرأتان، يف بريو      ةواحدة يف املكسيك وثالث   

؛ )فعني يف نيجرييـا   ا مد ةازيل وبنغالديش وبريو ومجهورية ترتانيا املتحدة، وثالث      اجلديدة والرب 
  ).الربازيل وبنغالديش وبريو، مدافعات يف املكسيك(ومضايقات وختويف 

الربازيـل  (واالحتجاز  ) اهلند(كما تعرض املدافعون املعنيون هبذه القضايا لالعتقال          -٧٧
وواجهوا التجرمي الذي اختذ    ).  وشيلي ونيبال ونيوزيلندا   وبنغالديش ومجهورية ترتانيا املتحدة   

وجرائم متصلة ) بنغالديش(شكل اهتامات حبيازة أسلحة غري قانونية واالستيالء على األراضي   
وواجهت منظمات غري حكومية يف غواتيماال الوصـم   ).  يف نيوزيلندا   مدافعاً ١٧(باإلرهاب  

  . تقرير إىل جلنة القضاء على التمييز العنصريومحلة عامة للطعن يف مصداقيتها عقب تقدمي
ومدامهة منازهلم  ) كمبوديا(غ هؤالء املدافعون عن تعرضهم لإلخالء القسري        كما بلّ   -٧٨

  ). كمبوديا ونيجرييا ونيوزيلندا(
وذُكر أن من مرتكيب هذه االنتهاكات يف حق هذه الفئة بعينها من املدافعني الدولة                -٧٩

ومن بني الرسائل املتعلقة    . الدول وجمموعات وأفراد غري حمددي اهلوية     وجهات فاعلة من غري     
 منها هم فاعلون حكوميون، ويف واحدة جهات فاعلة من ٤، يزعم أن اجلناة يف )١٠(بالقتل 

  . اهلويةو منها جمموعات وأفراد جمهول٥يف غري الدول، و
 بشأن هـذه الفئـة مـن         رسالة بعثت  ٢٩وفيما يتعلق باالجتاهات اإلقليمية، من أصل         -٨٠

 ،١، ودولة بوليفيا املتعددة القوميات      ٣الربازيل  ( منها إىل منطقة األمريكتني      ١٨املدافعني، بعثت   
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      ،)١، وهنـدوراس    ٢، واملكـسيك    ٢، وكولومبيـا    ٣، وغواتيمـاال    ٣، وشيلي   ٣وبريو  
قتـل   منها تتعلق بالقتل، يف حني كانت األخريـات تتعلـق بالتهديـدات بال             ١٠وكانت  

 ٩وبعثـت   ). غواتيمـاال (والتشهري  ) شيلي(والتجرمي  ) الربازيل وبريو وشيلي  (والتهديدات  
، )١(، وماليزيا   )١(، وكمبوديا   )٢(رسائل إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، منها بنغالديش         

) ماليزيا(وأعربت إحدى الرسائل عن القلق إزاء حالة قتل مزعومة          ). ٢(، واهلند   )١(ونيبال  
وبعثت رسـالتان إىل    ). ٢بنغالديش، ونيبال، واهلند    ( أخريات احتجاز املدافعني     ٤ولت  وتنا

  .املنطقة األفريقية، وحتديدا نيجرييا ومجهورية ترتانيا املتحدة

  ة املعنيات بقضايا األراضي والبيئاملدافعات    
عدد ة موضوع   اضي والبيئ كانت املدافعات عن حقوق اإلنسان املعنيات بقضايا األر         -٨١

) ١٧(اليت بعثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير إىل بلـدان األمـريكتني            ) ٢٥(من الرسائل   
  ). ٢(وأفريقيا ) ٦(ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

وقد نشطت املدافعات يف املفاوضات مع السلطات احمللية من أجل حل املنازعـات               -٨٢
وإدانة االستيالء على   ) ال وكولومبيا واهلند   امرأة يف الربازيل وغواتيما    ٩٠٠(املتعلقة باألراضي   

وإدانـة  ) بريو ونيبال واهلنـد   (؛ والعمل على جرب ضرر الشعوب األصلية        )الصني(األراضي  
، وتنظيم محالت ضـد  )كولومبيا(؛ وتنظيم أنشطة جمتمعية )نيبال واهلند(التدخل يف أراضيها    

جة وبناء موانئ   تحداث أحياء مسيّ  ؛ وتنظيم محالت ضد اس    )٢الفلبني  (حمطات الطاقة النووية    
؛ واالحتجاج على   )هندوراس(؛ والعمل من أجل حقوق عمال احلقول        )جزر البهاما (ترفيهية  

؛ وتصوير فيلم وثائقي عن األثر املؤذي إلنتـاج         )املكسيك(إنشاء جممعات سكنية وترفيهية     
؛ وتنظـيم  )اهلنـد (؛ وتنظيم محالت من أجل احلق يف املياه وضد بناء سـد    )نيجرييا(النفط  

  ).بريو(محالت ضد مشاريع التعدين 
وتعرضت املدافعات عن حقوق اإلنسان، وهن يقمن هبـذا العمـل، لتهديـدات               -٨٣

غواتيماال وكولومبيـا   (القتل، وأغلبها يف منطقة األمريكتني      : لسالمتهن اجلسدية منها ما يلي    
؛ )الربازيل ونيبال واهلند  (ات  أثناء االحتجاج ضّدهن  ؛ واالستخدام املفرط للقوة     )وهندوراس

إكـوادور  (كما تعرضن للتهديدات والتهديدات بالقتـل       ). غواتيماال(وهجمات املسلحني   
بـريو وجـزر البـهاما      (؛ واملضايقات والتخويـف     )وبريو والفلبني وكولومبيا واملكسيك   

  ).كولومبيا(، مبا يف ذلك ضد أسرهن )واملكسيك
وحكـم  ) أنغـوال (والتجرمي بتهم التجسس    ) وبري(كما تعرضت املدافعات للوصم       -٨٤

). الـصني (عليهن بالسجن بتهم االبتزاز عقب حماكمات يزعم غياب التمثيل القانوين منها            
ومعظـم مـرتكيب االنتـهاكات      ). نيبال ونيجرييا واهلند  (واعتقل بعضهن واحتجزن تعسفاً     

ات فاعلة مـن غـري       جه ولكن أيضاً ) ٢٠(املذكورة آنفا املزعومني هم فاعلون حكوميون       
  ). ١٣(وفاعلون جمهولون أو غري حمددي اهلوية ) ٣(الدول 
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الـيت بعثتـها املكلفـة      ) ١٧(وكما ذُكر، تلقت منطقة األمريكتني معظم الرسائل          -٨٥
ة، وملعظمها صـلة     املعنيات بقضايا األراضي والبيئ    بالوالية خالل هذه الفترة بشأن املدافعات     

اولت رسائل أخرى إىل هذه املنطقة التهديـدات والتهديـدات          وتن. بالقتل وحماوالت القتل  
ومعظم اجلناة يف هذه املنطقة هم من اجملموعات أو         ). ٩(واملضايقات والتخويف   ) ٥(بالقتل  

  . تتبعهم الدولة واجلهات الفاعلة من غري الدول) ١٢(األفراد غري حمددي اهلوية 
سيا واحمليط اهلادئ املتصلة باملـدافعات      وأشارت مجيع الرسائل اليت بعثت إىل منطقة آ         -٨٦

). ٦(املزعومون  املعنيات هباتني القضيتني إىل الفاعلني احلكوميني على أهنم مرتكبو االنتهاكات           
الـصني،   ( االعتقال واالحتجاز٥و) الفلبني(وتناولت واحدة من هذه الرسائل هتديدات بالقتل        

  ). ٣ونيبال، واهلند 
ـ     ن باملدافعات وبعثت رسالتان تتعلقا    -٨٧ ة إىل املنطقـة     املعنيات بقضايا األراضي والبيئ

  .األفريقية، وحتديدا أنغوال ونيجرييا

  ة املعنيون بقضايا األراضي والبيئالصحافيون    
 للمعلومات اليت تلقتها املكلفة بالوالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مثة فئـة             وفقاً  -٨٨

 املعنيون  ورها معرضة للخطر على حنو خاص هي الصحافيون       حمددة من املدافعني يبدو أهنا بد     
  .بقضايا األراضي والبيئة

) ٩(وتبني الرسائل اليت بعثت خالل الفترة املشمولة بالتقرير واليت هلا صلة هبذه الفئة                -٨٩
تقدمي وإنتاج برنامج إخباري تلفزيـوين      : أن األنشطة اليت كانوا منخرطني فيها هي كالتايل       

األراضي وطرح خماوف بشأن الصالت بني الشرطة الوطنية وجمموعات األمـن           تناول قضية   
؛ والكتابة عن القضايا البيئية     )أوغندا(؛ وتغطية عمليات اإلخالء القسري      )هندوراس(اخلاص  

؛ وتغطية عمـل شـركات     )االحتاد الروسي ومجهورية إيران اإلسالمية والسلفادور والصني      (
ذات الصلة بقضايا األراضي طة فيديو وثائقية عن التظاهرات     ؛ وإنتاج أشر  )املكسيك(التعدين  
  ). غواتيماال(اجلثث نبش ؛ وتغطية )نيجرييا(ة والبيئ
االحتـاد  (؛ وتعرضوا هلجمـات جـسدية       )املكسيك وهندوراس (وقتل صحافيون     -٩٠

؛ وملختلف أشكال التخويـف     )السلفادور وهندوراس (ولتهديدات بالقتل   ) الروسي وأوغندا 
 وعمليات تفتيش   وملدامهات) أوغندا(كما تعرضوا ملصادرة الشرطة لكامرياهتم      ). االغواتيم(

وواجـه الـصحافيون    ). غواتيماال( سرقت خالهلا صور ومعدات اإلنتاج       لبيوهتم ومكاتبهم 
وتعرضـوا  ) مجهورية إيران اإلسالمية(املعنيون بقضايا األراضي والبيئة بدورهم هتم التجسس   

  ).نيجرييا(الحتجاز التعسفي دون إمكانية الوصول إىل حمامني وا) الصني(لالعتقال 
أوغندا ومجهورية  (وكان الفاعلون احلكوميون هم اجلناة املزعومني يف عدد من الرسائل             -٩١

 نيجنـاة جمهـول   بعض الرسائل أتت أيضاً على ذكـر        ، لكن   )إيران اإلسالمية والصني ونيجرييا   
  .)فادور واملكسيكالسل(وجهات فاعلة من غري الدول ) االحتاد الروسي وغواتيماال وهندوراس(
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 رسائل بعثت بشأن هذه الفئة من املدافعني إىل بلدان منطقة           ٩ من أصل    ٤ووجهت    -٩٢
وتناولت الرسائل اليت   ). املكسيك وهندوراس (األمريكتني، مهت اثنتان منهما قتل صحافيني       

 هذه الفترة انتهاكات يزعم أن فـاعلني        خالل) أوغندا ونيجرييا (بعثت إىل املنطقة األفريقية     
االحتـاد  (وبعثت رسالة واحدة إىل منطقة أوروبا وآسيا الوسطى         .  هم من ارتكبها   نيحكومي
  ).الصني(وواحدة إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ) الروسي

  املدافعون الشباب والطلبة  -٣  

  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان وهنج املكلفة بالوالية  )أ(  
 من العهد الدويل اخلاص     ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ٢تنص املادة     -٩٣

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ٢باحلقوق املدنية والسياسية واملادة 
وحيق لكل فرد التمتع بـاحلقوق      . البشروتساوي مجيع   والثقافية على عاملية حقوق اإلنسان      

  .ص عليها يف صكوك حقوق اإلنسان هذه دون متييزاملنصو
رد كأساس حمدد للتمييز يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، فقـد           تن ال   ومع أن السّ    -٩٤

بشأن عدم التمييز بأن    ) ١٩٨٩(١٨اإلنسان يف تعليقها العام رقم      حددت اللجنة املعنية حبقوق     
...  تفرقة أو استبعاد أو تقييـد أو تفـضيل        ينبغي أن تفهم على أهنا تتضمن أي        "عبارة التمييز   

 جبميـع   يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف جلميع األشخاص، على قدم املساواة،           
م العهد الدويل اخلـاص     كما يسلّ ). ٧الفقرة  " (احلقوق واحلريات أو التمتع هبا أو ممارستها      

إلعدام على أشـخاص دون الثامنـة       باحلقوق املدنية والسياسية بأنه ال جيوز احلكم بعقوبة ا        
  .عشرة من العمر، يف أي حال من األحوال

 وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل شخص دون سن الثامنة عـشرة حقوقـاً      -٩٥
حمددة تتماشى ونفس مبادئ االتفاقيات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، ويف الوقت نفـسه          

: تفاقية حقوق الطفل أربعة مبادئ توجيهيـة      وتتضمن ا . تقر باالحتياجات اخلاصة لألطفال   
ى للطفل؛ واحلق يف احلياة والبقاء والنماء؛ ومراعاة آراء الطفـل           لعدم التمييز؛ واملصاحل الفض   

  . حسب سنه ومستوى نضجه يف مجيع األمور اليت تؤثر عليه
وينطبـق  . وقد تكرر تأكيد هذه احلقوق يف إعالن املدافعني عن حقوق اإلنـسان             -٩٦
الن على أي شخص يعمل على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ما دام يقبـل مبـدأي                اإلع

  .العاملية والالعنف ويعمل هبما
 الشباب والطلبة يف القانون الـدويل       نيوبالرغم من االعتراف مبشروعية عمل املدافع       -٩٧

ـ   ذا حلقوق اإلنسان، ال تزال حقوق اإلنسان املكفولة هلم عرضة النتهاكات خطرية بسبب ه
وما فتئت املكلفة بالوالية ترصد حالة الشباب، وال سيما الطلبة الناشطني العاملني من        . العمل

أجل محاية حقوق اإلنسان، منذ بداية الوالية، حيث سبق أن قّيمت حالتهم والتحديات اليت              
  . تواجههم يف شىت التقارير اليت قدمتها
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 ٢٠٠٧ املقدم إىل اجلمعية العامـة عـام   وتناولت املمثلة اخلاصة السابقة يف تقريرها      -٩٨
)A/62/225(         وأشارت إىل اجتاه حنـو     .  حالة الطلبة الناشطني يف إطار احلق يف حرية التجمع

ارتكاب أعمال القمع واالنتقام يف حق الطلبة الناشطني املنخرطني يف االحتجاجات وأعربت            
كات ترقى إىل تعـذيب يف      انتههذه الفئة، ا  تطال  عن بالغ قلقها من وحشية االنتهاكات اليت        

ـ تفحداثة سن الطلبة تزيد من قسوة االنتهاكات اليت يتعرضون هلا و      . العديد من احلاالت   د ولّ
وإذ أشارت املمثلة اخلاصة إىل أن االحتجاجات اليت يقوم هبا الطالب           . لديهم هشاشة خاصة  

كة العامة ويف دفاع الطالب     هلا قيمة تعليمية عالية بالنظر إىل أهنا من أوىل اخلربات يف املشار           
ضمان بيئة مواتية لالحتجاجات الطالبية هو اسـتثمار        "عن حقوق اإلنسان، فقد قالت إن       

  )).ب(١٠١ و٧٠الفقرتان " ( قانونياً عن كونه التزاماًاجتماعي فضالً
، أُدرج  )A/63/288 (٢٠٠٨وعندما بينت املقررة اخلاصة رؤيتـها للواليـة عـام             -٩٩

ويف ضوء األحداث اليت    . رطون يف االحتجاجات الطالبية على سبيل األولوية      املدافعون املنخ 
، وال سيما يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، قررت املقررة اخلاصة اعتماد هنج             جرت مؤخراً 

ومع أن عدد   . يف الدفاع عن حقوق اإلنسان    العاملون  واسع لتقييم الشباب، مبن فيهم الطلبة،       
 مقارنة بالفئات األخرى من املدافعني اليت يناقـشها        الفئة منخفض نسبياً   الرسائل املتعلقة هبذه  

هذا التقرير، فقد الحظت املكلفة بالوالية أهنم معرضون للخطر على حنو خاص، وهو ما يرجح               
  . أن يزيد بالنظر إىل األحداث األخرية، ما مل يول اهتمام خاص حلالتهم

لكل "ملدافعني عن حقوق اإلنسان اليت تنص على أن   من إعالن ا   ٧وباإلشارة إىل املادة      -١٠٠
شخص، مبفرده وباالشتراك مع غريه، احلق يف استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بـصدد              

، ترى املقررة اخلاصة أن مسامهات الـشباب والطلبـة          "حقوق اإلنسان ويف الدعوة إىل قبوهلا     
فكار ومبادئ جديدة حلقوق اإلنـسان يف       وجيب النظر إىل مفهوم أ    . املدافعني ذات أمهية خاصة   

ويظهر تاريخ حقوق اإلنسان، وال سـيما األحـداث         . صلته بالسياق احمللي حلقوق اإلنسان    
 يف طرح أفكار ومبادئ جديدة حلقوق اإلنـسان يف           أساسياً األخرية، أن للشباب والطلبة دوراً    

  . متييزق اإلنسان دونجدول األعمال الوطين والدويل ويف الدعوة إىل زيادة احترام حقو

  أنشطة الشباب والطلبة املدافعني واملخاطر والتحديات اليت يواجهوهنا  )ب(  
، بعثـت   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ و ٢٠٠٦ديسمرب  /يف الفترة املمتدة بني كانون األول       -١٠١

.  رسالة متعلقة باالنتهاكات املرتكبة يف حق الشباب والطلبـة املـدافعني           ٦٠املقررة اخلاصة   
 ٩وكانت .  حالة، كان الضحايا إناثا١٢ًويف .  حالة مبلغ عنها٣٤ يف الضحايا ذكوراًوكان 

  . حاالت٦حاالت تتعلق بضحايا من كال اجلنسني، بينما مل يذكر جنس الضحايا يف 
وكانت مجيع احلاالت الستني اليت أثارهتا املكلفة بالوالية خالل هذه الفترة تتعلـق               -١٠٢

 من القضايا، منها    اب والطلبة املدافعني املعنيني مبجموعة واسعة جداً      باالنتهاكات يف حق الشب   
التعذيب، واالحتجاز التعسفي، وحاالت االختفاء القسري، واإلفالت من العقاب، وحريـة           
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الدين، وحقوق األقليات، وحقوق الطلبة، وحقوق الشباب، والتعليم، وقضايا حقوق املـرأة     
ة واألراضي،  لقضايا االقتصادية، وقضايا البيئ   غريها من ا  ونوع اجلنس، والسياسات التجارية و    

  .وبناء السالم، وتعزيز الدميقراطية
 ٢٠٠٧ رسالة بعثتها املقررة اخلاصة خالل الفترة املمتدة بني عـامي            ٦٠ومن أصل     -١٠٣

 منها تتعلق باملس بالسالمة البدنية، مبا فيها القتل واهلجمات اجلـسدية            ٤٧، كانت   ٢٠١١و
وسوء املعاملة وحاالت االختفاء القسري والسخرة واستخدام الـشرطة وقـوات           والتعذيب  

 إىل أن االستخدام املفرط للقـوة       وجتدر اإلشارة أيضاً  . األمن املفرط للقوة خالل املظاهرات    
تسجيل العديد من مثل هذه احلاالت علـى أهنـا          إىل  املرتبط باالعتقاالت واالحتجاز أدى     

   .انتهاكات للسالمة اجلسدية
وقد مشلت جتـرمي أنـشطة      .  حالة تتعلق بانتهاكات ذات طابع قضائي      ١٣وكانت    -١٠٤

، وخماوف  بالسَّجناملدافعني عن حقوق اإلنسان وحاالت اعتقال وفرض غرامات وعقوبات          
بشأن مراعاة أصول احملاكمات، مبا يف ذلك يف إطار قوانني مكافحة اإلرهاب والتهم اجلنائية              

  .أو املزعوم أهنا ملفقة/ة وأو الغامض/الفضفاضة و
عمليات تفتيش للمكاتب ومـصادرة املعـدات       / رسائل تتعلق مبدامهات   ٦وكانت    -١٠٥

. أو مكاتبهم /أو بيوهتم و  /أو منظماهتم و  /ومراقبة املدافعني و  ) ومنها حواسيب ووثائق ورقية   (
لى يـد   رسائل انتهاكات للسالمة النفسية، ومنها هتديدات بالقتل ومضايقات ع ٥وتضمنت  

الشرطة وقوى األمن واجلهات الفاعلة من غري الدول، ويف بعض احلاالت استهدفت هـذه              
  . األعمال أفراد أسر املدافعني

 ما كان يسبقها    وتشري الرسائل اليت بعثتها املكلفة بالوالية إىل أن االنتهاكات كثرياً           -١٠٦
هم فيها وإلقاء خطـب أو  تنظيم الطلبة والشباب ملظاهرات سلمية ومناسبات عامة ومشاركت    

 ما يشري التصور العام ملوقع الشباب يف اجملتمـع،          وكثرياً. نشر مقاالت أو إدراج يف مدونات     
والذي تنقله وساط اإلعالم القائمة بدورها، إىل حداثة سنهم وقلة نضجهم كمربرات لعدم             

 على أهنا مـثرية     وينظر إىل احلركات الشبابية والطالبية    . اإلنصات لقوهلم يف الشؤون العامة    
  . يف النقاش العام مسامهة مثمرةللقالقل وليس كجهات فاعلة جادة ميكنها املسامهة

 يف ويف هذا الصدد، يساور املقررة اخلاصة القلق من االجتاهات اليت ظهرت مـؤخراً            -١٠٧
 سـنة،  ٢١ أو ١٨ الذين تقل أعمارهم عن بلدان شىت حنو سن قوانني متنع الشباب، وحتديداً   

ومثة حتركات تشريعية أخرى هتم اإلنترنـت ووسـائط         . املشاركة يف التجمعات العامة   ن  م
ومبـا أن   . اإلعالم االجتماعية والرسائل الفورية اليت ختضع على حنو متزايد لرقابة احلكومات          

، فمن املرجح أن توجـد   كثيفاًهذه األدوات يستخدمها الشباب والطلبة املدافعون استخداماً     
  . خاصة أمام عملهم يف جمال حقوق اإلنسانالقيود عراقيل
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 ما يعملـون    وتشري املعلومات اليت تلقتها املكلفة بالوالية إىل أن الشباب والطلبة كثرياً            -١٠٨
    خارج البنيات القائمة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية القائمة، من أجـل الـدفاع عـن                 

ظمات الشبابية واحلركات الطالبية بنيات غـري        ما تكون املن   وكثرياً. حقوق اإلنسان ومحايتها  
وتزيد كثرة إجراءات تسجيل املنظمات غري احلكوميـة يف         . رمسية هلا قدرات تنظيمية حمدودة    

. سهم كمنظمة غري حكومية   عدة بلدان من عزلة املنظمات الشبابية وقد تثنيهم عن تسجيل أنف          
صول على التمويل وربط الـصالت،  وحيد هذا بدوره مما هو متاح للمنظمات من إمكانات احل     
وللشباب والطلبة على العموم معرفة     . مبا يف ذلك مع منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة         

  .حمدودة مبنظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
. تمع املدين أيـضاً   كما يشمل عدم وجود بيئة مواتية ملشاركة شبابية ذات معىن اجمل            -١٠٩

 القلق من عدم قدرة املنظمات غري احلكومية على معاجلة قضايا حقوق ويساور املقررة اخلاصة
  .اإلنسان املكفولة للشباب أو تعبئتهم بصورة فعالة وضمهم إىل املنظمات اخلاصة هبم

  حملة عامة حسب املنطقة  )ج(  
 منها إىل   ١٤حكومات يف آسيا،    إىل  ) ٣١(ُوجه أكثر من نصف الرسائل اليت بعثت          -١١٠

 حالة هتم ضحايا مـن      ١٩وكانت  .  إىل الفلبني  ٣ إىل الصني و   ٥مجهورية إيران اإلسالمية و   
وكانت مزاعم  . ومل يذكر جنس الضحايا يف حالتني     .  من اجلنسني  ٥ من النساء و   ٥الرجال و 

 اجلسدية اليت   ارتكاب انتهاكات يف حق الشباب والطلبة يف آسيا تتعلق يف معظمها بالسالمة           
ومن االنتهاكات املزعومة القتل وحاالت االختفاء القسري واالحتجاز        .  حالة ٢٦ذكرت يف   

 حاالت ذات طبيعة قضائية، منها جتـرمي        ٨وكانت  . التعسفي واهلجمات اجلسدية والسخرة   
أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان وحاالت اعتقال وأحكام بالسجن وقلق بشأن مراعـاة             

  . اكمات، مبا يف ذلك يف إطار تشريعات مكافحة اإلرهابأصول احمل
ويزعم أن  .  عن حالتني كانت االنتهاكات فيهما تتعلق بالسالمة اجلسدية        وُبلغ أيضاً   -١١١

الشباب والطلبة املستهدفني هبذه االنتهاكات تلقوا هتديدات، مبا فيهـا هتديـدات بالقتـل؛              
من وجهات فاعلة من غري الدول؛ وشاهدوا       وتعرضوا للمضايقات على يد الشرطة وقوات األ      

وأثارت رسالتان قضايا مـن مثـل       . يف بعض احلاالت هذه األفعال تستهدف أفراد أسرهتم       
مدامهة الشرطة وتفتيشها ملكاتب منظمات الشباب والطلبة ومصادرة حواسـيبهم ووثـائق            

  . أو مكاتبهم/ورقية من مكاتبهم، وكذا مراقبة بيوهتم و
بية الساحقة للحاالت، كان اجلناة املزعومون هم الفاعلني احلكوميني، كانوا          ويف األغل   -١١٢

ويف حاالت قليلة، تعذر حتديد هويـة       . هم الشرطة يف أحيان كثرية، وقوات األمن يف بعضها        
 ما بدا أن لالنتهاكات املزعومة صلة بتنظيم مظاهرات          إىل أنه كثرياً   وجتدر اإلشارة أيضاً  . اجلناة

  .ات عامة واملشاركة فيها وإلقاء خطب أو نشر مقاالت أو إدراج يف مدوناتسلمية ومناسب
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وباملقابل، مل حتدد هوية اجلناة املزعومني يف أغلب احلاالت يف منطقة األمريكتني اليت               -١١٣
ويف عدد حمدود من احلاالت، كان الفاعلون احلكوميون هم اجلنـاة           .  رسائل ٨بعثت إليها   

وكما يف آسيا،   . ليلة أخرى، كانت اجلهات الفاعلة من غري الدول       املزعومني، ويف حاالت ق   
أشارت معظم احلاالت إىل انتهاكات للسالمة اجلسدية، مبا يف ذلك حاالت القتل واهلجمات             

يث تلقـى   حوأشارت إحدى احلاالت إىل السالمة النفسية،       . اجلسدية واالحتجاز التعسفي  
وكانت معظم االنتهاكات املزعومة    . ت بالقتل شاب من املدافعني عن حقوق اإلنسان هتديدا      

ووجهت رسالتان إىل   . يف األمريكتني ذات صلة مبشاركة املدافعني يف مظاهرات أو مؤمترات         
وأشارت ثالث حاالت إىل ضحايا إناث واثنتان إىل ذكـور          . شيلي وأخريان إىل املكسيك   

. ل خالل هـذه الفتـرة      رسائ ٨ويف منطقة أفريقيا، بعثت     . وأخرى إىل ضحايا من اجلنسني    
 مـاين ويف احلاالت الثّ  . مة السودان بعثت ثالث منها إىل حكومة زمبابوي واثنتان إىل حكو        

، بينمـا  ويف أربع حاالت، كان الضحايا ذكوراً. مجيعها، كان اجلناة من الفاعلني احلكوميني  
احلاالت، ويف إحدى   . ومل تسجل حاالت ضحاياها إناث فقط     .  وذكوراً كانوا يف ثالث إناثاً   

وكانت معظم احلاالت تتعلق بانتهاكات للسالمة اجلسدية، مبـا يف  . مل يذكر جنس الضحايا  
ذلك االحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة والقتـل وحـاالت االختفـاء القـسري          

وكانت انتهاكات أخرى يف أفريقيا ذات      . واالستخدام غري املتناسب للقوة لتفريق املظاهرات     
 ما أعطيت تعريفات غامضة، وغرامـات،       ، وتتعلق بتهم جنائية فضفاضة كثرياً     طابع قضائي 

 ما حدثت االنتهاكات املزعومة يف سياق       وكما يف مناطق أخرى، كثرياً    .  بالسجن وأحكاماً
املظاهرات السلمية، وإن كان هناك اجتاه ملحوظ يف أفريقيا يتمثـل يف ارتكـاب الـشرطة           

كما شكلت  .  باستخدام القوة بصورة غري متناسبة     وحتديداًانتهاكات عند تفريق املظاهرات،     
 تفـضي إىل    املشاركة يف املنتديات الشبابية العامة وإصدار بيانات صحافية بدورها أعمـاالً          

  .االنتهاكات املذكورة
 رسائل إىل حكومات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا خـالل هـذه             ٧ووجهت    -١١٤
وكان الرجال هم الضحايا    . وأخريان إىل مصر  البحرين   ووجهت رسالتان منهما إىل   . الفترة

لرسائل املوجهة إىل هذه املنطقة، فإن    ااخنفاض عدد   وبالرغم من   . يف مجيع احلاالت املبلغ عنها    
ومتثل يف معظمها انتـهاكات للـسالمة       .  عنها واسعة النطاق يف طبيعتها     االنتهاكات املبلغ 

سري واالحتجاز التعسفي وسوء املعاملـة أثنـاء        اجلسدية، مبا يف ذلك حاالت االختفاء الق      
كما أُبلغ عن انتـهاكات ذات      . االحتجاز واالستخدام غري املتناسب للقوة أثناء املظاهرات      

وكانت بعض احلاالت   . ملفقة واعتقاالت وهتم ُيقال إهنا    طابع قضائي، منها أحكام بالسجن      
  .يف حق أفراد أسر املدافعنيتتعلق بانتهاكات للسالمة النفسية، منها هتديدات وعنف 

 من البيانات املـشتركة مـع       وإضافة إىل هذه الرسائل، أصدرت املقررة اخلاصة عدداً         -١١٥
يف عدة بلدان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا        األوضاع السائدة   إجراءات خاصة أخرى بشأن     
) وقتها(ة الليبية   ، منها البحرين وتونس واجلماهريية العربي     ٢٠١١خالل النصف األول من عام      

 اخلاصـة،   ، دعت املقـررة   ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ويف  . واجلمهورية العربية السورية ومصر   
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اجلمهورية ة احلق يف حرية الرأي والتعبري،       بشكل مشترك مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاي       
 واملـدونني   عن املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني     فوراً  اإلفراج  "العربية السورية إىل    
  ".رصد األحداث األخرية وإخبار اجلمهور هبا يف حامساً الذين يلعبون دوراً

    رسائل إىل احلكومات خـالل هـذه        ٦ويف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، بعثت         -١١٦
ومثة اختالف هام عن باقي املناطق هو أن معظم الضحايا          .  منها إىل االحتاد الروسي    ٢الفترة  
ويف إحدى احلاالت، كان األمر يتعلق برجل ويف أخرى مل يـذكر            ). ٦ من أصل    ٤(نساء  

، متثلت معظم االنتهاكات املزعومـة يف منطقـة          ملناطق أخرى أيضاً   وخالفاً. جنس الضحية 
أوروبا وآسيا الوسطى يف مدامهات وعمليات تفتيش للمكاتب ومصادرة للمعدات ومراقبـة            

بات مطولة، بل وحىت رفض السماح للمدافعني   ألنشطة املدافعني ومكاتب منظماهتم واستجوا    
كما كانت هناك انتهاكات مزعومة للسالمة اجلسدية للشباب والطلبة،         . بالسفر إىل اخلارج  

وكانت . منها اعتداءات جسدية واستخدام مفرط للقوة أثناء املظاهرات واالحتجاز التعسفي         
نشطة املدافعني عقب احتجاجات    هناك حالة تتعلق بانتهاك السالمة النفسية وأخرى بتجرمي أ        

 وكانت إحدى احلاالت تتعلق بانتهاكات ذات طابع قضائي، وبشكل أدق أحكاماً          . سلمية
وكان الفاعلون احلكوميون هم اجلناة املزعومني، وحتديـدا الـشرطة، يف مخـس             . بالسجن

  . حاالت، ويف حالة واحدة، كانت اجلهات الفاعلة من غري الدول

  ات والتوصياتاالستنتاج  -رابعاً  
يساور املقررة اخلاصة قلق بالغ من املخاطر االستثنائية اليت تواجهها هذه الفئات              -١١٧

 وأغلب هذه املخاطر ال تؤثر تأثرياً.  عن حقوق اإلنسانمن املدافعني، بسبب عملهم دفاعاً
 االسـتخدام    على سالمتهم وسالمة ذويهم اجلسدية فحسب، وإمنا تشمل أيـضاً          مباشراً
كما يساور املقررة اخلاصة بالغ القلق من       . سفي لألطر القانونية ضدهم وجترمي عملهم     التع

التقارير الواردة اليت تشري إىل أن الفاعلني احلكوميني، مبن فيهم املوظفـون احلكوميـون              
األمن احلكومية واجلهاز القضائي، هم من يرتكب العديد من االنتهاكات يف حق            وأجهزة  

  . هؤالء املدافعني

  اإلعالمجمال الصحافيون والعاملون يف   -ألف  
اإلعالم الذين يرصدون املظـاهرات ويـسلطون       جمال  إن الصحافيني والعاملني يف       -١١٨

ويف معظم املناطق، يبدو    .  ما خياطرون بأرواحهم   الضوء على االنتهاكات واالعتداءات كثرياً    
حقيقات، باستثناء األمريكتني   أهنم مستهدفون من نفس الفاعلني احلكوميني الذين جيرون الت        

  . حيث تربز اجلهات الفاعلة من غري الدول واجملموعات اجملهولة بوصفها اجلاين الرئيسي
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اإلعـالم أثنـاء    جمـال   وإن دور الرصد الذي يلعبه الصحافيون والعاملون يف           -١١٩
 من كُلّاملظاهرات دور أساسي، ألنه يستطيع أن يقدم رواية حمايدة وموضوعية عن سلوك  

وينبغي للدول أن تتيح لوسـائط اإلعـالم        . ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   املشاركني وا 
  . إمكانية الوصول إىل التجمعات العامة لتيسري التغطية اإلعالمية املستقلة

وميكن لفرض قيود على حرية وسائط اإلعالم والصحافة واإلفالت من العقـاب       -١٢٠
اإلعالم املـدافعني عـن     جمال  حق الصحافيني والعاملني يف     على االنتهاكات املرتكبة يف     

حقوق اإلنسان أن يدعم قيام مناخ من التخويف والوصم والعنف والرقابة الذاتية ميكـن      
وينبغي للدول االعتراف عالنية بدور هـؤالء املـدافعني         . أن يكون له أثر يشل عملهم     

رتكبـة يف حقهـم ومقاضـاة       وضمان إجراء حتقيقات سريعة وحمايدة يف االنتهاكات امل       
  . املسؤولني عنها

، فينبغي البحث إدارياًُحكماً اإلعالم جمال وإذا انتهك الصحافيون أو العاملون يف   -١٢١
وال ينبغي تطبيق القانون اجلنائي إال عند الضرورة        . عن حل داخل اإلطار اإلداري املدين     

ألطر التشريعية لتكميم أفـواه  وينبغي للدول اإلحجام عن االستخدام املتكرر ل   . القصوى
  . املعارضة املشروعة يف قضايا حقوق اإلنسان

وال ينبغي أن تقتصر محاية الصحافيني والعاملني يف وسائط الناشـطني يف قـضايا         -١٢٢
، وإمنا ينبغي أن تشمل غريهم مـن        حقوق اإلنسان على من يعترف هلم هبذه الصفة رمسياً        

لني يف وسائط اإلعالم اجملتمعية واملدونني ومن يرصـدون         الفاعلني املعنيني، من مثل العام    
  . املظاهرات

  املدافعون عن قضايا األراضي والبيئة  -باء  
يعترب املدافعون املعنيون بقضايا األراضي والبيئة بدورهم معرضني أشد التعـرض             -١٢٣

 للهجمات اليت تطال سالمتهم اجلسدية، يف كثري من األحيان من جهات فاعلة من غـري              
ات الدول، كما يقتل العديد منهم بسبب عملـهم املتعلـق بـاألثر البيئـي للـصناع               

ويبـدو  . أو حق الشعوب األصلية واألقليات يف األراضي      االستخراجية ومشاريع التنمية    
  .  على املدافعنيمريكتني هي املنطقة األكثر خماطرأن األ
ام الذي قـام بـه املـدافعون         بالعمل اهل   كامالً وينبغي للدول أن تعترف اعترافاً      -١٢٤

املعنيون بقضايا األراضي والبيئة يف حماولتهم إجياد توازن بني التنمية االقتصادية واحتـرام             
البيئة، مبا يف ذلك احلق يف استخدام األراضي، والثروة واملوارد الطبيعة، وحقوق بعـض              

  . الفئات، ومنها الشعوب األصلية واألقليات
تسامح مع وصم املوظفني العموميني أو وسائط اإلعالم لعمل         وينبغي للدول أال ت     -١٢٥

هؤالء املدافعني، وال سيما يف سياق االستقطاب االجتماعي، مبا أن هذا األمر ميكـن أن               
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دام واملضايقة قد يشجع على رفض املدافعني بل وحىت اسـتخ         الترهيب   من   يغذي مناخاً 
  .العنف يف حقهم

ت من العقاب على اهلجمات علـى املـدافعني         وينبغي للدول أن حتارب اإلفال      -١٢٦
واالنتهاكات املرتكبة يف حقهم، وال سيما من اجلهات الفاعلة من غـري الـدول وممـن                
يتصرفون بالتواطؤ معها، وذلك عن طريق ضمان إجراء حتقيقات سـريعة وحمايـدة يف              

  . االدعاءات وجرب الضرر والتعويض املالئمني للضحايا

  اب والطلبةاملدافعون الشب  -جيم  
يبدو أن املدافعني الشباب والطلبة مستهدفون بسبب مشاركتهم يف املظـاهرات             -١٢٧

كما يبدو أهنم معرضون    . واالحتجاجات السلمية أو نشر مقاالت أو إدراج يف مدونات        
  .  للهجمات اجلسديةكثرياً
. اتوينبغي للدول أن تلجم استخدام أفراد األمن املفرط للقوة خالل املظـاهر             -١٢٨

وينبغي تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان             
  .التجمعات العامةأثناء ظ النظام الشباب، وال سيما فيما يتعلق حبف/وتدابري محاية األطفال

وتشجع الدول على زيادة االستثمار يف مناء الشباب وتيـسري مـشاركتهم يف               -١٢٩
 عن طريق تبسيط إجراءات تسجيل املنظمات غري احلكومية أو تقدمي        مثالً الشؤون العامة، 
  .مات الشبابية يف عملية التسجيلالدعم للمنظ

التسجيل املنظمـة ملـشاركة     /وينبغي للدول تيسري وتبسيط إجراءات اإلخطار       -١٣٠
 دون  الشباب والطلبة يف التجمعات العامة، مبا يف ذلك عن طريق إزالة املوانع اليت حتول             

  . األطفال، واملشاركةالشباب، وأحياناً
وينبغي تسليح املدافعني الشباب والطلبة باملعرفة بآليات محاية حقوق اإلنـسان             -١٣١

  . ة والدوليةيومهارات تقييم املخاطر والصالت مع املنظمات الوطن
وينبغي للمنظمات غري احلكومية أن حتاول أن تكون مواتيـة للـشباب وتلـيب                -١٣٢
الشباب وما هو نوع التغيري الذي يتطلعـون      استنهاض  اجاهتم؛ كما عليها حبث سبل      احتي

  .ا إىل ذلكإليه وم

        


