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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
المدناززززززة والساا ززززززاة  ،تعزيززززززز وحمايززززززة نمازززززز  حقززززززوق اإلنسززززززان

 ما في ذلك الحق في التنماةواالقتصادية واالنتماعاة والثقافاة، ب

تقريززر المقززررة الخالززة المعناززة بحالززة المززدافعان عززن حقززوق اإلنسززان،   
 مارغريت  اكاغاا

 موجز  
 7/8تعررررملق اة ررررمل يف اذا ررررر ر  رررر ا اله ملمررررملر الرررر    دمهرررر  عمرررر     ررررملا   ا  رررر   

اه الررردول ر األنشرررار الرررع اهبرررا عا سرررا شررر ل الترررنر اةشرررمولر  ررراله ملممل وتوجررر  انهبررر61/5و
 ر إطا  والمهها ش ل التنر اةاهبير. ُعثا  سالر  146األعضاء إىل 
ومملكرررررز اله ملمرررررمل  ساسرررررا  ع ررررر  عمرررررخل الوالمرررررر منررررر  ترررررو  اة رررررمل يف اذا رررررر من ررررربها ر  

وع   األدوات الملئيتير اةهاحر هلا والد وس اةتهفاديف والهحردمات الرع تواجههرا  1008 سنر
ت ررردمل اة رررمل يف اذا رررر مع ومرررات مف ررر ر عرررن العنا رررمل الملئيترررير ر  داء مهامهرررا. و عرررد  لررر ر 

 الضملو مر ر   مها ليهمكن اةدافعون من العمخل ر  يئر س يمر ومتكينير.
 وت دمل اة مل يف اذا ر اسهنهاجاهتا وتو ياهتا. 
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 مقدمة -أوالا  
اذا ررر ل مس رر ر و ا ررع عشررمل ت ملمررمل موهبرروعي  يف رر ا سررادس وآشررمل ت ملمررمل ت دمرر  اة ررمل   -6

ه ملمرمل . ومُ ردمل ال1000عرن ح روق اإلنتران منر  سرنر م دم  اةك ف  الوالمر اذا ر  اةردافعني 
 ال  من ما بان إليها  ن ت دمل ت ا ممل منهظمر. 61/5و 7/8عم     ملا   ا    

و عد ت دمي اة مل يف اذا ر نظمليف عامر عن  نشاهها ش ل الفرتيف اةشمولر  اله ملمملر ت ردمل  -1
ر مملكررزيف ع رر  األدوات الملئيتررير 1008ت م هتررا اذا ررر  شرر ن عمررخل الوالمررر منرر  ُعي نررا ر سررنر 

 اةهاحر هلا والد وس اةتهفاديف والهحدمات الع تواجهها ر  داء مهامها. 
واسهنادا  إىل عمخل الوالمرر ت دمل اة مل يف اذا ر  عد  ل  مع ومات مف  ر عرن العنا رمل  -3

ينيررر. وت رردمل اة ررمل يف الملئيتررير الضررملو مر ر   مهررا ليررهمكن اةرردافعون مررن العمررخل ر  يئررر سرر يمر ومتك
 اذا ر ر الف خل األشري اسهنهاجاهتا وتو ياهتا. 

 األنشطة خالل الفترة المشمولة بالتقرير -ثانااا  

 الر ائل المحالة إلى الدول -ألف 
ر 1061تشرملمن الثراين/نوفم   30إىل  1066كرانون األول/دمترم    6ر الفرتيف مرن  -4

دولررررررر. وعنررررررد كها ررررررر  رررررر ا اله ملمررررررملر كانررررررا  ررررررد  78 سررررررالر إىل  146 عثررررررا اة ررررررمل يف اذا ررررررر 
حرروا  نفرر  معرردل التررنر التررا  ر.  -ر اةائررر  45 دودر     ن معرردل الررملد   رر   603 و دت

وتررررملد اة حظررررات ع رررر  الملسررررائخل اةبعوثررررر شرررر ل  رررر ه الفرررررتيف وع رررر   دود احلكومررررات ع يهررررا ر 
 (. A/HRC/25/55/Add.3من   ا اله ملممل ) 3اإلهبافر 

 يارات القطريةالز  -باء 
ش ل الفرتيف اةشمولر  اله ملمملر  اما اة مل يف اذا ر  زما يف جلمهو مرر كو مرا ر الفررتيف مرن  -5

تشررررررررررملمن  66إىل  7وتوغررررررررررو ر الفرررررررررررتيف مررررررررررن  ر1063حزمملان/مونيرررررررررر   1 ما /مررررررررررامو إىل  13
 . وتود اة مل يف اذا ر  ن تعملد عن شكمل ا ل حكومهني ع    بوهلمرا ط ري1063األول/ كهو مل 

إجملائهررا زمررا يف ل  اررملمن وع رر  تتررهي هما هلرراتني الزمررا تني. و ررد  ُررد مل ت ملمررملان منف رر ن عررن  رراتني 
 A/HRC/25/55/Add.1مرررن  رررر ا اله ملمررررمل ) 1و 6 الزمرررا تني  و ررررفهمار ع ررر  الهرررروا ر اإلهبررررافهني

 (.5و A/HRC/25/55/Add.4(. و دمل كخل من مجهو مر كو ما وتوغو تع ي ات ع يهما )1و
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 العالقة الطلبات  
ر مررا زالررا اة ررمل يف اذا ررر تنهظررمل  دودا  ع رر  ط بررات 1063ر كررانون األول/دمتررم   -1

( 1061( وإندونيتررررررررررريا )1061الزمرررررررررررا يف العال رررررررررررر الهاليرررررررررررر: اإلمرررررررررررا ات العمل يرررررررررررر اةهحرررررررررررديف )
( 1001ر 1006( و وترران )1061( والبحررملمن )1003( و اكتررهان )1006) و وز كتررهان
( وتام نرررررررد 1066ر 1060ر 1004ر 1003ر 1001)( و ررررررري  وس 1061و و ونرررررررد  )

( وجامامكرررا 1004ر 1003ر 1001( وتشررراد )1004ر 1003( وتملكمانترررهان )1061)
( 1060ر 1008( واجلمهو مرررر العمل يرررر الترررو مر )1061( واجلمهو مرررر الدومينيكيرررر )1061)

( 1004ر 1001( وسرررررررررررررررن افو يف )1066ر 1060ر 1008ر 1004ر 1001وزمبرررررررررررررررا و  )
( وغينيرررررررررا االسرررررررررهوائير 1061ان )رمررررررررر( وعُ 1060ر 1008( وال رررررررررني )1061) والترررررررررن ال

البوليفا مررررررررررررررر(  -( وفنررررررررررررررزوم  )مجهو مررررررررررررررر 1061ر 1060ر 1008( والف بررررررررررررررني )1001)
( و ريغيزسرهان 1061( وفييرا نرامل )1061ر 1060وفيسي )( 1060ر 1008 ر1007)
( وم رمل 1060ر 1001( وماليزما )1004ر 1003( وكينيا )1061( وكمبودما )1061)
( وم ررررردمف 1061( ومررررر و  )1066( واةكترررري  )1061ر 1060ر 1008ر 1003)
( وناميبيررررررررا 1004ر 1003( وموزامبيرررررررر  )1061( واةم كررررررررر العمل يررررررررر التررررررررعودمر )1001)
(. وتعرملد اة ررمل يف 1061ر 1003ر 1008ر 1005ر 1004ر 1003( ونيبرال )1066)

لا بررات وعررن  م هررا ر  ن تُررو  اذا ررر عررن  سررفها ةضرري و ررا طومررخل ع رر  ت رردمي  عرر   رر ه ا
 الدول اةعنير اال همامل الواجب لا باهتا وتتهسيب هلا. 

وترررود اة رررمل يف اذا رررر اإلعرررملاد عرررن شررركمل ا حلكومرررات تملكيرررا وكازاشترررهان والكرررامريون  -7
ومن وليا ل بول ط بها إجملاء زمرا ات  املمرر. ونظرملا  اللهزامرات  شرملق سرا  رر تعرملد اة رمل يف اذا رر 

ألهنا مل تتهاع إجملاء   ه الزما ات  بخل هنامر مرديف والمههرا. وفيمرا طرب ط بهرا لزمرا يف  عن  سفها
تملكيار تود اة مل يف اذا ر اله كيد جمرددا  ع ر   هنرا ت مرخل ر  ن تعاري التر اات ل والمرر مرا مكفري 

 من الو ا لزما يف الب د من  جخل التماة هلا إلجملاء ت ييم م ئم حلالر اةدافعني.

 عاون م  منظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكوماة الدولاةالت -نام 
ظ ا اة مل يف اذا ر تشدد  شكخل شاا ع   الهعراون مرع مجيرع  يئرات األمرم اةهحرديف  -8

 وغري ا من اةنظمات احلكومير الدولير اإل  يمير حل وق اإلنتان.
يف اذا ررررررر ر ع رررررردت اة ررررررمل  1063كررررررانون الثاين/منرررررراممل   30إىل  18ور الفرررررررتيف مررررررن  -3

مشرراو ات مررع ا موعررات اإل  يميررر ل رردول األعضرراء ر جم رر  ح رروق اإلنترران إلحاطههررا  عمررخل 
وحترردمات والمههررار مبررا ر  لرر  ت ملممل ررا عرررن اسررهادامل الهشررملمعات لهنظرريم  نشررار اةرردافعني عرررن 

 ح وق اإلنتان.
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ر شررررا كا اة ررررمل يف اذا ررررر ر مشرررراو ات ح رررروق 1063شررررباا/ف اممل  13و 11ور  -60
اإلنتان والبيئر الع ع دت ر نريويب  دعويف من اذبري اةتره خل اةعرحب و روق اإلنتران والبيئرر مرع 

 مفوهبير األمم اةهحديف التامير حل وق اإلنتان و ملنامج األمم اةهحديف ل بيئر.
ر شررررا كا اة ررررمل يف اذا ررررر ر االجهمرررراع العررررامل التررررادس 1063 ما /مررررامو  8و 7ور  -66

لهنتري  الدوليرر ل مؤسترات الوطنيرر حل روق اإلنتران ر جنيرفر حير   ردما والعشملمن ل سنر ا
ت ملممل ا عن دو  اةؤستات الوطنير ر الدفاع عرن ح روق اإلنتران وتعزمز رار ور محامرر اةردافعني 

 عن ح وق اإلنتان. 
ر شرررررررا ي موظرررررررف مررررررردعم والمههرررررررا ر اجهمررررررراع 1063حزمملان/مونيررررررر   66و 60ور  -61

  ر وا سرررررو منظمرررررر األمرررررن والهعررررراون ر  و و ا/مكهرررررب اةؤسترررررات أل رررررحاد اة ررررر حر نظمهررررر
 الدمي ملاطير وح وق اإلنتان لوهبع تو يات  ش ن محامر اةدافعني عن ح وق اإلنتان. 

ر  ررررردما اة رررررمل يف اذا رررررر ت ملممل رررررا األشرررررري إىل 1063تشرررررملمن األول/ كهرررررو مل  18ور  -63
اطمل الرررع مواجههرررا اةررردافعون العرررام ون ر (. و كرررز اله ملمرررمل ع ررر  اةارررA/67/292اجلمعيرررر العامرررر )

سرررياق مشرررا مع الهنميرررر واسرررعر الناررراق وا رتحرررا هنسرررا   ائمرررا  ع ررر  ح ررروق اإلنتررران لتياسرررات 
 مير.ومشا مع الهن

ر شررررا كا اة ررررمل يف اذا ررررر ر اةشرررراو ات 1063تشررررملمن الثرررراين/نوفم   17و 11ور  -64
ا ع سرا اةؤسترات الوطنيرر حل روق اإلنتران ر دون اإل  يمير  ش ن تعزمرز والمرر احلمامرر الرع تضر

شمل ي  فملم يا الع نظمها ر كمباال مكهب مفوهبير ح وق اإلنتان ر  وغندا واةكهب اإل  يمي 
 ةفوهبير ح وق اإلنتان لشملق  فملم يا. 

ر شررا ي موظررف مرردعم والمررر اة ررمل يف اذا رررر 1063كررانون األول/دمتررم    1و 5ور  -65
حتررراد األو ويب واةنظمرررات غرررري احلكوميرررر  شررر ن ح ررروق اإلنترررانر ر مائرررديف ر سرررياق منهررردق اال

متهدممليف ُع دت ر  ملوكتخل  ش ن التياسات العامر الوطنير وآليات محامرر اةردافعني عرن ح روق 
 اإلنتان. 

 الدعوات الواردة من الحكومات -دال 
لني مررن ال سنررر ر ت  ررا اة ررمل يف اذا ررر دعررويف إىل  ررمل 1063نيترران/  ملمخل  14و 13ر  -61

ال ةانيرررر األةانيرررر اةعنيرررر و ررروق اإلنتررران والشرررؤون اإلنترررانير إلحاطرررر  عضرررائها  عمرررخل والمههرررا 
و الهحررردمات الرررع تواجههرررا وااللا رررات احلاليرررر. وع ررردت  مضرررا  اجهماعرررات مرررع وزمرررمل الشرررؤون 

 اذا جير واةؤستر األةانير حل وق اإلنتان. 
ك مر  ئيترير ر مرؤمتمل  شر ن داةردافعني عرن   1063 ملمخل نيتان/  15و ل ا  مضا  ر  -67

ح رروق اإلنترران حتررا الضرر  : حترردمات عم هررم وطملم ررر دعمهررمدر نظمهرر  التررفا يف األةانيررر ر 
 اجلمهو مر الهشيكير.
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 التعاون م  المنظمات غار الحكوماة -هاء 
لروطحب واإل  يمري احهفظا اة مل يف اذا ر  هعاون مثممل مرع ا همرع اةردين ع ر  ال رعيد ا -68

والدو . وتعملد اة مل يف اذا ر عن  سفها ألهنار نظملا  ل  يود الزمنيرر مل تتهاع اةشا كر ر مجيرع 
اةؤمتملات واحل  ات الد اسير الع ُدعيا إليها. ور اةناسربات الرع مل تترهاع فيهرا اة رمل يف اذا رر 

 موظفي اةفوهبير  امسها. احلضو  شا يا ر عم ا  د  اإلمكان ع   هبمان مشا كر  حد 
وع   ع  ر  االجهماع مع ا موعات اإل  يمير ر ا   ر شرا كا اة رمل يف اذا ررر ر  -63
ر ر مشررراو ات مررع ا همرررع اةررردين ر جنيررف اسهضرررافه  اذدمرررر 1063كررانون الثاين/منررراممل   30

 الدولير حل وق اإلنتان. 
شرا كا اة رمل يف اذا رر ر مرؤمتمل  عنروان  ر1063نيتران/  ملمخل  4إىل  1ور الفرتيف مرن  -10

 سهوكهومل.  دمتكني اةدافعني اةعملهبني ل ااملد نظمه  منظمر اةدافعني عن ح وق اإلنتان ر
ر شرررا ي  حرررد اةررروظفني ر ح  رررر عمرررخل  عنررروان دالنشررراا 1063 م ول/سررربهم   3ور  -16

د األو ويبد ر اةرررؤمتمل الترررنو  واةاررراطمل ر جمرررال ح ررروق اإلنتررران: ت يررريم الهررر ثري العررراةي ل حترررا
لملا ارر معا ررد ح روق اإلنترران. ونظرم ح  ررر العمررخل ر لنردن معهررد ح روق اإلنترران والبحرر  ر 
جمال العدالر االجهماعير مع جامعر لندن ميرتو وليهان ومملكز ح وق اإلنتان الهابي يرر ر جامعرر 

 مو ي ومنظمر العفو الدولير. 
حترردثا اة ررمل يف اذا ررر ر مررؤمتمل دو   عنرروان دا همررع ر 1063 م ول/سرربهم   61ور  -11

اةدين مهعملق ل هسومل: االنعكاسات العاةيرر و دود الوالمرات اةهحرديفد. و عر   ر ا اةرؤمتملر الر   
 ُع د ر واشنان العا مرر منظمها  يا احلملمر وح وق اإلنتان  وال .

ا ي  حرررررد اةررررروظفني ر ر شرررر1063تشررررملمن األول/ كهرررررو مل  66إىل  3ور الفرررررتيف مرررررن  -13
 (. Frontline Defendersمنهدق د  ن التا ع ال   نظمه  مؤستر دمدافعو اذ  األماميد )

ر شرررررا ي  حرررررد اةررررروظفني ر اجلرررررائزيف األفملم يرررررر 1063تشرررررملمن األول/ كهرررررو مل  11ور  -14
 سنرر ل مدافعني عن ح وق اإلنتانر الع ُمنحا ع ر   راما الردو يف العادمرر الملا عرر واذمترني ل

 اإلنتان. األفملم ير حل وق اإلنتان والشعود ونظمهها ر  اجنول شبكر الب دان األفملم ير حل وق
ر  رردما اة ررمل يف اذا ررر يفاهبررمليف ر سررياق مررؤمتمل 1063تشررملمن الثرراين/نوفم   63ور  -15

اةرردافعون عررن ح روق اإلنترراندر اسهضرافه  منظمررر داذبررز  - عنروان دالعررامل   سرمله حتررا الضر   
 ( واةعهد األةاين حل وق اإلنتان ر  مللني. Brot für die Weltعاملد )ل 

 (: التحديات والدروس المستفادة8002-8002عمل الوالية ) -ثالثاا  
و رري تشررعمل   هنررا يفظوظررر إ   ُعايررا هلررا  1008ُعينررا اة ررمل يف اذا ررر ر  ما /مررامو  -11

ا سررررنوات. وشرررر ل  رررر ه الفرررررتيفر فمل ررررر ت يرررريم حالررررر اةرررردافعني عررررن ح رررروق اإلنترررران ةررررديف سرررر
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اسهادما اة مل يف اذا رر مجيرع األدوات اةهاحرر لهحمرخل مترؤوليات والمههرا واإلسرهامل ر متكرني 
 اةدافعني والهعملمف سم ومحامههم ر مجيع  حناء العامل.

 الزيارات القطرية -ألف 
 ردمن ر  فملم يرا زمرا ات  املمرر. فرزا ت   60 جملت اة مل يف اذا رر ش ل مديف والمههار  -17

(؛ و  دمن ر  و و ا وآسيا 1063و 1003( وتوغو )1003لدمي ملاطير )مها مجهو مر الكون و ا
(؛ 1061(؛ و  ردا  ر ارال  فملم يرا  رو ترون  )1061( و ممللندا )1060الوسا  مها   مينيا )

تينيرر مهرا  (؛ و  ردمن ر  مملمكرا ال 1063( ومجهو مرر كو مرا )1066و  دمن ر آسريا مهرا اهلنرد )
 (. 1061( و ندو اس )1003كولومبيا )

وكانرررا الزمرررا ات ال املمررررر فمل رررا  اهررررازيف لها  رررع اة ررررمل يف اذا رررر ع رررر  حالرررر اةرررردافعني ر  -18
حتررردماهتم و وجررر  جنررراحهم واةاررراطمل الرررع مواجهوهنرررا واالسررررتاتيسيات الرررع مترررهادموهنا و اةيرردانر 

مفيررديف ل هعرراون  شرركخل  نرراء مررع الرردولر ع رر  مجيررع ةوا رر ر عم هررم. وكانررا الزمررا ات  مضررا   دايف 
اةتهوماتر ومنا شر ال ضاما الملئيتير الع تؤثمل ر البيئر الع معمخل فيهرا اةردافعون والهوعيرر   مهيرر 

 عم هم. 
و  ت اة ررمل يف اذا ررر ترر ثري زما اهتررا  كثررري مررن الاررملق اةاه فررر. فع رر  سرربيخل اةثررالر  عررد  -13

ماعهررا  رالملئي ر   ررد   رر ا األشرري  يانررا  عامررا  معررتد فيرر   عمررخل اةرردافعني زما هترا لكولومبيررا واجه
ومدعمر  ر الب ررد. و عررد زما هتررا هلنرردو اسر  رد ت الترر ااتر نهيسررر لهو ررياهتار مشرراو ات  شرر ن 

 مشملوع  انون ومشملوع وهبع آلير حلمامر اةدافعني عن ح وق اإلنتان وال حفيني. 
ك فررر  والمررر ت ررومل  زمررا ات  املمررر مشرررتكر مررع اة ررمل يف اذا ررر وكانررا اة ررمل يف اذا ررر  ول م -30

اةعنيرررر  اةررردافعني عرررن ح ررروق اإلنتررران الها عرررر ل سنرررر األفملم يرررر اةعنيرررر و ررروق اإلنتررران والشرررعود 
(. و رري تررملق A/HRC/22/47/Add.2ر 1061؛ وتررون ر A/HRC/10/12/Add.2ر 1008)توغررور 

مرررن جانرررب افليرررر اإل  يميرررر لزمرررا يفر وتيترررمل اةها عرررر  مهيرررر ا  لررر  كمما سرررر جيرررديف ألهنرررا تزمرررد مرررن
 و  حاد اة  حر اةعنينير وتنشئ  وج  تآز   ني افليات الدولير واإل  يمير. 

غري  ن اة مل يف اذا ر واجها حتدمات كبرييف ر سياق زما اهتا ال املمر. و ي تعملد عرن  -36
ا يف الررررع  رررردمههار  و ت  ررررا إشررررعا ا   سررررفها ألهنررررا مل ته رررر   دودا  ع رررر  العدمررررد مررررن ط بررررات الزمرررر

 االسه مل دون مزمد من اةها عرر  و ت  ا  فضا . والحظار ر سياق  ع  زما اهتار مع ال   ر 
 ن سر مر الشرهود وغرري م مررن األشرااا الر من اجهمعرا سررم ليترا مضرمونر دائمرا  و هنررم ال 

 1003ا هترا إىل كولومبيرا ر سرنر مه  ون محامرر كافيرر. وشرعملت اة رمل يف اذا رر  االنزعراز  عرد زم
لع مهررا  رر ن مررنظم االجهمرراع معهررا ر  ا انكييررا ت  رر  هتدمرردا   بررخل سرراعات   ي ررر مررن االجهمرراع 

(A/HRC/13/22/Add.3 وكرر ل ر شرر ل زما هتررا إىل اهلنررد ر سررنر65ر الف رمليف .) ر  ُل رري 1066
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عنرررررررر   كفالررررررررر ال ررررررررب  ع رررررررر  مرررررررردافع  دىل  بيرررررررران عررررررررن  ضرررررررريه  ل م ررررررررمل يف اذا ررررررررر    ُفررررررررملز 
(A/HRC/19/55/Add.2 615ر الف مليف .) 

وواجها اة مل يف اذا ر  مضا  حتدمات ر مها عهها لزما اهتا ال املمرر نظرملا  النعردامل اةروا د.  -31
( وتا عرررا A/HRC/25/55/Add.2ر 1063و جررملت زمررا يف مها عررر واحرررديف شرر ل والمههررا )توغررور 
فملدمررررر وت يررررريات تشررررملمعير عنررررد اإلمكرررران.  األحرررروال ال املمررررر مررررن شرررر ل  سررررائخل تهع رررر  ورررراالت

واسرررُهادمل ت ملممل رررا الترررنو  عرررن اة حظرررات اةهع  رررر  الملسرررائخل  مضرررا  ةها عرررر احلررراالت ال املمرررر. 
وشررررسعا اة ررررمل يف اذا ررررر مجيررررع   ررررحاد اة رررر حرر ال سرررريما ع رررر  ال ررررعيد الرررروطحبر ةوا رررر ر 

 جهود م ةها عر تو ياهتا. 
ملمررررر الملمسيرررررر  عمل ررررا اة ررررمل يف اذا ررررر عررررن ت رررردممل ا الكبررررري و اإلهبررررافر إىل الزمررررا ات ال ا -33

ل دعوات الع وجههها إليها مؤستات حكومير وجامعات ومنظمات غري حكوميرر ل مشرا كر ر 
مؤمتملات و حداث وح  ات د اسير  دما فيها آ اء ا  ش ن حالر اةدافعني عن ح روق اإلنتران 

 يمرر ل هوعيرر  ردو  اةردافعني والهعراون مرع  ه رف  ودو  والمهها. و تاحا هلا  ر ه الزمرا ات فمل را  
  حاد اة  حر  ش ن   ه اةت لر. 

 التقارير والقرارات المواضاعاة  -باء 
ت ملمملا  مواهبيعيا  إىل ا    واجلمعيرر العامرر. و ري  61 دما اة مل يف اذا ر ما جمموع   -34

 اال همررررررامل الررررررع ت  ههررررررا شرررررر ل  تعررررررملد عررررررن امهناهنررررررا لهبررررررادل اف اء ال رررررريم واألفكررررررا  اجلرررررردممليف
 اةنا شات.   ه
واسررهادما اة ررمل يف اذا ررر ت ا ممل ررا لاسررهاد ر الهحرردث عررن اةتررائخل الررع تعه  ررا  -35

مهمر ل هوعير  الدو  الملئيتي ال   مؤدم  اةدافعون وعملق الهحدمات الع مواجهوهنا. وت مخل  هنا 
مل األساسررير الررع منب رري  ن تكررون  ائمررر  سررهما مررن شرر ل  رر ا العمررخل ر ا رررتاة  عرر  العنا رر

 لهوفري  يئر آمنر ومتكينير ل مدافعني.
وتشعمل اة مل يف اذا ر  التعاديف إ  ت حظ  ن الردول اعهمردت  رملا ات مواهبريعير تترهند  -31

إىل  ع  ت ا ممل ار سرواء إىل ا  ر   و إىل اجلمعيرر العامررر  شر ن  ضراما  ئيترير ل مردافعني عرن 
 ح وق اإلنتان. 

 شررر ن محامرررر اةررردافعني عرررن ح ررروق  63/63ر اعهمرررد ا  ررر  ال رررملا  1066ور سرررنر  -37
اإلنترران الرر   يرر  فيرر  الرردول ع رر  افررا  إجررملاءات فعالررر ر الو ررا اةناسررب ةنررع االعهررداءات 

ر اعهمد ا  ر  ال رملا  1063والههدمدات اةوجهر إىل اةدافعني ومحامههم منها. ور آ ا /ما س 
اف تر  الردول مملكز ع   اسرهادامل الهشرملمعاتر و رو نرب مملجعري وميثرخل مو فرا   ومرا  ال    11/1

اعهمرررردت  ر1063هبررررد سرررروء اسررررهادامل الهشررررملمعات ولررررملمي اةرررردافعني. ور تشررررملمن الثرررراين/نوفم  
اجلمعير العامر  ملا ا  عن اةدافعات عن ح وق اإلنتران مشركخل  كنرا   ساسريا  ر االعررتاد  العمرخل 
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الرر   تضررا ع  رر  اةرردافعات والعررام ون ر جمررال ح رروق اةررمل يف وال ضرراما اجلنتررانير  اهلررامل واةشررملوع
 ودعم   ا العمخل. 

وتملحب اة مل يف اذا ر  افا  ا    واجلمعير العامر موا ف  ومر و عثهمرا  ملسرائخل واهبرحر  -38
 واهبيعي.إىل ا همع الدو   ش ن  ضاما  ساسير تهع    اةدافعنير  االسهناد إىل عم ها اة

 الر ائل والباانات العامة -نام 
اسررهادما اة رررمل يف اذا رررر الملسرررائخل والبيانرررات ال رررحفير ل ررردشول ر حررروا  مرررع الررردول  -33

األعضررراء  شررر ن  ضررراما ح ررروق اإلنترررانر  ارررملق منهرررا إثرررا يف  ضررراما مررردافعني  فرررملادا  والهارررو ات 
 افعون. الهشملمعير الع  د تؤثمل س با  ع   البيئر الع معمخل فيها اةد

 سررررررالر إىل  6 500 رررررر كثمل مررررررن ر (1) ررررررمل يف اذا رررررررر شرررررر ل مررررررديف والمههرررررراو عثررررررا اة -40
 سرررررالر ادعررررراء. وغالبرررررا   500نرررررداء عاجرررررخل وحررررروا   6 000دولررررررر مرررررن  ينهرررررا  630 حررررروا 

اسهادما اة مل يف اذا ر الملسائخل م رتنر  والمات  شملقر اا مسح هلا مبعاجلر  ضراما وحراالت  ما
لهشدمد ع   عدمل  ا  ير ح وق اإلنتان ل هسزئر وع   تملا اها وتشا كها. وكان  املم ر  اخل و ا
ر اةائرررر( مشررررتكا  مرررع والمرررات  شرررملق مثرررخل حملمرررر الرررمل   والهعبررررير وحملمرررر  30معظرررم  سرررائ ها )

الهسمع الت مي وتكومن اجلمعيراتر واالحهسراز الهعترفير وحراالت اإلعردامل  رإجملاءات مروجزيفر 
 والمهها.  ث   الملسائخل  و ال ضاما الع  ُ س ا  ثناء مديف والهع مب. وتا عا حوا 

 سررالر  ُعثررا إىل   رردان ر منا ررر آسرريا  410ومبررني الهوزمررع حتررب اةنرراط   ن حرروا   -46
ر اةائرر(؛  11إىل   ردان ر منا رر  مملمكرا ال تينيرر ) 40ر اةائرر(؛ وحروا   18واحملي  اهلراد  )

إىل  130ر اةائرررر(؛ وحررروا   67األوسررر  وارررال  فملم يرررا ) إىل منا رررر الشرررملق 150و كثرررمل مرررن 
إىل   رردان ر  100ر اةائررر(؛ وحرروا   6551  رردان ر  و و ررا و مملمكررا الشررمالير وآسرريا الوسررا  )

 ر اةائر(.  63 فملم يا )
فررررررملدر مررررررنهم  4 500و  ررررررملزت اة ررررررمل يف اذا ررررررر ر  رررررر ه الملسررررررائخل حالررررررر  كثررررررمل مررررررن  -41
 فملاد   سالر  ش ن  ضاما  عمال انه امير هبد مجاعات  و 50ثا حوا  اممل يف. و ع 350 حوا 

ألهنم تعاونوا مع األمم اةهحديف وآلياهتا واث يها ر جمال ح وق اإلنتران واهليئرات الدوليرر حل روق 
اإلنتان. وع   العموملر ت  ا  دودا  ع   ن ف الملسائخل الع  عثهها شر ل مرديف والمههرا. ولكرن 

  مررن الررملدود تناولررا موهبرروعيا  ال ضرراما الررع  ُثررريت ر الملسررائخل. وتعررملد اة ررمل يف ر اةائررر ف رر 40
اذا ررر عررن  سررفها ألن معرردل  د احلكومررات ع ررر   رر ه الملسررائخل كرران منافضررا  جرردا ر شا رررر 
  النظمل إىل الابيعر اجلدمر ل دعاءات الع مت ت  يها والابيعر الاا ئر لبع  ال ضاما واحلاالت. 

__________ 

 .1063تشملمن الثاين/نوفم   65 - 1008 ما /مامو  6 (1)



A/HRC/25/55 

GE.13-19093 10 

 يف اذا ر  ن الملسائخل  دايف  ساسرير لعمرخل الوالمرر ألهنرا تهنراول ال ضراما الاا ئرر وتملق اة مل  -43
الررع تها ررب ا همامررا  فو مررا  مررن الرردول. و اإلهبررافر إىل  لرر ر تتررمح هلررا الملسررائخل  إثررا يف شررواغ ها 
 شرررر ن احلرررراالت واألمثرررراا ومررررن   ميكررررن  ن تكررررون  دايف فعالررررر ةنررررع االنههاكررررات اةملتكبررررر هبررررد 

 تؤمن اة مل يف اذا ر إميانا   اساا    ن ل ملسائخل  عدا  إنتانيا  وو ائيا   وما . اةدافعني. و 
وُتتهادمل الملسرائخل  مضرا  ةعاجلرر الهارو ات الهشرملمعير وتوجير  انهبراه التر اات واةشرملعني  -44

 إىل ما هل ه اله يريات من ت ثري س ي يفهمخل ع   البيئر الع معمخل فيها اةدافعون. 
ر ُ دمل سرنوما  ت ملمرمل مهضرمن م حظرات ع ر  الملسرائخل. ومهضرمن  ر ا 1061ر ومن  سن -45

اله ملمرررمل مع ومرررات عرررن الملسرررائخل اةبعررروث سرررا شررر ل جولرررر اإل ررر ن الترررا  ر والرررملدود الررروا ديف مرررن 
الرردول. ومهضررمن  مضررا  م حظررات الب رردان الررع تمل ررد اة ررمل يف اذا ررر وتهررا ع فيهررا  ضرراما فملدمررر 

 ش ن سيا ات و مثاا يفدديف.  ها يفر وم دمل م حظات  
واسهادما اة مل يف اذا ر  مضرا   سرائخل  و رفها األسراس الهسرملمي ل ه را ممل اةواهبريعيرر  -41

مث    ش ن الهحدمات واةااطمل الع تواجهها اةدافعات والعام ون ر جمال ح وق اةمل يف وال ضراما 
(. A/HRC/19/55هبررر ل ااررمل )(ر و شرر ن حالررر  عرر  ا موعررات اةعمل A/HRC/16/44اجلنتررانير )

وتررملق اة ررمل يف اذا ررر  ن  رر ه اله ررا ممل طملم ررر ةها عررر الملسررائخل اةبعرروث سررا شرر ل فرررتيف مررن الررزمن 
 وله دمي حت ي ت لألمثاا وااللا ات مع مملاعايف يفدودمر البيانات وطبيعهها اةنحازيف.

ملمبرررا  مرررن الوا رررع ع ررر  وإىل جانرررب الزمرررا ات ال املمررررر تترررمح الملسرررائخل ل والمرررر  الب ررراء   -47
األ ق وميكن  ن تتهم ر حتتني حالر افالد مرن اةردافعني ع ر  ال رعيد العراةي. ومرن  مث رر 
الملسررائخل اإلبا يررر لهرر ثري الملسررائخل  سررالر ادعرراء مشرررتكر  عثررا سررا اة ررمل يف اذا رررر واة ررمل  اذرراا 

اا اةعررحب  رراحل  ر حملمررر الهسمررع اةعررحب  هعزمررز ومحامررر احلرر  ر حملمررر الررمل   والهعبرررير واة ررمل  اذرر
 شرررر ن مشررررملوع ال ررررانون  1061التررر مي وتكررررومن اجلمعيررررات إىل شرررري ي ر كررررانون الثاين/منرررراممل 

اةهع    هعزمز احلفاظ ع ر  النظرامل العرامل الر   معراي ال يرود اةزعومرر اةفملوهبرر ع ر  احلر  ر حملمرر 
يرررريات ُ جملمرررا ع ررر  مشرررملوع الهعبرررري والهسمرررع التررر مي. و دت حكومرررر شررري ي مشررررييف إىل  ن ت 

ال ررررررررررانون ت شرررررررررر  ر االعهبررررررررررا  الشررررررررررواغخل الررررررررررع  عررررررررررملد عنهررررررررررا ث ثررررررررررر مك فررررررررررني  والمررررررررررات 
(A/HRC/22/47/Add.4 85ر الف مليف .) 

و د واجها اة مل يف اذا ر حتردمات كبررييف عنرد اسرهادامها الملسرائخل  ثنراء مرديف والمههرار  -48
 ررر اةرروا د اةهاحررر مررن  جررخل معاجلررر م ئمررر  ساسررا   ترربب احلسررم اةهررول ل  ضرراما الررع ته  ا ررا و 

 جلميع ال ضاما الع تتهح  ا همامل الوالمر. 
ومتاو  اة مل يف اذا ر      ال  إزاء اةع ومات واالدعاءات ال ا  ر ل ه ردم  الرع ت  ههرا  -43

هحرديف  ش ن  ضاما و فملاد مواجهون األعمرال االنه اميرر لهعراوهنم  و يفراولههم الهعراون مرع األمرم اة
وآلياهترررا واث يهرررا ر جمرررال ح ررروق اإلنتررران واهليئرررات الدوليرررر حل ررروق اإلنتررران. ونرررددت اة رررمل يف 
اذا ر ع نير س ه األعمال ع    هنا غري م بولر. ودعا  مضا  الدول إىل اإلحسامل عن تمل يرب 
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بررردء اةررردافعني الررر من مهعررراونون مرررع اهليئرررات الدوليرررر حل ررروق اإلنترررانر ومحرررامههم  شررركخل فعرررال  
 حت ي ات فو مر ونزمهر ر االدعاءات وم اهبايف اةتؤولني عن ت   االنههاكات. 

واشها ت اة مل يف اذا ر  مضا  اسهادامل  وهتا ل فا انهباه   دان يفدديف وكر ل  ا همرع  -50
 يانرا  عامرا   شر ن حالرر اةردافعني  70الدو . و  د ت ش ل التنوات التا اةاهبير  كثمل من 

. وعاجلررا  رر ه البيانررات  ضرراما  ه فرررر مثررخل احلرراالت العامرررر مبررا فيهررا االنهاا ررات   رردا   18ر 
واله يريات الهشملمعير الع تؤثمل س با  ع   حالرر اةردافعنير وال ضراما الفملدمرر اةهع  رر  اةردافعنير مبرا 

ر جمرررال فيهرررا األعمرررال االنه اميرررر هبرررد مرررن حررراولوا الهعررراون مرررع األمرررم اةهحرررديف وآلياهترررا واث يهرررا 
ح رروق اإلنترران واهليئررات الدوليررر حل رروق اإلنتررانر  و اله يررريات الهشررملمعير الررع تررؤثمل سرر با  ع رر  

 حالر اةدافعني.

 التوعاة بإعالن المدافعان عن حقوق اإلنسان  -دال 
عم رررا اة رررمل يف اذا ررررر طررروال والمههرررار ع ررر  الهوعيرررر  ررراإلع ن اةهع ررر  وررر  ومترررؤولير  -56

ات و يئات ا همرع ر تعزمرز ومحامرر ح روق اإلنتران واحلملمرات األساسرير اةعررتد األفملاد واجلماع
سرررا عاةيرررا . وتترررا م اة رررمل يف اذا رررر ر تشرررسيع الررردول ع ررر  تنفيررر   ررر ا اإلعررر ن ع ررر  ال رررعيد 
الوطحبر وتملمجه  إىل ال  ات احمل يرر ونشمله ع   نااق واسعر وترد مب اةروظفني احلكروميني ع ير . 

ضا  ا همع اةدين واحلم ت الوطنير والدولير ع   تنظيم ح  ات د اسير وح  ات و ي تشسع  م
ل ر  ه فر وُنشمل ع   اةوا ع الشربكير ل والمرر.  41عمخل  ش ن اإلع ن. و د تملجم اإلع ن إىل 

وعرر ويف ع رر   لرر ر كملسرررا اة ررمل يف اذا ررر لاعرر ن ت ملمرررملا  مواهبرريعيا  كررام    دمهرر  إىل اجلمعيرررر 
 (. A/66/203ر )العام
ن ع رر  اةو ررع الشرربكي ر   ررد ت اة ررمل يف اذا ررر تع ي ررا  ع رر  اإلعرر 1066ور سررنر  -51

تناولا في   الهف يخل احل وق الملئيترير اةكملسرر ر الرنب و ردما  مث رر م موسرر عرن  ر (2)لوالمهها
عرررر  كيررررف فتررررملت الوالمررررر معظررررم  حكامرررر . وتُررررملجم الهع يرررر  إىل اإلسرررربانير والعمل يررررر مبترررراعديف  

  ررحاد اة رر حر وترردعو اة ررمل يف اذا ررر لرتمجهرر  إىل ال  ررات الملمسيررر األشررملق ر األمررم اةهحررديف 
 وهبمان نشمله ع    وسع نااق اكن.

و غم   ه اجلهرودر الحظرا اة رمل يف اذا رر  ن اإلعر ن لري   عرد معملوفرا  مبرا مكفري ر  -53
ا اهترا ال املمرر إحراالت وتو ريات العدمد مرن  حنراء العرامل. و رد ت عرن اة رمل يف اذا رر شر ل زم

تهع ررر   رررإد از اإلعررر ن ر الهشرررملمعات احمل يرررر )  مينيرررار  نررردو اس(ر والهوعيرررر  ررراإلع ن )ترررون ر 
 ممللنررردا(ر ونشرررمله )مجهو مرررر الكون رررو الدمي ملاطيررررر  نررردو اسر اهلنررردر توغرررو(ر وتملمجهررر  إىل ال  رررات 

__________ 

ولير األفررملاد واجلماعررات و يئررات ا همررع ر تعزمررز ومحامررر ح رروق اإلنترران الهع يرر  ع رر  اإلعرر ن اةهع رر  ورر  ومتررؤ  (2)
  واحلملمات األساسير اةعرتد سا عاةيا . مهاة ع   اةو ع الها : 

www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/. 
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در توغو(ر وإط ع   حاد اة  حر الملئيتريني احمل ير )  مينيار مجهو مر الكون و الدمي ملاطيرر اهلن
 ع   اإلع ن )  مينيار مجهو مر الكون و الدمي ملاطيرر تون (. 

 عنالر بائة آمنة وتمكاناة للمدافعان عن حقوق اإلنسان -رابعاا  
متشرريا  مررع إعرر ن اةررردافعني عررن ح رروق اإلنتررانر م رررع واجررب ومتررؤولير تعزمررز ومحامرررر  -54

مرات األساسرير ر اة رامل األول ع ر  الدولرر. ومشرمخل  لر  هبرمان حر  كرخل ح وق اإلنتان واحلمل 
شابر مبفملده و االشرتاي مع غرريهر يفر   ن مردعو ومترع  إىل محامرر وإعمرال ح روق اإلنتران 

ومرن  ر م رع ع ر  عرات  الردول (. 6دمن الروطحب والردو  )اةراديف واحلملمرات األساسرير ع ر  ال رعي
اررروات لههيئرررر مجيرررع األوهبررراع ال زمررررر مبرررا ر  لررر  ر اةيررردانني الهرررزامل افرررا  مرررا  رررد م رررزمل مرررن ش

التياسررري وال ررررانوينر لهمكرررني األشررررااا اذاهبررررعني لوالمههرررا مررررن الهمهررررع  ميرررع  رررر ه احل رررروق 
 (ر مبا فيها احل  ر تعزمز ح وق اإلنتان والدفاع عنها. 1واحلملمات ر اةما سر العم ير )اةاديف 

يف اةزعرررومنير م رررع ع ررر  عرررات  الدولرررر واجرررب محامرررر مرررن و  ررر  النظرررمل عرررن وهبرررع اجلنرررا -55
معم ون لهعزمز ومحامر اةدافعني عن ح وق اإلنتان اذاهبعني لوالمهها من    عنف  و هتدمرد  و 

(. وُمترهمد واجرب الدولرر 61   إجملاء تعتفي آشمل نهيسر ةما سههم اةشملوعر لعم هرم )اةراديف 
اةملتكبرر مرن اجلهرات الفاع رر احلكوميرر وغرري احلكوميرر ر محامر ح وق اةدافعني من االنههاكات 

 من اةتؤولير والواجب األوليني لكخل دولر ر محامر مجيع ح وق اإلنتان.
إىل اإلعرر نر تررملق اة ررمل يف اذا ررر  ن اةتررؤولير الملئيتررير لضررمان متكررن اةرردافعني  واسررهنادا   -51

 و فها اجلهرر اةك فرر  اةترؤولير الملئيترير. غرري من الهمهع  بيئر آمنر ومتكينير ت ع ع   عات  الدولر 
  هنا تعه   ن من الضملو   مملاعايف دو    حاد اة  حر اةعنيني ومتؤولياهتم وس وكهم. 

و رد ت رردت الوالمرر مررملا ا  وتكرملا ا  ل مارراطمل والهحردمات الكبرررييف الرع مواجههررا اةرردافعون  -57
لررردفاع عرررن احل ررروق وعررردمل التررركوت عرررن  تررربب عم هرررم. وت سرررف اة رررمل يف اذا رررر ل  رررول إن ا

 االنههاكات وسوء اةعام ر ما زال نشاطا  شاملا . 
فاةرردافعون و سررمل م مهعملهبررون ل رت يررب واةضررام ر واةملا بررر والههدمررد واالعهررداء والهو يررف  -58

الهعتررفي والهسررملمي والهعرر مب وسرروء اةعام ررر  ثنرراء االحهسرراز واالشهفرراء ال تررمل  و حيانررا  ال هررخل. 
 ي اجلهررات الفاع ررر احلكوميررر وغررري احلكوميررر ر ا تكرراد  رر ه األعمررال وعرراديف مررا متررود وتشررا

اإلف ت من الع اد عندما مهع   األممل  االعهداءات واالنههاكات اةملتكبرر هبرد اةردافعني. ومتهرد 
الهح ي ات لفرتات مفملطر الاولر ولي   ناي دائما  ما مضرمن مملاعرايف األ رول ال انونيررر وغالبرا  

 ال ُياسب اجلنايف.  ما
و  ت اة ررمل يف اذا ررر شرر ل مررديف والمههررا ت  ررب حيررز ا همررع اةرردين واةرردافعني  شرركخل  -53

م حررروظ ر  عررر  منررراط  العرررامل. والحظرررا  مضرررا  توطيرررد  شررركال  كثرررمل تارررو ا  إل ررراد   رررواهتم 
ال ضررائي  وعمل  ررر عم هررمر مبررا ر  لرر  تابيرر   حكررامل  انونيررر وإدا مررر  و إسرراءيف اسررهعمال النظررامل



A/HRC/25/55 

13 GE.13-19093 

لهسرررملمي  نشرررراههم وو ررررمها. وال هترررردد  رررر ه األمثررراا الترررر مر البدنيررررر وت رررروق عمررررخل اةرررردافعني 
ح ررروق اإلنترران فحتررربر  رررخل تفررملق  مضرررا  مناشررا  مرررن اذرررود وتبعرر   سرررالر فومرررف إىل  عررن

 ا همع ككخل. 
والدفاع عن ح وق اإلنتان وتعزمز را نشراا مشرملوع وشرساع و رو هبرملو   لضرمان متكرن  -10
همعررات احمل يررر مررن الهمهررع الكامررخل  اسررهح ا اهتا وحت يرر  إمكانياهتررا. وميكررن  ن مضررا ع اةرردافعون ا 

 رردو   ئيترري ر محامررر الدمي ملاطيررر وهبررمان   ائهررا مفهوحررر وتعددمررر وتشررا كير ومهمشررير مررع مبررد   
ر  سررياديف ال ررانون واحلكررم الملشرريد. ومنب رري  ن مكررون اةرردافعون  رراد من ع رر  االهبررا ع   نشرراههم

  يئر متكنهم من الدفاع عن مجيع ح وق اإلنتان ل سميع.
و ررد   ررملزت اة ررمل يف اذا رررر مررملا ا  وتكررملا ا  احلاجررر إىل إنشررراء وتوطيررد  يئررر آمنررر ومتكينيرررر  -16

ل مرردافعني وتناولررا  اسهفاهبررر  عرر  العنا ررمل األساسررير الررع تررملق  هنررا هبررملو مر ر  رر ا ال رردد. 
يررا  ومؤستررريا  وإدا مررا  مؤاتيررا ؛ والو ررول إىل العدالررر ووهبررع حرررد وتشررمخل  رر ه العنا ررمل إطررا ا   انون

لافرررر ت مررررن الع رررراد ع رررر  االنههاكررررات اةملتكبررررر هبررررد اةرررردافعني؛ ومؤستررررات وطنيررررر حل رررروق 
اإلنترران  ومررر ومترره  ر؛ وسياسررات وآليررات محامررر فعالررر تررو  ا همامررا  ل فئررات اةعملهبررر ل ااررمل؛ 

اع ررر غررري حكوميررر حترررتمل عمررخل اةرردافعني وتدعمرر ؛ وإمرر ء  مهيررر شا ررر ل مرردافعات؛ وجهررات ف
 وو وال  آمنا  ومفهوحا  إىل اهليئات الدولير حل وق اإلنتان؛ وجمهمع مدافعني  وما  ودمناميا . 

 إطار قانوني ومؤ سي وإداري مؤات -ألف 
مررن العنا ررمل الملئيتررير لبيئررر آمنررر ومتكينيررر ل مرردافعني وجررود  رروانني و حكررامل ع رر  مجيررع  -11
ترررهوماتر مبرررا ر  لررر   حكرررامل إدا مررررر حتمررري اةررردافعني وتررردعمهم ومتكرررنهمر ومتهثرررخل ل  ررروانني اة

واةعامري الدولير حل روق اإلنتران. وعر ويف ع ر   لر ر منب ري  نراء األطرمل اةؤسترير  املم رر لع هرا 
 ته بخل عمخل اةدافعني وتدعم . 

حررتامل ح روق اإلنتران وإعماهلرا وتهف  اة مل يف اذا ر مع المل   ال ائخل  ر ن مرن األ جرح ا -13
ر اةما سر العم ير ر الب دان الع تعرتد س ه احل وق وحتميها   و يف يفردديف ر ال رانون احمل ري. 
وترررملق  ن  ررروانني ح ررروق اإلنترررانر   ررر  النظرررمل عرررن  يمههرررا ال انونيررررر ميكرررن  ن مكرررون هلرررا دو  

يها جمهمع معرني. ومرن احلاسرم اعهمراد تث يفي  امل ألن   ه ال وانني تدل ع   ال يم الع م ومل ع 
 رروانني تضررمن  ررملاحر احل رروق الرروا ديف ر إعرر ن اةرردافعني عررن ح رروق اإلنترران ألهنررا ميكررن  ن 

احل روق. وعر ويف ع ر   لر ر ميكرن  ن تترهم ر متكينيرر وتعاري اةشرملوعير هلر ه تتهم ر  ناء  يئر
  وق.   ه ال وانني ر  ناء دعم اجهماعي  وسع لا ب إعمال   ه احل

و رردما اة ررمل يف اذا ررر إ شررادات  شرر ن الاملم ررر الررع ميكررن  ن تتررهم سررا  ه ررف  نررواع  -14
(. وت سف ألن A/67/292الهشملمعات احمل ير ر إنشاء  يئر مؤاتير ل مدافعني عن ح وق اإلنتان )

همر الهشملمعات ُتتهادمل ر العدمد من الب دان له ييد  نشار اةدافعني عن ح وق اإلنتان ولملمي
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و لر  ر انههرراي ل  رروانني واةبرراد  واةعررامري الدوليرر حل رروق اإلنترران. و ررد زادت  مهيررر تشررملمعات 
مكافحررر اإل  رراد واألمررن العررامل ر الع ررود األشرررييفر وُتتررهادمل  رر ه الهشررملمعات ر العدمررد مررن 

 الب دان ةضام ر اةدافعني وم اهباهتم  اسم األمن العامل. 
اة رررمل يف اذا رررر  شررر ن الا رررات مضرررام ر اةررردافعات عرررن ح ررروق ومرررا زال ال  ررر  متررراو   -15

اإلنترران  ضررائيا  وو ررمهنر مبررا فرريهن العررام ت ر جمررال اةما سررات الدمنيررر اةهع  ررر  هشررملمعات 
مكافحرر الهسرردمفر واةرردافعني العرام ني ر جمررال احل رروق اجلنترير واإلجنا يررر اةهع  ررر  الهشررملمعات 

او  ا ال     مضا  إزاء الهحملكات الهشملمعير األشرييف الع هتدد فيما اذا ر  األش ق العامر. ومت
مبدو إىل كبح تشسيع اةث ير اجلنتير وال يود الع مواجهها اةدافعون عن ح روق اةث يرات واةث يرني 
جنتيا  ومزدوجي اةيخل اجلنتي وم اممل  اهلومر اجلنتانير  تبب لملمي الع  ات  ني  شااا من 

   دا  ع   ال عيد العاةي.  75 كثمل من  نف  اجلن  ر
واا سررر احلملمررات العامررر  ساسررير ر    جمهمررع دمي ملاطرري ولكنهررا  ساسررير  كثررمل عنرردما  -11

مهع رر  األمررمل  اةاالبررر  احلملمررات والرردفاع عنهررا. لرر ل  شررددت اة ررمل يف اذا ررر مررملا ا  وتكررملا ا  ع رر  
لرررمل   والهعبررررير وحملمرررر تكرررومن اجلمعيرررات  مهيرررر متكرررن اةررردافعني مرررن اا سرررر ح رررو هم ر حملمرررر ا

 والهسمع الت مي دون  يود ال م   هلا ر ال انون  و اةما سر. 
والحظرررررا اة رررررمل يف اذا رررررر  ن  نررررراي عرررررددا  مرررررن الهارررررو ات اةثررررررييف ل   ررررر  فيمرررررا طرررررب  -17

يف الهشملمعات الع تنظم اجلمعياتر مبا ر  لر  إنشراا ا وعم هرا ومتوم هرا. و  ت  مضرا  شر ل مرد
والمههرررا اعهمررراد  يرررود ع ررر   نرررواع األنشرررار الرررع ميكرررن  ن متا سرررها اجلمعيررراتر مثرررخل الررردفاع عرررن 

 احل وق التياسير. 
والحظا اة مل يف اذا ر الا ا  مزعسا  حنو لملمي  نشار اجلماعرات غرري اةترس ر. و ري  -18

سرريما  ر التررملق  ن احلملمرران مررن الهتررسيخل تررد ري مهاررملد م  ررب احلرر  ر حملمررر تكررومن اجلمعيررات
 عندما تناو   نشار اةنظمات غري اةتس ر ع   ع و ات جنائير. 

وح  ت اة مل يف اذا رر  مضرا  مرن ال يرود اةفملوهبرر ع ر  الهمومرخل األجنرير الرع اعهمرد ا  -13
عررردد مرررن الررردول. ومرررؤد   لررر  إىل تعرررملق اجلمعيرررات إىل هترررم اذيانرررر  و اهبررراملا  ا إىل إعررر ن 

 و إىل الترررعي إىل احل رررول ع ررر  اةواف رررر اةترررب ر جلمرررع األمررروال. نفترررها دعمررري ت  جنبيررراتد 
ومترراو  اة ررمل يف اذا ررر ال  رر  ألن مرر  ات  لرر ر مبررا فيهررا منررع غتررخل األمرروال ومتومررخل اإل  ررادر 

 غالبا  ما ال تعدو عن كوهنا  ي ا    غير اهلدد منها ت ييد  نشار اةدافعني. 
ال  ر  انهشرا  تشرملمعات الهشرهرير وال روانني اةهع  رر وما زالا اة مل يف اذا ر ت حظ مع  -70

معي  عمخل   الو ول إىل اةع وماتر والهشملمعات اةهع  ر  ه نيف اةع ومات واألسملا  الملمسيرر اا
اةررردافعني. وتملحرررب تملحيبرررا  حرررا ا  مببررراد ات عررردد مرررن الررردول إل ررردا  تشرررملمعات تضرررمن احلررر  ر 

الت اات العامررر وحتمري مرن مكشرفون اةع ومرات اةهع  رر  الو ول إىل اةع ومات الع حتهفظ سا
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 اة رر حر العامررر  ات ال رر ر  هعزمررز ح رروق اإلنترران ومحامههررا ومررن مب  ررون عررن فترراد اةرروظفني 
 احلكوميني.

الرر   اعهمررده ا  رر   11/1ور  رر ا التررياقر تملحررب اة ررمل يف اذا ررر  ررال ملا  اةملجعرري  -76
اء  يئر آمنر ومتكينير ل مدافعني عن ح روق اإلنتران. وير  وال   م دمل إ شادات  امر عن إنش

 ر ا ال ررملا  الردول ع رر  هبرمان  ال تعيرر  مها بررات اإل ر ن اةفملوهبررر ع ر  اةنظمررات اسرره  ليهها 
و ال تُفملق ال يود  املم ر متييزمر ع   م اد  الهمومخل احملهم ر غرري ت ر  اةن روا ع يهرا لضرمان 

م ررمل يف اذا رررر منب رري فعررخل  لرر    رر  النظررمل عررن األ ررخل اجل ررملار الشررفافير واةترراءلرر ووف ررا  ل 
ل همومررخل. وعرر ويف ع رر   لرر ر تُرردع  الرردول إىل مكافحررر اإل  رراد واحلفرراظ ع رر  األمررن الرروطحب 
 اعهمرراد ترردا ري متهثررخل ل  ررانون الرردو  وال تعيرر  عمررخل اةرردافعني وسرر مههم. ويرر  ال ررملا  الرردول  

ل انونيرر وتابي هرا معملفرر  وهبروة و ا  رر ل هحدمرد وغرري ك ل  ع   هبمان كرون مجيرع األحكرامل ا
  جعير وي  ال ُبململ الدفاع عن ح وق اإلنتان وتعزمز ا. 

و اإلهبرافر إىل  لرر ر منب ري ل رردولر اسرهكماال  لضررمان إطرا   ررانوين وإدا   مررؤاتر  ن  -71
مخل  ررملامج مررن اإلعرر نر منب رري  ن تشرر 63تنشررمل اإلعرر ن ع رر  نارراق واسررع. ومتشرريا  مررع اةرراديف 

الهث يرف ر جمرال ح رروق اإلنترانر وال سرريما ت ر  اةوجهررر إىل اةروظفني اةك فررني  إنفرا  ال ررانون 
ائمرررر ع ررر  الرررنب تؤكرررد جمرررددا  احلررر  األساسررري ر الررردفاع عرررن واةررروظفني احلكرررومينير وحررردات  

ح رروق اإلنترران والرردو  الرر   مؤدمرر  اةرردافعون عررن ح رروق اإلنترران ر ا همررع. ومناررو  متكررني 
عمررخل اةرردافعني عررن ح رروق اإلنترران  مضررا  االعرررتاد دو مررا  و رروق ومتررؤوليات مجيررع األفررملاد ر 

 كان   ل .تعزمز ح وق اإلنتان ومحامهها وإشاا  الت

مكافحة اإلفالت من العقاب والولزول إلزى العدالزة بشزالن االنتتاازات المرتكبزة  -باء 
 ضد المدافعان

متثررخل مترر لر اإلفرر ت  حررد الشررواغخل الملئيتررير واةتررهممليف الررع  ثا هتررا اة ررمل يف اذا ررر  ثنرراء  -73
التر ال فضرررع والمههرررا فيمرررا طرررب االنههاكرررات اةملتكبرررر هبرررد اةررردافعني. ور العدمرررد مرررن احلرررا

شكاوق اةدافعني  ش ن االنههاكرات اةزعومرر حل رو هم ل هح ير   و تُرملف  دون مر  . وميكرن  ن 
مُنظررمل إىل عرردمل حت يرر  دولررر مررن الرردول ر االنههاكررات ع رر   نرر  ت رراق عررن االعهررداءات اةملتكبررر 

ح. و كرردت هبررد اةرردافعني وميكررن  ن م رر    يئررر مُنظررمل فيهررا ةزمررد مررن االعهررداءات  عررني الهتررام
اة رررمل يف اذا رررر غرررري مرررا مرررمليف  ن وهبرررع حرررد لافررر ت مرررن الع ررراد شرررملا  ساسررري لضرررمان محامرررر 

 اةدافعني وس مههم. 
ومنب ررري  ن تضرررمن الررردول حت ي رررا  سرررملمعا  ومتررره    ر مجيرررع االنههاكرررات اةملتكبرررر هبرررد  -74

وهبرعهم. ومنب ري اةدافعنير كما منب ي  ن تضمن م اهبرايف اةرملتكبني اةزعرومني   رملد النظرمل عرن 
فيهرررا  هلرررا  مضرررا   ن تضرررمن لضرررحاما االنههاكرررات الو رررول إىل سررربخل انه ررراد عادلرررر وفعالررررر مبرررا
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الهعوم  اةناسب. ومنب ي فهم إتاحر سبيخل انه راد فعرال ع ر   نر  الو رول إىل آليرات  ضرائير 
 وإدا مر  و شب   ضائير. ومب ي  ن معهمد الهح ي  واة اهبايف ع    ضاء فعال ومته خل. 

ومنب رري ل رردول  مضررا   ن تنفرر  ترردا ري احلمامررر اةؤ هررر الررع متنحهررا آليررات ح رروق اإلنترران  -75
 الدولير واإل  يمير ل مدافعني. 

واررا مرردعو لألسررفر ر العدمررد مررن احلرراالتر  ن مررواطن الضررعف ر النظررامل ال ضررائي  -71
 ه اء العدالر واحل رول ع يهرا. والع خل ر اإلطا  ال انوين حملما اةدافعني من األدوات اة ئمر ال

لررر ل ر منب ررري  ن مكرررون تعزمرررز ال ضررراء واله كرررد مرررن عم ررر   شررركخل متررره خل وفعرررال  ولومرررر مرررن 
  ولومات الدول.

 مؤ سات وطناة لحقوق اإلنسان قوية ومستقلة وفعالة -نام 
ر إطررا  اهليكررخل اةؤسترري ل دولرررر شررددت اة ررمل يف اذا ررر ع رر  الرردو  الملئيترري الرر    -77

 ن تؤدمرررر  اةؤستررررات الوطنيررررر حل رررروق اإلنترررران ر هبررررمان  يئررررر آمنررررر ومؤاتيررررر ل مرررردافعني ميكررررن 
(A/HRC/22/47 وتوجد اةؤستات الوطنير حل وق اإلنتان الع متهثخل ةباد   ا م  ر مو رف .)

فملمررد إل شرراد احلكومررات وإسررداء اةشررو يف هلررا  شرر ن الهزاماهتررا ر جمررال ح رروق اإلنتررانر وهبررمان 
   واةعامري الدولير  شكخل م ئم ر ال وانني احمل ير وتعميمها ر التياسات العامر. إد از اةباد

و د تناولا اة مل يف اذا ر ر مناسبات عدمديف ش ل والمهها االنههاكرات اةملتكبرر هبرد  -78
اةؤستررررات الوطنيررررر و عضررررائها وموظفيهررررار  رررردءا   االعهررررداءات ومررررملو ا   الههدمرررردات والهاومررررف 

وو رروال  إىل الو ررم فيمررا مهع رر   عم هررم ر جمررال ح رروق اإلنترران. و عمل ررا عررن    هررا واةضررام ر 
البرال  مررن  ن  ر ه ال يررود والهحردمات ميكررن  ن ت رروق  شركخل جررد  اسره  ل  رر ه اةؤستررات 
وفعاليههررا وم رردا يهها وت ثري ررا. وحثررا  مضررا  الرردول ع رر  محامررر اةؤستررات الوطنيررر و عضررائها 

 ن ودعمها ع نير عند اال هضاء. وموظفيها مبوجب ال انو 
وشررددت اة ررمل يف اذا ررر  مضررا  ع رر   ن  إمكرران اةؤستررات الوطنيررر حل رروق اإلنترران  ن  -73

تؤد  دو ا  حامسا  ر محامر اةردافعني عرن ح روق اإلنتران. وتظهرمل األدلرر  ن  إمكران اةؤسترات 
ترروفري محامررر فعالرررر  ن الوطنيرررر عنرردما تكررون والمههررا تشررمخل اشه رراا الهح يرر  ر الشرركاوق و 

تررؤد  دو ا   مادمررا  ر احلرراالت الررع تكررون فيهررا الررنظم ال ضررائير ل رردول غررري  رراد يف ع رر  البررا ر 
 االنههاكات اةزعومر هبد اةدافعني  و غري  اغبر ر  ل . 

و و رررا اة رررمل يف اذا رررر  مضرررا    رررويف  ررر ن تكرررون ل مؤسترررات الوطنيرررر جهرررر ات رررال معينرررر  -80
ح وق اإلنتان تهمثرخل مترؤوليهها ر   رد حرالههمر مبرا ر  لر  اةاراطمل الرع هتردد ل مدافعني عن 

 د  يئر آمنر ومؤاتير ل مدافعني. منهمر والعوائ  ال انونير وغري ا من العوائ  الع حتول دون وجو 
و ُ ملز دو  اةؤستات الوطنير ر   د األطمل ال انونير واإلدا مر الع تنظم عمخل اةدافعني  -86
. ومشرردد  رر ا ال ررملا  اةملجعرري ع رر  1063الرر   اعُهمررد ر آ ا /مررا س  11/1 ررملا  ا  رر   ر
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 مهير دو    ه اةؤستات ر   د الهشملمعات ال ائمرر ومشرا مع الهشرملمعاتر وإشبرا  الردول  ر ثمل 
 الهشملمعات اةهع  ر  عمخل اةدافعني  و  ثمل ا احملهمخل. 

ستررات الوطنيررر دو ا   امررا  ر نشررمل اةع ومررات و اإلهبررافر إىل  لرر ر ميكررن  ن تررؤد  اةؤ  -81
اةهع  ر   امج محامرر اةردافعنير عنرد وجود رار وهبرمان إشرملاي اةردافعني عرن  رملد ر وهبرع  ر ه 

 ال امج وتنفي  ا وت ييمها. 
وترررملق اة رررمل يف اذا رررر  ن ع ررر  احلكومررراتر لكررري تضرررمن م ررردا ير عمرررخل اةؤسترررات  -83

ممل األمها عر تو ياهتا وتنفي  ا  شكخل م ئم. ومكهتي   ا  الوطنيرر  ن تكون مهساو ر وتضمن
 مهير شا ر ألن معظم   ه اةؤستات تضرا ع مبهرامل اسهشرا مر. ومرن   منب ري ل حكومرات  ن 

 تعمخل اسهبا يا  لهنفي    ه الهو ياتر ومنب ي ا هفاء  ثمل اةها عر وت ييمها. 

 عم العام لعمل المدافعان اا ات وآلاات حماية فعالة، بما في ذلك الد -دال 
دعرررا اة رررمل يف اذا رررر إىل اسرررهادامل التياسرررات العامرررر وآليرررات مؤسترررير يفررردديف لهررروفري  -84

 احلمامر عندما تُعه  هبملو مر لضمان  يئر آمنر ومتكينير ل مدافعني. 
و كرزت اة رمل يف اذا ررر  شرديفر  ثنراء مررديف والمههرار ع ر  الهحرردمات األمنيرر الرع مواجههررا  -85
فعون عن ح وق اإلنتران ر االهبرا ع   نشراههم و  رد ت تو ريات تهع ر   وهبرع  رملامج اةدا

(. وشررددت مررملا ا  ع رر   ن الدولررر م زمررر ومامررر اةرردافعني عررن ح رروق A/HRC/13/22ل حمامررر )
تفع رر  اجلهررات  اإلنترران والهح يرر  ر االنههاكررات وم اهبررايف مملتكبيهررا. وميهررد  رر ا االلهررزامل إىل مررا

 كومير  و ت ف  .الفاع ر غري احل
ور يفاولر لنزع الشملعير عن عمخل اةدافعني و نشاههمر غالبا  ما موسم  رؤالء ع ر   هنرم  -81

مررن   عررداء الدولررر  و إ  ررا يون. ومزمررد  رر ا الو ررم مررن هبررعف اةرردافعني  مررامل اهلسمرراتر شا ررر
احلمامرر  ن  جانب اجلهات الفاع ر غري احلكومير. ل ل ر مرن األمهيرر احلامسرر ر إطرا  سياسرات

معرتد موظفو الدولر ع    ع   اةتهومات  عمخل اةدافعني ودو  م. وتملق اة مل يف اذا رر  ن مرن 
 عمررررخل اةرررردافعني  ن متررررهم ر إعارررراء عم هررررم مررررا منب رررري مررررن اعرررررتاد ع نيررررر عرررررتاد االشرررر ن 

 ومشملوعير. 
ع ر  إنشراء  حر  الردول 11/1ومتعد اة مل يف اذا ر كثريا   ن ت حظ  ن  ملا  ا  ر   -87

انعررردامل   يئرررر آمنرررر ومتكينيرررر ميكرررن ل مررردافعني عرررن ح ررروق اإلنتررران  ن معم ررروا فيررر  دون إعا رررر  و
لألمررن. ويرر  ال ررملا  الرردول  مضررا  ع رر  االعرررتاد ع نيررر  الرردو  اةشررملوع ل مرردافعني عررن ح رروق 

 اإلنتان و مهير عم هم. 
لع تملق  هنا  ساسير لوهبرع  رملامج و دما اة مل يف اذا ر جمموعر من اةباد  الهوجيهير ا -88

احلمامر.  وال ر منب ي اسهشا يف اةدافعني عن ح وق اإلنتان طروال عم يرر وهبرع  رملامج احلمامرر  و 
اسهعملاهبرها ومنب ري  ن يرردد ال رانون  يكررخل  ر ه الر امج. ومنب رري  ن تشرمخل  ررملامج احلمامرر نظررامل 
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ر. ومنب ري  مضرا   ن ت ريم سر مر  فرملاد إن ا  مبكمل من  جرخل اسرهباق و ردء إطر ق الهردا ري احلمائير
 سررمل اةرردافعني و  ررا سم. ومنب رري  ن مه  رر  اةوظفررون األمنيررون واةوظفررون اةك فررون  إنفررا  ال ررانون 
اةشررا كون ر  ررملامج احلمامررر تررد مبا  يفررددا   شرر ن ح رروق اإلنترران وال ضرراما اجلنتررانير. وال منب رري 

ملاد ثالثر ما مل ته     ه األطرملاد ترد مبا  يفرددا . وعر ويف إسناد احلمامر البدنير ل مدافعني إىل  ط
 ع    ل ر منب ي ف يب موا د مالير كافير ل امج احلمامر. 

وكمثرال ع ر  اةما سررر اجليرديفر تشرريد اة رمل يف اذا رر  اعهمرراد  رانون وإنشرراء آليرر حلمامررر  -83
ساسررا   انونيررا  ل هنترري   ررني . ومرروفمل ال ررانون  1061اةرردافعني وال ررحفيني ر اةكترري  ر عررامل 

الوكرراالت احلكوميرررر اةترررؤولر عرررن محامرررر اةرردافعني وال رررحفيني. ويررردد ال رررانون عم يرررر اسرررهثنائير 
سراعر. ومشرمخل  مضرا  اتفا رات تعراون مرع  61ل سهسا ر ر حراالت الاروا   ر مرديف ت رخل عرن 

ع ر   لر ر مرنب  احلكومات ع   متهوق الردول مرن  جرخل هبرمان مشرا كهها ر افليرر. وعر ويف
ال انون ع   إجملاء ل شكاوق ومضمن فرملق جرزاءات  انونيرر ع ر  اةروظفني احلكروميني الر من ال 
منف ون الهدا ري الع ت ممل سا افلير. وتضمن افلير اجلدمديف  مضا  مشا كر منظمرات ا همرع اةردين 

ةارراطمل الررع مهعررملق هلررا ر عم يررات افررا   ملا اهتررا وتكفررخل حرر  اةتررهفيد ر اةشررا كر ر حت يررخل ا
 وتعملمف تدا ريه احلمائير. 

 تحديات معانة توانتتا الفئات المعرضة للخطر   
شررررددت اة ررررمل يف اذا رررررر طرررروال والمههررررار ع رررر  احلاجررررر إىل إمرررر ء  مهيررررر شا ررررر له بيررررر  -30

احهياجررات اةرردافعني عررن ح رروق اإلنترران الرر من مواجهررون  رراطمل اسررهثنائير  ترربب العمررخل الرر   
ون    والتيا ات الع معم ون فيها. ور   ا ال ددر  كزت اة مل يف اذا ر ع   حالرر فئرات م وم

 ها يف من اةدافعني عن ح وق اإلنتان اةعملهبرني ةاراطمل االنههاكرات  شركخل شراار مبرن فريهم 
ال ضرررايف واحملرررامون؛ وال رررحفيون وعمرررال وسرررائ  اإلعررر مل؛ والن رررا يون؛ واةررردافعون عرررن الشرررباد 

ر اةدافعون اةعنيون   ضاما البيئرومن معم ون ر جمال اةيخل اجلنتي واهلومر اجلنتانير؛ و والا د؛ 
 (.A/HRC/19/55واأل اهبي )

و اع اة مل يف اذا ر اسههداد ال حفيني والعام ني ر وسائ  اإلعر مل  تربب ت را ممل م  -36
اإلنتران. ومهعرملق عن انههاكات ح وق اإلنتان  و ألهنرم كرانوا شرهودا  ع ر  انههاكرات ح روق 

 ررؤالء ل نههاكررات  شرركخل شرراا ر سرريا ات مثررخل النزاعررات اةترر حر وحرراالت مررا  عررد النررزاع 
وحررراالت االهبررراملا ات اةهع  رررر  ررران  د  و انهاا رررات مهنرررازع ع يهرررا. ور العدمرررد مرررن الب ررردانر 

و  اة رمل يف ُتتهادمل األطمل ال انونيرر له ييرد  نشرار ال رحفيني والعرام ني ر وسرائ  اإلعر مل. ومترا
اذا ر ال    ألن من ش ن ال يود اةفملوهبر ع   وسائ  اإلعر مل وحملمرر ال رحافر واإلفر ت مرن 

 الع اد  ن تعزز مناشا  معم  الهاومف والو م والعنف والمل ا ر ال اتير. 
وفيمررا مهع رر   اةرردافعني عررن الشررباد والارر در مترراو  اة ررمل يف اذا ررر ال  رر  إزاء نظررمليف  -31

 الشباد. ف البا  ما ُمتهعمخل   مل سنهم وعدمل نضسهم اةزعومل ك س  لعدمل التماة ا همع إىل
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هلررم  إ ررداء   مهررم ر الشررؤون العامررر. وت سررف اة ررمل يف اذا ررر لوجررود الرراه ر العدمررد مررن الب رردان 
حنررو إ رردا  تشررملمعات متنررع الشررباد مررن اةشررا كر ر اجلمعيررات العامررر. وتهع رر  حتملكررات تشررملمعير 

نرتنا وشربكات الهوا رخل االجهمراعي والملسرائخل الفو مررر الرع فضرع ل مملا برر احلكوميرر  شملق  اإل
  شكخل مهزامد. 

وتهمثخل فئر  شملق معملهبر  شديف ذامل االنههاكات ر اةدافعني اةعنيني   ضاما األ اهبي  -33
ر  رر ا والبيئررر اةهع  ررر  ال ررناعات االسررهاملاجير والبنرراء ومشررا مع الهنميررر. وحترردث االنههاكررات 

ال دد عموما  ر سياق حاالت الهنازع ع   األ اهبير حي  مكون مملتكبو االنههاكات جهرات 
فاع ر حكومير وغري حكومير ع   التواء. وكملد ع     ه االلا اتر لادل اة مل يف اذا ر  ر ن 
مررن شرر ن هنررج  ررائم ع رر  احل رروق ر الهعامررخل مررع مشررا مع الهنميررر الواسررعر النارراق  ن متررهم ر 

نشاء وتوطيد  يئر آمنر ومتكينير ل مدافعني العام ني ر   ا التياق. وشددت  مضا  ع   احلاجر إ
إىل الشرررفافير والو رررول إىل اةع ومرررات؛ واحلمامررررر الرررع منب ررري توفري رررا ل سماعرررات اةهررر ثمليف وةررررن 

إىل  مدافعون عن ح و ها ر   ا التياق؛ وهبمان متاءلر اجلهات اةك فر  اةترؤولير؛ والو رول
سرربخل انه رراد مناسرربر. وتعهرر  اة ررمل يف اذا ررر  ن اةبرراد  الهوجيهيررر اةهع  ررر  األعمررال الهسا مررر 
وح رروق اإلنتررانر ال ائمررر ع رر  إطررا  العنامررر الواجبرررر مملجررع و دايف  ساسرريان ل رردول وغري ررا مررن 

 اسير.   حاد اة  حر اةشا كني ر سياق العم يات الهسا مر واحرتامل احل وق واحلملمات األس
ومنب رري  ن تكررون اجلماعررات ومررن مرردافعون عررن ح و هررا  رراد من ع رر  اةشررا كر مشررا كر  -34

نشيار وحمليف و ات م زق ر اله ييم والهح يخلر ور ت ميم اةشا مع وفاياهرا و  رد ار وت يريم 
يتررري مشرا مع الهنميررر. وميكرن ل مرردافعني العرام ني مررع اجلماعرات احمل يررر  ن مرؤدوا دو ا  حامسررا  ر ت

الهوا رخل  ررني اجلماعررات واةتررؤولني عررن التياسرات  و اةشررملوع. وميكررن  ن مررؤد  اةرردافعون دو ا  
 اما  ر النهوق  النمور كما ميكنهم هبمان اسهادامل احلوا  لهعزمرز الهماسر  االجهمراعي ومنرع 

 فرررر النرررزاع وتارررملد اةوا رررف. وميكرررن  ن مترررهم  لررر  كثرررريا  ر تبدمرررد الهررروتملات  رررني اجلهرررات اةك
 اةتررؤولير واجلماعررات احمل يرررر اررا ميكررن  رردو ه  ن مكررون شاررويف  وىل حنررو تعزمررز محامررر   ررحاد 

 احل وق. 
وميكن ل مدافعني  مضا   ن مؤدوا دو ا  حامسا  ك عضاء  فمل ر لمل  ت ييمات لهر ثري ح روق  -35

ت الوسرررراطر اإلنتررررانر وتشررررا ي ر افليررررات الملمسيررررر ةملا بررررر   ررررحاد اة رررر حر اةهعررررددمن وآليررررا
زال متراو   والرهظ مر وكسهرات مملا برر متره  ر لمل رد تنفير  مشرا مع الهنميرر الواسرعر الناراق. ومرا

اة ررمل يف اذا ررر   رر   ررال  إزاء ت ررا ممل ت رردمل مع ومررات مف رر ر عررن مضررام ر اةرردافعني عررن ح رروق 
م اهبرراهتم اإلنترران الرر من مبه ررون االنه رراد ال ضررائي ل نههاكررات اةهع  ررر  األعمررال الهسا مررر و 

  منهم. ومن الضملو    ن مهمكن من مملغبون ر اإل  ن عن شواغخل  ش ن ح وق اإلنتان  والث
 وانههاكات هلا من الو ول   مان إىل آليات اةتاءلر والهظ م.

ور  رر ا التررياقر مترراو  اة ررمل يف اذا ررر ال  رر  إزاء زمرراديف لررملمي االحهسرراز االجهمرراعي  -31
 الترر مي عررن معا هبررر مشررا مع الهنميررر العامررر  و اذا ررر. ومنب رري  ن غالبررا  ع رر  ع  ررر  ررالهعبري
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تتررمح الترر اات ل مرردافعنير وال سرريما ال ررحفيني والعررام ني ر وسررائ  اإلعرر ملر  الو ررول إىل 
 اجلمعيات العامر لهتهخل  شكخل شاا اله اير اةته  ر و  د ح وق اإلنتان. 

يررر واإلمثائيررر ميكررن  ن ُتتررهادمل لاسررهامل ر وتعهرر  اة ررمل يف اذا ررر  ن التياسررات اذا ج -37
محامر اةدافعني عن ح وق اإلنتان وتعزمرز  مرنهم ميردانيا . و رير ر  ر ا ال رددر تملحرب مببراد يف 
االحترراد األو ويب العهمرراد اةبرراد  الهوجيهيررر اةن حررر ل حترراد األو ويب  شرر ن اةرردافعني عررن ح رروق 

  الهوجيهير عددا  مرن الهردا ري العم يرر الرع ميكرن  ن . وت كمل   ه اةباد1008اإلنتان ر سنر 
تها  ا الدول األعضاء لدعم اةدافعني اةعملهبني ل اارمل ومحرامههمر مثرخل إ ردا  ت شرريات مؤ هرر 

 وتيتري م وق مؤ ا ر الدول األعضاء. 

اهتمززززام خززززاط بالمخززززاطر والتحززززديات التززززي توانتتززززا المززززدافعات عززززن حقززززوق  -هاء 
 في مجال حقوق المرأة والقضايا الجنساناة اإلنسان والعاملون

 كرررزت اة رررمل يف اذا رررر كثرررريا   ثنررراء والمههرررا ع ررر  دمرررج منظرررو  جنتررراين ر مجيرررع  عماهلرررا  -38
و ولررا  مهيررر شا ررر ذ ررائب البيئررر الررع تعمررخل فيهررا اةرردافعات عررن ح رروق اإلنترران. وتناولررا 

 ررروق اإلنتررران والعرررام ون ر جمرررال اةاررراطمل والهحررردمات الفائ رررر الرررع تواجههرررا اةررردافعات عرررن ح
ح رروق اةرررمل يف وال ضررراما اجلنترررانير؛ و  رررملزت االنعكاسرررات الررع ميكرررن  ن مكرررون هلررر ا العمرررخل ع ررر  

 شملكاء اةدافعني و زواجهم و عضاء  سمل م. 
وما زال متاو  اة مل يف اذا ر  ال  ال    ألن اةدافعات مهعملهبن ل هو يف وسروء اةعام رر  -33

 واإلجرملاءات ال ضرائير غرري اةر  يف والو رم واالعهرداءات والههدمردات )مبرا فيهرا والهع مب والهسرملمي
هتدمرردات ال هررخل( والعنررف اجلنترري و عمررال ال هررخل. وعرر ويف ع رر   لرر ر ُمتررههدد  عضرراء  سررمل 
اةدافعات  مضا  ر كثري من احلاالت. و اة ا نر مع اةدافعني ال كو ر تهعملق اةدافعات إىل مزمد 

ملق واالسرهبعاد والار ق. ويردث  لر  عرعانايف من  ع   شكال العنف وكر ل  الهمن  اطمل اة
ألن اةردافعات غالبررا  مررا مُنظررمل إلرريهن ع رر   هنررن مهحرردمن اة بررول مررن ال واعررد االجهماعيررر الث افيررر 
 واله اليد واله و ات وال والب النماير عن األنوثر واةيخل اجلنتي ودو  اةمل يف ووهبعها ر ا همع. 

وت سررررف اة ررررمل يف اذا ررررر لعرررردمل وجررررود آليررررات يفرررردديف ر العدمررررد مررررن الب رررردان حلمامرررررر  -600
اةررردافعات والعرررام ني ر جمرررال ح ررروق اةرررمل يف وال ضررراما اجلنترررانير. ور الب ررردان حيررر  توجرررد  ررر ه 
افلياتر غالبا  ما معي ها عدمل مملاعايف االعهبا ات اجلنتانير  و عدمل الهنفير   و عردمل وجرود اإل اديف 

سير. وتؤمن اة مل يف اذا ر   ويف   ن اةدافعات يهسن حلمامر يفدديف ومعرززيف وجلهرود موجهرر التيا
 ومد وسر جلعخل البيئر الع معم ن فيها آمنر و كثمل متكينا  ودعما . 

ور   ا ال ددر تملحب اة مل يف اذا ر   رملا  اجلمعيرر العامرر اةعهمرد مرؤشملا   شر ن محامرر  -606
نترانر الر   ترملق ر الو را نفتر   نر  جراء ر  وانر  و نر   رال  األمهيرر. اةدافعات عرن ح روق اإل

ومعرررتد ال ررملا   اةتررامهر اةهمررر ل مرردافعات عررن ح رروق اةررمل يف ر تعزمررز ومحامررر ح رروق اإلنترران 
والدمي ملاطيررر وسرررياديف ال رررانون والهنميررر والتررر م واألمرررن. وترر ز اجلمعيرررر العامرررر  مضررا  تررردا ري محامرررر 
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الرردول  ن تنفرر  ا ل مرردافعات ليررهمكن  مررن االهبررا ع  عم هررن   مرران ودون يفرردديف بررب ع رر  
شررود مررن االنه ررامل. وهتيررب  مضررا   الرردول  ن متررا س العنامررر الواجبررر ر منررع االنههاكررات اةملتكبررر 
هبررد اةرردافعات عررن ح رروق اإلنترران وسرروء معررام ههن ومكافحررر اإلفرر ت مررن الع رراد  ضررمان 

 وسوء اةعام ر فو ا  و نزا ر إىل العدالر. ت دمي اةتؤولني عن االنههاكات

 احترام الجتات الفاعلة غار الحكوماة لعمل المدافعان ودعمتا لتم  -واو 
ميكن  مضرا  ل سهرات الفاع رر غرري احلكوميررر مبرا فيهرا الشرملكات اذا ررر  ن ترؤد  دو ا   -601

يررررد  يئررررر آمنررررر ومتكينيررررر  ئيترررريا  ر تعزمررررز ومحامررررر ح رررروق اةرررردافعني و نشرررراههمر ومررررن   ر توط
ل مدافعني ل هبا ع  عم هم. وكما   ملزت اة مل يف اذا ر مملا ا ر من األمهير ال  روق  ن تعررتد 
اجلهررات الفاع ررر غررري احلكوميررر   مهيررر دو  اةرردافعني ر هبررمان متهررع اجلميررع متهعررا  كررام   و رروق 

 (.A/65/223اإلنتان وحترتمل  ل  )
 ررر ته  رر  ت ررا ممل  ات م رردا ير وادعرراءات تشررري إىل  ن اجلهررات ومررا زالررا اة ررمل يف اذا -603

الفاع ررر غررري احلكوميرررر مبررا فيهررا الشررملكات اذا رررر مهو طررر ر انههاكررات هبررد اةرردافعنير مبررا ر 
 لررر  الو رررم والههدمرررد واةضرررام ر واالعهرررداءات والههدمرررد  ال هرررخل وال هرررخل. وتملتكرررب االعهرررداءات 

شررركخل مباشرررمل  و غرررري مباشرررملر إمرررا  ه ررردمي الررردعم ال وجترررع  حيانرررا  جمموعرررات حتملكهرررا الررردول  
  اله اهبي عن  عماهلار  شكخل  ملمح  و هبمحب.   و

 وطضررع اةرردافعون عررن حرر  اةث يررني واةث يررات جنترريا   و مزدوجرري اةيررخل اجلنترري  و م رراممل  -604
اعاهتررا ومررن اهلومررر اجلنتررانير ل و ررم واالعهررداءات مررن زعمرراء ا همعررات احمل يررر والرردمانات  و مج

احلالررر  وسررائ  اإلعرر مل. و ررد  ثررا ت اة ررمل يف اذا ررر ر  ه ررف الملسررائخل وشرر ل الزمررا ات ال املمررر
. و و ا  مضرا  التر اات  ر ن ت  ري األحكرامل ال انونيرر الرع تعير  ال عبر الع تعيشها   ه الفئر

 وت م عمخل  ؤالء اةدافعنير وت دمل هلم احلمامر اة ئمر والدعم العامل. 
وكما ُ شري  ع هر  دانا اة مل يف اذا رر احلرملس األمرحب الر   تترهادم  شرملكات الهنميرر  -605

الواسعر النااق ال    دد   هخل اةدافعني اةعنيني  ال ضاما اةه  ر  الو ول إىل األ اهبي واةروا د 
الابيعيرررر شررر ل احهساجرررات سررر مير  و مبضرررام ههم  و االعهرررداء ع ررريهم. و ثرررا ت  مضرررا  حررراالت 
تواط ت فيهرا التر اات فيمرا مبردو مرع ال اراع اذراار وحراالت سراعدت فيهرا شرملكات شا رر 

 وحملهبا ع   ا تكاد انههاكات هبد اةدافعني عن ح وق اإلنتان. 
وحثررا اة ررمل يف اذا ررر اجلهررات الفاع ررر غررري احلكوميررر ع رر  احرررتامل  نشررار اةرردافعني عررن  -601

  ن حتسرم عرن انههراي ح روق اةردافعني كمرا منب ريح وق اإلنتان ودعمهرا ر  مثرخل حرال. ومنب ري 
هلرررا  ن تترررهادمل اةبررراد  الهوجيهيرررر  شررر ن األعمرررال الهسا مرررر وح ررروق اإلنتررران لضرررمان امهثاهلرررا 

 ل  وانني واةعامري الدولير حل وق اإلنتان. 
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الولزززول ا مزززن والمفتزززوا إلزززى هائزززات األمزززم المتحزززدة والتائزززات الدولازززة لحقزززوق  -زاي 
 اإلنسان
تشرركخل األمررم اةهحررديف واهليئررات اإل  يميررر والدوليررر حل رروق اإلنترران جررزءا  مررن البيئررر الررع  -607

معمررخل فيهررا اةرردافعون. لرر ل  فررإن مررن الضررملو    ن م ررخل اةرردافعون   مرران ودون إعا ررر إىل  رر ه 
 اهليئات من  جخل عم هم ومحامههم.

ملاق الدو   الشامخل ر اإلسرهامل وتؤمن اة مل يف اذا ر إميانا   اساا    يمر آليات االسهع -608
ر  يئررر آمنررر ومتكينيررر ل مرردافعني. وكمررا سررب   ن   ررملزتر فبمررا  ن إعرر ن اةرردافعني عررن ح رروق 
اإلنترررران ال مهضررررمن  يئررررر ل مل رررردر فررررإن االسررررهعملاق الرررردو   الشررررامخل كآليررررر ميثررررخل فمل ررررر اهررررازيف 

 (. 40يف ر الف مل A/HRC/10/12) ل هعملمف والر اةدافعني واإلسهامل ر محامههم
ومكمررن الهحررد   النترربر ل مسهمررع اةرردين واةرردافعني عررن ح رروق اإلنترران ر اسررهادامل  -603

  ه األدايف ال يمر لهعزمز  ا  ير  امر اةدافعني ومحامههم ميدانيا . ور   ا ال ددر ميكن ل دول  ن 
 شرر ن  تضررا ع  رردو   ررامل ر  ه ررف مملاحررخل العم يرررر  ساسررا   نشررمل اةع ومررات ع رر  نارراق واسررع

االسرهعملاق الرردو   الشررامخل وإنشراء فضرراءات مفهوحررر وآمنررر ل ترماة مبشررا كر اةرردافعني مشررا كر 
فعالرررر. وترررملق اة رررمل يف اذا رررر  ن الررردول الرررع تملمرررد  ن تُنهارررب ل مس ررر  منب ررري  ن ت هرررزمل  هنفيررر  

 (.663اإلع ن ع   ال عيد الوطحبر كسزء من تعهداهتا والهزاماهتا الاوعير )الف مليف 
و  ررملزت اة ررمل يف اذا ررر  عرر  الب رردان ك مث ررر عررن  فضررخل اا سررر فيمررا مهع رر   اةشرراو ات  -660

الرررع ُلرررملق اسرررهعدادا  ل سرررهعملاق الررردو   الشرررامخل. فبالنتررربر ل ه ملمرررمل الررروطحب األول ل واتيمررراالر 
عم ا احلكومر مرع اةكهرب ال ارمل  ةفوهبرير ح روق اإلنتران السهشرا يف ا همرع اةردين وتد مبر . 

ون رررار حظررري اله ملمرررمل الررروطحب األول  ررردعم ا همرررع اةررردين ككرررخل. ور سومترررملار نشرررملت وزا يف ور ت
  اذا جيررر اةشرررملوع األول ل ه ملمرررمل الرروطحب ع ررر  مو عهرررا الشررربكي ودعررا إىل إ رررداء تع ي رررات ع يررر

 (.58-51)نف  اةملجعر الف ملات 
   ح وق اإلنتران ومتعد اة مل يف اذا ر  ن ت حظ  ن نهائج اسهعملاق عمخل و داء جم -666
ر اةملفررر ( تشرررمخل دعرررويف  رررملير ل ررردول لهسرررمل  مشررراو ات واسرررعر مرررع   رررحاد 61/16)ال رررملا  

 اة  حر فيما مهع    هنفي  الهو يات. 
وتناولا اة رمل يف اذا رر عم يرر االسرهعملاق الردو   الشرامخل ر مناسربات عدمرديف شر ل  -661

   لع  دمها الفملم  العامخل اةعحب  اله ملممل الدو زما اهتا ال املمر. و و ا   مينيا  هنفي  الهو يات ا
الشررامخل تنفيرر ا  كررام  ر ور ت ملممل ررا عررن زما تيهررا إىل اهلنررد ومجهو مررر الكون ررو الدمي ملاطيرررر  و ررا 
 مل رررد الهنفيررر  الكامرررخل لهو ررريات االسرررهعملاق الررردو   الشرررامخل. و عرررد زما هترررا هلنررردو اس ر سرررنر 

ر اةدافعني شر ل اسهعملاهبر  الردو   الشرامخل و عمل را ر  ك ملت  هعهد الب د  هحتني محام1063
 ن الهو يات اةهع  ر  اةدافعني.عن سعادهتا ة حظر  ن  ندو اس  ب ا عددا   اما  م
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وتود اة مل يف اذا ر  ن ت حظ  ن عم يرر االسرهعملاق الردو   الشرامخل افشر يف ر النمرو  -663
 ئيترررري ر عم يررررر االسررررهعملاق الرررردو    مررررا زالررررا  ا  ررررر ل هحتررررني. واةشرررراو ات الوطنيررررر عن ررررمل

الشررامخل والرردول متررؤولر عررن إنشرراء حيررز ل مرردافعني ل مشررا كر  شرركخل فعررال. و ررد فشرر ا  عرر  
الررردول ر ع رررد مشررراو ات وطنيرررر  برررخل إهنررراء اله ملمرررمل الررروطحب. ور حررراالت  شرررملقر ُع ررردت  ررر ه 

ح روق اإلنترانر  و اةشاو اتر ولكن مبدو  هنا مل تكن  ات م زقر  و مل تشمخل اةدافعني عن 
 مل تشمخل سوق مدافعني مت انه اا م.

ومترراو  اة ررمل يف اذا ررر ال  رر  ألن منظررو  اةرردافعني عررن ح رروق اإلنترران مبرردو غائبررا  ر  -664
مجيررع مملاحررخل عم يررر االسررهعملاق الرردو   الشررامخل. فع رر  سرربيخل اةثررالر مررا زال  مررملا  اسررهثنائيا   ن 

إىل اةررردافعني عرررن ح ررروق اإلنتررران  و  جرررزاء منف ررر ر  تهضرررمن اله رررا ممل الوطنيرررر إشرررا ات مف ررر ر
 عنهم. ومنب ي أل حاد اة  حر  ن مد جوا مع ومات عن حالر اةدافعني ر متامهاهتم. 

ومنب رري  ن م رربح إد از ال ضرراما اةه رر ر  اةرردافعني  كثررمل انهظامررا . ور  رر ا ال ررددر تؤكررد  -665
تري   رني الردول وا موعرات اإل  يميرر. و اإلهبرافر إىل اة مل يف اذا ر مرن جدمرد تو ريهها  هعزمرز الهن

 لر ر مررا زالرا اة ررمل يف اذا رر ت حررظ نزوعرا  إىل ال مرروق ر الهو ريات اةهع  ررر  اةردافعنير وتررملق 
 هنررا منب رري  ن تكررون  كثررمل د ررر لهيتررري تنفيرر  ا و يرراس اله رردمل احملررملز. وتررود اة ررمل يف اذا ررر  مضررا   ن 

الهوعير و ناء ال د ات ل متاة مبشا كر اةدافعني ع   اةترهومات الشرعبير ر تؤكد جمددا  احلاجر إىل 
 (.601ر الف مليف A/HRC/10/12عم ير االسهعملاق الدو   الشامخل )

وتعررملد اة ررمل يف اذا ررر عررن  سررفها العميرر  ألن اةرردافعني مررا زالرروا مواجهررون  رراطمل كبرررييف  -661
ياهتررا واث يهررا ر جمررال ح رروق اإلنتررانر واهليئررات عنرردما يرراولون الهعرراون مررع األمررم اةهحررديف وآل

الدولير حل وق اإلنتران. وكمرا ُ شرري  عر هر  ثرا ت اة رمل يف اذا رر حراالت االنه رامل مرن اةردافعني 
مخلر و دانررا  رر ه األعمررال الرر من تعرراونوا مررع األمررم اةهحررديفر مبررا فيهررا االسررهعملاق الرردو   الشررا

 .(3)ع نير
 41حالرر انه رامل تناوهلرا األمرني العرامل ر ت ررا ممله  51مرن  رني ر كران 1008ومنر  سرنر  -667

ر 41  لر اةائرررر(. ومرررن  رررني  ررر ه احلررراالت ا 81حالرررر تهع ررر   اةررردافعني عرررن ح ررروق اإلنتررران )
حالررررررر كررررران الهاومرررررف  11ر اةائرررررر(. ور  87حالرررررر الدولرررررر  و  ررررروات األمرررررن ) 40ا رررررا 

ر اةائررر(ر األدوات الملئيتررير اةتررهادمر  57 هررخل )واةضررام ر والههدمرردر مبررا ر  لرر  الههدمررد  ال
 65ر اةائر(؛ ور سبع حاالت ) 14حالرر احُهسز اةدافعون ) 66السههداد اةدافعني. ور 

ر  65ر اةائررر(ر ُعرر  وا؛ ور حالررر واحررديف  ُهررخل مرردافعان. ور سرربع حرراالتر ُشرره مل  اةرردافعني )
ر اةائرر(. وطالرا عشرمل  7دافعني حظرمل ع ر  الترفمل )اةائر(؛ ور ث ث حاالتر فملق ع   اة

__________ 

  مشمخل آشمل ا ما م ي:  (3)
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13860&LangID=E  

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13626&LangID=Eو
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ر  11حرررراالت انه ررررامل مرررردافعني معم ررررون مررررع عم يررررر االسررررهعملاق الرررردو   الشررررامخل  و  شرررر هنا )
اةائرر(. وعر ويف ع ر   لر ر طالرا تترع حراالت انه رامل مردافعني تعراونوا مرع ا  ر  واإلجرملاءات 

ضرررا  عرررن حررراالت يفررردديف ُ شررر ت فيهرررا  ررر ن ر اةائرررر(. و    رررا اة رررمل يف اذا رررر  م 10اذا رررر )
اةررررردافعني طرررررافون مرررررن األعمرررررال االنه اميرررررر إ ا  ثرررررا ت  ضررررراما م مرررررع التررررر اات )انظرررررمل مرررررث   

A/HRC/22/47/Add.4 381ر الف مليف.) 
ر اةائرر(ر وو دت  دود  83من احلاالت ) 38و ُعثا ع   األ خل  سالر واحديف  ش ن  -668
كرن كران ميكرن اعهبررا  الرملدودر ر تترع حراالتر غرري جو ملمرررر ر اةائرر(. ول 15حالرر ) 15ر 

 مث    ه  ي إشعا   االسه مل ف    و  عدمل وجود    إشا يف إىل االدعاءات الملئيتير. 
واحلرر  ر الو ررول إىل اهليئررات الدوليررر والهوا ررخل معهررا مكررملس ر إعرر ن اةرردافعني عررن  -663

تملحررب اة ررمل يف اذا رررر  رراةو ف ال ررو  الررر   و . (4)الدوليررررح رروق اإلنترران وغرررريه مررن ال رركوي 
اةهع رر   الهعرراون مررع  14/14اف ترر  الرردول ر ا  رر   شرر ن  رر ه اةترر لرر و رري ترردعم ال ررملا  

األمم اةهحديف واث يها وآلياهترا ر جمرال ح روق اإلنتران. وتملحرب  النرداء اةوجر  إىل األمرني العرامل 
يد اةنظومرررر موظرررف ات رررال  فيرررع اةترررهوق معرررحب  الهعررراون مرررع اةفوهبرررر الترررامير لُيعرررني  ع ررر   رررع

 األعمرررال االنه اميرررر هبرررد اةهعررراونني مرررع األمرررم اةهحرررديف ر جمرررال ح ررروق اإلنتررران. وتثررر  اة رررمل يف 
اذا رررر  ررر ن  لررر  سررريعزز النظرررامل ر موا ررر ر  دود فعرررخل ثا هرررر هبرررد  ررر ه األعمرررال وسيترررهم ر 

 توطيد  يئر آمنر ومتكينير ل مدافعني. 

 يتسم بالقوة والديناماة والتنوع مدافعان عن حقوق اإلنسانمجتم  لل -حاء 
تعررتد اة رمل يف اذا رر  ر ن ل مردافعني  نفترهم دو ا  مؤدونر  لاسرهامل ر وجرود  يئرر آمنرر  -610

ومتكينيررر. و ررم متررؤولون عررن االهبررا ع  عم هررم  شرركخل مهررحبر و املم ررر سرر ميرر ومررع االحرررتامل 
  وق اإلنتان. الواجب ل مباد  واةعامري الدولير حل

ور إطا  إع ن اةدافعني عن ح وق اإلنتانر مُعه  من معم ون لهعزمز ح وق اإلنتان  -616
ومحامههرا جهررات فاع رر  ئيتررير ر ا همرع وت ررع ع ريهم واجبررات لراه ا همعررات احمل يرر وداش هررا. 

طيررررر وهبرررمان و الفعرررخلر ل مررردافعني دو  مهرررم مؤدونررر  ومترررؤولير مضرررا عون سرررا ر  رررون الدمي ملا
  ائهرررررا مفهوحرررررر وتعددمررررررر وتعزمرررررز ح ررررروق اإلنتررررران واحلملمرررررات األساسررررريرر واإلسرررررهامل ر تعزمرررررز 

(. ولكرررررن ال ميكرررررن 68ا همعرررررات واةؤسترررررات والعم يرررررات الدمي ملاطيرررررر والنهررررروق سرررررا )اةررررراديف 
ل مررردافعني فعرررخل  لررر  إال إ ا كررران  اسرررهااعههم العمرررخل ر  يئرررر آمنرررر ومتكينيرررر تعررررتد سرررم فيهرررا 

 متكنهم الدولر واةؤستات وغري ا من   حاد اة  حر. و 

__________ 

 .انظمل الهع ي  ع   اإلع نر الف خل الملا ع (4)
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وتشررسع اة ررمل يف اذا ررر اةرردافعني ع رر  اةشررا كر  شرركخل فعررال ر حرروا   نرراء مررع الدولرررر  -611
 ردمل احملرملز هواا سر الض   العهماد  وانني  شر ن محامرر اةردافعني عرن ح روق اإلنترانر و  رد ال

سروا الضر   لهنفير  الهو ريات اة دمرر مرن افليرات الوطنيرر ر   ه ال وانني. ومنب ي  مضا   ن ميا  
 واإل  يمير والدولير. 

ومنب رري ل مرردافعني  ن موا رر وا دعررم عمررخل اةؤستررات الوطنيررر حل رروق اإلنترران  الهعرراون  -613
معهررار والرردعويف إىل تعزمز ررار والهعرراون ر فارري  وتنفيرر   نشرراهها و ملاجمهررا. ومنب رري هلررم  مضررا   ن 

إنشرراء مؤستررات وطنيررر حل رروق اإلنترران متهثررخل متامررا  ةبرراد   ررا م  ر الب رردان الررع ال مرردعوا إىل 
 توجد فيها   ه اةؤستات. 

ومنب ي ل مدافعني  مضا   ن منشئوا  و معززوا من ات وشربكات حلمامرر وتعزمرز  نفترهمر  -614
مرن شر ل شربكات  وك ل  تعزمز احلوا  والهنتي  فيمرا  يرنهم. ومنب ري ل مردافعني  ن معم روا معرا  

و ن مكون هلم  وت  و  موحد. ور   ا ال ددر من اةهم  ن معمخل اةدافعون من  جخل تعزمرز 
الشررربكات شرررا ز العوا رررم ومرررد اليرررد إىل اةررردافعني العرررام ني ر اةنررراط  الملمفيررررر الررر من غالبرررا  مرررا 

 مكونون  كثمل عملهبر ل مااطمل.
ع  اةردافعون إىل حت ير  مترهومات عاليرر مرن وتملق اة مل يف اذا ر  ن من احلاسم  ن متر -615

اةهنير والت وي األش  ي عند االهبا ع   نشرار ح روق اإلنتران. ومب ري هلرم  مضرا   ن معرتفروا 
 العمرررخل اةهرررم الررر   ت رررومل  ررر  اةررردافعات عرررن ح ررروق اإلنتررران والعرررام ون ر جمرررال ح ررروق اةرررمل يف 

 وال ضاما اجلنتانيرر و ن متعوا إىل متكينهم. 
وترررملق اة رررمل يف اذا رررر  مضرررا   ن مرررن الضرررملو    ن مترررهادمل اةررردافعون اسرررهاداما  كرررام    -611

افليررات الدوليررر واإل  يميررر حل رروق اإلنتررانر مبررا فيهررا اإلجررملاءات اذا رررر و يئررات اةعا ررداتر 
واالسررهعملاق الرردو   الشررامخلر واةبرراد  الهوجيهيررر ال رراد يف عررن االحترراد األو ويب  شرر ن اةرردافعني 

ح رروق اإلنترران عنررد اإل رر ن عررن انههاكررات ح رروق اإلنترران وشملو ررات ال ررانون اإلنترراين عررن 
 الدو . 

 اال تنتانات والتولاات -خامساا  

 اال تنتانات -ألف 
تعزززرب المقزززررة الخالزززة عززززن امتنانتزززا للفرلزززة التزززي أ عطاززززت لتزززا لفحززز  حالززززة  -617

بصوتتا وواليتتا لزيزادة الزوعي  الصعاد العالمي وتحلالتا. وقد عملت ناهدةالمدافعان على 
بالتحزززززديات والمخزززززاطر التزززززي يوانتتزززززا المزززززدافعون والتعريزززززف بتزززززا. وحاولزززززت أيضزززززاا إبزززززراز 
الممار ات الجادة وتقديم اإلرشادات بشالن طريقزة تو زا  الحازز الزقي يقومزون فازه بعملتزم 

  ونعل البائة أاثر أمناا ومؤاتاة أاثر.
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نشززاطاا مشززروعاا ومشززرفاا فحسززه، بززل إنززه حززق ولززاس الززدفاع عززن حقززوق اإلنسززان  -618
حد ذاته. غار أن الدفاع عن الحقوق والمطالبة بتا ما زال نشاطاا خطراا في العديد مزن  في

 العالم.  أنحاء
وتقزز  علززى الززدول المسززؤولاة األولززى فززي ضززمان عمززل المززدافعان فززي بائززة آمنززة  -613

نااا ومؤ سااا وإدارياا مؤاتازاا  والولزول إلزى وتمكاناة. وينبغي أن تشمل هقه البائة إطاراا قانو 
العدالزززة ووضززز  حزززد للفزززالت مزززن العقزززاب علزززى االنتتاازززات المرتكبزززة ضزززد المزززدافعان  
ومؤ سززة وطناززة لحقزززوق اإلنسززان قويززة ومسزززتقلة  و اا ززات وبززرام  تزززولي أهماززة خالزززة 

ر  ونتزات للمدافعات  و اا ات وآلاات حماية فعالة تولي أهماة للفئات المعرضة للخط
فاعلززة غاززر حكوماززة تحتززرم عمززل المززدافعان وتدعمززه  وولززوالا آمنززاا ومفتوحززاا إلززى التائززات 

 الدولاة لحقوق اإلنسان  ومجتم  مدافعان قوياا ودينامااا ومتنوعاا. 
وتزززود المقزززررة الخالزززة تقزززديم التولزززاات الزززواردة أدنزززاه والمونتزززة أ ا زززاا للزززدول  -630

  المصلحة المعناان. ولكن أيضاا لغارها من ألحاب

 التولاات -باء 
 ينبغي للدول األعضاء أن تقوم بما يلي: -636

ضمان إمكاناة قاام المدافعان بعملتم في إطزار قزانوني ومؤ سزي وإداري  )أ( 
مززؤات  وعلززى هززقا المنززوال، اإلحجززام عززن تجززريم أنشززطة المززدافعان السززلماة والمشززروعة، 

ريعاة التززي تقاززد حقززوق المززدافعان، وضززمان احتززرام وإلغززاء نمازز  األحكززام اإلداريززة والتشزز
التشززززريعات المحلاززززة للمبززززادم األ ا ززززاة المتعلقززززة بززززالقوانان والمعززززايار الدولاززززة لحقززززوق 

 اإلنسان 
مكافحة اإلفزالت مزن العقزاب علزى االنتتاازات المرتكبزة ضزد المزدافعان  )ب( 

وحصززول الضززحايا  بضززمان إنززراء التحقاقززات بشززكل فززوري ونزيززه، ومحا ززبة المسززؤولان،
على نبر منا ه. وفي هقا السااق، إيالء اهتمزام خزاط لالنتتاازات المرتكبزة مزن نانزه 

 نتات فاعلة غار حكوماة 
التوعاززة بعمززل المززدافعان عززن حقززوق اإلنسززان المشززروع والحاززوي ودعززم  )ج( 

عملتم عالنازة. وفزي هزقا الصزدد، نشزر إعزالن المزدافعان عزن حقزوق اإلنسزان علزى نطزاق 
  والتالازززد مزززن تضزززمن البزززرام  التثقافازززة المتعلقزززة بحقزززوق اإلنسزززان، وخالزززة تلزززك وا ززز

المونتزة إلززى مززونفي إنفززاذ القززانون والمززونفان الحكززوماان، وحززدات تعتززر  بالززدور الززقي 
 يؤديه المدافعون عن حقوق اإلنسان في المجتم  

يتا إعطززاء المؤ سززات الوطناززة واليززات وا ززعة ومتانززة، والتالاززد مززن أن لززد )د( 
المزززوارد الكافازززة لتزززتمكن مزززن العمزززل بشزززكل مسزززتقل ولكزززي تتمتززز  بالمصزززداقاة والفعالازززة. 



A/HRC/25/55 

27 GE.13-19093 

االعترا  بالدور المتم القي تؤديه هقه المؤ سزات ودعمتزا عالنازة، بمزا فزي ذلزك تزوفار 
 الحماية للمدافعان ومكافحة اإلفالت من العقاب  

ا الجتزات الفاعلزة ضمان تحقاق فوري ونزيزه فزي االنتتاازات التزي ترتكبتز (ه) 
الحكوماة وغار الحكوماة ضد المدافعان، خالة المدافعات، وضمان تقديم مرتكباتا إلى 
العدالة. وعالوة على ذلك، توفار الموارد المادية الالزمة لضمان الحماية البدنازة والنفسزاة 

 للمدافعان، بو ائل منتا  اا ات وآلاات تراعي االعتبارات الجنساناة  
تزززرا  عالنازززة بالزززدور الخزززاط والتزززام الزززقي تؤديزززه المزززدافعات عزززن االع )و( 

حقوق اإلنسان والعاملون في مجال حقوق المرأة أو القضايا الجنساناة، والتالاد مزن أنتزم 
  لاة من العنف والتمااز من أي نوعقادرون على العمل في بائة خا

افعان تقزززديم التزززدريه الضزززروري للمزززونفان الحكزززوماان بشزززالن دور المزززد )ز( 
وحقززوقتم وإعززالن المززدافعان عززن حقززوق اإلنسززان، ال  ززاما مززن هززم علززى اتصززال مباشززر 

 بمجتمعات المدافعان  
ضززمان وضزز  وتنفاززق الساا ززات العامززة، بمززا فاتززا الساا ززات والمشززاري   )ا( 

ة المدافعان والمجتمعات المتزالثرة علزى المشزاراة ر اإلنمائاة، بطريقة مفتوحة وتشارااة، وقد
 نشاطة وحرة وذات مغزى  بطريقة 
التالاد من تمكن المزدافعان مزن المشزاراة بنشزاط فزي عملازة اال زتعرا   (ط) 

الزززدوري الشزززامل، بو زززائل منتزززا التوعازززة بتزززقه العملازززة، وتنظزززام مشزززاورات مفتوحزززة وذات 
مغزى، وإدراج نزء عن حالة المدافعان في التقرير الزوطني، وتقزديم تولزاات ملمو زة مزن 

 بائة التي يعملون فاتا أنل تحسان ال
ضزمان إدانززة ثابتزة وال لززبس فاتززا ألعمزال التخويززف واالنتقزام المرتكبززة ضززد  )ي( 

المزززدافعان المتعزززاونان مززز  األمزززم المتحزززدة وممثلاتزززا وآلااتتزززا فزززي مجزززال حقزززوق اإلنسزززان، 
والتائات الدولاة لحقوق اإلنسان. وضمان تحقاق فوري في هقه األعمال، وتقزديم مرتكباتزا 

ى العدالة، وإلغاء أي تشريعات تجرم أنشطة الزدفاع عزن حقزوق اإلنسزان عزن طريزق التعزاون إل
 م  ا لاات الدولاة.

 وينبغي للمجتم  الدولي أن يقوم بما يلي: -631
االعترا  بالعمل المشروع للمدافعان عزن حقزوق اإلنسزان ودعمزه،  زواء  )أ( 

التقنازززة والمالازززة لزيزززادة قزززدراتتم  مزززن خزززالل االعتزززرا  العلنزززي بزززدورهم وتقزززديم المسزززاعدة
 تعزيز أمنتم عند الحانة  أو

ضزززمان الولزززول ا مزززن والمفتزززوا إلزززى التائزززات الدولازززة لحقزززوق اإلنسزززان،  )ب( 
  اما األمم المتحدة وممثلاتا وآلااتتا في مجال حقوق اإلنسان. ال
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 وعلى الجتات الفاعلة غار الحكوماة أن تقوم بما يلي: -633
عمل المدافعان واالعترا  به وفقزاا إلعزالن المزدافعان عزن حقزوق احترام  )أ( 

 اإلنسان، واإلحجام عن انتتاك حقوقتم أو إعاقة أنشطتتم 
إشراك المدافعان عن حقوق اإلنسزان وا تشزارتتم عنزد إنزراء التقاامزات  )ب( 

القطريززة ووضزز   اا ززات وطناززة لحقززوق اإلنسززان بالتعززاون مزز  المززدافعان، بمززا فززي ذلززك 
 ات الرلد والمساءلة عن انتتااات حقوق المدافعان آلا

االطزززالع علزززى المبزززادم التوناتازززة المتعلقزززة باألعمزززال التجاريزززة وحقزززوق  )ج( 
 .لاات التجارية على حقوق اإلنساناإلنسان، وعلى تقاام أثر العم

 وينبغي للمدافعان عن حقوق اإلنسان أن يقوموا بما يلي: -634
وار بناء م  الدولة لتشجاعتا على توطاد بائة آمنة المشاراة بنشاط في ح )أ( 

وتمكاناززززة للمززززدافعان، بو ززززائل منتززززا تقززززديم معلومززززات عززززن ا ثززززار المحتملززززة لمشززززاري  
 التشريعات 
االطززالع علززى إعززالن المززدافعان عززن حقززوق اإلنسززان ونشززره علززى نطززاق  )ب( 

 وا   على الصعاد المحلي 
لحقززوق اإلنسززان بالتعززاون معتززا  موالززلة دعززم عمززل المؤ سززات الوطناززة )ج( 

 والدعوة إلى تعزيزها 
موالززلة العمززل معززاا مززن خزززالل الشززبكات، بو ززائل منتززا تعزيززز شزززبكات  )د( 

 الدعم خارج العوالم لمد الاد إلى المدافعان العاملان في المناطق الريفاة 
السزعي إلززى تحقازق مسززتويات عالازة مززن المتنازة والسززلوك األخالقزي عنززد  (ه) 

 طالع بالنشطة حقوق اإلنسان االض
مواللة ا زتخدام ا لازات الدولازة واإلقلامازة لحقزوق اإلنسزان ا زتخداماا   )و( 

 اامالا، بما فاتا األمم المتحدة وآلااتتا وممثلاتا في مجال حقوق اإلنسان.

    


