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تقرير املقرر ا ا

املع حبالة املدافع عن حقوق اإلنسان

موجز
هذا قول تقرير يعُدا املقرر ا ا وهـو يركـز قساسـا علـط الةريقـة الـو يتنـاول ـا
الواليــة والرؤيــة واألولويــات الــو لــدهها لنلســا للســنوات القاهمــة .وللــل املقــرر ا ــا
اختصاصــات واليتــا املنصــو عليرــا ذ قــرار إللــن حقــوق اإلنســان  .46/52ويوضــ
قساليب العمل والتقنيات املستخدمة ذ الوالية؛ ويقدم عرضاً موجزاً لألنشةة الو اضةلع ـا
خ ل األساأيع األوجل من واليتا.
مث يقــدم أيانــا ملص ـ لرؤيتــا فيمــا يتعلــأل أالواليــة واألولويــات الــو لــدهها لنلســا
للسنوات القاهمة .ولذل فرو يعتزم قن يعكف علط حتليل هقيأل ل جتاهات واملشـاكل فضـ
عن حتديد التحـديات الـو يواجررـا ذ املقـام األول املـدافعون عـن حقـوق اإلنسـان ال سـيما
مس لة اإلطار القانوين الـذا لكـم قنشـةترم والعوااـأل الـو نكـن قن تلرضـرا أعـ القـوان
الوطنية لتعةيل قنشةترم املشروعة ذ إلال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من قجل املسـاةة ذ
توفري محاية هلم قكثر فعالية .ويوه املقرر ا ـا قن يعـزت تعاونـا مـع سـاار املكللـ أواليـات
واآلليــات اإلقليميــة اــا ذ كل ـ عــن طريــأل استكشــاف امكانيــة تعزيــز قوجــا التـ تر واختــاك
اجـرااات مشــتركة جديــدة .وهــو يعتــزم ضــمان متاأعــة قفضــل للرســاال والبعثــات املوفــدة اجل
البلدان اا ذ كل استكشـاف ا مكانيـة حتديـد قسـاليب عمـل جديـدة .وي مـل املقـرر ا ـا
ذ قن يتمكن من اإلسرام ذ تةوير ونشـر املمارسـات اجليـدة لـدد الـدول وصيـع قصـحاب
املصلحة واملدافع عن حقوق اإلنسان قنلسرم.
ويظـل نشــر اإلعـ ن املتعلــأل حبـأل ومســؤولية األفـراه واجلماعــات وهي ـات ا تمــع ذ
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية املعتـرف ـا عامليـا هـدفا كا قولويـة سـيوليا
املقــرر ا ــا اهتمامــا كــبريا .وســتكون مس ـ لة تيــاهة التعريــف حبالــة املــدافع عــن حقــوق
اإلنسان حمور عمل هام يعتـزم املقـرر ا ـا قن يكـر لـا صيـع املـواره الـو تتيحرـا وسـاال
االتصال احلديثة .وقخرياً فرو يعتزم كذل قن يبحث مس لة األعمال االنتقاميـة الـو يتعـر
هلا املدافعون عن حقـوق اإلنسـان ذ تعاملـرم مـع األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة وسـاار
قصـــحاب املصـــلحة وقن يشـــارة ذ مكافحـــة افـ ـ ت مـــرتكا هـــذا األعمـــال االنتقاميـــة
من العقاب.
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قوال  -مقدمة
 - 4هذا التقرير هو قول تقرير يقدما املقرر ا ا احلايل املع حبالة املدافع عـن حقـوق
اإلنســان اجل اجلمعيــة العامــة وهــو التقريــر الراأــع عشــر ذ ســياق تنليــذ الواليــة املتعلقــة حبالــة
املدافع عن حقوق اإلنسان منذ انشـاارا ذ عـام  .5222ويُقـدم عمـ أقـرار إللـن حقـوق
اإلنسان  46/52وقرار اجلمعية العامة .491/99
 - 5وسيسترشــد املقــرر ا ــا قيضــا ذ عملــا أــالقرارات املوض ـوعية اــا ذ كل ـ قــرار
اجلمعية العامة  464/96وقرارا إللن حقوق اإلنسان  9/55و .41/41
 - 1ويةغـط علــط هـذا التقريــر األول روا التواضـع نظــرا حلاـم املرمــة الـو تنتظــر املقــرر
ا ا وروا املسؤولية اتاا املدافع عن حقوق اإلنسان .ويوه املقـرر ا ـا قن يؤكـد هنـا
مــن جديــد علــط االســتق لية الــو ثــل صــميم عمــل املكلل ـ أواليــات ذ اطــار اإلجــرااات
ا اصة وهو ما يع ذ املقام األول قنا هو املسؤول الرايسـ ذ اايـة املةـاف عـن القـرارات
الو سيتخذها والتداأري الو سيعتمدها ذ اطار تنليذ الوالية الو عُرد ـا اليـا والـو سيسـاال
عن نتااارا قمام قعضاا إللن حقوق اإلنسان.
 - 1ويوه املقرر ا ا قيضا قن يذكر ويؤكد علط التـرا والةـاأع الت سيسـ للمكللـت
أوالية اللت سبقتاا وةا السيدة هينا جي ين ومارغريت سيكاغيا واللـت ححتـا ذ اعةـاا
هـــذا الواليـــة البعـــد والرؤيـــة ال تمــ للمســـاةة ذ اضـــلاا الشـــرعية علـــط عمـــل املـــدافع
عــن حقــوق اإلنســان واالعتــراف أــا .وقــال انــا يــوه قن يســتلرم مــن عملــرما ويواصــل
تةوير قساليب عمل قكثر اأتكارا نكن قن تساهم ذ تـوفري محايـة قكثـر فعاليـة للمـدافع عـن
حقوق اإلنسان.
 - 2وقد رقد املقرر ا ا قن يركز هذا التقرير علط رؤيتا للةريقة الو يـوه قن ينلـذ ـا
الوالية الو كللا ا إللن حقوق اإلنسان وكذل علط األولويات الرايسـية الـو سـيحدهها
لنلسا خ ل السنوات األوجل من واليتا.
 - 9وقـــد اختـــار كلـ ـ مـــن قجـــل اأـ ـ الـــدول واألطـــراف املعنيـــة األخـــرد فرمـــا
الختصاصات الوالية املسندة اليا وكذل ليعلن ذ اجلزا األخـري مـن هـذا التقريـر االجتاهـات
الرايسية لألنشةة الو سوف لدهها لنلسا.
 - ٧ويوه املقـرر ا ـا ذ املقـام األول قن يواصـل نشـر اإلعـ ن املتعلـأل حبـأل ومسـؤولية
األفــراه واجلماعــات وهي ــات ا تمــع ذ تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية
املعترف ا عاملياً وتعميما علط اجلميع.
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 - 6ويـــــوه قيضـــــا قن يشـــــارة مـــــع اخـــــرين ذ حتســــ املعـــــارف واالســـــتلاهة مـــــن
املمارسات اجليدة.
 - 6وي مــل املقــرر ا ــا ذ قن يــتمكن مــن تي ــة لــروف تســاعد علــط حتقيــأل مزيــد مــن
التلاعـــل مـــع احلكومـــات ذ متاأعـــة الرســـاال والتصـــدا ألعاليـــة قكـ ـ لظـــاهرة اإلفـــ ت
من العقاب.
 - 42قمــا ذ إلــال االتصــاالت فرــو يرــدف اجل تيــاهة التعريــف أالــدور الــذا يقــوم أــا
املدافعون عن حقوق اإلنسان وحتس فرما.
 - 44والحظ املقرر ا ا مع القلأل تصاعد األعمال االنتقاميـة ضـد املـدافع عـن حقـوق
اإل نسـان وقعـرب عـن رغبتـا ذ املسـاةة ذ توعيـة صيـع األطـراف اللاعلـة أـاحللول السياسـة
هلذا الظاهرة.
 - 45وهو يعتـزم قن يتـاأع أوجـا خـا ا موعـات املعرضـة للخةـر مـن قجـل اقتـراا حـل
قكثر حاعة للمشاكل الو تواجررا كل إلموعة.
 -41وقخريا يعتزم املقرر ا ا قن يعزت التعاون ويةور قوجـا التـ تر علـط نةـاق قوسـع مـع
ساار املكلل أواليات ومع اآلليات اإلقليمية وصيع قصحاب املصلحة املعني .

ثانيا  -الوالية
 - 41استعر إللن حقـوق اإلنسـان الواليـة املتعلقـة حبالـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان
وجـــدهها اوجـــب قراريـــا  ٧/6مث  2/49وحـــده اختصاصــات الوليلـــة املنوطـــة أـــاملكلف
أالوالية علط النحو التايل:
”(ق) تعزيز التنليذ اللعال والشامل لإلع ن املتعلأل حبأل ومسـؤولية األفـراه
واجلماعــات وهي ــات ا تمــع ذ تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية
املعتــرف ــا عاملي ـاً عــن طريــأل التعــاون واحلــوار البنــاا واملشــاركة مــع احلكومــات
وقصحاب املصلحة املعني واجلرات اللاعلة األخرد املعنية؛
(ب) القيــام أدراســة متعمقــة ل جتاهــات والتةــورات اجلديــدة والتحــديات
املتصلة امارسة حأل كل شخص يتصرف الرها قو أاالشتراة مع اخرين ذ تعزيـز
ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
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(ج) التوصية أوضع استراتيايات ملموسة وفعالـة تـدف اجل تـوفري محايـة
قفضل للمـدافع عـن حقـوق اإلنسـان عـن طريـأل اعتمـاه اـو عـامل ومتاأعـة هـذا
التوصيات؛
(ه) التما املعلومات ا اصـة حبالـة وحـأل قا شـخص يتصـرف الـرها
قو أاالشــتراة مــع اخــرين ذ تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية
وتلق تل املعلومات وفحصرا والره عليرا؛
(ه) األخــذ انظــور جنســاين ذ صيــع األعمــال الــو يقــوم ــا ذ اطــار
واليتا مع اي ا اهتمام خا حلالة املدافعات عن حقوق اإلنسان؛
(و) العمــل أتعــاون وثيــأل مــع هي ــات األمــم املتحــدة ومكاتبــرا واهاراتــا
ووكاالتا املتخصصة األخرد كات الصـلة سـواا ذ املقـر قو علـط الصـعيد القةـرا
وال سيما مع اآلليات األخرد املنش ة ذ اطار اإلجرااات ا اصة التاأعة للمالن؛
(ت)

تقدمي تقارير منتظمة اجل ا لن واجلمعية العامة“.

 - 42ويؤكد املقرر ا ا قن قرار إللـن حقـوق اإلنسـان  46/52يشـكل خارطـة طريـأل
لواليتا اكا مـا قرـرب أـاالقتران مـع قـرارات ا لـن األخـرد وال سـيما هيباجـة القـرار 9/55
الو يوجا فيرا ا لن االنتباا اجل اإلطار القانوين املنظم لنشـا املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان
والعوااأل الو نكن قن تلرضرا أع التشريعات الوطنية علط األنشـةة املشـروعة الـو يضـةلع
ا املدافعون ذ إلال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايترا.
 - 49ويعتــزم املقــرر ا ــا القيــام أعمــل حمــده ذ هــذا ا ــاالت مث الرجــو اجل إللــن
حقوق اإلنسان واجلمعية العامة أتوصيات أش ن هذا املوضو .

ثالثا  -قساليب العمل
 - 4٧سيسترشد املقرر ا ا اجل حد كبري أ ساليب العمل الـو وضـعرا املمـث ن ا اصـان
الســاأقان لألم ـ العــام املعنــي حبالــة املــدافع عــن حقــوق اإلنســان امتثــاال ملدونــة الســلوة
املتعلقــة أــاملكلل أواليــات ذ اطــار اإلجــرااات ا اصــة لــن حقــوق اإلنســان الــوارهة ذ
مرفــأل قــرار ا لــن  5/2و شــيا مــع قســاليب عمــل املكللـ أواليــات املــذكورين أصــيغترا
الوارهة ذ هليل اإلجرااات ا اصة الو وضـعترا األمـم املتحـدة أشـ ن حقـوق اإلنسـان والـو
اعتمدها االجتما السنوا ا امن عشر للمكللـ أواليـات ذ اطـار اإلجـرااات ا اصـة ذ
حزيران/يونيا .5226
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 - 46ومع كلـ يـوه املقـرر ا ـا ا ستكشـاف طـرق عمـل جديـدة يكـون الـبع منـرا
مواكبا أشكل قفضل للتةورات ذ إلـال تكنولوجيـات االتصـال وفقـا للقواعـد املنةبقـة علـط
املكلل أواليات.
 - 46وال يــزال املقــرر ا ــا حــا وقــت كتاأــة هــذا التقريــر لــاول اعــداه سلســلة مــن
املشــاورات اإلقليميــة ليــتمكن مــن خ هلــا مــن االجتمــا أاملــدافع عــن حقــوق اإلنســان ذ
امليــدان .واهلــدف الرايســ مــن هــذا املشــاورات هــو قن يبحــث معرــم االجتاهــات احلاليــة
والترديــدات الــو يواجرواــا واالحتياجــات ا اصــة لل ــات معينــة مــن املــدافع عــن حقــوق
اإلنسان املعرضـ للخةـر .وسـيناقع معرـم كـذل تصـورهم ملـدد فعاليـة اآلليـات والـ امو
احلمااية احلالية قو التداأري الـو تتخـذها الـدول والـو تعـوق حريـة عمـل املـدافع عـن حقـوق
اإلنسان .وستساعد هـذا املشـاورات اإلقليميـة قيضـا علـط التحقـأل مـن فعاليـة التـداأري الوطنيـة
الو اختذتا أعـ احلكومـات حلمايـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان اـا ذ كلـ التشـريعات
الوطنيــة واملبــاهب التوجيريــة الــو وضــعت علــط الصــعيد الــدويل قو الــوط واملتعلقــة حبمايــة
املدافع عن حقوق اإلنسان.

قلف  -الرساال والنشرات الصحلية
 - 52هقب املقـــرر ا ـــا منـــذ توليـــا مرـــام منصـــبا علـــط توجيـــا رســـاال أانتظـــام اجل
احلكومات يتناول فيرـا حالـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان والتشـريعات واليـات احلمايـة
وغري كل من املواضيع الو تتعلأل أاملدافع عن حقوق اإلنسـان الـو ورهت اليـا مـن مصـاهر
خمتللة .وغالباً ما تكون هذا املراس ت مشتركة مع املقـرر ا ـا املعـ أتعزيـز ومحايـة احلـأل
ذ حريــة الــرقا والتعــبري واملقــرر ا ــا املع ـ أــاحلأل ذ التامــع الســلم وحريــة تكــوين
اجلمعيات ولكن قيضا مع املكلل أواليات قخرد.
 - 54ويعتـزم تكثيـف تعاونـا مــع سـاار املكللـ أواليـات اــا ذ كلـ الواليـات القةريــة
وحبث امكانية القيام أعمل مشترة قو منسأل معرم أش ن حالـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان
ذ البلدان املشمولة أواليترم.
 - 55وأاملثل يعتزم املقرر ا ا حبث امكانية تنليذ قنشةة مشتركة مع اآلليـات اإلقليميـة
املعنية حبقوق اإلنسان ذ قفريقيا واألمريكت وذ قوروأا.
 - 51ويوه قن يذكر هنا أ ةية العمل الذا تضـةلع أـا الشـبكات اإلقليميـة للمـدافع عـن
حقوق اإلنسان وكذل املنظمات الدولية الرايسية املعنية حبقوق اإلنسان الـو تشـكل مصـدرا
قيماً للمعلومات و كنا من مقارنة املعلومات قو االهعااات الو يتلقاها والتحقأل منرا.
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 - 51وتتخــذ الرســاال املوجرــة اجل احلكومــات قشــكاالً خمتللــة أســبب طبيعــة االهعــااات
الوارهة والةاأع املل لكل حالـة .ويتعلـأل األمـر هنـا أالشـكل الرايسـ للحمايـة الـو نكـن قن
يوفرها صاحب الوالية للمدافع عن حقوق اإلنسان.
 - 52وسيواصل املقرر ا ا أنلن روا الشلافية واحلوار الو حتلط ا املقـررين السـاأق
ذ عملرما مع احلكومات سيواصل توجيا الرساال اجل احلكومات املعنيـة ذ اطـار مـا ـرا
مــن عمــل متضــافر مــن قجــل منــع انتــراكات حقــوق اإلنســان ومحايــة املــدافع عــن حقــوق
اإلنســان والتحقيــأل ذ حــاالت االنتــراكات املزعومــة والةلــب اجل احلكومــات تقــدمي اجلنــاة
اجل العدالة.
 - 59هو يعتزم تكثيف متاأعة الرساال الـو تظـل ذ كـثري مـن األحيـان هون ره قو هون ره
شــاف مــن جانــب أع ـ احلكومــات .وهــو يعتــزم قيضــا قن يقــوم اســاعدة مــن املؤسســات
الشريكة أعمل حتليل كم ونوع قكثر انتظاما للرساال والرهوه أغية اأـ الـدول أـذل
النتااو ال تمة أالتعاون معرا.
واستخ
 - 5٧ويرحب املقرر ا ا أالبيـان الـذا قهجل أـا هنـدورا قثنـاا انعقـاه الـدورة الساهسـة
والعشــرين لــن حقــوق اإلنســان أاســم  16هولــة أشـ ن التعــاون مــع املكللـ أواليــات ذ
اطــار اإلجــرااات ا اصــة ومتاأعــة الرســاال ويوصـ الــدول أـ ن تقــدم رهوها علــط الرســاال
املوجرة اليرا أش ن حالة املدافع عن حقوق اإلنسان.

أاا  -الزيارات القةرية
 - 56ثل الزيارات القةرية أالنسبة للمكلل أواليات ذ اطـار اإلجـرااات ا اصـة طريقـة
فريــدة مــن نوعرــا للرــم واقــع البلــدان املشــمولة أالزيــارات واالجتمــا امثل ـ احلكومــات
وقصحاب املصلحة اآلخرين وال سيما املدافع عن حقوق اإلنسان.
 - 56وهو يدرة عبا الع مل الـذا تُلقـ أـا مثـل هـذا البعثـات علـط كاهـل السـلةات ذ
البلدان الو ت تيارتا ويـوه هنـا قن يتقـدم أالشـكر اجل احلكومـات الـو وجرـت لـا هعـوة
لزيارتــا قو قبلــت طلــب الزيــارة .ويــذكر ذ هــذا الصــده أ نــا ــب مــن قجــل تقيــيم قفضــل
للوضع ختصيص وقت كاف للزيارات ليتمكن مـن التنقـل ذ امليـدان وخـارج عواصـم البلـد
الو يزورها حا يتسىن لا علط وجا ا صو تيارة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان العـامل
ذ املناطأل النااية.
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 - 12ويعتزم املقرر ا ا مواصلة وتكثيـف وتـرية هـذا البعثـات كمـا قنـا سـيوجا و ـده
طلبات الزيارة لعده من البلدان الو لتمـل قن تسـتقبلا رييـا .وي مـل ذ قن تـره البلـدان علـط
مةالبا أسرعة حا يتمكن من وضع خةة عمل قصرية ومتوسةة األجل.
 - 14واهراكــا منــا ألةيــة متاأعــة التوصــيات املوجرــة اجل احلكومــات أصــورة قكثــر انتظامــا
واقتناعا أضرورة القيام أذل فرو يعتزم قيضا القيام أزيارات متاأعة اجل البلـدان الـو سـبأل قن
تارها املكللون أواليات قبلا .ويعتـزم املقـرر ا ـا قيضـا القيـام عنـدما يكـون كلـ مناسـبا
وحسب االقتضاا وأاالتلاق مع الدول املعنية استكشاف امكانية استخدام الزيـارات املقـررة
اناسـبة تنظـيم احللقـات الدراسـية قو االجتماعــات األخـرد لياتمـع مـع السـلةات ذ البلــدان
املعنية ويستعر معرا ومع ساار قصحاب املصلحة متاأعة التوصيات الو وجرت اليرا.

جيم  -اإلأ

والدراسات املواضيعية

 - 15يقــدم املقــررون ا اصــون أانتظــام تقــارير اجل إللــن حقــوق اإلنســان واجل اجلمعيــة
العامة وقد قرق املقرر ا ـا أاهتمـام كـبري تقريـرا املقـررين اللـذين سـبقاا واللـذين لتويـان
علــط عــده كــبري مــن التوصــيات الــو استعرضــرا إللــن حقــوق اإلنســان ذ اطــار احلــوارات
التلاعلية .وهو يعتزم مواصلة هذا العمل من قجل قن يتمكن من اأ إللن حقـوق اإلنسـان
واجلمعية العامة أتةور االجتاهات والترديدات علط املستود اإلقليم قو الدويل.
 - 11وأاإلضـــافة اجل التقـ ـارير الـــو يعـــدها املقـــرر ا ـــا أشـ ـ ن الرســـاال املوجرـــة اجل
احلكومات قو الوارهة منرا وأش ن البعثات املوفدة اجل البلـدان فننـا سـيتناول إلـاالت النشـا
الو ستكون مكملة لكمية املعارف الو صعرا املكللون أواليات قبلا وسيستكشـف إلـاالت
حتليل جديدة من قجـل حتسـ فرـم اإلعـ ن ا ـا أاملـدافع عـن حقـوق اإلنسـان وخمتلـف
جوانب عملرم والصعوأات الو يواجرواا.
 - 11ويرد املقرر ا ا قن تقرير املمثل ا ا الساأأل لألم العـام املعـ حبالـة املـدافع
عن حقوق اإلنسان لعـام  )E/CN.4/2006/95/Add.5( 5229قهاة يسـتحأل االحتـذاا أـا و ـب
حتديثـا .وككــر قن البةاقـات القةريــة لرصـد حالــة املــدافع عـن حقــوق اإلنسـان قــد حظيــت
كذل أاعتراف علـط نةـاق واسـع ملـا تتسـم أـا مـن قةيـة وقاـا قهاة تسـتحأل قن تنشـر علـط
نةاق واسع حاملا ي تم حتـديثرا .وقـال انـا مـدرة لعـبا العمـل ومـا سـيتةلبا كلـ مـن مـواره
ليست متوفرة لديا ذ الوقـت احلاضـر .وككـر قنـا يعـول علـط هعـم الـدول لتمكينـا مـن احـات
هذا العمل.
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راأعا  -األنشةة
 - 12يره ذ هذا اللر من التقريـر ةـة عامـة عـن األنشـةة الـو اضـةلع ـا املقـرر ا ـا
منذ قن توجل مراما ذ  5حزيران/يونيا 5241حـا تـاريف فراغـا مـن اعـداه هـذا التقريـر قا
 14وت/يوليا.
 - 19وقد قطلـأل املقـرر ا ـا إلموعـة مـن النـدااات ووجـا رسـاال اجل احلكومـات أشـ ن
حالــة املــدافع عــن حقــوق اإلنســان وه ـ النــدااات والرســاال الــو ســبأل قن قشــار اليرــا ذ
هذا التقرير.
 - 1٧وشــارة ذ اجتمــا هعــت اجل عقــدا الرااســة السويســرية ملنظمــة األمــن والتعــاون ذ
قوروأا ذ أرن يوم  42و  44حزيران/يونيا اناسبة اصدار املباهب التوجيريـة الـو وضـعترا
املنظمة أش ن املدافع عن حقوق اإلنسان.
 - 16وذ  41حزيران/يونيــا قجــرد سلســلة مــن املشــاورات مــع املــدافع عــن حقــوق
اإلنســــان احلاضــــرين ذ جنيـــــف اناســــبة انعقـــــاه الــــدورة الساهســـــة والعشــــرين لـــــن
حقوق اإلنسان.
 - 16وذ سياق هورة ا لن نلسرا شارة ذ اليوم نلسا ذ حد موات ذ جنيـف يتعلـأل
أاملؤسسات التاارية واملدافع عـن حقـوق اإلنسـان واألعمـال التااريـة (األخةـار الـو تـده
اللــر  :األعمــال التااريــة واملــدافعون عــن حقــوق اإلنســان) نظمتــا ا دمــة الدوليــة حلقــوق
اإلنسان ومركز املواره القانونية ذ جنوب قفريقيا.
 - 12وشارة ذ اجتما نظمتـا ذ أروكسـل البعثـة الداامـة أليرلنـدا ذ  4٧حزيران/يونيـا
اناسبة الذكرد السنوية العاشـرة لصـدور املبـاهب التوجيريـة ل حتـاه األوروأ أشـ ن املـدافع
عن حقوق اإلنسان وكذل إلجراا مشاورات مع ممثل االحتاه األوروأ.
 - 14وقد قعد سلسلة من املشاورات اإلقليمية مع املدافع عن حقـوق اإلنسـان سـتعقد ذ
األساأيع واألشرر املقبلة وسيتمكن من خ هلا من االسـتلاهة قكثـر مـن واليتـا وتوجيـا عملـا
أشــكل قفضــل ذ الســنوات املقبلــة .وســي خذ ذ اعتبــارا ذ التقــارير املقبلــة الــو ســيقدمرا اجل
إللن حقوق اإلنسـان واجل اجلمعيـة العامـة نتـااو املشـاورات اإلقليميـة الـو سـيكون هلـا تـ ثري
واض ذ تنليذ الوالية.
 - 15والتقط املقرر ا ا أاملمثل الـداام لبعثـات هاامـة لـدد األمـم املتحـدة ذ جنيـف
ليناقع معرم املساال املتعلقة أتنليذ واليتا.
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 - 11وقجرد مع فريقا ومع ساار املكللـ أواليـات ذ اطـار اإلجـرااات ا اصـة حماهثـات
أش ن إلاالت الت تر والتعاون املمكنة ذ املستقبل.

خامسا  -الرؤية واألولويات
 - 11يتضمن هذا اللر عرضا للكيلية الو يعتزم املقرر ا ا قن ينلذ ـا الواليـة املسـندة
اليا .فرو نثل خريةة طريأل لألنشةة الو سيضةلع ا ذ األشرر والسنوات القاهمة.

قلف  -اقتراا اجراا حتليل هقيأل ل جتاهات والتحديات
 - 12واحتــذاا أســللا يــذكر املقــرر ا ــا أ ن ـا يســتةيع قن يــؤها ألعاليــة قك ـ مرمتــا
الرايسية املتمثلة ذ هعم عمل املدافع عن حقوق اإلنسان واإلسـرام ذ التعريـف ـم وتـوفري
احلماية هلم اكا لل علط اط علط االجتاهات والثواأت املتوفرة ذ هذا ا ال.
 - 19وهلذا السبب فرو يعتزم الشرو ذ واليتـا أـنجراا سلسـلة مـن املشـاورات اإلقليميـة
تمــع خ هلــا مــع املــدافع عــن حقــوق اإلنســان ويتنــاولون أالتحليــل االجتاهــات الوطنيــة
واإلقليميــة واملخــاطر اةدقــة أل ــات حمــدهة منــرم واألعمــال االنتقاميــة الــو يتعرضــون هلــا
وقســاليب احلمايــة الــو وضــعت ذ الســنوات األخــرية وكل ـ مــن قجــل تقيــيم مــدد قةيتــرا
وتةويرها علط قسا كل حالة علط حدة قو أةريقة منراية قكثر.
 - 1٧وأاإلضــافة اجل املشــاورات مــع املــدافع عــن حقــوق اإلنســان يعتــزم املقــرر ا ــا
انترات خمتلف اللر الو تتاا لا اا ذ كل سـلرا اجل جنيـف قو اجل العواصـم لياتمـع مـع
ممثل الدول واالستما اجل تعليقاتم ووجرات نظرهم أش ن تةور االجتاهات ومـدد فعاليـة
الــ امو واآلليــات احلماايــة وتــ ثري التشــريعات الوطنيــة علــط محايــة املــدافع عــن حقــوق
اإلنســان كمــا قشــار اجل كلـ إللــن حقــوق اإلنســان ذ قــرارا  46/52الــذا جــاا فيــا قن
القــوان وســاار التــداأري املتعلقــة أــاألمن القــوم ومكافحــة اإلرهــاب مثــل القــوان املنظمــة
ملنظمــات ا تمــع املــدين قــد قسـ ا اســتخدامرا ذ أعـ احلــاالت الســترداف املــدافع عــن
حقوق اإلنسـان قو اعاقـة عملـرم وتعـري سـ مترم للخةـر أةريقـة خماللـة للقـانون الـدويل
كما استخدمت األحكام القانونية إلعاقـة قو تقييـد قـدرة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان علـط
ممارسة قنشةترم من هون م ر .وقال ان هذا املوضو هو واحد مـن املواضـيع الـو سـيعكف
علط حبثرا ذ املستقبل.
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أاا  -حتديــد الصــعوأات الــو يواجررــا املــدافعون عــن حقــوق اإلنســان األكثــر تعرضــا
للخةر أغية اإلسرام ذ توفري محاية قكثر فعالية
 - 16خــ ل املشـــاورات األوجل املعقـــوهة ذ جنيـــف وأروكســـل واملناقشـــات الثناايـــة الـــو
قجراهــا املقــرر ا ــا مــع ممثل ـ الشــبكات اإلقليميــة للمــدافع عــن حقــوق اإلنســان شــعر
أالدهشة ألسباب منرا تكرار التدخ ت الو تللت انتباها اجل الل ات األكثر تعرضا للخةـر
قا املدافعون عـن احلقـوق االقتصـاهية واالجتماعيـة والثقافيـة وحقـوق األقليـات واملـدافعون
عن البي ة واملدافعون عـن حقـوق السـحاقيات واملثلـي ومزهوجـ امليـل اجلنسـ ومغـايرا
اهلوية اجلنسية ومزهوجـ اجلـنن والنسـاا املـدافعات عـن حقـوق اإلنسـان واملعنيـون اسـ لة
األعمال التاارية وحقـوق اإلنسـان والعـاملون ذ املنـاطأل املعرضـة لـ ا هاخلـ قو املنكوأـة
أكارثــة طبيعيــة واملــدافعون عــن حقــوق اإلنســان املقــيم ذ منــاطأل معزولــة قو املرتمــون
أاالنتراكات املرتكبة ذ املاض واملستردفون أوجا خا .
 - 16ومنذ أضع سنوات واملدافعون عن حقـوق اإلنسـان يبـذلون اجلرـوه مـن قجـل توسـيع
ن ةاق احلماية الو وعـد ـا اإلعـ ن العـامل حلقـوق اإلنسـان ليشـمل املخـاطر اجلديـدة اةدقـة
أكرامــة اإلنســان .ولــذل فرــم يــدعون اجل قن تكــون محايــة احلقــوق مكلولــة قيضــا ذ اطــار
امل ل وا تمع اةل من خ ل مكافحة العنف ضد املرقة .وهم يناضلون مـن قجـل قن تكـون
الشركات امل تعدهة اجلنسيات مسؤولة قخ قيـا وقانونيـًا عـن األعمـال الـو تقـوم ـا واألعمـال
الو تنع عن القيام ـا والـو يترتـب عليرـا حرمـان الرجـال والنسـاا مـن حقـوقرم األساسـية.
وااــم يتحركــون مــن قجــل قن يصــب حصــول اجلميــع علــط التعلــيم االأتــداا وعلــط العـ ج
املضــاه لللريوســات العكوســة حقــا قساســيا وال يعت ـ خدمــة تتوقــف علــط العمــل ا ــريا
قو مستود التنمية االقتصاهية.
 - 22وغالبا ما يكونون صيعا معرض لنلن الترديـدات واهلامـات ولكـن الـبع منـرم
يكون معرضا ومردها قكثر من غريا قو قام يتعرضون هلامات من نو خا اـا ذ كلـ
محـ ـ ت التشـــرري قو التخويـــف ووصـــمة العـــار وتديـــد قســـرهم والتشـــرري والشـــاب
قو السخرية قو املعام ت اإلهارية املعقدة.
 - 24وهذا املس لة تتكرر أاستمرار ذ الشكاود والتقارير الـوارهة عـن حالـة املـدافع عـن
حقوق اإلنسان وتدل علط قن أع املدافع عن حقـوق اإلنسـان هـم قكثـر تعرضـا ملخـاطر
معينة تتعلأل ااال نشاطرم.
 - 25وهلــذا الســبب قــرر املقــرر ا ــا قثنــاا املشــاورات اإلقليميــة تركيــز املناقشــات مــع
املــدافع عــن حقــوق اإلنســان حــول مس ـ لة الســمات املميــزة للماموعــات األكثــر تعرضــا
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للخةر وكل أغية اثراا قفكارا ووضع قساليب جديدة لتوفري محاية وهعم مناسـب قكثـر مـن
قجل محاية ف ات معينة معرضة للخةر أصورة خاصة.
 - 21وستتضمن التقارير املوضوعية وتقارير املرام ذ كل مـرة فرعـا خاصـا يُكـر لتحليـل
تةور االجتاهات واملخاطر اةدهة الو تده الل ات األكثر تعرضا للخةر.
 - 21ولذل يعتزم املقرر ا ا التعمـأل ققصـط مـا نكـن ذ هراسـة واليـة احلمايـة املسـندة
اليــا وأــذل مــا ذ وســعا مــن جرــد ذ تنليــذها مــا هام يــرد كل ـ ضــروريا إلأ ـ ا لــن
واجلمعيــة العامــة وقن يواصــل علــط غــرار قس ـ فا وضــع قســاليب جديــدة قو قكثــر تةــورا
للمساةة ذ محاية حقوق املدافع عن حقوق اإلنسان.

جيم  -تعزيز التعاون مع ساار املكلل أواليات
 - 22كرهل املقرر ا ا لعده احلاالت الو ال تتعلأل فقط أواليتا أش ن حالـة املـدافع عـن
حقــوق اإلنســان ولكنــرا تتعلــأل قيضــا أــاحلأل ذ التامــع الســلم وحريــة تكــوين اجلمعيــات
قو التعبري .وحاليا فنن صيع الرساال هـ رسـاال مشـتركة مـع الواليـات األخـرد وغالبيتـرا
مشتركة مع الواليات املتعلقة أـاحلأل ذ التامـع السـلم وحريـة تكـوين اجلمعيـات وذ تعزيـز
ومحاية احلأل ذ حرية الرقا والتعبري.
 - 29وغالباً ما تكون القيوه امللروضة علط احلأل ذ التامـع وحريـة تكـوين اجلمعيـات هـ
التداأري األوجل الو تستخدمرا الدول لقمع املدافع عـن حقـوق اإلنسـان قو ملـنعرم مـن تعزيـز
ومحاية احلقوق واحلريـات .وتـدل التقـارير األخـرية الـو قـدمرا املقـرر ا ـا املعـ أـاحلأل ذ
التامــع الســلم وحريــة تكــوين اجلمعيــات اجل إللــن حقــوق اإلنســان فضـ عــن كــثري مــن
الشكاود الوارهة علط قن هذا االجتاا ما انل يتلاقم وهذا قيضا احدد النتااو الـو خلـص
اليرا ا لن ذ هيباجة قرارا  46/52الذا جده أا والية املقرر ا ـا املعـ حبالـة املـدافع
عن حقوق اإلنسـان  .ويعتـزم املقـرر ا ـا تعزيـز تعاونـا مـع املكلـف أالواليـة واقتـراا سـبل
جديدة للتعاون معا.
 - 2٧وأاملثل غالبا ما تلر الـدول قيـوها ال مـ ر هلـا علـط حريـة التعـبري قو الـرقا ـدف
منع املدافع عن حقوق اإلنسان من التعبري عن رقيرم قو القيام أ نشـةة لغـر محايـة وتعزيـز
احلقوق واحلريات األساسية.
 - 26وهلذا السبب يعتزم املقرر ا ـا تعزيـز تعاونـا مـع املكللـ أواليـات األوثـأل صـلة
أواليتا مع احللاظ ذ الوقت نلسا علط اسـتق لية واليتـا مـن قجـل الـدعوة اجل تـوفري محايـة
قفضل للمدافع عن حقوق اإلنسان وللـت انتبـاا ا تمـع الـدويل لألسـاليب الـو تسـتخدمرا
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الدول لقمع املدافع عن حقوق اإلنسان قو منعرم من القيـام أعملـرم واقتـراا طرااـأل عمـل
مشتركة قو منسقة مـع هـات الـواليت نكـن قن تسـلر ذ اايـة األمـر وحيثمـا يكـون كلـ
مناسباً عن اجرااات قو تيارات اجل البلدان مع املكلل ات الواليت األخري .
 - 26ويعتـزم قيضـا املقـرر ا ـا النظـر حسـب االقتضـاا ذ امكانيـة تةـوير سلسـلة مـن
اإلجــرااات املشــتركة مــع ســاار املكلل ـ أواليــات مواضــيعية تواجــا ه ـ األخــرد تديــدات
قو معرضة هلامات ضد املدافع عن حقوق اإلنسان قو انتراة حقوقرم.
 - 92ويعتزم قيضا قن يعمل حسب االقتضاا علط حنو قوثأل مـع املكللـ أواليـات قةريـة
من قجل تعزيز محاية املدافع عن حقـوق اإلنسـان ذ البلـدان الـو هـم مسـؤولون عنـرا وقن
يبحث معرم امكانية تعميم هذا املمارسـة قا اهراج فـر خـا ذ تقـاريرهم يتنـاولون فيـا
حالة املدافع عن حقوق اإلنسان حيثما يكون كل مناسباً.

هال  -ضمان متاأعة قفضل للرساال والزيارات اجل البلدان
 - 94اندهع املقرر ا ا الخنلا عده الرهوه الوارهة من احلكومات( )4فيمـا يتعلـأل أعـده
الندااات العاجلة ورساال االهعااات ر غم قاا موثقـة جيـدا .وغالبـًا مـا تكـون الـرهوه املسـالة
قاصرة فر ال تغة هااماً أدقة احلالة قو املس لة قيد البحث ولكنـرا تقـدم قحيانـا رهوها كات
طاأع عام جدا وال ت للموضو أصلة حقيقية نظرا ةورة احلاالت قيد النظر.
 - 95وأاملثل تـب قثنـاا املشـاورات األوجل مـع املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان قن مسـ لة
متاأعــة القضــايا مسـ لة راهنــة ملحــة .وقليلــون مــن يعلمــون مــا اكا كــان املكلــف أالواليــة قــد
استلم رساالرم وما ه االجـرااات الـو اختـذها أشـ ن شـكاواهم .ومـع احللـاظ علـط السـرية
ال تمة للبيانات الوارهة ووجا استخدامرا يعتقد املقرر ا ا قنا من الضـرورا علـط األقـل
اأ ـ كــل شــخص رييــا أاســت م طلبــا وكــذل كــل منظمــة قو شــبكة قرســلت شــكود
قو اتصلت أـاملكلف أالواليـة لغـر اختـاك اجـراا مـع التقيـد الصـارم ادونـة قواعـد السـلوة
وســرية الع قــات القاامــة أـ املقــرر ا ــا واحلكومــات .ويعتــزم النظــر ذ هــذا املسـ لة مــع
املنظمات الرايسية الشريكة من قجل التحقأل معرا من الكيلية املستصـوأة والـو ـب تةبيقرـا
ذ هذا الصده.
 - 91واملتاأعة مرمة ألنا ب جتنب خماطر اهلروب اجل األمام وكثـرة التـدخ ت الـو نكـن
قن تنسينا قن املقرر ا ا قد تدخل ذ املاض ذ م ات احلاالت الو يـروا قصـحا ا قصصـا
__________
( )4يبلغ متوسط معدل الرهوه الوارهة من الدول نسبة  12ذ املااة تقريبا.
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شخصـــية ويتوقعـــون احلصـــول علـــط قجوأـــة حمـــدهة ولكـــن كـــان نصـــيبرم الصـــمت وهـــو
قسوق الرهوه.
 - 91كذل فنن املتاأعة مرمة حا يتسىن من خ ل سره احلاالت الو كان الـره عليرـا
ا اأيا حتديـد املمارسـات اجليـدة الـو نكـن مواصـلة العمـل ـا قو تكرارهـا للزيـاهة ذ فـر
احلصول علـط نتـااو ا اأيـة ذ عـده قكـ مـن احلـاالت .ويعتـزم قيضـا املقـرر ا ـا حيثمـا
قمكن قن تتخلل تقاريرا قصص ا اأية لبيان مدد قةية قو فعالية قا ممارسة جيدة.
 - 92ويعتزم املقرر ا ا قن عل من مس لة املتاأعة قحد حماور عملـا الرايسـية وقن يُعلـم
إللــن حقــوق اإلنســان واجلمعيــة العامــة أصــورة منتظمــة وملصــلة أعــدم اســت ما رهوها مــن
احلكومات واع مرما أانتظام اتاأعة الرساال.
 - 99وهــو يعتـــزم ذ حـــدوه مــا تســـم أـــا املــواره اجـــراا هراســـة علميــة عـــن متاأعـــة
االتصاالت وعن تـ ثري عـدم وصـول رهوه مـن الـدول فيمـا يتعلـأل حبالـة املـدافع عـن حقـوق
اإلنسان وتذكري الدول أانتظام أالقضايا الو مل تقدم رهوها عليرا.
 - 9٧وتتحمــل صيــع األطــراف املعنيــة أدرجــة قو أ ـ خرد مســؤولية خاصــة عــن متاأعــة
الرســاال والقضــايا وذ مقدمتــرا احلكومــات ألاــا ه ـ املســؤولة ذ املقــام األول عــن منــع
انتــراكات حقــوق اإلنســان والترديــدات واهلامــات ضــد املــدافع عــن حقــوق اإلنســان.
كــذل فناــا ه ـ الــو يقــع علــط كاهلــرا مرمــة مكافحــة اإلف ـ ت مــن العقــاب وحماكمــة
املسؤول عن انتراكات حقوق اإلنسان.
 - 96قأرت املكلف أالواليـة السـاأقة ذ تقريـرا املكـر للمؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة
حقــوق اإلنســان ( )A/HRC/22/47الــدور اإل ــاأ الــذا نكــن قن تقــوم أــا هــذا املؤسســات
لين فقط ذ متاأعة الت وصيات ولكن ذ عـ ج احلـاالت اللرهيـة قيضـا .ويعتـزم املقـرر ا ـا
قن عل من املؤسسات الوطنيـة املعتمـدة مـن الل ـة قلـف شـركاا ذ متاأعـة التوصـيات أشـكل
عام وكذل ذ متاأعة القضايا حسب االقتضاا.
 - 96و ثل الزيارات القةرية قيضا حمورا هاما ذ عمل املقرر ا ا الذا يعتـزم القيـام أـا
أقــدر مــا تســم أــا املــواره وحيثمــا كــان كل ـ ممكن ـًا وكل ـ عــن طريــأل تكثيــف متاأعــة
الزيــارات القةريــة وعقــد اجتماعــات مــع الســلةات الســتاوا ا أشــ ن متاأعــة التوصــيات
والندااات العاجلة.
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هاا  -تشايع تعزيز التعاون مع صيع األطراف املعنية
 - ٧2هناة قطراف عديـ دة معنيـة حبمايـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان والتـرويو لإلعـ ن
ا ا أاملدافع عن حقوق اإلنسان هـ  :منظمـة األمـم املتحـدة واآلليـات اإلقليميـة حلمايـة
املــــدافع عــــن حقــــوق اإلنســــان واملؤسســــات الوطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان واملنظمــــات
غري احلكومية واةاكم اإلقليمية وقخريا وسااط اإلع م.
 - ٧4واألمم املتحدة ذ إلموعرا جرة فاعلـة ال غـىن عنـرا للمشـاركة أدرجـة قو أـ خرد
ذ محاية املدافع عن حقوق اإلنسان املعرض للخةر.
 - ٧5وينةبأل كل أوجا خا علط أعثات حلظ السـ م ذ حالـة تكليلرـا أواليـة حمـدهة
ذ إلال حقوق اإلنسان كما هـ احلـال ع لـط سـبيل املثـال أالنسـبة ملكتـب األمـم املتحـدة ذ
أورونــدا وأعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــأل االســتقرار ذ هــايو قو أعثــة منظمــة األمــم املتحــدة
لتحقيأل االسـتقرار ذ صروريـة الكونغـو الدنقراطيـة .ويعتـزم املقـرر ا ـا االتصـال أرؤسـاا
أعثـات حلــظ السـ م وكــذل أـنهارة عمليــات حلــظ السـ م لعــر واليتـا وســبل التعــاون
املمكنة من قجل ضمان توفري محاية قفضل للمدافع عن حقوق اإلنسان الو يعيشـون ذ لـل
اضةراأات هاخلية قو حاالت ما أعد الصرا .
 - ٧1وأاملثل نكن تعزيـز الع قـات مـع األفرقـة القةريـة التاأعـة لألمـم املتحـدة ذ امليـدان
ومع املنظمات واهلي ات التاأعة لألمم املتحدة من قجل قن تكون مساةترا ذ محايـة املـدافع
عن حقوق اإلنسان قكثر فعالية مع احترام والية كل منرا.
 - ٧1وأاإلضافة اجل منظمة األمم املتحدة نكن أل و ب مـع كلـ قن تقـوم املنظمـات
اإلقليمية أـدور ذ إلـال محايـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان .وقـد شـر املكللـون أواليـات
ساأقة ذ اقامة ع قات نوعية مع اآلليات األفريقية واألمريكية وعملوا علط تةويرها.
 - ٧2ويــرد املقــرر ا ــا قنــا ينبغ ـ تةبيــأل مبــدق التبعيــة ذ محايــة املــدافع عــن حقــوق
اإلنســان .والــدول ه ـ املســؤولة ذ املقــام األول عــن محايــة املــدافع عــن حقــوق اإلنســان
ال سيما من خ ل وضع تداأري تشريعية قو تنظيمية هلذا الغايـة .ويعتـزم املقـرر ا ـا ذ هـذا
الصــده تكثيــف جرــوها مــن قجــل اقنــا احلكومــات أوضــع تــداأري وطنيــة حمــدهة علــط غــرار
مــا فعلــت ال اتيــل وكولومبيــا وكــوت هيلــوار واملكســي ويعتــزم قيضــا اجــراا مشــاورة
وهراسة أش ن هذا املوضو دف الرار فعالية اآلليات الوطنية الساهرة علط محايـة املـدافع
عن حقوق اإلنسان قو التداأري الو يتع اختاكها لتحس الكلااة.
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 - ٧9ومــع كلــ فــنكا مل تقــم الــدول أواجبــرا عنداــذ ــب علــط اآلليــات اإلقليميــة
ان وجدت واكا كان كل ممكنـا قن ت تـدخل لضـمان محايـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان.
ولسوا احلظ ال توجد اليات متخصصة ذ قوروأا( )5قو اسيا أاستثناا قفريقيا واألمريكت .
 - ٧٧وحضر املقرر ا ا عـر املبـاهب التوجيريـة الـو وضـعترا منظمـة األمـن والتعـاون
ذ قوروأــا أشــ ن املــدافع عــن حقــوق اإلنســان وانتــرز هــذا اللرصــة للشــرو ذ اقامــة
اتصــاالت واعــدة مــع ملــو حقــوق اإلنســان التــاأع لــن قوروأــا واملمثــل ا ــا ل حتــاه
األوروأ املعـ ـ حبقـــوق اإلنســـان اللـــذين طلبـــا اليـــا ضـــمان التنســـيأل ذ قوروأـــا مـــع واليـــة
كل منرما.
 - ٧6ويعتـزم املقـرر ا ـا الشـرو ذ تعزيـز التعـاون مـع اآلليـات اإلقليميـة ـدف القيــام
معرــا عنــد االقتضــاا أ نشــةة عمليــة مــن قجــل ضــمان التنســيأل علــط الصــعيدين الــدويل
واإلقليم ـ  .ونكــن قن يتخــذ هــذا التعــاون قشــكاالً خمتللــة مثــل النــدااات العامــة املشــتركة
والبعثات املشتركة قو املنشورات املشتركة ذ وسااط اإلع م اكا كان كل مستصوأا.
 - ٧6وقــد قأــرتت املقــررة ا اصــة الســاأقة ذ تقريرهــا أش ـ ن حالــة املــدافع عــن حقــوق
اإلنسـان ( )A/HRC/22/47الـدور ا ـا الــذا نكـن قن تقـوم أــا املؤسسـات الوطنيـة حلقــوق
اإلنسان وقم املظامل ذ إلال تعزيز ومحاية املدافع عن حقوق اإلنسان.
 - 62ويعتزم املقرر ا ـا تكثيـف ع قاتـا مـع املؤسسـات الوطنيـة فرهيـًا قو صاعيـًا مـن
خ ل جلان التنسيأل الدولية قو الشبكات اإلقليمية التاأعة هلا قو أصـورة مباشـرة علـط الصـعيد
الوط وكل لين فقط من قجـل التـرويو لإلعـ ن ا ـا أاملـدافع عـن حقـوق اإلنسـان
ولكن قيضا لتيسري متاأعة الرساال.
 - 64وأةبيعـة احلــال يعتــزم املقــرر ا ــا مواصـلة وتةــوير ع قــات ممتــاتة مــع املنظمــات
غري احلكومية الدولية واإلقليمية والوطنية املتخصصة ذ محايـة املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان
ومنــرا علــط وجــا التحديــد املنظمــات الســاهرة علــط احلمايــة اللعليــة للمــدافع عــن حقــوق
اإلنســان قو نقل ـرم اجل قمــاكن قخــرد ذ لــل احتــرام قواعــد العمــل املنةبقــة علــط املكلل ـ
أواليات ذ اطار اإلجرااات ا اصة واستق لية كل منرا.

__________
( )5حا وان كان ملـو حقـوق اإلنسـان التـاأع لـن قوروأـا واملمثـل ا ـا
اإلنسان مكلل أوالية تغة جزايا مس لة املدافع عن حقوق اإلنسان.
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 - 65ويعتزم املقرر ا ا تةوير تعاونا مع اةاكم اإلقليمية( )1الو نكن قن تكلل ألضـل
التـــداأري املؤقتـــة محايـــة املـــدافع عـــن حقـــوق اإلنســـان ال ســـيما املرـــدهون منـــرم أـــالةره
قو الترحيل اجل ألدان يتعرضون فيرا للخةر .وقثبتـت الشـراهات العديـدة ا معـة مـدد فعاليـة
هذا التداأري اكا ما فررضت علط الدول.
 - 61وقخريا يوه املقـرر ا ـا أالتعـاون مـع األطـراف املعنيـة األخـرد التـذكري أالـدور
الرايس ـ الــذا ال حميــد عنــا والــذا تضــةلع أــا وســاال اإلع ـ م والشــبكات االجتماعيــة ذ
الترويو لإلع ن ا ا أاملدافع عن حقوق اإلنسان وتوفري احلمايـة اللعالـة هلـم .واسـتُرع
انتباا املقـرر ا ـا اجل حـاالت كـثرية لـت صـحلي وال سـيما ذ سـياق نشـرهم لتقـارير
قو مقــاالت مكتوأــة أشـ ن انتــراكات حقــوق اإلنســان ومــبلغ عــن االنتــراكات ومــدون
يعت ـ ون مــن املــدافع عــن حقــوق اإلنســان مــا هامــوا لترمــون املعــايري املنصــو عليرــا ذ
اإلع ن .وهو يعتزم تعزيز تعاونا معرم ذ اطار تنليذ الوالية املسندة اليا.

واو  -تةوير نش ر املمارسات اجليدة
 - 61نظرا لةبيعة الوالية املسندة للمقـرر ا ـا فننـا سـيكر اجلـزا األكـ مـن قنشـةتا
ملتاأعة القضايا واإلسرام ذ توفري محاية قكثر فعالية للمدافع عـن حقـوق اإلنسـان مـن خـ ل
البعثات والندااات واالتصاالت والتنسيأل مع األطراف املعنية.
 - 62ومـــع كلـ ـ يـــدرة املقـــرر ا ـــا التكامـــل أـ ـ اجـــرااات احلمايـــة واجـــرااات
تعزيز احلقوق .وذ هذا الصده الحظ املقـرر ا ـا احليويـة غـري العاهيـة لـدد املـدافع عـن
حقــوق اإلنســان واملنظمـــات غــري احلكوميـــة املتخصصــة وشــبكات املـــدافع عــن حقـــوق
اإلنسان الذين كنوا منذ اعتمـاه اإلعـ ن املتعلـأل أاملـدافع عـن حقـوق اإلنسـان قا منـذ
ما ال يقل عن  42سنة من انشاا وتةوير اليات احلمايـة والتضـامن الـدويل والـره السـريع ذ
مواجرـة الترديــدات واهلامــات اــا ذ كلـ عــن طريــأل تعب ــة قحــد الوســاال التكنولوجيــة
والشبكات االجتماعية.
 - 69وأاملثل طـورت أعـ الـدول وإلموعـات مـن البلـدان قهواتـا ا اصـة ـا ومباهارـا
التوجيرية وتشريعاتا الوطنية واليـات مـن الت شـريات ونقـل املـدافع عـن حقـوق اإلنسـان
من قجل حتس قساليب التصدا للرامات الو يتعرضون اليرا وتوفري احلماية ألول ـ الـذين
هم ذ حاجة اليرا.

__________
( )1اةكمة األوروأية حلقوق اإلنسان واةكمة األمريكية حلقـوق اإلنسـان واةكمـة األفريقيـة حلقـوق اإلنسـان
والشعوب وحمكمة العدل للاماعة االقتصاهية لدول غرب قفريقيا.
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 - 6٧و را عقد حلقـات هراسـية واجتماعـات مااـدة مسـتديرة ومنتـديات ومشـاورات
قخـرد أانتظــام ذ صيــع القــارات لتــدريب املـدافع عــن حقــوق اإلنســان وتعلــيمرم تقنيــات
احلمايـــة ومحايـــة وســـاال االتصـــال الـــو يســـتخدمواا مـــن خةـــر املراقبـــة .و ـــرا ذ هـــذا
االجتماعــات قيضــا تبــاهل املمارســات اجليــدة الــو يــتعلم منــرا الــبع قفضــل مــا عنــد اآلخــر
وســـوف يلـــا املقـــرر ا ـــا قـــدر اإلمكـــان الـــدعوات الـــو ســـتوجا لـــا للمشـــاركة ذ
هذا اللقااات.
 - 66وقخريًا يعتـزم املقـرر ا ـا االخنـرا أقـوة ذ املشـاركة ذ نشـر املمارسـات اجليـدة
الو نكن قن تكون عام مضاعلا حلماية وتعزيـز احلـأل ذ الـدفا عـن حقـوق اإلنسـان مـا
نُشرت علط نةاق واسع اا ذ كل ذ قوسا املدافع ذ املناطأل النااية.

تاا  -مواصلة نشر اإلع ن أش ن املدافع عن حقوق اإلنسان
 - 66أعد مض مخسة عشر عاماً عن اعتماه اجلمعية العامة لإلع ن املتعلأل حبـأل ومسـؤولية
األفــراه واجلماعــات وهي ــات ا تمــع ذ تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية
املعترف ا عامليا ذ قرارها  11/21قامت خمتلف األطراف املعنيـة أنشـرا والتـرويو لـا علـط
نةاق واسع جداً .وعلط الرغم من اجلرد الكبري الذا أُذل لترصتا اجل عـده قكـ مـن اللغـات
قو اللراات ال تزال اجلرات املسؤولة أوجا خا عن تنليذا قا احلكومات قو مـن نكـن
قن يستليدوا منا وهم املدافعون عن حقوق اإلنسان ال يعرفون عنا اال ال ر اليسري.
 - 62وهلـــذا الســـبب ســـيويل املقـــرر ا ـــا اهتمامـــا خاصـــا ذ كـــل نشـــا يـــتع
عليـــا االضـــة أـــا أاجلانـــب الترو ـ ـ لإلعـ ـ ن ويشـــاع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة
واجلرات اللاعلة األخرد علط أذل جرد اضاذ للتوصل تدر يا اجل ترصتا اجل عده قك مـن
اللغــات واللــراات .وسيواصــل العمــل علــط اقنــا البعثــات الداامــة وغريهــا مــن قصــحاب
املصلحة وتذكريهم أاللقرة  42من قرار اجلمعية العامة  491/91الو حتث الدول أقـوة علـط
ترصة اإلع ن واختاك ما يلزم من تداأري لضمان نشرا علط قوسع نةـاق ممكـن علـط الصـعيدين
الوط واةل .
 - 64وأاإلضافة اجل كل سيةلب املقرر ا ـا ذ كـل أعثـة مـن البعثـات الـو يقـوم ـا
معلومات من السلةات ذ البلـدان الـو يزورهـا أشـ ن التـداأري املتخـذة لتعزيـز قنشـةة التوعيـة
أاإلع ن والتدريب علط تنليذا من قجل ك املسؤول واملؤسسات والسـلةات واهلي ـات
القضااية مـن تةبيـأل قحكامـا وكـذل تيـاهة التعريـف أـاألفراه واجلماعـات وهي ـات ا تمـع
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العاملة ذ إلال تعزيز حقـوق اإلنسـان والـدفا عنـرا واحتـرامرم فضـ عـن عملـرم وكلـ
عم أاللقرة  44من القرار .491/91
 - 65وقخريًا وأسبب الترديـدات واملخـاطر الـو يتعـر هلـا املـدافعون عـن احلقـوق الـذين
يعيشون ذ مناطأل معزولة ونااية ف نا يعتـزم قن يبـذل جرـدا خاصـا مـن قجـل اأـ اإلعـ ن
هلم و كينرم من االستلاهة من احلماية الو يوفرها هلم.

حاا  -تياهة التعريف حبالة املدافع عن حقوق اإلنسان
 - 61يـدرة املقــرر ا ــا املســؤولية املنوطــة أــا عــن الــدفا اــا قو مــن قــوة عــن حقــوق
املدافع عن حقوق اإلنسان قمام قول ـ الـذين يعترضـون عليرـا وتـذكري صيـع مـن يعملـون
علــط تعزيــز احلقــوق والــدفا عنــرا أ ـ ام ذ الواقــع مــدافعون عــن حقــوق اإلنســان وأ نــا
ال حاجة هلم ذ قن يكونوا قعضاا ذ منظمـة مـا حـا يكونـوا مـدافع عـن حقـوق اإلنسـان.
وأالتايل ال نكـن قن تـرف احلكومـات تـوفري احلمايـة ال لشـ ا وااـا ألن املـدافع عـن حقـوق
اإلنسان املع ال ينتم اجل منظمة.
 - 61وهلــذا الســبب فرــو ينــوا قن عــل مــن مسـ لة التعريــف أعمــل املــدافع عــن حقــوق
اإلنسان قولوية عالية ذ أرنامو عملا مستليدا من الوساال املتاحة لـا وذ لـل احتـرام قواعـد
العمل ا اصة أاملكلل أواليات ذ اطار اإلجرااات ا اصة.
 - 62ولذل يعتزم املقرر ا ا تةوير قنشةة االتصاالت من قجـل تيـاهة التعريـف أ ةيـة
عمل املدافع عن حقوق اإلنسان عن طريـأل الصـحافة والشـبكات االجتماعيـة (فايسـبوة
وتويتر اخل).
 - 69ويوه كذل قن يستخدم تقنيات االتصاالت هذا نلسـرا لزيـاهة تلاعلـا مـع املـدافع
عــن حقــوق اإلنســان وهراســة ســبل كينــرم مــن التواصــل معــا مباشــرة عنــدما يكــون كلـ
ضروريا وممكناً.

طاا  -مكافحة اإلف ت من العقاب واألعمال االنتقامية
 - 6٧قحــا املقـــرر ا ـــا علمــا مـــع القلـــأل أاألعمــال االنتقاميــة املرتكبـــة ضـــد األفـــراه
قو املنظمات غري احلكوميـة الـو تعاونـت مـع املكللـ أواليـات ذ اطـار اإلجـرااات ا اصـة
والوارهة ذ تقرير األم العام عن التعاون مع األمـم املتحـدة وممثليرـا والياتـا ذ إلـال حقـوق
اإلنسان (.)A/HRC/24/29
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 - 66والحظ قيضا عده وخةورة الترديدات اةدقة أاملـدافع عـن حقـوق اإلنسـان الـذين
يتحــاورون مباشــرة مــع املنظمــات اإلقليميــة قو الدوليــة املعنيــة حبمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان
دف اط عرا علط حاالت معينة قو التنديد أانتراكات حلقوق اإلنسان.
 - 66ونكن قن تتخذ األعمال االنتقامية قشكاالً خمتللة تشمل الترديدات ضـد األشـخا
قو ضــد قفــراه مــن قســرهم ومحــ ت التشــرري والترديــد أالقتــل واالعتــدااات اجلســدية
واالختةــاف واملضــايقات القضــااية واالغتيــاالت قو قشــكال قخــرد مــن قعمــال املضــايقة
والترهيب الو ارسرا الشرطة.
 - 422ويشــري املقــرر ا ــا اجل البيــان املشــترة الصــاهر ذ  42اكار/مــار  5245عــن
املقررين ا اص املعني حبالة املدافع عن حقـوق اإلنسـان والتـاأع ملنظمـة األمـم املتحـدة
واللانة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وجلنـة البلـدان األمريكيـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان
فيما يتعلـأل أاألعمـال االنتقاميـة ضـد األفـراه واجلماعـات الـذين يسـعون اجل التعـاون مـع هـذا
املؤسسات الـث  .وهـو يرحـب أـاملوقف احلـاتم الـذا اختـذا راـين إللـن حقـوق اإلنسـان
لدعوة الدول ملكافحة هذا الظاهرة.
 - 424ويشده املقرر ا ا قيضا علط قةية البيان املشترة الـذا قدمتـا أوتسـوانا وإلموعـة
مــن  1٧هولــة ذ اكار/مــار  5241للــدورة ا امســة والعشــرين لــن حقــوق اإلنســان
والــذا يشــري اجل أيــان األمـ العــام وملوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان الــذا
يةلبان فيا أـ ” اس تنظيم واتبا او متسأل علط مسـتود األمـم املتحـدة مـن قجـل تـوفري
محاية قفضل للارات اللاعلة ومنظمات ا تمع املدين“.
 - 425ويويل املقـرر ا ـا اهتمامـا كـبريا ـذا املسـ لة ويـوه قن يسـاهم ذ توعيـة ا تمـع
الدويل ـذا املوضـو وال سـيما أالـدور الـذا ـب قن تقـوم أـا األمـم املتحـدة ملعاجلـة هـذا
املس لة ووضع الدول قمام مسؤولياتا.
 - 421ويوه قن يذكر أضرورة الشرو ذ الرقاأة وتياهة العمل من قجـل احتـرام االتلاقـات
املعيارية والنظم الداخلية ملنظمة األمم املتحدة واللانة األفريقيـة حلقـوق اإلنسـان والشـعوب
واللانة األمريكية حلقوق اإلنسان الو حتظـر صـراحة األعمـال االنتقاميـة الـو ترتكبـرا الـدول
واجلرات اللاعلة من غري الدول.
 - 421ويعتزم املقرر ا ـا قن عـل مـن مكافحـة ثقافـة اإلفـ ت مـن العقـاب قحـد حمـاور
عملا ويقترا مواصلة البحو املتعلقة ذا املوضو وقن ي هن ذ قحد تقـاريرا املقبلـة علـط
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قن استلحال لاهرة اإلف ت مـن العقـاب تعـزد ذ جانـب منـرا اجل افـ ت مـرتكا األعمـال
االنتقامية ضد املدافع عن حقوق اإلنسان من العقاب.

ساهسا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 422يعــر هــذا التقريــر الرؤيــة واألولويــات الــو يــوه املقــرر ا ــا قن تةلــع عليرــا
الدول األعضاا وقصحاب املصلحة اآلخرين أش ن الكيلية الو يعتزم قن ينلذ ا األن شـةة
القانونية املقررة ذ روا مـن االنلتـاا والصـراحة والشـلافية الـو سـيلتزم ـا طـوال مـدة
مراما .وهو يدرة قةية هذا الوالية وسيكر وقتا وجرـدا مـن قجـل احـات املرـام املوكلـة
اليا مع احلر علط خدمة القضية الو يؤمن ا.
 - 429وسـوف يلســر واليتـا تلســريا مستليضــا قـدر اإلمكــان لتكتســب ققصـط قــدر مــن
اللعالية أاالسـتنا ه كليـة اجل النتـااو الـو حققرـا سـللا أشـ ن املعـارف املكتسـبة وقسـاليب
العمــل املســتخدمة حــا اآلن وامتثــاال للقواعــد الواجبــة التةبيــأل علــط املكللـ أواليــة ذ
اطــار اإلجــرااات ا اص ـة  .ولكنــا يعتــزم قيضــا استكشــاف ســبل جديــدة وقســاليب عمــل
مبتكرة حسب االقتضاا.
 - 42٧ونظرا ألن املرمة األساسية ذ والية املقرر ا ا ه محايـة حقـوق املـدافع عـن
حقوق اإلنسان فننا سريكز أقوة قك علط اجلوانب املتصلة منرا أتعزيز هذا احلقـوق مـع
تركيز اهتماما علط املمارسات اجليدة املتعلقة حبماية املدافع عن حقـو ق اإلنسـان وتعزيـز
الدفا عن هذا احلقوق ومن خ ل التعريف علط نةاق واسـع أـاإلع ن أشـ ن املـدافع
عن حقوق اإلنسان.
 - 426وي مل املقرر ا ا ذ قن يتمكن من تي ة لـروف تسـاعد علـط حتقيـأل مزيـد مـن
التلاعــل مـــع احلكومــات ذ متاأعـــة الرســاال والتصـــدا ألعاليــة قكــ لظــاهرة اإلفــ ت
من العقاب.
 - 426وهو اك يدرة ما لتقنيات االتصاالت احلديثة من ت ثري هام فننـا يرـدف اجل تيـاهة
التعريف أالدور الذا يقوم أا املدافعون عن حقوق اإلنسان وتوضيحا أشكل قفضل.
 - 442والحــظ املقــرر ا ــا مــع القلــأل تصــاعد األعمــال االنتقاميــة ضــد املــدافع عــن
حقوق اإلن سان وقعرب عن رغبتا ذ املسـاةة ذ توعيـة صيـع األطـراف اللاعلـة أـاحللول
السياسة هلذا الظاهرة.
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 - 444وهو يعتزم اجراا متاأعة حمدهة قكثر للماموعات الو حتتاج اجل محايـة خاصـة مـن
قجل اقتراا حل قكثر حاعة للمشاكل الو تواجررا كل ف ة من هذا الل ات.
 - 445ويعتـزم امل قـرر ا ـا قخـريا قن يعمـل أتعــاون قفضـل ويةـور قشـكاال جديـدة مــن
الت تر مع ساار املكلل أواليات واآلليات اإلقليمية وصيع قصحاب املصلحة املعني .
 - 441وسيُضمن املقرر ا ا التقارير الو سـيقدمرا اجل اجلمعيـة العامـة وإللـن حقـوق
اإلنســان توصــيات موجرــة اجل صيــع الــدول قو توصــيات حمــدهة األهــداف يرفقرــا لتقــارير
املرام .ومع كل فننا سيعمل مـن قجـل قال تظـل توصـياتا هون ره كمـا سـيقوم أةريقـة
عرضية أتحليل الرهوه علط التوصيات قو انعدام الرهوه عليرا.
 - 441ويرحــب املقــرر ا ــا أتمديــد الواليــة وسيضــع التوصــيات الــوارهة ذ القــرار
وهيباجتا الو ثل ذ نظرا حماور عملا ذ املستقبل نصب عينا.
 - 442وهــو يعتــزم قن ينشــر ذ اايــة الســنوات الث ثــة مــن واليتــا عرضــا لنتــااو تنليــذ
رؤيتا وقولوياتا فض عن معلومات تتعلأل أالصعوأات والعقبات الو واجررا.
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