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  الدورة اخلامسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان ومحايت ــز حقــوق اإلن مــسائل حقــوق  : تعزي
النهج البديلة لتحـسني التمتـع     اإلنسان مبا يف ذلك   

        واحلريات األساسية الفعلي حبقوق اإلنسان 
  املدافعون عن حقوق اإلنسان     

    
  مذكرة من األمني العام     

 ة املقـرر املقدم مـن  التقرير    هذا يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة          
 حبالــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنـسان، مرغريــت ســيكاغيا، وفقــا لقــرار اجلمعيــة  ة املعنيــةاخلاصـ 
  .٦٢/١٥٢العامة 
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  موجز  
اجلهـات  اليت ترتكبـها    يركز هذا التقرير على املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان            

إىل أن اجلــزء التمهيــدي ويــشري . الفاعلــة مــن غــري الــدول ضــد املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان 
حبـــق األفــراد واجلماعــات وهيئــات اجملتمــع يف تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان اإلعــالن املتعلــق 

دول لــإىل ا لــيس فقــط موجــه واحلريــات األساســية املعتــرف هبــا عامليــا ومــسؤوليتهم عــن ذلــك
  .اجملتمع مجيع األفراد واجلماعات وهيئاتوإمنا أيضا إىل  ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان

ــراد      وحيــدد    ــشركات اخلاصــة واألف ــسلحة وال ــر اجلماعــات امل ــن التقري اجلــزء األول م
 ة اخلاصـ ة املقـرر  سـتتناوهلا فئات اجلهات الفاعلة من غري الدول اليت        باعتبارها  اإلعالم  ط  ووسائ

 ةاملقــرروتنتقــل . ترتكبــها تلــك الفئــاتلتقريــر، فــضال عــن أنــواع االنتــهاكات الــيت  يف إطــار ا
 عــن انتــهاكات حقــوق ة تلــك اجلهــات الفاعلــةنطــاق مــسؤوليإىل تنــاول  بعــد ذلــك ةاخلاصــ

  .احترام حقوق اإلنسان مسؤولية الشركات عن  مبا يف ذلك،املدافعني عن حقوق اإلنسان
 فيما يتعلـق  ير التزامات الدول مبوجب القانون الدويل       تقرال الثاين من    ويستعرض اجلزء   

وتـرى  . املـدافعني  ضـد    اجلهات الفاعلة من غري الدول    اليت ترتكبها   انتهاكات حقوق اإلنسان    ب
 تـشمل واجـب محايـة       تـها أن واجبات الدولة يف احترام حقـوق اإلنـسان ومحاي         ب ة اخلاص ةاملقرر

وبالتــايل، . الــيت يرتكبــها الغــري اإلنــسان  انتــهاكات حقــوقمــناملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان 
فاعلة مـن غـري الـدول يف        الهات  اجل اليت ترتكبها نتهاكات  اال عن   الدول إشراك مسؤولية ميكن  

ــى ذلــك . حــاالت حمــددة  ــى  وعــالوة عل ــضا عل ــد أي ــد التأكي ــدول  ، أعي ــزام ال ــوفب الت ســبل  ريت
  .فعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانالنتصاف اال

بغـرض   مـن غـري الـدول      إىل الدول واجلهات الفاعلة       موجهة تقرير بتوصيات ختتم ال وُي  
  . بالتزاماهتا ومسؤولياهتاكفالة وفائها
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  مقدمة   - أوال  
، عـــن قلقهـــا إزاء اســـتمرار اســـتهداف شـــىت، يف مناســـبات ة اخلاصـــةاملقـــررأعربـــت   - ١

 تــايلبالوقــررت .  اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدولجانــباملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان مــن 
 اجلهـات الفاعلـة مـن       هاترتكبـ الـيت   النتـهاكات   ل إىل اجلمعيـة العامـة        املواضيعي تكريس تقريرها 

 الكامـل   متـتعهم  علـى     تلـك االنتـهاكات    وآثـار ،  غري الدول ضد املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان          
 واجلماعـات  واملنظمـات  األشـخاص  ‘‘جهة فاعلة من غري الـدول  ’’يشمل مصطلح   و. همحبقوق

  .  الدولةهيئات من  ليست الدولة أوموظفيال تضم يت الوالشركات 
ــت   - ٢ ــئن كان ــسؤولية   ول ــل امل ــدول تتحم ــسية ال ــن  الرئي ــوق    ع ــن حق ــدافعني ع ــة امل محاي

املتعلق حبــق األفـراد واجلماعـات وهيئـات اجملتمـع             اإلعالن  بأن إنه ال بد من التذكري    اإلنسان، ف 
  املعترف هبا عامليا ومـسؤوليتهم عـن ذلـك        يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

ــه فيمــا بعــد   ( ــاملــشار إلي ــيس موجهــا ) اإلعالنب ــسان  إىل ل ــدول واملــدافعني عــن حقــوق اإلن   ال
 مـن اإلعـالن   ١٠املـادة  وتـنص  .  مجيـع األفـراد واجلماعـات وهيئـات اجملتمـع        وإمنا إىل ،  فحسب
 الزمــاً، يف انتــهاك لــيس ألحــد أن يــشارك، بفعــل أو باإلحجــام عــن فعــل يكــون    ’’علــى أنــه

ــات األساســية   ــسان واحلري ــايل.‘‘حقــوق اإلن ــة ، تكــون  وبالت ــدول  اجلهــات الفاعل  مــن غــري ال
 مسؤولية تعزيـز واحتـرام احلقـوق املنـصوص عليهـا يف اإلعـالن،               مشمولة يف هذا املنع وتتحمل    

  .  حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسانومن مث
 يف انتــهاكات تورطــا مــن غــري الــدول األكثــر  الفاعلــةاجلهــاتوســيحدد التقريــر أوال   - ٣

ــسان    ــوق اإلن ــدافعني عــن حق ــوق امل ــيت   ،حق ــهاكات ال ــواع االنت ــات   وأن ــك اجله ــها تل . ترتكب
 احتــرام عــنمــسؤولية اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول  بعــد ذلــك  ة اخلاصــة املقــرروســتتناول

مـن االعتـداءات    افعني  محايـة حقـوق املـد     عن  التزامات الدول   وسُتناقَش أيضا   . حقوق املدافعني 
  .  أطراف ثالثةعلى أيدي

  
   جهات فاعلة من غري الدول اليت ترتكبهاانتهاكات حقوق اإلنسان   - ثانيا  
   وأمناط االنتهاكات اجلناةأنواع   - لفأ  

املـسؤولة   مجيع فئات اجلهات الفاعلة مـن غـري الـدول            حتديدالتقرير إىل   هذا  ال يهدف     - ٤
بـالنظر   املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،          اليت تـستهدف   اإلنسان   انتهاكات حقوق ارتكاب   عن

 تــسليط الــضوء وتتــوخى املقــررة اخلاصــة بــاألحرى. وتنوعهــا اجملموعــة إىل اتــساع نطــاق هــذه
 بالتـايل علـى   وسـريكز التقريـر     . ا ومـسؤولياهت  ترتكبها تلك اجلهات  على أنواع االنتهاكات اليت     

 اإلعــالم، ألن هــذه هــي اجلهــات طفــراد ووســائاجلماعــات املــسلحة، والــشركات اخلاصــة واأل
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االسـتنتاجات  أمـا  . انتـهاك حقـوق املـدافعني    اليت ُتتهم أكثـر مـن غريهـا ب        الفاعلة من غري الدول     
مجيـع اجلهـات الفاعلـة      إىل  خمتلـف أصـحاب املـصلحة، وكـذلك         موجهة إىل    ، فهي والتوصيات

  . ناقش يف التقريرمن غري الدول، مبا فيها تلك اليت مل ُت
  

  اجلماعات املسلحة   -  ١  
ــضم   - ٥ ــاة   ت ــة مــن اجلن ــة    ال ســيماهــذه الفئ ــوات شــبه العــسكرية واملرتزق  املتمــردين والق

 تـشمل حـصرا اجلماعـات املـسلحة الـيت       الاكما أهنهذه القائمة حصرية  وال تعد   . وامليليشيات
ــزاع مـــسلح دويل أو غـــري دويل،    ــياق نـ العديـــد مـــن ذلـــك أن تقاتـــل ضـــد حكومـــات يف سـ

 املـسلحة مـن غـري الـدول ميكـن أن حيـدث أيـضا يف أوقـات                   اجلهـات نتهاكات الـيت ترتكبـها      اال
  .السلم وأثناء حاالت الطوارئ

ــاء و  - ٦ ــراتأثن ــوارئ،   فت ــسلح أو حــاالت الط ــن حقــوق  و املــدافع يكــون الــرتاع امل ن ع
.  الـدول  غـري مـن    استهدافهم من قبـل اجلماعـات املـسلحة          معرضني بشكل كبري خلطر   اإلنسان  

 اإلفالت من العقاب واالنتهاكات اليت ترتكبـها اجلماعـات املـسلحة     الذين يشجبون  املدافعونف
 النفـسية   وتكـون سـالمتهم   .  اخلـوف  يف أجـواء يـسودها    بالتـايل   يعملـون   يتعرضون للمضايقة، و  

منــاطق خاضــعة لــسيطرة  م كــثريا مــا يعيــشون يف  ، ألهنــبوجــه خــاصللخطــر عرضــة والبدنيــة 
أمـا املـدافعات   .  هـذه اجلماعـات  يف منـاطق تنـشط فيهـا     أو   ،عـة للدولـة   مجاعات مسلحة غري تاب   

ــا خيــضعن      ــّن باإلضــافة إىل م ــسان، فه ــوق اإلن ــن حق ــه ع ــن ا ل ــل    م ــن قب ــضايقة م ــد وامل لتهدي
 لالغتـصاب وغـريه     نتعرضـ يامليليشيات وأمراء احلرب واجلماعات املسلحة األخرى، كـثريا مـا           

 الــذين املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان وكــذلك. نمــن أشــكال العنــف اجلنــسي بــسبب عملــه
قـانون حقـوق اإلنـسان      ل انتـهاكات    لإلبـالغ عـن    العدالـة    إىل علـى اللجـوء    الـضحايا    يساعدون

 احملكمـة   مـن قبيـل    ،الدوليـة اإلقليمية أو    احملاكم   أمام حمليا أو    ، سواء لقانون اإلنساين الدويل  ل أو
، بوجـه خـاص   و. واملـضايقة والعنـف    ات بانتظـام للتهديـد    معرضـون  ، هـم أيـضا    اجلنائية الدوليـة  

 هتديـدات بالقتـل بـسبب عملـهم يف الـدفاع      يتلقـون ن حمامني  ع معلومات   ة اخلاص ة املقرر تتلق
 يف  نيلـدول أيـضا العـامل     ا مـن غـري   سلحة  املـ ماعـات   اجلستهدف  تو. عن ضحايا اجلرائم الدولية   

. يا الرتاعــات املــسلحةنــسانية لــضحا اإلة تقــدمي املــساعدفتمــنعهم بالتــايل مــناجملــال اإلنــساين، 
لقـوات شـبه العـسكرية وصـم     كـثريا مـا حتـاول ا    املـدين،  الـرتاع يف سـياق  ووعالوة على ذلـك،    

باّدعــاء عمــل املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان وإضــفاء الــشرعية علــى محــالت العنــف ضــدهم    
 أن تعيـد  يف مثل هذه احلاالت، مـن املهـم جـدا           و. ‘‘رهابينيبإ’’مسلحة أو    ماعاتارتباطهم جب 
ــا علــى  احلكومــة  ــدها علن ــسان،     تأكي ــه املــدافعون عــن حقــوق اإلن ــة العمــل الــذي يقــوم ب أمهي

  .ترمي إىل وصمه أو جتريده من الشرعية أي حماوالت تدين وأن
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ــاتيف و  - ٧ ــسلم، أوق ــع  ال ــدافعيق ــضا ضــح   وامل ــسان أي ــداءات  ايان عــن حقــوق اإلن العت
جمموعـات شـبه عـسكرية       أن   البلـدان  يف بعـض     الشواهدوتبني  . اجلهات الفاعلة من غري الدول    

ــل   ــسان   هتــدد بقت ــوق اإلن ــدافعني عــن حق ــذين يناصــرون امل ــوق األرض ال ــددون حق ــ وين نح مب
على أيدي القوات شبه العـسكرية العديـد مـن قـادة            وقد تعرض للقتل أيضا     . امتيازات التعدين 
  . افية االقتصادية واالجتماعية والثقاملناضلني من أجل احلقوقاجملتمعات احمللية 

ــ أيــضالقلــقومــن دواعــي ا  - ٨ ها اجلماعــات املــسلحة غــري التابعــة   االعتــداءات الــيت ترتكب
وتـشري  .  مباشر أو غري مباشر من الـدول       لكن بإيعاز  ، ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان     للدول

ــيت تل  ــاملعلومــات ال ــررقت ــدول  ة اخلاصــةها املق ــدعى    إىل أن بعــض ال ــد تورطــت حــسبما ُي  يفق
 غـري    مجاعـات مـسلحة    تزويـد اكات ضد مدافعني عن حقوق اإلنسان مـن خـالل            انته ارتكاب

  التغاضـــي عـــن تـــصرفاتمـــن خـــالل أو ،الـــدعم اللوجـــسيتبأو /ســـلحة واأل بتابعـــة للدولـــة
اجلماعــات ب الــدول أيــضا اســتعانتيف بعــض احلــاالت، و.  صــراحة أو ضــمنااجلماعــات تلــك

. اغتيـاهلم املـدافعني، مبـا يف ذلـك        ب اخلاصـة ن   النتـهاك حقـوق اإلنـسا      ةاملسلحة غري التابعة للدول   
 إرسـال  بقلـق بـالغ ملـا بلغهـا مـن         ’’ ة اخلاصـ  ة املقرر شعرت،  ه احلاالت يف حالة واحدة من هذ    و

بطريقـة غـري مـشروعة إىل مجاعـات         حصلت عليها إدارة الـشؤون األمنيـة        بعض املعلومات اليت    
ــبه عــسكرية يف شــكل الئحــة     ــن  ش ــستهَدف اغتيــاهلم م ــن حقــوق اإلنــسان،    املــدابامل فعني ع

ويف بعــض املنــاطق، ). ١٣٥، الفقــرة A/HRC/13/22/Add.3( ‘‘منــهمإىل مقتــل أربعــة  أدى ممــا
ــارير        ــادت التق ــسريح بعــض اجلماعــات املــسلحة، أف ــدول مــن قيامهــا بت ــه ال ــالرغم ممــا ادعت وب

ــأن ــسلطات        ب ــشاطهم حتــت إشــراف ال ــوا ميارســون ن أعــضاء ســابقني يف هــذه اجلماعــات ظل
 بعض احلاالت اليت يواصل فيها أفـراد         إىل ة اخلاص ةها املقرر تاملعلومات اليت تلق  وتشري   .زيةاملرك

  . واالعتداء عليهم املدافعني عن حقوق اإلنسانهتديديف قوات شبه عسكرية سابقون 
  

  عرب الوطنية والشركات الوطنية   -  ٢  
 عـن حقـوق اإلنـسان        ضد املـدافعني    املرتكبة عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان    يعزى    - ٩
 شــركات وطنيــة أو عــرب ينبغــي أن ُتعــّرف بأهنــا تتــألف مــن  الــشركات اخلاصــة، وهــي فئــة إىل

الــشركات اخلاصــة وتفيــد بعــض االدعــاءات بــأن  .)١( تــديرها احلكومــاتوالوطنيــة ال متلكهــا 
 ل،ا حقـوق العمـ    ت منـها  يف جماال عن حقوق اإلنسان العاملني      أنشطة املدافعني    فتئت تعرقل  ما

  . واستغالل املوارد الطبيعية، وحقوق الشعوب األصلية واألقليات

__________ 
  .مبعىن واحد يف هذا التقرير‘‘ املؤسسات التجارية’’ و‘‘ الشركات’’يستخدم مصطلحا   )١(  
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 بـصورة غـري    أيـضا  العاملة يف بعض البلدان الغنية باملعـادن   ةاصخلشركات ا ال وتورطت  - ١٠
ُيـدعى فيهـا    ن حـاالت    عـ  معلومـات    ة اخلاص ة املقرر توتلق. مباشرة يف انتهاك حقوق املدافعني    

الـذين    ني بقتـل املـدافع    قـد هـددوا   ات النفط والتعـدين     شركالذين تستخدمهم   حراس األمن   أن  
ــة حبقــوق  علــىنــشاط الــشركات ل امللمــوس األثــر الــسليب حيتجــون علــى  متتــع اجملتمعــات احمللي

  .، أو قاموا مبضايقتهم أو االعتداء عليهماإلنسان
يـة  أن الـسلطات احملل   ب ادُّعي،  ة اخلاص ة املقرر ُعرضت على ويف العديد من احلاالت اليت        - ١١

 علـى ارتكـاب   ساعدت أو حرضت خاصة قد  شركاتأنبقد تواطأت مع القطاع اخلاص أو   
  .انتهاكات ضد املدافعني

تواطـأ فيهـا   ’’معلومـات عـن حـاالت عديـدة      قد تلقت    ة السابق ة اخلاص ة املمثل كانتو  - ١٢
ون وزارة العمل احمللية وسلطات اهلجـرة ضـد العمـال الـذين يـثري             م ومع   أرباب العمل فيما بينه   

وأفــادت  ). ٦٩-٦١، الفقــرات  E/CN.4/2004/94/Add.1(‘‘  حقــوق العمــال  شــواغل بــشأن 
قامت بتزويد الدولة مبعلومات أفـضت إىل إدانـة العديـد مـن       شركات خاصة   التقارير أيضا بأن    

يف حالـة واحـدة     و. نترنـت إليطالبون بإصالحات دميقراطيـة مـن خـالل شـبكة ا           كانوا   املدافعني
حمـرك البحـث    مـن الـشركات املتخصـصة يف         شـركة    قضائية ضد دعوى  ن  املدافعوخاصة، رفع   

ها علــى  مبــساعدة الدولــة وحتريــض لقيامهــا، حــسبما ُيــدعى،  اإلنترنــت اإللكتــروين عــن طريــق 
منـذ ذلـك    ُرفعـت    تسوية خاصة، لكـن      وقد توصلت األطراف إىل   .  انتهاكات ضدهم  ارتكاب
  .)٢(آخرينمدعني دعاوى قضائية جديدة ضد الشركة نفسها من قبل  احلني

  
   الدول غري من الفاعلة اجلهات من أخرى أنواع  -  ٣  

ــ  - ١٣ ــداتال مــن العديــد عــن معلومــات ةاخلاصــ ةاملقــرر تتلق ــصادرة تهدي ــرادى عــن ال  ف
 رســائل وأ ةجمهولــ هاتفيــة مكاملــات شــكل يف اإلنــسان حقــوق عــن مــدافعني ضــد األشــخاص

ــ ــة صيةن ــة رســائل أو هاتفي ــدامهات أو بريدي ــاين م ــد وتلقــى .ملب ــدافعني مــن العدي ــدات امل  هتدي
 املــستوى علــى اإلنــسان قــوقحل أنــشطة يف ممــشاركته عقــب هاتفيــة نــصية رســائل يف بالقتــل
   .اخلارج يف أو احمللي
 نواملـدافع  يتعـرض  والثقافيـة،  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقـوق  عـن  الدفاع سياق يفو  - ١٤
 تعـرض  ،احلـاالت  ههذ من حالة يفو .األراضي كمال قبيل من أفراد، أيدي على لالعتداء أيضا
 أيـدي  علـى  ١٢ عيـار  مـن  بندقيـة ب النـار  إطالق إىل األصلية الشعوب مجاعات من مجاعة زعيم

__________ 
ــياونينغ وآخـــرون ضـــد شـــركة يـــاهو   )٢(   ــة الـــدائرة ا (شـ ــا، ُرفعـــت القـــضية يف  حمكمـ  ١٨لـــشمالية بكاليفورنيـ

  ).التماس مشترك بإسقاط الدعوى عقب توصل الطرفني إىل تسوية خاصة) (٢٠٠٧أبريل/نيسان
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 إىل أدى ممـا  ،احمللـيني  األراضـي  مـالك  أحـد  قبـل  مـن  مـأجورون  بـأهنم  التقارير أفادت مسلحني
 األفــراد مــن مــسلحون هــامجونم وتــورط .)٣(األميــن هوذراعــ يــهوكتف رأســه يف جبــروح إصــابته
  .مزارعنيو الفالحني وزعماء نقابيني ضد هجمات يف أيضا
 األصــلية الــشعوب جمتمعــات يــدعمون نومــدافع لــهجومل تعــرض البلــدان، بعــض يفو  - ١٥

 توتلقـ  .وطنيـة  عـرب  تعـدين  شـركات  هبا تقوم اليت والفضة الذهب تعدين أنشطة من املتضررة
 انتـهاكات  ضـد  يتظـاهرون  كـانوا  مـدافعني  مبهامجـة  قـاموا  رادأفـ  عـن  معلومـات  ةاخلاصـ  ةاملقرر
  .التعدين ألنشطة نتيجة األصلية اجملتمعات حقوق
 واجلماعـات  احمللية اجملتمعات قادة أن إىل الواردة علوماتامل تشري ذلك، إىل وباإلضافة  - ١٦

 الـسحاقيات  وقحقـ  قبيل من قضاياب املهتمني املدافعني وصم إىل متزايد بشكل ونأيلج الدينية
 وشـن  ،املـرتيل  والعنف املرأة، ضد والعنف اجلنسية، اهلوية ومغايري اجلنسني ومشتهي واملثليني

 نواملـدافع  تلقـى  عديـدة،  حـاالت  ويف ).٣٢ الفقرة ،A/HRC/4/37/Add.2( عليهم االعتداءات
 وةوعـال  .اإلنـسان  حقـوق  عـن  الـدفاع  جمـال  يف عملـهم  وقـف  على أُكرهوا أو بالنبذ هتديدات

 وغـريه  املـرتيل  العنـف  جمـال  يف تالعـامال  املـدافعات  أن إىل الـواردة  املعلومات تشري ذلك، على
 ،الــضحايا أســر أفــراد جانــب مــن للــضغط خيــضعن مــا كــثريا املــرأة ضــد العنــف ضــروب مــن

  .)٤(الدعاوى إسقاط أجل من ذاهتا، أسرهن أفراد أو اجلناة قبل من للتهديد ويتعرضن
  

  مدور وسائط اإلعال    
 اإلعــالم وســائط أن إىل ةاخلاصــ ةاملقــرر علــى ُعرضــت الــيت احلــاالت مــن عــدد يــشري  - ١٧

 حقهـم  بانتـهاك  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال املـدافعني،  ضـد  ترتكب اليت االنتهاكات يف أيضا ضالعة
 الـرغم  علـى ( الصحافة يف التشهري حلمالت نواملدافع تعرض الدول، بعض يفو .اخلصوصية يف
 تابعــة صــحفية منافــذ األحيــان بعــض يف تكانــ احلمــالت هــذه عــن ملــسؤولةا اجلهــات أن مــن

 تــصوير إىل يــؤدي مــا غالبــا الــذي ،الوصــم اهــذ مثــل بــشدة ةاخلاصــ ةاملقــرر وتــدين ).للدولــة
  .ضدهم املوجهة االعتداءات على الشرعية يضفي مما ،“شاغبنيم” أهنم على املدافعني

 بــالتحريض الــصحف فيهــا قامــت حــاالت علــى أُطلعــت قــد ةاخلاصــ ةاملقــرر توكانــ  - ١٨
ــشكل ــى مباشــر ب ــاب عل ــيني ُره ــدافعني وصــّورت املثل ــن امل ــوق ع ــسحاقيات حق ــينيو ال  املثل
 اضـطر  ،خاصـة  واحـدة  حالة يفو .أيضا مثليون بأهنم اجلنسية اهلوية ومغريي اجلنسني ومشتهي

__________ 
  .١٦، الفقرة A/HRC/4/37/Add.2، و ١٠٠-٨٥، الفقرات A/HRC/4/37/Add.1انظر   )٣(  
  .١٥٥، الفقرة E/CN.4/2002/106/Add.1 ، و٨٧، الفقرة E/CN.4/2006/95/Add.2انظر   )٤(  
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 نـشر  عقـب  ية،والنفـس  البدنيـة  سـالمتهم  علـى  خوفـا  االختبـاء  إىل احلقـوق  تلـك  عـن  املدافعون
  .الصحف يف صورهمو أمسائهم
ــصور واســُتخدمت  - ١٩ ــشتائم ال ــة وال ــل مــن بقــضايا املهتمــات املــدافعات ضــد النمطي  قبي

   .لإلناث التناسلية األعضاء وتشويه املرتيل والعنف االغتصاب
ــو  - ٢٠ ــرر دعوت ــة اجلهــات ةاخلاصــ ةاملق ــدول غــري مــن الفاعل ــرام إىل ال ــع احت  حقــوق مجي

 احتـرام  عـن  الـدول  غـري  مـن  الفاعلـة  اجلهـات  مـسؤولية  حتدد أن الصدد هذا يف ودتو اإلنسان،
   .لإلعالن وفقا اإلنسان حقوق

  
 عــن املــدافعني حقــوق احتــرام عــن الــدول غــري مــن الفاعلــة اجلهــات مــسؤولية  - باء  

   اإلنسان حقوق
 يف مبـا  ،الـدول  غـري  مـن  الفاعلة اجلهات أن إىل شريت أن ةاخلاص ةاملقرر ودت البداية، يف  - ٢١
 .الدوليـة  والقواعـد  للمعـايري  وفقـا  وطنيـة ال قـوانني لل االمتثـال ب ملزمـة  اخلاصـة،  الـشركات  ذلك
 املـدافعني  حقـوق  انتـهاكات  عن الدول غري من الفاعلة اجلهات مساءلة ميكن ذلك، على وبناء
 يـدين  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .الـوطين  القـانون  يف عليهـا  منـصوص  جـرائم  أو جنحـا  تشكل اليت

ــس ــوق جمل ــسان حق ــرار يف اإلن ــع” ١٢/٢ هق ــال مجي ــب أعم ــام أو الترهي ــيت االنتق ــها ال  ترتكب
 تعـاونوا  أو التعـاون  إىل يـسعون  الـذين  واجلماعـات  األفـراد  ضد الدول غري من الفاعلة اجلهات
  .“اإلنسان حقوق ميدان يف وآلياهتا وممثليها املتحدة األمم مع فعال

  
  ق املدافعني عن حقوق اإلنسان احترام حقو عن سؤوليةامل    

 يـشمل  مبـا  اآلخـرين،  حقـوق  انتـهاك  عـدم  عـن  اجلميـع  مـسؤولية  جمددا اإلعالن ؤكدي  - ٢٢
 كـل  يف ذلـك  ويتجلـى  .املـدافعني  حقـوق  احتـرام  عـن  الدول غري من الفاعلة اجلهات مسؤولية

 حقـــوق احتـــرام عـــن سؤوليةاملـــ وهـــذه .١٩ و ٣-١٢ و ١١ ومـــواده اإلعـــالن ديباجـــة مـــن
 متتنـع  أن ينبغـي  الـدول  غـري  من الفاعلة اجلهات أن عينت املدافعني، حقوق ذلك يف مبا إلنسان،ا
 ميـع جل ينبغـي  أخـرى،  وبعبـارة  .اإلنـسان  حبقـوق  املـدافعني  متتـع  من احلد عن األوقات مجيع يف

 اإلعـــالم، ووســـائط املـــسلحة، اجلماعـــات ذلـــك يف مبـــا ،الـــدول غـــري مـــن الفاعلـــة اجلهـــات
 مـن  تـدابري  ةأيـ  اختـاذ  عن حتجم أن ،واألفراد والشركات احمللية واجملتمعات ينية،الد واجلماعات

 ميكــن ذلــك، مــن العكــس علــى بــل .حقــوقهم ممارســة مــن املــدافعني منــع إىل تفــضي أن شــأهنا
 التــرويج خــالل مــن وقائيــا دورا تــؤدي أن هلــا وينبغــي بــل الــدول، غــري مــن الفاعلــة لجهــاتل

 وهيئـات  واجلماعـات  األفـراد  جلميـع  وينبغـي  .تهموأنـشط  فعنياملـدا  قـوق حل وكـذلك  لإلعالن،
  .فعال حنو على وإعماهلا ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز يف اإلسهام اجملتمع
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  احترام حقوق اإلنسان عن مسؤولية الشركات     
ــق فيمــا  - ٢٣ ــشركاتب يتعل ــة ال ــة عــرب أو الوطني  إىل ةاخلاصــ ةاملقــرر تــشري ،اخلاصــة الوطني

 العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  أكده ما حنو على اإلنسان حقوق احترام عن ركاتالش مسؤولية
 الـسيد  ،األعمـال  مؤسـسات  مـن  وغريهـا  الوطنية عرب والشركات اإلنسان حقوق سألةمب املعين
 .٢٠٠٨ عــام يف املقــدم ،)A/HRC/8/5( اإلنــسان حقــوق جملــس إىل تقريــره يف ،يجــرو جــون

 املمثـل  وصـفه  الـذي  اإلنـسان  وحقـوق  األعمال سياسات إطار اإلنسان حقوق جملس أيد قدو
 ،“اإلنـصاف و حتـرام االو مايةاحل” هي مبادئ ثالثة إىل اإلطار هذا ويستند .تقريره يف اخلاص

 األعمــال ذلــك يف مبــا الغــري، جتــاوزات مــن اإلنــسان حقــوق حتمــي أن يف الدولــة واجــب :أي
ــة؛ ــسؤولية التجاري ــن الــشركات وم ــوق احتــرام ع ــسان حق  بــسبل األخــذ إىل واحلاجــة ؛اإلن
 وغريهـا  الوطنيـة  عـرب  الـشركات  بـأن  الحقا اإلنسان حقوق جملس وأكد .فعالية أكثر انتصاف

 اإلنـسان  حقـوق  جملس قرار انظر( اإلنسان حقوق احترام عن مسؤولة األعمال مؤسسات من
  .املدافعني حقوق احترام مسؤولية أيضا تتحمل األعمال مؤسسات فإن ،وبالتايل ).٨/٧

ــردو  - ٢٤ ــراف يــ ــ االعتــ ــشركات سؤوليةمبــ ــن الــ ــرام عــ ــوق احتــ ــسان حقــ ــر( اإلنــ  انظــ
A/HRC/14/27، اإلعــالن قبيــل مــن امللزمــة غــري القانونيــة الــصكوك يف )٧٨-٥٤ الفقــرات 

ــي ــادئ الثالث ــة للمب ــددة باملؤســسات املتعلق ــسيات املتع ــسياسة اجلن ــة، وال ــادئو االجتماعي  املب
 امليــدان يف والتنميــة التعــاون نظمــةم عــن الــصادرة جلنــسياتا املتعــددة لمؤســساتل التوجيهيــة

 االتفـاق  إىل انـضمامها  عند شركاتال هبا تتعهد اليت االلتزامات أحد شكلت وهي االقتصادي،
 خـاص  بوجـه  اإلنسان حقوق احترام عن الشركات مسؤولية تنطبقو .)٥(املتحدة لألمم العاملي
 الـشركات  علـى  جيـب  ،وبالتـايل  .)٦(اإلنـسان  قـوق حل الدوليـة  الشرعة يف املكرسة احلقوق على

 املتعلــق عــالناإل يف عليهــا املنـصوص  احلقــوق حتتــرم أن ســواء حـد  علــى الوطنيــة وعــرب الوطنيـة 
 اجلمعيـات،  تكـوين  وحريـة  واحلريـة،  األمـن  يف احلـق  قبيـل  مـن  اإلنـسان،  حقوق عن املدافعنيب

 ادعـاءات  علـى  أمثلـة  أعـاله  تـرد و .اتاملعلومـ  إىل الوصـول  ذلـك  يف مبـا  ،والتعبري الرأي وحرية
  .احلقوق هلذه شركات بانتهاك تتعلق
 االضـطالع  بـأن  أيـضا  اإلنـسان  وحقوق التجارية باألعمال املعين اخلاص املمثل وذكر  - ٢٥

 املفهـوم،  هـذا  فهـم ُي أن وينبغـي  .الواجبـة  العنايـة  بـذل  يتطلب اإلنسان حقوق احترام مبسؤولية
__________ 

: ، يف املوقـــع التـــايل ٢ و ١انظـــر املبـــادئ العـــشرة لالتفـــاق العـــاملي لألمـــم املتحـــدة، وخاصـــة املبـــدأين           )٥(  
http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html.  

تتألف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                  )٦(  
ــه      ــسياسية وبروتوكوليـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــدويل اخلـــاص بـ ــد الـ ــة، والعهـ ــة والثقافيـ االقتـــصادية واالجتماعيـ

  .االختياريني
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 حـرص  وجـوب  يعـين  أنـه  علـى  الواجبـة،  العنايـة  بـذل  عـن  الدولة وليةمسؤ عن واملتمّيز املتفّرع
 عـن  املـدافعون  فـيهم  مبـن  اآلخـرين،  حقـوق  علـى  أنـشطتها  تعـّدي  عـدم  كفالـة  على شركاتال

 اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  ومتنـع  حتـدد  أن لـشركات ل ينبغـي  نـه أ يعـين  وهـذا  .اإلنسان حقوق
ــد الــيت ــدافع هلــا يتعــرض ق ــسبب نوامل ــشطتها ب ــو .لياهتــاوعم أن  هتيــب أن ةاخلاصــ ةاملقــرر ودت
 العنايـة  عيـار مل األربعـة  العناصـر  تنفيـذ  سياق يف اإلنسان حقوق عن املدافعني إشراك الشركاتب

 األعمـال ب املعـين  العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  وصـفه  ملـا  وفقـا  اإلنـسان  حقوق جمال يف الواجبة
  .)٧(اإلنسان وحقوق التجارية

 املتعلـق  اإلعـالن  إىل إشـارة  إدمـاج  يف تنظـر  أن لـشركات ل ينبغـي  ،ذلك إىل وباإلضافة  - ٢٦
ــدافعني ــن باملـ ــوق عـ ــسان حقـ ــاهتا يف اإلنـ ــة سياسـ ــسؤوليةب املتعلقـ ــة املـ ــشركات االجتماعيـ  للـ

 إشـراك  يف منهجيـة  بصورة تنظر أن أيضا الوطنية عرب لشركاتل وينبغي .اإلنسان قوقحب أو/و
 ومـن  .معينـة  دولة يف استثمار بأي القيام قبل القطرية اتقييماهت يف اإلنسان حقوق عن املدافعني

 اإلنـسان  حبقـوق  التمتـع  علـى  الـشركات  أنـشطة  آثار عن وشفافة مبكرة مناقشات إجراء شأن
ــاطق يف ــا منـ ــول أن عملياهتـ ــوع دون حيـ ــهاكات وقـ ــوقحل انتـ ــسان قـ ــة اإلنـ ــسكانبا اخلاصـ  لـ

 االعتـراف  يف أيـضا  تـسهم  أن تـشاركية ال عمليـة ال هـذه  شأن ومن .واملدافعني احمللية واجملتمعات
ــب ــسيال دورال ــذي رئي ــه يقــوم ال ــز يف املــدافعون ب ــسان حقــوق تعزي ــةو اإلن  واحلكــم الدميقراطي

 اشـركاهت  علـى  التـأثري  يف رئيـسيا  دورا تـؤدي  أن أيـضا  الوطنيـة  عـرب  للـشركات  ميكنو .الرشيد
   .نفسه النهج العتماد اخلارج يف وفروعها الوطنية األم
ــة سياســات وضــع يف تنظــر أن أيــضا الوطنيــةو الوطنيــة عــرب للــشركات غــيوينب  - ٢٧  وطني

 وقـوع  حالـة  يف واملـساءلة  لرصـد ل آليـات  ذلـك  يف مبـا  املـدافعني،  مـع  بالتعـاون  اإلنسان حلقوق
 .اإلنسان حقوق عن املدافعني قوقحل اتانتهاك

  
 اتاجلهــ ترتكبــها الــيت اإلنــسان حقــوق انتــهاكات عــن الــدول مــسؤولية  - ثالثا  

   الدول غري من الفاعلة
 عـن  املـدافعني  حقـوق  احترامبـ  يتعلـق  فيما الدول غري من الفاعلة اجلهات مسؤولية إن  - ٢٨

 حقـوق  احترامبـ  اإلنـسان  حقـوق  قـانون  مبوجـب  التزاماهتـا  مـن  الدولة يعفي ال اإلنسان حقوق
  .ناإلنسا حقوق عن املدافعني حقوق ذلك يف مبا ،)٨(اوإعماهل تهاومحاي اإلنسان

__________ 
  .٨٦-٧٩، الفقرات A/HRC/14/27 ، و٦٤-٥٦، الفقرات A/HRC/8/5انظر   )٧(  
  .٦٩-٦٦، الفقرات E/CN.4/Sub.2/1987/23لالطالع على تعريف هلذه االلتزامات، انظر   )٨(  
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ــسان         - ٢٩ ــة املــدافعني عــن حقــوق اإلن ــدول هــي املــسؤولة أساســا عــن محاي ــع أن ال والواق
ضع بـرامج حمـددة   تـ  أو حتـّسن  ينبغي أن  الدولشري إىل أنت أن ة اخلاصةاملقررتود  ، و موحقوقه

 شري إىل التوصــيات الــسابقة تــ أن ة اخلاصــةود املقــررتــويف هــذا الــصدد،  . حلمايــة املــدافعني 
الــيت يف ســياق انتــهاكات حقــوق اإلنــسان  و). A/HRC/13/22انظــر (ا الــشأن هــذ يف الــصادرة
 املـــدافعني كفالـــة عـــدم تعـــرضمايـــة يـــشمل أوال احلااللتـــزام بفـــإن أطـــراف ثالثـــة، ترتكبـــها 
، ميكـن  يف ظـروف معينـة  و. من غري الدول جهات فاعلة    على أيدي  حقوقهم   ات تطال النتهاك

ــة إىل إشــراك     ــوفري احلماي ــدم ت ــؤدي ع ــأن ي ــةم ــا، و. سؤولية الدول ــدول  ثاني ــي لل ــيحينبغ  أن تت
 ســبل فعالــةنتــهاكات حقــوق اإلنــسان ال ضــحايا  عــن حقــوق اإلنــسان الــذين هــم لمــدافعنيل

 بـسرعة وحتقيقا هلـذه الغايـة، ينبغـي التحقيـق يف مجيـع انتـهاكات حقـوق املـدافعني                . نتصافلال
ت من العقـاب عـن االنتـهاكات    مكافحة اإلفالفمن األمهية مبكان   . وبرتاهة ومقاضاة مرتكبيها  

  .لعمل يف بيئة آمنة ومواتيةا مناليت ترتكب ضد املدافعني من أجل متكني املدافعني 
  

ــب          - ألف   ــدول مبوجـ ــري الـ ــن غـ ــة مـ ــات الفاعلـ ــال اجلهـ ــن أعمـ ــدول عـ ــسؤولية الـ مـ
  الدويل  القانون

 هاالـيت ترتكبـ   ماية املـدافعني مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان            فيما يتعلق حب  واجب الدولة     -  ١  
  أطراف ثالثة 

مايـة حقـوق املـدافعني مـن االنتـهاكات الـيت ترتكبـها              حب مـا يتعلـق   إن واجب الدولـة في      - ٣٠
كـل دولـة وواجبـها      األوليـة الـيت تتحملـها   سؤوليةاملـ  نـابع مـن  اجلهات الفاعلة مـن غـري الـدول     

 مـن العهـد     ٢دة  مايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف املـا                  يتعلق حب  فيما
بكفالـة احلقـوق     أن الـدول ملزمـة    نص علـى    تـ   يتالـ ، و الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

املعتــرف هبــا يف العهــد جلميــع األفــراد املوجــودين يف إقليمهــا والــداخلني يف واليتــها، دون أي    
  .متييز
 مـن املبـادئ     عـة جممو يتـضمن ومبا أن اإلعـالن املتعلـق باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                 - ٣١

واحلقــوق الــيت تــستند إىل معــايري حقــوق اإلنــسان املنــصوص عليهــا يف صــكوك دوليــة أخــرى    
واجـب الدولـة يف     فـإن   ،   اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       العهد الدويل  من قبيل ملزمة قانونا   

ه  فإنـ  ،وبالتـايل .  عـن حقـوق اإلنـسان      شمل محاية حقوق املدافعني   يمحاية مجيع حقوق اإلنسان     
احلـق يف حريـة تكـوين       ، و احلـق يف احليـاة، واحلـق يف اخلـصوصية         محاية  على سبيل املثال،    يتعني  

 مـن   الدولـة، ولكـن أيـضا   عناصـر   الـيت ترتكبـها  نتـهاكات االمـن   ، ليس فقط    اجلمعيات والتعبري 
ينبغـي أن  الـذي  واجـب  الهـذا  ويـرد  .  أشـخاص أو كيانـات القطـاع اخلـاص    تلك اليت يرتكبـها  

  .١٢ و ٩ و ٢ يف مواده األوقات، يف ديباجة اإلعالن وكذلك طبق يف مجيعي
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، قـوق اإلنـسان   حب  املتعلقـة  وجيب على الدول األطراف يف الصكوك الدولية واإلقليميـة          - ٣٢
الدوليـــة الــيت تتيحهـــا اآلليــات    تنفـــذ التــدابري املؤقتـــة  لــدى اضــطالعها بواجـــب احلمايــة، أن   

 جلنـة البلـدان األمريكيـة       تـصدرها بري االحترازيـة الـيت       التـدا  من قبيل واإلقليمية حلقوق اإلنسان،    
 مبـا يف ذلـك      مـن غـري الـدول،     اجلهات الفاعلة   نع وقوع انتهاكات من جانب      حلقوق اإلنسان مل  

  . الشركات
بلـدان  طلبـت جلنـة ال     شركة تعدين عرب وطنيـة،       ويف قضية حدثت مؤخرا تورطت فيها       - ٣٣

إىل لــذهب تعــود ملكيتــه لنيــة وقــف تــشغيل مــنجم   الدولــة املعإىل  حلقــوق اإلنــساناألمريكيــة
اختـاذ  طلـب  بلعريـضة املرتبطـة   ل األسس املوضوعيةاختاذ قرار بشأن ، إىل حني  شركة عرب وطنية  

أخـرى لـضمان حيـاة      ضـرورية   تـدابري   أن تتخذ أية     الدولة أيضا    وطُلب إىل . احترازيةجراءات  إ
تــدابري احلمايــة   لتخطــيط الوسدية وســالمتهم اجلــ األصــلية املعنيــة   شعوب فــراد جمتمعــات الــ  أ

 عـن حقـوق     مـدافعني  أيـضا    اعتبـارهم أو ممثليهم الذين ينبغـي      / مبشاركة املستفيدين و   ها،وتنفيذ
قـادة اجملتمعـات   تعرض ، احترازية تدابري القاضي باختاذ وعلى الرغم من هذا القرار       .)٩(اإلنسان
،  للتعــدينامللمــوسثــر الــسليب  األعلــىسلمي بــسبب احتجــاجهم الــ للتهديــد واالعتــداءاحملليــة 

  . يف املاء هذه اجملتمعات حقيف سيما ال
  

  العناية الواجبةبذل مبدأ     
 حمكمــة البلــدان ، علــى حنــو مــا عــربت عنــه ألول مــرة العنايــة الواجبــة بــذلمبــدأيتــيح   - ٣٤

، وسـيلة لتقيـيم مـا إذا      فيالسكيز رودريغيـز ضـد هنـدوراس      األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية      
اإلعالن، بـ وفيمـا يتعلـق    .)١٠( بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان  وفاءنت الدولة قد تصرفت     كا

 يف اإلعـالن والتحقيـق      املكرسـة بذل العناية الواجبة ملنـع أي انتـهاك للحقـوق           ت أنينبغي للدول   
نع وقوع انتهاكات حلقوق املـدافعني عـن        أن مت لدول  ينبغي ل وبعبارة أخرى،   . ة عليه عاقباملفيه و 

وقـضائية وإداريـة     قانونيـة تـدابري    عن طريق اختـاذ       القضائية واليتهاداخل نطاق   حقوق اإلنسان   
التحقيـق يف االنتـهاكات   و؛ كاملـة حبقـوقهم    متتـع املـدافعني  لضمان األخرىوغريها من التدابري    
  .لمدافعنيلسبل االنتصاف والتعويض إتاحة مقاضاة اجلناة املشتبه فيهم؛ واملّدعى ارتكاهبا؛ و

__________ 
سيباكيبينـسي  ( مجاعتـا شـعب املايـا        - ٠٧-٢٦٠جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، التدبري االحترازي          )٩(  

  .هواكان يف مقاطعة سان ماركوس، غواتيمااليف بلدييت سيباكابا وسان ميغيل إخيتا) ومام
ــصادر يف         )١٠(   ــم الـ ــز، احلكـ ــكيس رودريغيـ ــضية فيالسـ ــسان، قـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــر حمكمـ انظـ

 للّجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم       ٣١؛ وانظـر التعليـق العـام    ١٧٢، الفقرة  ١٩٨٨يوليه  /متوز ٢٩
ــدة ـــ ’’: املتحــــ ــزام القـــ ــة االلتــــ ــد   طبيعــــ ــراف يف العهــــ ــدول األطــــ ــى الــــ ــروض علــــ ــام املفــــ ‘‘ انوين العــــ

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( ٨، الفقرة.  
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  الدولـة يف   واجـب تـشكل إخـالال ب     حاالت التقـصري الـيت     أو   األعمالمثلة على   ومن األ   - ٣٥
 أثبتـوا بالوثـائق    تـوفري محايـة فعالـة للمـدافعني املعرضـني للخطـر الـذين                عدمبذل العناية الواجبة    

 أو الـذين  ، مـن جانـب جهـات فاعلـة مـن غـري الـدول        املوجهة ضدهم االعتداءات والتهديدات 
وباإلشـارة  .  تدابري احلماية املؤقتة مـن جانـب آليـات إقليميـة حلقـوق اإلنـسان         هتمصدرت لفائد 

البلـدان  جلنـة    أصـدرهتا الرغم مـن التـدابري االحترازيـة الـيت          بـ  فإنه،  )٩( القضية املذكورة أعاله   إىل
ها تــعلومــات الــيت تلقتــشري امل،  احملليــةقــادة بعــض اجملتمعــاتفائــدة  ل حلقــوق اإلنــساناألمريكيــة

 فقـد تعـرض  .  إىل أن العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان ال يـزال مـستمرا              ة اخلاص ةراملقر
 جمهـولني   إىل إطـالق نـار علـى أيـدي         املـنجم  حركة ضد    ة كان يتزعم   احمللي اتأحد قادة اجملتمع  

 رفــع منــع انتــهاكات حقــوق املــدافعني أيــضا وقــد يــشمل اإلخفــاق يف. ٢٠١٠ هيوليــ/يف متــوز
 ال يـزال قائمـا، وعـدم التحقيـق يف        وجيه يف حني أن التهديـد األصـلي       مربر  تدابري احلماية دون    

  .دافعنيامل ضد املدعى ارتكاهبااالعتداءات املتكررة واالنتهاكات 
ــدول      - ٣٦ ــا ال ــيت مل تتخــذ فيه ــدما يثبــت  ويف احلــاالت ال ــة، أو عن ــدابري وقائي ــدابري  أنت  الت

 جهـات فاعلـة مـن    علـى أيـدي  ق املـدافعني  كافية ملنع ارتكاب انتهاكات حلقـو املتخذة مل تكن   
 ، وأن تقاضـي اجلنـاة   حتقيقـات فوريـة ونزيهـة وشـاملة    أن جتـري ينبغـي للدولـة   فإنه  غري الدول،   

ــشتبه فــيهم  ــوات املناســبة    ويــشكل التقــصري يف .ضحيةللــ وتقــدم التعويــضات ، امل  اختــاذ اخلط
بـذل  بـدأ   مب إخـالال  تهاكم مرتكب اجلرمية وحم   قاضاة وم املدعى وقوعها للتحقيق يف االنتهاكات    

  .ذا الواجب لدى أدائها هلمن األمهية مبكان أن تتصرف الدول حبسن نيةو. العناية الواجبة
  

 ضـد    املرتكبـة  انتهاكات حقوق اإلنـسان   ب فيما يتعلق قضائية خارج اإلقليم    الية  ممارسة الوال     
  املدافعني

 مــنمحايــة املــدافعني اجــب و الــدول يقــع علــىفيمــا يتعلــق بالــشركات عــرب الوطنيــة،    - ٣٧
هـذا   ويستتبع.  القضائية  نطاق واليتها  داخلانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشركات       

الـشركات ضـد    الـيت ترتكبـها     واجب منع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان         الواجب يف املقام األول     
 ملنــع  مناســبةضائيةقــ علــى األقــل تــدابري تــشريعية وإداريــة وأن تتخــذوينبغــي للــدول . املــدافعني

 يف  هم متتـع املـدافعني حبقـوق      يفأعمال الشركات عرب الوطنية املسجلة يف بلداهنا واليت تؤثر سلبا           
ــة احلقــوق االقتــصادية  ١٩ التعليــق العــام   ُيطبــقوعــالوة علــى ذلــك، ميكــن أن . اخلــارج  للجن

ــة   ــة والثقافي ــهاكات   بــشأن احلــق يف  واالجتماعي ــضمان االجتمــاعي علــى االنت ــال  ضــد ةاملرتكب
 مبــادئ توجيهيــة  مــن قبيــل  الــدول أن تــضع آليــات وقائيــة    بإمكــانيعــين أن ، ممــا املــدافعني

ملعـايري  ا إشـارات إىل  لـيس فقـط   وُتـضّمنها ملـسؤولية االجتماعيـة للـشركات،    عـن ا  سياسات   أو
 أيــضا مبــادئ توجيهيــة واضــحة حلمايــة املــدافعني عــن حقــوق  وإمنــاالدوليــة حلقــوق اإلنــسان، 
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اإلعـالن املتعلـق    : هـذه املبـادئ التوجيهيـة إشـارات صـرحية إىل          أن تتضمن   ميكن  و .)١١(اإلنسان
 مــع املــدافعني عنــد إجــراء عقــد مــشاورات شــفافة وضــرورة ؛باملــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان

 وضـع سياسـة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان بالتـشاور مـع املـدافعني عـن                   ة؛ ومزايـا   القطريـ  اتالتقييم
  . املدافعني يف هذا الصدد واالعتراف بدور ؛حقوق اإلنسان

. اجلنـاة املـشتبه فـيهم      ومقاضاةحتقيق سريع ونزيه    إجراء  ماية أيضا   احلواجب  ويتطلب    - ٣٨
علــى حنــو املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات يف جمــال ، ينبغــي وضــع سياســات الدولــة  وهكــذا
  .  املدافعنياالنتهاكات احملتملة حلقوقمن أجل جرب آثار لرصد واملساءلة اأيضا آليات يشمل 
ــضا يف      - ٣٩ ــنعكس هــذا الواجــب أي ــعوينبغــي أن ي ــة القائمــة  مجي ــادئ التوجيهي ــشأن املب  ب

 ، هـدف االحتـاد األورويب     ينبغـي أن يكـون    علـى سـبيل املثـال،       و. املدافعني عن حقوق اإلنـسان    
نـسان  احترام حقوق املدافعني عن حقـوق اإل      ب ثالثة لتنفيذ التزاماهتا     بلدانلتأثري على   املتمثل يف ا  
مـصحوبا   ، جهـات فاعلـة مـن غـري الـدول      الـصادرة عـن   تهديدات  ال و االعتداءات من   مومحايته

حترام حقـوق املـدافعني     ال لواليتها القضائية    اخلاضعةالشركات  يف  تأثري  الدف  كنتيجة طبيعية هب  
  .)١٢(عن حقوق اإلنسان

  
   اجلهات الفاعلة من غري الدول أعمالمساءلة الدولة عن   -  ٢  

ــ  - ٤٠ ــقنميك ــهاكات      أن ينطب ــى انت ــدول عل ــسؤولية ال ــق مب ــدويل املتعل ــانون ال ــوق احل الق ق
 فئــات معينــة مــن اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول يف ظــل  الــيت ترتكبــهااألساســية للمــدافعني 

ــة  ــا و. ظــروف معين ــواد ملــشاريعوفق ــة امل ــ املتعلق ــدولمب  عــن األفعــال غــري املــشروعة   سؤولية ال
ــا ــال،   ،)١٣(دولي ــبيل املث ــى س ــار  عل ــوق     ميكــن اعتب ــهاكات حق ــن انت ــا ع ــسؤولة دولي ــدول م  ال

املـساءلة علـى   ويتعني مع ذلك حتديد  .)١٤( جهات فاعلة من غري الدول   وإن ارتكبتها ،  املدافعني
  .بوجه خاصؤكد حالة واحدة ت أن ة اخلاصةود املقررتو. أساس كل حالة على حدة

__________ 
  .٥٤، الفقرة E/C.12/GC/19انظر   )١١(  
 :، متاحة يف املوقـع التـايل  ١١ملبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، الفقرة ا  )١٢(  

http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?id=1706&lang=fr.  
؛ وينبغـي التـذكري بـأن هـذه املـواد تنطبـق علـى ميـدان االلتزامـات الدوليـة للـدول            ٧٧، الفقـرة   A/54/19انظر    )١٣(  

جتـــاه فـــرد أو مجاعـــة، أو جتـــاه اجملتمـــع  برمتـــه، ســـواء كـــان االلتـــزام جتـــاه دولـــة واحـــدة أو عـــدة دول، أو 
  .ككل الدويل

 من مشاريع املواد املتعلقة مبـسؤولية       ٢اصر الفعل الدويل غري املشروع لدولة ما، انظر املادة          لالطالع على عن    )١٤(  
  .الدول
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ــادة   - ٤١ فـــإن األعمـــال  ،)١٥(ية الـــدولمـــشاريع املـــواد املتعلقـــة مبـــسؤول  مـــن ٨وفقـــا للمـ
 تعليمـات مـن الدولـة    بنـاء علـى  غـري الـدول    فاعلة من    جهات   حاالت االمتناع الصادرة عن    أو

ــها  ــب أو أو حتــت رقابت ــها اتتوجيه ــة،  من ــسؤولية    أن، ميكــن يف ظــروف معين ــا م ــب عليه  تترت
سلحة، مـ   مجاعـات جتهيـز إنـشاء أو    ومن األمثلة على مثل هذه احلاالت قيـام دولـة مـا ب            . الدولة

 املـدافعني  لالعتـداء علـى   شبه العسكرية أو العصابات املسلحة، وتـوجيههم       اجلماعات من قبيل 
  مــن هيئــاتالعــسكرية يف هــذه احلالــة، ميكــن اعتبــار اجلماعــات شــبه و. عــن حقــوق اإلنــسان

ن  للقـانو   انتـهاكا  ضد املدافعني املرتكبة   حبكم الواقع وميكن أن ُتسند إىل الدولة األعمال       الدولة  
  .)١٦(الدويل

  
   احلق يف االنتصاف الفعال إعمال  - باء  

ن فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات الـيت       و املـدافع  أثارهـا  الرئيـسية واملنهجيـة الـيت        من الـشواغل    - ٤٢
 ةاخلاصـ ة  ود املقـرر  تـ و. ترتكبها اجلهات الفاعلة من غري الدول هي مسألة اإلفالت من العقاب          

ــد  تأن  ــؤكــد مــن جدي ــه لــضمان أمــن    أن إهنــاء اإلفــالت مــ ب ن العقــاب هــو شــرط ال غــىن عن
  .املدافعني

 بـشأن ن  و املـدافع  الـيت يرفعهـا    أن الشكاوى    اليت تلقتها املقررة اخلاصة   املعلومات  وتبني    - ٤٣
هم هي، يف الكـثري مـن األحيـان، شـكاوى مل يـتم التحقيـق فيهـا أبـدا                    انتهاكات مزعومة حلقوق  

 الرسـائل النـصية     موجهة بواسطة تهديدات  ب لقةاملتعيف بعض احلاالت    و.  دون مربر  أُسقطت أو
إىل الـشرطة إلجــراء  ) ُعرفـت  إن(لني  املرِســهواتـف  أرقـام   أحيلـت ، علـى سـبيل املثــال،  اهلاتفيـة 

ــق  ــد مــن التحقي ــد أن.مزي ــة   بي ــدل علــى  املعلومــات املقدم ــشرطة مل تــضطلع  أنت  يف معظــم  ال
يف بعـض   مـن العقـاب سـائدا    يظل اإلفـالت  وعالوة على ذلك،     .)١٧(سليم حتقيق   بأياحلاالت  

االت االغتــصاب، واســتخدام العنــف حبــ الداخليــة، فيمــا يتعلــق الرتاعــاتالــدول املتــضررة مــن 

__________ 
مبقتضى  يعترب فعال صادرا عن الدولة    ’’:  من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول على ما يلي         ٨تنص املادة     )١٥(  

ــت أن هــذا      ــة أشــخاص إذا ثب ــصرف شــخص أو جمموع ــدويل ت ــانون ال ــن   الق ــة م ــشخص أو هــذه اجملموع  ال
األشخاص يتـصرفون يف الواقـع بنـاء علـى تعليمـات تلـك الدولـة أو بتوجيهـات منـها أو حتـت رقابتـها لـدى                            

  .‘‘القيام بذلك التصرف
، املـدعي العـام ضـد تاديـك       انظر على سبيل املثال احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة، دائـرة االسـتئناف،                   )١٦(  

  :، متاح على املوقع التايل١٣١، الفقرة ١٩٩٩يوليه / متوز١٥ احلكم الصادر يف
انظر على سـبيل املثـال ملخـصات فـرادى القـضايا الـيت أثارهتـا املقـررة اخلاصـة املعنيـة باملـدافعني عـن حقـوق                          )١٧(  

الفقـــرات ) Corr.1  وA/HRC/13/22/Add.1 ( وملخـــصات ردود احلكومـــات ٢٠٠٩اإلنـــسان خـــالل عـــام 
  .١٨٠٥  و٧٠٣-٦٩٦
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تحقيـق  يف ال  الدولـة    رغبـة عـدم   فـإن   ،  وبالتـايل  .)١٨( العنف ضد املرأة   ضروباجلنسي وغريه من    
الق العنـان للجنـاة     مبثابـة إطـ   يف االنتهاكات اليت ترتكبها اجلهات الفاعلة من غـري الـدول يعتـرب              

  .العقابدون خشية من املدافعني لالعتداء على 
 الفعالـة نتـصاف   اال سبل من اإلعالن، لكل فرد احلق يف االستفادة من          ٩وفقا للمادة   و  - ٤٤
، فـإن   وبالتـايل .  اخلاصـة بـه    ماية يف حالة انتـهاك حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            من احل و

لمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان الـذين          ل انتـصاف فعالـة ل     تـوفري سـب    كفالـة   عـن  مـسؤولة الدول  
تحقيـق سـريع   ب الدولـة، دون تـأخري ال مـربر لـه،           قيـام يستتبع هذا االلتـزام     و. هكت حقوقهم انُت

ــة،   ــهاكات املزعوم ــه يف االنت ــاة ومقاضــاةونزي ــوفري ســبل  مركــزهم بغــض النظــر عــن  اجلن ، وت
. ال عـن إنفـاذ القـرارات أو األحكـام         االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض املناسـب للـضحايا، فـض          

ــام بــذلك  و  ضــد املــدافعني عــن حقــوق  االعتــداءات إىل مزيــد مــن كــثريا مــا يفــضي عــدم القي
  . قوقهمحل ومزيد من االنتهاكاتاإلنسان 

منـها   ة، االنتـصاف الفعالـ   سبل احلق يف تنص علىقوق اإلنسان  أخرى حل  صكوكمثة  و  - ٤٥
إذ تـنص  . اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية    عهـد الـدويل   اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان وال      

تـوفري سـبيل فعـال      ’’مـن هـذا األخـري علـى أن الـدول األطـراف ينبغـي أن تكفـل                   ) ٣ (٢املادة  
للــتظلم ألي شــخص انتــهكت حقوقــه أو حرياتــه املعتــرف هبــا يف هــذا العهــد، حــىت لــو صــدر  

الـدول األطـراف     ذلك علـى أن   وتـنص كـ   . ‘‘االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسيـة      
لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقـوق الـيت يـدعى انتـهاكها سـلطة      ’’تكفل  ينبغي أن 

قــضائية أو إداريــة أو تــشريعية خمتــصة، أو أيــة ســلطة خمتــصة أخــرى يــنص عليهــا نظــام الدولــة   
 تعويــضات هــذا االلتــزام تقــدمييــشمل و. ‘‘القــانوين، وبــأن تنمــي إمكانيــات الــتظلم القــضائي 

  .)١٩(لمدافعنيل
عدم قيـام دولـة     ’’أن  على  قوق اإلنسان   املعنية حب لجنة  الوتتفق املقررة اخلاصة مع رأي        - ٤٦

 منفــصال انتــهاكايف حــد ذاتــه أن ينــشئ ميكــن ُيــدعى ارتكاهبــا لتحقيق يف انتــهاكات بــاطــرف 
ــد ــف االنتــهاك   . للعه ــاريويــشكل وق ــيا مــن  اجل صاف نتــاال احلــق يف  عناصــر عنــصرا أساس

__________ 
انظر على سبيل املثال ملخصات فرادى القضايا اليت أحيلت إىل املقررة اخلاصة املعنية باملـدافعني عـن حقـوق                     )١٨(  

  ).١٦٦، الفقرة Corr.1 and 2 و E/CN.4/2006/95/Add.1 (٢٠٠٥اإلنسان والردود الواردة إليها خالل عام 
‘‘ ام املفـــروض علـــى الـــدول األطـــراف يف العهـــد طبيعـــة االلتـــزام القـــانوين العـــ ’’: ٣١التعليـــق العـــام رقـــم   )١٩(  

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( ١٦، الفقرة.  
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 التهديـدات  يف أن حتقـق  ينبغـي أيـضا  أن الـدول  بـ ؤكـد   ت أن    املقـررة اخلاصـة    ودوت. )٢٠(‘‘فعالال
  . ضد أسر وأقارب املدافعني عن حقوق اإلنساناملوجهة

 الوصول الفعال إىل العدالـة، الـيت ينبغـي     إمكانيةاحلق يف االنتصاف الفعال يعين أيضا     و  - ٤٧
ــاتا ال تقتــصر علــى اآل فهــم علــى أهنــ ُتأن  ــضا وإمنــا تــشمل  القــضائية فحــسب،  لي اآلليــات  أي
التحقيـق واملقاضـاة جهـاز قـضائي فعـال          أن يـضطلع مبهمـة      وينبغـي   . قـضائية الدارية أو شـبه     اإل

 النظـام  الـيت تعتـري    والعيوب الضعف يف النظام القضائي      مواطن أدت لألسف، لكن. ومستقل
 إىل العدالــة للّجــوءاألدوات املناســبة مــن  إىل حرمــان املــدافعني القــانوين يف كــثري مــن احلــاالت

  .على االنتصافواحلصول 
 االنتــهاكات املرتكبــة ضــد إحالــة لــضمان  الالزمــةطــواتاخلوينبغــي للــدول أن تتخــذ   - ٤٨

ــسان    ــدافعني عــن حقــوق اإلن ــات اآل احملــاكم أو إىلامل ــشكاوى اللي ــة لتقــدمي ال ــل  ،بديل  مــن قبي
ــات احل    ــسان وآلي ــوق اإلن ــة حلق ــة أو   املؤســسات الوطني ــصاحلة القائم ــة وامل ــشأ  قيق ــيت سُتن يف ال

  . املستقبل
حلقـوق  لمؤسـسات الوطنيـة   ل يف مناسبات سـابقة، ميكـن   ة اخلاصة املقرر توكما ذكر   - ٤٩

للدول عـن    القضائية   األنظمة يف احلاالت اليت تعجز أو متتنع فيها      دور قيادي   اإلنسان أن تقوم ب   
شدد علـى أمهيـة     تـ  أن   ة اخلاصـ  ةود املقرر تو. دافعنيالبت يف االنتهاكات املدعى وقوعها ضد امل      

 يف ةفعالــال وةستقلحلقــوق اإلنــسان املــ املؤســسات الوطنيــة الــذي ميكــن أن تــضطلع بــه  دور الــ
  . الشكاوى املقدمة ضد اجلهات الفاعلة من غري الدول، مبا يف ذلك الشركات اخلاصةمعاجلة
ــا ل   - ٥٠ ــة طنيـــةلمؤســـسات الوويف احلـــاالت الـــيت ال ُيمكـــن فيهـ   حلقـــوق اإلنـــسان معاجلـ
هبــدف هتـا  اتعـديل والي ينبغـي النظـر يف إمكانيـة     الـشركات اخلاصـة،   ترتكبـها النتـهاكات الـيت   ا

وينبغـي مناقـشة هـذه التعـديالت مـع          .  والنظـر فيهـا     من تلقي شـكاوى مـن هـذا النـوع          متكينها
 تلـك  تـؤدي  أيـضا أن   وميكن.  املخاطر احملددة اليت يواجهوهنا    من أجل مراعاة  املدافعني أنفسهم   
 مـن غـري الـدول وإذكـاء         فاعلةالهات  على اجل إلعالن  تعميم ا رئيسيا يف   وقائيا  املؤسسات دورا   

  .  عن احترام حقوق املدافعنيا مسؤوليتهبشأن وعيها
  
  االستنتاجات والتوصيات   - رابعا  

هـات  سؤولية اجلمبـ  أن يـساهم هـذا التقريـر يف زيـادة الـوعي           ة اخلاصـ  ةأمل املقرر ت   - ٥١
االمتثال ألحكام اإلعالن املتعلق باملـدافعني عـن حقـوق         ب فيما يتعلق الفاعلة من غري الدول     

__________ 
  .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠(  
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ــة مبكــان أن و. اإلنــسان ــرفمــن األمهي ــة   تعت ــدول  اجلهــات الفاعل ــة دور مــن غــري ال  بأمهي
ــة املــدافعني يف  أن تــضطلع ميكــن و.  كافــةقــوق اإلنــساناجلميــع متتعــا كــامال حب متتــع كفال

 يف تعزيـز    بـدور رئيـسي   ، مبـا يف ذلـك الـشركات اخلاصـة،            من غري الـدول    الفاعلةاجلهات  
  .تهمومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وأنشط

 إجــراء عــن بعــض الــدول مــا يــدعى مــن امتنــاع قلقــة إزاء ة اخلاصــةاملقــرروتظــل   - ٥٢
 ضــد مــدافعني عــن حقــوق   ارتكبتــها أطــراف ثالثــة انتــهاكاتونزيهــة يفحتقيقــات عاجلــة 

 ة فعالـ  محايـة  مرة أخرى الـدول علـى محايـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                  وحتث. إلنسانا
 املــدافعني ومقاضــاة تــستهدف التحقيــق يف مجيــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت  وكفالــة

  :قدم التوصيات التاليةت أن ة اخلاصةود املقررتو.  اجلناةمركزمرتكبيها، بغض النظر عن 
  

  علة من غري الدول ىل مجيع اجلهات الفاإ    
املـدافعني عـن    ب  املتعلـق  إلعـالن لاحترام حقوق املدافعني عن حقوق اإلنـسان وفقـا            - ٥٣

  .حقوق اإلنسان
 يف  مإعاقة أنشطته عن   عن انتهاك حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان و        اإلحجام   - ٥٤

  .مجيع األوقات
  .تهمتعزيز دور املدافعني عن حقوق اإلنسان وأنشط  - ٥٥
  

   الوطنية وعرب الشركات الوطنية إىل    
ــسان     - ٥٦ ــدافعني عــن حقــوق اإلن ــشاور معهــم  إشــراك امل ــد إجــراء التقييمــات  والت عن

  .القطرية
 وطنية حلقوق اإلنسان بالتعاون مـع املـدافعني، مبـا يف ذلـك آليـات                اتوضع سياس   - ٥٧

  .الرصد واملساءلة عن انتهاكات حقوق املدافعني
األعمـال التجاريـة وحقـوق    ب املعـين يات املمثل اخلاص لألمـني  التنفيذ الكامل لتوص   - ٥٨

  .حترامبعنصر اال فيما يتعلق مسؤولية الشركات بشأناإلنسان 
 ، أنــشطتها ال تتعــدى علــى حقــوق اآلخــرينوالتأكــد مــن أن الواجبــة بــذل العنايــة  - ٥٩
  .يف ذلك املدافعني عن حقوق اإلنسان مبا
  .تهماإلنسان وأنشطتعزيز دور املدافعني عن حقوق   - ٦٠
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  إىل الدول     
  .إدراج اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف القانون احمللي  - ٦١
 األفـراد   يف صـفوف   الدولـة، بـل أيـضا        أجهـزة  فقط بني خمتلـف    اإلعالن ليس    نشر  - ٦٢

مبــا يف ذلــك مــن غــري الــدول، واجلماعــات وهيئــات اجملتمــع وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة  
  .اململوكة للدولة اخلاصة و اإلعالم والشركاتطماعات الدينية، ووسائاجل
ــسان ومحاي      -٦٣ ــوق اإلن ــن حق ــدافعني ع ــوق امل ــرام حق ــهااحت ــا ت ــالنل وفق ــقإلع   املتعل
  .املدافعني عن حقوق اإلنسانب

ــة     - ٦٤ ــة املؤقت ــدابري احلماي ــذ ت ــصادرة عــن تنفي ــة  ال ــات الدولي ــة حلقــوق  و اآللي اإلقليمي
 اختـاذ خطـوات فوريـة       بوسائل منها ال سـيما     ،ملدافعني عن حقوق اإلنسان    ا فائدةاإلنسان ل 

  .لتوفري احلماية املناسبة هلم
 بــرامج حمــددة حلمايــة املــدافعني علــى  أو وضــعتحــسنيب املتعلقــةتنفيــذ التوصــيات   - ٦٥

  .)٢١(تهم بشأن أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحاية اخلاصةالنحو املبني يف تقرير املقرر
اجلنـاة   ومقاضـاة مجيع انتهاكات حقـوق املـدافعني،       يف   حتقيق فوري ومستقل     كفالة  - ٦٦

ســبل  إىل العدالــة ووإتاحــة فــرص الوصــول   مركــزهم، بغــض النظــر عــن   املــشتبه فــيهم 
  .لضحايا االنتهاكات ، مبا يف ذلك التعويض املناسب،االنتصاف العادل والفعال

 املسؤولني احلكوميني وموظفي إنفاذ القـانون  حصولاختاذ التدابري الالزمة لضمان     - ٦٧
والتحقيـق  عـن حقـوق اإلنـسان       وقوع االنتـهاكات الـيت تـستهدف املـدافعني          نع  مب املكلّفني

الـيت   احملـددة    وأوجـه احلمايـة   اإلعالن  فيمـا يتعلـق بـ     التـدريب   فيها ومقاضاة مرتكبيها علـى      
  .ن عن حقوق اإلنسانو املدافعحيتاجها

  القضائيةواليةال داخل نطاقكات الوطنية وعرب الوطنية العاملة      مع الشر  التواصل  - ٦٨
 فيمـا يتعلـق   املـساءلة   والوقايـة   كفالـة إنـشاء آليـات        هذا اإلعالن و   من أجل نشر  كل منها   ل
  .ضد املدافعني عن حقوق اإلنساناملوجهة انتهاكات حقوق اإلنسان ب

املرفوعـة  لقـي الـشكاوى   تتـشمل    الوطنية حلقوق اإلنسان ل    ا والية مؤسساهت  توسيع  - ٦٩
  .ةشركات اخلاصالضد 
لنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وكذلك اتفاق امتيازات        ا علىق  يتصدال  - ٧٠

  .وترسيخهما يف نظامها القانوين احملليوحصانات احملكمة 
__________ 

  )٢١(  A/HRC/13/22.  
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 التأكيــد علنــا علــى أمهيــة ومــشروعية العمــل الــذي يقــوم بــه املــدافعون عــن إعــادة  - ٧١
مــن غــري الــدول،  اجلهــات الفاعلــة  مــن فيهــا أيحتــاولان يف احلــاالت الــيت حقــوق اإلنــس

 القــوات شــبه العــسكرية، وصــم عمــل املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان مــن خــالل  وخباصــة
  .ماعات مقاتلة أو إرهابيةجب ارتباطها ادعاء من قبيلأعمال 

  .تهمدور املدافعني عن حقوق اإلنسان وأنشطل الترويج  - ٧٢
  

  سسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل املؤ    
 انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ترتكبــها جهــاتب املتعلقــةالتحقيــق يف الــشكاوى   - ٧٣

  . والياهتايف حدود ما تسمح به ، مبا يف ذلك الشركات، غري الدولفاعلة من
 األفراد واجلماعـات    يف أوساط  اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان        نشر  - ٧٤

 ، مبا يف ذلك اجلماعـات الدينيـة       األخرى من غري الدول،    اجملتمع واجلهات الفاعلة     وهيئات
  .اململوكة للدولةاخلاصة و اإلعالم والشركات طووسائ
 احتـرام   عـن  وحلقـات دراسـية عـن مـسؤولية الـشركات            للتوعيـة تنظيم مـؤمترات      - ٧٥

  .حقوق اإلنسان
  

  إىل احملكمة اجلنائية الدولية    
 القــانون  املنــصوص عليهــا يفرائماجلــ التحقيــق يف لكفالــةات املناســبة اختــاذ اخلطــو  - ٧٦

  .، ومقاضاهتاالدويل اليت ترتكبها جهات فاعلة من غري الدول وتدخل يف نطاق واليتها
  

  إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان 
  . املوجهة ضدهمحقوق اإلنسان ميع انتهاكاتجبالسلطات املختصة إبالغ   - ٧٧
قـوق  حلالدوليـة   و اإلقليميـة    املراسـالت إىل اآلليـات    أو  /ودمي الشكاوى    تق مواصلة  - ٧٨

  .حلقوق اإلنسانالوطنية إىل املؤسسات اإلنسان و
 باملدافعني عن حقـوق  ة املعنية اخلاصةملقررارصد التوصيات الواردة أعاله وإبالغ     - ٧٩

  .أي انتهاكاتباإلنسان 
  

  إىل مفوضية حقوق اإلنسان    
 محايتـهم    مبا يف ذلك   ،جية شاملة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان      وضع استراتي   - ٨٠
  . االنتقاميةوعملياهتا هتديدات اجلهات الفاعلة من غري الدول من


