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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

ولية األفـراد واجلماعـات وهيئـات       تعزيز اإلعالن املتعلق حبـق ومـسؤ       - ٦٨/١٨١
اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف         

  محاية املدافعات عن حقوق اإلنسان: هبا عامليا
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــسترشد إذ    ــوق     تـ ــاملي حلقـ ــالن العـ ــه، واإلعـ ــدة ومبادئـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــد ميثـ مبقاصـ
، والـصكوك األخـرى ذات الـصلة    )٢( اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان    ، والعهدين الدوليني  )١(اإلنسان

  ،)٣(فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باملوضوع، مبا
ــا إذ تـــشريو   ــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٣/١٤٤ إىل قرارهـ  الـــذي ١٩٩٨ديـــسمرب / كـ
ومــسؤولية األفــراد واجلماعــات وهيئــات توافــق اآلراء اإلعــالن املتعلــق حبــق  مبوجبــه باعتمــدت

بـذلك  ، املرفـق    اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية املعتـرف هبـا عامليـا              
   وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به اإلعالن وتعزيزه وتنفيذه من أمهية قصوى،القرار،

رات السابقة املتخذة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك قرارهـا           إىل مجيع القرا  وإذ تشري أيضا      
 ١٦/٥ وقــرارا جملــس حقــوق اإلنــسان  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٦/١٦٤

  ،)٥(٢٠١٣مارس / آذار٢١ املؤرخ ٢٢/٦  و)٤(٢٠١١مارس / آذار٢٤املؤرخ 

__________ 
 ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١ –د ( ألف ٢٢٠٠قرار ال  )٢(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
ــستون، امللحــق رقــم     : انظــر  )٤(   ــسادسة وال ــدورة ال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ، )A/66/53 (٥٣الوث

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
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 وإعـالن القـضاء علـى العنـف ضـد           )٦( إعالن وبرنامج عمل فيينا     إىل وإذ تشري كذلك    
 )٩(وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني  )٨(وبرنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  )٧(املــرأة

   وقراراهتا،االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأةكذلك إىل وونتائج استعراضهما، 
 مــن اهتمــام ألمهيــة املــدافعات عــن حقــوق  مبــا يوليــه جملــس حقــوق اإلنــسانوإذ تقــر   

ــه األخــرية،           ــى النحــو اجملــسد يف قرارات ــاهلن عل ــسري أعم ــهن وتي ــة محايت ــة كفال ــسان وأمهي اإلن
ــدت يف          وإذ ــيت عقـ ــسان الـ ــوق اإلنـ ــن حقـ ــدافعات عـ ــة باملـ ــاش املتعلقـ ــة النقـ ــشري إىل حلقـ تـ
  ،٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٦

ئـي ينخـرطن يف تعزيـز مجيـع حقـوق           الالمـن كـل األعمـار       بـأن النـساء     تقر أيـضا    وإذ    
ــدفاع عــن       ــذين ينخرطــون يف ال ــع األشــخاص ال ــها ومجي اإلنــسان واحلريــات األساســية ومحايت

املــساواة بــني اجلنــسني، يــؤدون ســواء مبفــردهم أو باالشــتراك مــع غريهــم دورا  وحقــوق املــرأة 
 اإلنــسان الــصعيد احمللــي والــوطين واإلقليمــي والــدويل، يف تعزيــز حقــوقكــل مــن مهمــا، علــى 

تعزيـز   األفـراد واجلماعـات وهيئـات اجملتمـع يف        ومـسؤولية   إلعالن املتعلق حبـق     ومحايتها، وفقا ل  
  ،)١٠(ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عامليا

تعزيــز حقــوق   يفني املــشاركاألشــخاص واملنظمــات أن وإذ تالحــظ مــع بــالغ القلــق  
ــد    ــية وال ــات األساس ــسان واحلري ــهااإلن ــسان،      فاع عن ــوق اإلن ــن حق ــدافعات ع ــيهم امل ــن ف ، مب

 ويعيـشون يف ظـروف غـري آمنـة        للتهديـد واملـضايقة     يتعرضـون يف العديـد مـن البلـدان           مـا  كثريا
 وذلك بطرق منـها تقييـد حريـة تكـوين اجلمعيـات             ،الضطالعهم بأنشطة من هذا القبيل    نتيجة  

ــسف     أو ــسلمي أو التعــ ــع الــ ــق يف التجمــ ــبري أو احلــ ــة التعــ ــة   حريــ ــاوى مدنيــ ــة دعــ  يف إقامــ
  ضدهم، جنائية أو

ــديد     ــر   وإذ يـــساورها قلـــق شـ ــدافعات عـــن حقـــوق اإلنـــسان يتعرضـــن خلطـ ألن املـ
االنتهاكات والتجاوزات ويكابدهنا، مبا يف ذلـك االنتـهاكات والتجـاوزات املنهجيـة حلقـوقهن               

__________ 
  .، الفصل الرابع، الفرع ألف(A/68/53) ٥٣مللحق رقم الدورة الثامنة والستون، ااملرجع نفسه،   )٥(  
  )٦(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٤٨/١٠٤انظر القرار   )٧(  
األمــم  منــشورات (١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐ ٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة،    )٨(  

 .، املرفق١القرار ، الفصل األول، (A.95.XIII.18 ع املتحدة، رقم املبي
نــشورات األمــم م (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐ ٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،   )٩(  

 .األول والثاين ، املرفقان١الفصل األول، القرار ، )A.96.IV.13ع املتحدة، رقم املبي
 .، املرفق٥٣/١٤٤القرار   )١٠(  
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يـــة ويف األساســـية يف احليـــاة واحلريـــة واألمـــان علـــى شخـــصهن ويف الـــسالمة النفـــسية والبدن  
ــرأي والتعــبري وتكــوين       ــة ال ــاهتن األســرية، ويف حري ــاهتن اخلاصــة وحي ــرام حي اخلــصوصية واحت
اجلمعيات والتجمع السلمي، كما ميكن أن يتعرضـن للعنـف واالغتـصاب القـائمني علـى نـوع                  
اجلنس ولسائر أشكال العنف اجلنسي واملضايقة واإليذاء اللفظي وتشويه الـسمعة، سـواء علـى               

نــت أو خارجهــا، علــى يــد أطــراف حكوميــة، مبــن فــيهم موظفــو إنفــاذ القــانون     شــبكة اإلنتر
وقوات األمن، وأطراف غـري حكوميـة، مـن قبيـل األقربـاء وأفـراد اجملتمـع احمللـي، يف األوسـاط                      

  العامة واخلاصة على السواء،
ــا وبنيويــا يف عالقــات القــوة بــني   وإذ يــساورها بــالغ القلــق     ألن عــدم التكــافؤ تارخيي
شىت أشكال التطـرف يـؤثران تـأثريا مباشـرا          ضد املرأة فضال عن     واملرأة وممارسة التمييز    الرجل  

لالنتـهاك  تتعـرض   املدافعات عـن حقـوق اإلنـسان        بعض  يف وضع املرأة ومعاملتها، وأن حقوق       
أو التجاوز وأعماهلن يطاهلا الوصم بسبب املمارسات التمييزية واملعايري أو األمنـاط االجتماعيـة              

  وغ التغاضي عن العنف ضد املرأة أو تدمي ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،اليت تس
مـن اسـتمرار إفـالت مـرتكيب االنتـهاكات والتجـاوزات يف             وإذ يساورها قلق شـديد        

حق املدافعات عن حقوق اإلنسان من العقاب بـسبب عوامـل شـىت منـها عـدم اإلبـالغ وعـدم                     
بل اللجـوء إىل العدالـة، والعقبـات والقيـود املتعلقـة      تحقيقـات وانعـدام سـ   الالتوثيق وعدم إجراء    

بالتــصدي للعنــف اجلنــساين، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي والوصــم الــذي قــد ينــشأ عــن هــذه    
االنتهاكات واالعتداءات، وعدم االعتراف بالدور املشروع الذي تؤديه املدافعات عن حقـوق            

  اين،التمييز اجلنسأو تكرس اإلنسان، وتلك كلها أمور ترسخ 
 ألن مجيع أشـكال التمييـز، مبـا فيهـا العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وإذ يساورها القلق    

وكراهية األجانب وما يتـصل هبـا مـن تعـصب، ميكـن أن تـؤدي إىل اسـتهداف املـدافعات عـن                       
حقوق اإلنسان أو النيل من منعتهن يف مواجهة العنف نظرا ألهنن معرضـات ألشـكال متعـددة                 

  اطعة من التمييز،أو متفاقمة أو متق
أن ما تتعـرض لـه النـساء، مبـن فـيهن املـدافعات عـن حقـوق اإلنـسان، مـن                      وإذ تدرك     

ــل          ــن قبي ــات، م ــا املعلوم ــف ذات صــلة بتكنولوجي ــال عن ــز وأعم ــداءات ومتيي ــهاكات واعت انت
يف الفـضاء اإللكتـروين وانتـهاك اخلـصوصية والرقابـة      املالحقـة   التحرش علـى شـبكة اإلنترنـت و       

ــة    علـــى حـــسابات ــزة اإللكترونيـ ــا مـــن األجهـ ــة وغريهـ  الربيـــد اإللكتـــروين واهلواتـــف احملمولـ
أو التحـــريض علـــى ارتكـــاب مزيـــد مـــن االنتـــهاكات /وقرصـــنتها، هبـــدف تـــشويه مسعتـــهن و

واالعتــداءات ضــدهن، هــي مــدعاة لقلــق متزايــد وميكــن أن تكــون مظهــرا مــن مظــاهر التمييــز  
  بفعالية مبا يتفق ومقتضيات حقوق اإلنسان،اجلنساين املنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له 
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 أن القـــوانني الداخليـــة واألحكـــام اإلداريـــة وتطبيقهـــا ينبغـــي وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  
ميكــن املــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان مــن االضــطالع بعملــهن، بوســائل منــها تفــادي أي   أن

ــسا        جتــرمي أو ــوق اإلن ــدافعات عــن حق ــا امل ــوم هب ــيت تق ــة ال ــشطة املهم ــدورهن وصــم لألن ن ول
للمجتمعـات احملليـة الـيت ينـتمني إليهـا أو يعملـن نيابـة عنـها،                  املشروع، وكذلك الشأن بالنسبة   

ــة      وأيــضا تفــادي وضــع العوائــق أو احلــواجز أو القيــود يف طــريقهن أو تطبيقهــا بــصورة انتقائي
  خالفا لألحكام ذات الصلة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان،

واحلريـات األساسـية    عـن تعزيـز حقـوق اإلنـسان         الرئيـسية   ة  يولسؤامل إىل أن    وإذ تشري   
أن التـشريعات الوطنيـة املتـسقة مـع         تؤكـد مـن جديـد        وإذ    ملقاة على كاهـل الدولـة،      ومحايتها

ميثاق األمم املتحدة وغري ذلك مـن االلتزامـات الدوليـة الـيت تقـع علـى عـاتق الـدول يف ميـدان                        
إلطار القانوين الذي ميارس املـدافعون عـن حقـوق     حقوق اإلنسان واحلريات األساسية تشكل ا     

   عن حقوق اإلنسان،اتاملدافعمبن فيهم اإلنسان أنشطتهم يف سياقه، 
 ألن التشريعات والتدابري األخرى املتعلقة باألمن القـومي         القلق الشديد  اوإذ يساوره   

 حقـوق   ومكافحة اإلرهاب، أسيء استخدامها، يف بعض احلـاالت، السـتهداف املـدافعني عـن             
 أو ألهنا أعاقت عملهم وعرضـت سـالمتهم         ، مبن فيهم املدافعات عن حقوق اإلنسان،      اإلنسان

  ، للخطر على حنو مناف للقانون الدويل
 باحلاجة امللحـة إىل التـصدي السـتخدام التـشريعات إلعاقـة أو تقييـد قـدرة                  سلمتوإذ    

 علـى ممارسـة عملـهم       سان،، مبن فيهم املدافعات عـن حقـوق اإلنـ         املدافعني عن حقوق اإلنسان   
 واختاذ خطوات ملموسة ملنع ذلك ووقفه، بوسائل منـها اسـتعراض التـشريعات              ،من دون مربر  

ــذها   ــة تنفي ــصلة وطريق ــضاء   ،ذات ال ــد االقت ــها عن ــ وتعديل ــال الل ــدول  ضمان االمتث لتزامــات ال
   لقانون الدويل حلقوق اإلنسان،وتعهداهتا مبوجب ا

ــع ال وإذ تؤكــد    ــدابري املناســبة  ضــرورة اختــاذ مجي ــة   ت ــسلوك االجتماعي لتعــديل أمنــاط ال
 وغريهـا مـن املمارسـات      القضاء على التحيز واملمارسات العرفية    هبدف  والثقافية للرجل واملرأة    

القوالـب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور           علـى أو  اجلنـسني أو تفوقـه      أحـد   القائمة على فكرة دونيـة      
لقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، اداهتا مبوجــب  وفقــا اللتزامــات الــدول وتعهــالرجــل واملــرأة،

 الــيت الــضارة واملمارســات والتنميطــات اجلنــسانيةواألعــراف املواقــف ســيؤدي إىل معاجلــة  ممــا
 مبــا يف ذلــك العنــف املوجــه ضــد املــدافعات عــن حقــوق    تؤســس للعنــف ضــد املــرأة وتدميــه،  

  اإلنسان،
ــد وإذ    ــوأن متكــني املــرأة واســتقالهلا   تؤكــد مــن جدي وحتــسني مركزهــا  هوض هبــا الن

احتـرام مجيـع حقـوق      أساسـية لكفالـة     أمور  واالقتصادي كلها    والقانوين   السياسي واالجتماعي 
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وخــضوعها   متثيــل احلكومــة للجميــع واتــسامها بالــشفافية     اإلنــسان ومنــاء اجملتمــع ورخائــه و   
  ياة،احل للمساءلة وإقامة مؤسسات دميقراطية وحتقيق التنمية املستدامة يف مجيع جماالت

مبا يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم املـدافعات عـن حقـوق               سلم  وإذ ت   
يف تعزيز احلقوق املدنية والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            عمل قيم   اإلنسان، من   

  ،واحلق يف التنمية
ملي  مـن فـرص للمجتمـع العـا       ٢٠١٥ مبا تتيحـه خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام               وإذ ترحب   

لجميع، مبا يـشمل املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم            لقوق اإلنسان واحلريات األساسية     للنهوض حب 
املــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار بــصورة حقيقيــة وفعالــة، مبــا يف ذلــك    إضــافة إىل التمييــز، 

  املساواة يف املشاركة السياسية،
سـات أو تـشريعات      باخلطوات اليت اختذهتا بعض الدول العتماد سيا       أيضا وإذ ترحب   

ــز حقــوق اإلنــسان       ــة يف جمــال تعزي ــراد واجلماعــات وهيئــات اجملتمــع العامل ــة األف ــة حلماي وطني
والــدفاع عنــها، مبــا يف ذلــك يف إطــار متابعــة آليــة االســتعراض الــدوري الــشامل التابعــة جمللــس  

  حقوق اإلنسان،
ــزز  هتيـــب   - ١   ــدول أن تعـ ــع الـ ــق  جبميـ ــق حبـ ــالن املتعلـ ـــ اإلعـ ــسؤولية األف راد ومـ

واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية املعتـرف هبـا                
، وأن تكفل ترمجته وتـضعه موضـع التنفيـذ التـام، بـسبل منـها اختـاذ خطـوات مناسـبة                      )١٠(عامليا

  قوية عملية حلماية املدافعات عن حقوق اإلنسان؛
 حقـوق  عن خلاصة املعنية حبالة املدافعني   املقررة ا   بعمل حتيط علما مع التقدير     - ٢  
  ؛)١١(للمدافعات عن حقوق اإلنسانيوىل ، مشرية إىل االهتمام اخلاص الذي اإلنسان
 على أن احترام ودعم األنشطة اليت يـضطلع هبـا املـدافعون عـن حقـوق                 تشدد  - ٣  

 حبقـوق  اإلنسان، مبـن فـيهم املـدافعات عـن حقـوق اإلنـسان، أمـر أساسـي لكفالـة التمتـع التـام               
ضــد األشــخاص املرتكبــة قــوق اإلنــسان والتجــاوزات حلنتــهاكات االمجيــع اإلنــسان، وتــدين 

  ؛والدفاع عنهاتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  جمال يفالعاملني 
بأن مجيع حقوق اإلنسان عامليـة مترابطـة متـشابكة غـري قابلـة للتجزئـة              تسلم     - ٤  

ل مع حقوق اإلنسان علـى الـصعيد العـاملي علـى حنـو يتـوخى                وأن على اجملتمع الدويل أن يتعام     
وتؤكـد أنـه، يف الوقـت       االهتمـام،   فيه اإلنصاف والتكافؤ على قدم املساواة وبنفس القـدر مـن            

ــة          ــات التارخيي ــة وشــىت اخللفي ــة واإلقليمي ــة اخلــصوصيات الوطني ــاة أمهي ــه مراع ــتعني في ــذي ي ال
__________ 

  .A/HRC/16/44 و A/67/292 و A/68/262انظر   )١١(  
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عـن نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة أن           والثقافية والدينية، علـى الـدول بـصرف النظـر           
  تعزز كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وحتميها؛

 إزاء مــا تتعــرض لــه املــدافعات عــن حقــوق  تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص   - ٥  
يـب بالــدول  هتواإلنـسان مـن مجيــع األعمـار مــن متييـز وعنــف علـى صــعيدي الـنظم واهلياكــل،       

تهن وإدماج منظـور جنـساين يف مـا تبذلـه مـن جهـود         لكفالة محاي زمة  الال كل التدابري  تتخذ أن
  لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق اإلنسان؛

يف حـق أي شـخص، مبفـرده وباالشـتراك مـع غـريه،       على  بقوة التأكيدتكرر    - ٦  
 مجيـع جوانبـها، وتـشدد علـى أمهيـة           مـن للمـرأة   الواجبـة   الدفاع عن حقـوق اإلنـسان       ب أن يقوم 

 عن حقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات           اتاملدافعالذي تقوم به    دور  ال
ــةاألساســية  ــا يف ذلــك    لكــل  املكفول ــوع، مب ــز مــن أي ن التــصدي دورهــن يف إنــسان دون متيي

، ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، وحماربـة الفقـر        جبميـع أشـكاهلا  نتهاكات حقـوق اإلنـسان    ال
يف الكاملــة ملـرأة  االدميقراطيـة ومـشاركة   تعزيـز   ومكانيـة اللجـوء إىل القـضاء   إ عزيـز والتمييـز، وت 

يف الوقـت  وتـشري   الكرامـة اإلنـسانية واحلـق يف التنميـة،          احتـرام   التسامح و إرساء روح   اجملتمع و 
  ؛عالناإل عليها يف وصانصمواجبات ومسؤوليات ممارسة هذه احلقوق تستتبع ىل أن إ نفسه

تؤديــه  املــشروع الــذي  و املهــمعتــراف علنــا بالــدور   الــدول علــى اال  حتــث  - ٧  
الدميقراطيـة  إرسـاء  وومحايتـها  تعزيز حقـوق اإلنـسان   جماالت عن حقوق اإلنسان يف  املدافعات  

اإلدانـة العلنيـة للعنـف      منـها   بطـرق   ،  نأساسي لـضمان محايتـه     كعنصروالتنمية  وسيادة القانون   
  والتمييز ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان؛

، مبـن فـيهم املـدافعات        عن حقـوق اإلنـسان     نيلمدافعل بالدول أن تكفل     هتيب  - ٨  
دورهم اهلــام يف ســياق االحتجاجــات الــسلمية وفقــا  إمكانيــة قيــامهم بــ عــن حقــوق اإلنــسان،

للتشريعات الوطنية ومبا يتسق مع ميثاق األمم املتحدة والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وأن                 
االعتقـال   وأالعشوائي للقوة    وأض أي فرد لالستخدام املفرط      تكفل، يف هذا الصدد، عدم تعر     

ــذيب  وأاالحتجــاز التعــسفيني   وأ ــة القاســية      وأالتع ــة أو العقوب ــن املعامل األشــكال األخــرى م
إسـاءة اسـتخدام اإلجـراءات اجلنائيـة واملدنيـة           وأاالختفـاء القـسري      وأالالإنسانية أو املهينـة      أو
  لتهديد مبثل هذه األعمال؛ا أو

ــضا   - ٩   ــب أيـ ــدول هتيـ ــاب     أن بالـ ــع ارتكـ ــدة إىل منـ ــسعى جاهـ ــهاكات تـ االنتـ
والتجاوزات ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان، عـن طريـق أمـور منـها اختـاذ خطـوات عمليـة                     

الالئـي  ملنع التهديدات وأعمال التحرش والعنف املوجهة ضد املدافعات عـن حقـوق اإلنـسان،             
الت مــن العقــاب عــن طريــق ضــمان ســرعة تقــدمي خمــاطر خاصــة، وإىل مكافحــة اإلفــيــواجهن 
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املسؤولني عن االنتهاكات والتجاوزات، مبا فيها أعمال العنف اجلنـساين والتهديـدات املوجهـة      
 فاعلـة مـن الـدول ومـن غـري الـدول،           ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان، اليت ترتكبها جهـات          

  قات جترى دون حتيز؛يف ذلك على شبكة اإلنترنت، إىل العدالة بناء على حتقي مبا
تعزيــز حقــوق اإلنــسان أنــشطة عــدم جتــرمي  بالــدول أن تكفــل هتيــب كــذلك  - ١٠  

تقييــدها علــى حنــو يتعــارض مــع التزاماهتــا وتعهــداهتا مبوجــب القــانون الــدويل  ومحايتــها وعــدم 
عن حقوق اإلنسان مـن التمتـع حبقـوق اإلنـسان العامليـة             املدافعات  منع  حلقوق اإلنسان، وعدم    

عــن حقــوق وذلــك بوســائل منــها كفالــة أن يكــون كــل مــا يعــين املــدافعات   ، نملــهعبــسبب 
إىل حفـظ  مبـا يف ذلـك مـا يهـدف منـها            وتدابري إداريـة وسياسـات،    أحكام قانونية    من   اإلنسان
، واضحة الـصياغة وقابلـة لإلهنـاء وغـري ذات أثـر رجعـي ومنـسجمة مـع أحكـام                      العامة اآلداب

  ات الصلة؛ ذاإلنسان لقانون الدويل حلقوقا
 على املبدأ األساسي املتمثل يف اسـتقالل القـضاء وعلـى وجـوب وضـع                تؤكد  - ١١  

الضمانات اإلجرائية وفقا اللتزامات الدول وتعهداهتا مبوجب القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان              
مــن أجــل محايــة املــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان مــن حتريــك دعــاوى جنائيــة ضــدهن وتوقيــع   

  يقمن به من أعمال وفقا لإلعالن؛  مسوغ بسبب ماالعقوبة عليهن دون 
ــضا    - ١٢   ــسان احلــق يف املمارســة      تؤكــد أي ــوق اإلن ــدافعات عــن حق ــى أن للم عل

ــؤثر يف        ــه، أن ي ــستطيع، حبكــم مهنت ــى كــل شــخص ي ــهن، وأن عل ــهن أو مهنت ــة حلرفت القانوني
ــرم تلــك     ــسان واحلريــات األساســية لآلخــرين أن حيت ــسانية وحقــوق اإلن  احلقــوق الكرامــة اإلن

واحلريات وأن ميتثل للمعايري الوطنية والدولية ذات الصلة بالسلوكيات أو األخالقيات احلرفيـة             
  واملهنية؛
علـــى أن املـــدافعات عـــن حقـــوق اإلنـــسان، لـــدى ممارســـة احلقـــوق   تـــشدد   - ١٣  

واحلريـــات املـــشار إليهـــا يف اإلعـــالن، ســـواء تـــصرفن مبفـــردهن أو باالشـــتراك مـــع غريهـــن،    
 للقيود اليت تتوافق مع االلتزامات الدولية املنطبقة ويقررها القانون لغـرض واحـد              ختضعن إال  ال

فقط هو كفالـة االعتـراف الواجـب حبقـوق وحريـات اآلخـرين واالحتـرام الواجـب هلـا وتلبيـة                      
  املقتضيات العادلة لألخالقيات وللنظام العام واخلري العام يف جمتمع دميقراطي؛

 وتنفيــذ التــدابري القانونيــة والــسياساتية وغريهــا مــن    الــدول علــى تعزيــز حتــث  - ١٤  
التدابري الرامية إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتعزيز اسـتقالهلا، وعلـى تعزيـز                

علـى قـدم املـساواة    وإمساكها بزمام األمور يف اجملتمـع        الكامل ومشاركتها التامة     هامتثيلومحاية  
  ال الدفاع عن حقوق اإلنسان؛مبا يف ذلك يف جممع الرجل، 



تعزيز اإلعـالن املتعلـق حبـق ومـسؤولية األفـراد واجلماعـات وهيئـات اجملتمـع يف تعزيـز ومحايـة
  A/RES/68/181  محاية املدافعات عن حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عامليا

 

8/10 

 ناملختلفــة، مبــاحملليــة  ويف جمتمعــاهتم يف مجيــع قطاعــات اجملتمــع   القــادةتــدعو  - ١٥  
 التجاريـة   قيـادات األعمـال   االجتمـاعيون والـدينيون، و    الـسياسيون والعـسكريون و     القـادة فيهم  
عـن حقـوق    دافعات  املهم الذي تؤديه املـ     اإلعالم، إىل التعبري عن دعمهم العلين للدور         لووسائ

  ن؛ عملهلشرعيةاإلنسان و
ــرارات جملـــس     هتيـــب  - ١٦   ــسرعة، قـ ــه الـ ــى وجـ ــة وعلـ ــذ، بفعاليـ ــدول أن تنفـ  بالـ
ــن ــؤرخ  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمــ ــشرين األول٣١املــ ــوبر / تــ  )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتــ

ــؤرخ  ــران١٩امل ــه / حزي ــؤرخ  )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ٢٠٠٨يوني ــول٣٠امل ــبتمرب / أيل  ٢٠٠٩س
املـــؤرخ  )٢٠١٠ (١٩٦٠ و ٢٠٠٩اكتـــوبر / تـــشرين األول٥املـــؤرخ  )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و

ــانون األول ١٦ ــسمرب /ك ــؤرخ  )٢٠١٣ (٢١٠٦ و ٢٠١٠دي ــران٢٤امل ــه / حزي  ٢٠١٣يوني
بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن،         ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين األول  ١٨املؤرخ   )٢٠١٣ (٢١٢٢ و

مبا يف ذلك عن طريق توفري التـدريب املراعـي لالعتبـارات اجلنـسانية ألفـراد الـشرطة والعـاملني                    
يف جمال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها احلواجز اليت تواجه املدافعات عـن حقـوق اإلنـسان                 

إدراج الستفادة من خدمات العدالة يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع، وكفالـة             يف سعيهن إىل ا   
 وقـف إطـالق النـار ويف األحكـام      اتفاقاتالعنف اجلنسي يف تعريف األعمال احملظورة مبوجب        

، واسـتثناء جـرائم العنـف اجلنـسي مـن أحكـام العفـو العـام يف                  املتعلقة برصد وقف إطالق النار    
ات كخطــوة حنــو تــوفري احلمايــة الفعليــة للنــساء، مبــا يف ذلــك        ســياق عمليــات حــل الرتاعــ   

  للمدافعات عن حقوق اإلنسان؛
 ضـد   يـة انتقامأعمـال   أي ترهيـب أو     ممارسـة    عن    بالدول أن حتجم   هتيب بقوة   - ١٧  

 إىل التعـاون مـع املؤسـسات    نيتعـاون أو يـسع   يتعـاون أو املدافعات عن حقوق اإلنسان الالئـي      
  وأن تكفل محاية كافية هلم؛معاونيهن،  وند أسرهأفرامبا يشمل الدولية، 
 أو باالشــتراك مــع آخــرين، يف ا، منفــردكــل شــخص حــق ؤكــد مــن جديــدت  - ١٨  

ــصال هبــ    ــة واالت ــة إىل اهليئــات الدولي ــاتالوصــول دون إعاق  ،، ال ســيما األمــم املتحــدة ذه اهليئ
 وكـذلك اآلليـات      اخلاصة وآليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل وهيئـات املعاهـدات،             اوإجراءاهت

  اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛
ــرامج عامــة شــاملة مــستدامة     حتــث  - ١٩   ــذ سياســات وب ــدول علــى صــوغ وتنفي  ال

ومراعية لالعتبارات اجلنسانية، تدعم املدافعات عـن حقـوق اإلنـسان وحتمـيهن، بوسـائل منـها                
املرونـة يف حـشد   لـة  توفري ما يكفي من املوارد لكفالة احلماية الفورية والطويلة األمـد، مـع كفا          

، وتوســيع نطــاق لحمايــة اجلــسدية والنفــسية الفعالــةل اضــمانيف الوقــت املناســب تلــك املــوارد 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
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http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
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تدابري احلماية يف الوقت نفـسه لتـشمل أقـارهبن، مبـن فـيهم أطفـاهلن، ومراعـاة دور العديـد مـن                       
  ؛املدافعات عن حقوق اإلنسان باعتبارهن املعيالت الرئيسيات أو الوحيدات ألسرهن

يف وضــع  املــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان    مــشاركة   علــى ضــرورة   تــشدد  - ٢٠  
ــة    ــرامج فعال ــق      سياســات وب ــا يتعل ــراف باســتقالهلن وخــربهتن فيم ــع االعت ــهن، م ــق حبمايت تتعل

عـن حقـوق   املدافعات إنشاء وتعزيز آليات للتشاور واحلوار مع باحتياجاهتن اخلاصة، وضرورة  
يق للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ضـمن اإلدارة العامـة،              كـز تنـس   امرإقامـة    من قبيل اإلنسان،  

وجـدت، أو غريهـا مـن اآلليـات،      نإمثال عن طريق اآلليات الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة والفتـاة،             
  تبعا للسياق الوطين واحمللي؛ 

 الدول على اعتماد وتنفيذ سياسـات وبـرامج تتـيح سـبل انتـصاف فعالـة                 حتث  - ٢١  
  :، بوسائل منها كفالة ما يليللمدافعات عن حقوق اإلنسان

، يف مجيــع املبــادراتاملــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان بــصورة فعالــة  مــشاركة   )أ(  
والتجــاوزات، املــساءلة علــى االنتــهاكات  هبــدف كفالــة  فيهــا عمليــات العدالــة االنتقاليــة،  مبــا

ألســباب اجلذريــة  علــى وســائل التــصدي ل  ضــمانة عــدم التكــرار   وأيــضا كفالــة أن تــشتمل   
  ؛يف احلياة اليومية ويف املؤسساتوالتجاوزات اجلنسانية تهاكات لالن

إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الـشامل للمـدافعات عـن حقـوق اإلنـسان                  )ب(  
الالئي يتعرضـن للعنـف، مبـا فيهـا املـآوى واخلـدمات النفـسية واالجتماعيـة واملـشورة والرعايـة                     

  الطبية واخلدمات القانونية واالجتماعية؛ 
مـؤهلني مـن املنظـور      مـدربني ومـزودين بـاألدوات املناسـبة و        تكليف مـوظفني      )ج(  
بتقدمي الرعاية للمدافعات عن حقـوق اإلنـسان الالئـي يقعـن ضـحايا للعنـف اجلنـسي                  اجلنساين  

  ؛يف كل خطوة من هذه العمليةوغريه من أشكال العنف، وضمان استشارهتن 
حـاالت العنـف، بطـرق منـها        متكني املدافعات عن حقوق اإلنسان من جتنـب           )د(  

عنــد تأديتــهن لــدورهن املهــم أو تكــرار حــدوثها منــع حــدوث أعمــال عنــف مــن هــذا القبيــل  
  واملشروع وفقا هلذا القرار؛

 وتطـوير حتـسني   الراميـة إىل    شاريع  ودعـم املـ   تـشجيع    الـدول علـى      حتث أيـضا    - ٢٢  
ــق أعمــال ال ــة حبــاالت   توثي ــيت  والرصــد املتعلق ــهاك ال ــا  تاالنت ــدافعات اتعــرض هل ــوق  مل عــن حق

للجهـات العاملـة يف جمـال محايـة     املـوارد  اإلنسان، وتـشجع علـى تـوفري مـا يكفـي مـن الـدعم و              
املدافعات عن حقوق اإلنسان، مثل الوكاالت احلكومية واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       

  واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية؛
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حـــاالت دعـــم توثيـــق علـــى املؤســـسات الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان   تـــشجع  - ٢٣  
إدراج بعـد جنـساين يف      املدافعات عن حقوق اإلنـسان وعلـى        االنتهاكات اليت ترتكب يف حق      

عملييت ختطيط وتنفيذ مجيع الربامج وغري ذلـك مـن التـدخالت املتعلقـة باملـدافعني عـن حقـوق                     
  ة؛املعنياجلهات  منها التشاور مع بطرقاإلنسان، 
املـشاريع الراميـة    علـى تعزيـز     وجدت،  حيثما  ،  آليات احلماية اإلقليمية   تشجع  - ٢٤  

املـدافعات عـن   تعـرض هلـا   تاالنتـهاكات الـيت   االت وتطوير أعمال التوثيق املتعلقة حبـ  إىل حتسني   
إدراج منظور جنساين يف الربامج الرامية إىل ضمان أمـن ومحايـة            حقوق اإلنسان، وعلى كفالة     

للمخــاطر اخلاصــة الــيت تواجــه  هــذه الــربامج تــصدي ضــمان  عــن حقــوق اإلنــسان و املــدافعني
   األمنية؛نحتياجاهتال تهاوتلبياإلنسان عن حقوق املدافعات 
 هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا وســائر كياناهتــا علــى أن تقــوم يف    تــشجع  - ٢٥  

مــع املقــررة التعــاون بســياق األعمــال الــيت تــضطلع هبــا، كــل يف حــدود الواليــة املــسندة إليــه و  
ــة املــدافعني عــن حقــوق       اخلاصــة ومــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، مبعاجلــة حال
اإلنـــسان، مبـــن فـــيهم املـــدافعات عـــن حقـــوق اإلنـــسان، وعلـــى املـــسامهة يف تنفيـــذ اإلعـــالن   

  فعاال؛ تنفيذا
ــع وكــاالت  تطلــب  - ٢٦   ــم إىل مجي ــوم، يف   املتحــدة األم ــة أن تق  ومؤســساهتا املعني

ميكـن مـن مـساعدة ودعـم إىل املقـررة اخلاصـة يف سـبيل الوفـاء                   حدود والياهتا، بتقدمي كـل مـا      
بواليتها على حنو فعال، مبا يف ذلك يف سياق الزيارات القطرية اليت تقوم هبا وعن طريق تقـدمي                  

  مقترحات بشأن سبل ووسائل توفري احلماية للمدافعات عن حقوق اإلنسان؛
ــتطلــب   - ٢٧   ــة املــسندة إليهــا، تقــدمي    إىل املق ــا للوالي ررة اخلاصــة أن تواصــل، وفق

  تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إىل اجلمعية العامة وإىل جملس حقوق اإلنسان؛
  . أن تواصل نظرها يف هذه املسألةتقرر  - ٢٨  

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


