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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/439/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

ق األفـراد واجلماعـات وهيئـات اتمـع يف تعزيـزـاإلعالن املتعلق حب - ٦٢/١٥٢
 إلنــسان واحلريــات األساســية املعتــرف ــا عامليــا اومحايــة حقــوق

 ومسؤوليتهم عن ذلك
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الــــذي١٩٩٨ديـــسمرب/ كـــانون األول٩ املـــؤرخ٥٣/١٤٤ إىل قرارهـــاإذ تـــشري 

 مبوجبــه بتوافــق اآلراء اإلعــالن املتعلــق حبــق األفــراد واجلماعــات وهيئــات اتمــع يفاعتمــدت
، ومـسؤوليتهم عـن ذلـكتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعتـرف ـا عامليـا

 واسع، يد أمهية اإلعالن وأمهية نشره على نطاق وإذ تكرر تأكالقرار،بذلكاملرفق
سـيما قرارهـا إىل مجيـع القـرارات الـسابقة بـشأن هـذا املوضـوع، والوإذ تشري أيضا 

 ٢٠٠٥/٦٧ وقرار جلنـة حقـوق اإلنـسان٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول١٦ املؤرخ٦٠/١٦١
 ،)١(٢٠٠٥أبريل/ نيسان٢٠املؤرخ

ــشري كــذلك  ــس حقــووإذ ت ــسانإىل قــراري جمل ــؤرخني ٢ /٥ و٥/١ق اإلن  ١٨امل
 ،)٢(٢٠٠٧يونيه/حزيران

 تعزيـز حقـوق  يفني املـشاركاملنظمـاتاألشـخاص و أنوإذ تالحظ مـع بـالغ القلـق 
  عرضـة،يف العديـد مـن البلـدان،كونـون كثريا مـا ياإلنسان واحلريات األساسية والدفاع عنها

القيـود علـى حريـة  بوسائل منها فـرضشطة،األنلتلك نتيجةانعدام األمنللتهديد واملضايقة و
_______________

ـــر )١( ـــي، :انظــــ ــس االقتــــصــادي واالجتماعـــ ـــة للمجلــ ـــق الرمسيــــ ــم، ا٢٠٠٥الوثائـــ ــق رقــ  ٣مللحــ
E/2005/23)(الفصل الثاين، الفرع ألف ،. 

،)A/62/53 (٥٣الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم الوثــائق :انظــر )٢(
 .الفصل الرابع، الفرع ألف
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تكوين اجلمعيات أو حريـة التعـبري أو احلـق يف التجمـع الـسلمي أو التعـسف يف إقامـة دعـاوى
 مدنية أو جنائية ضدهم،

إزاء إساءة استعمال التشريعات والتدابري األخـرى املتعلقـة وإذ يساورها شديد القلق 
ــبــاألمن القــومي ومبكافحــة اإلرهــاب  الســتهداف املــدافعني عــن حقــوقض احلــاالت،، يف بع

 اإلنسان أو إعاقة عملهم وسالمتهم بطريقة منافية للقانون الدويل،
ــضا  ــساورها شــديد القلــق أي ــادة إزاء اســتمراروإذ ي ــسانزي ــهاكات حقــوق اإلن  انت

املرتكبـة ضــد األشــخاص املــشاركني يف تعزيــز حقـوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والــدفاع
، واســتمرار اإلفــالت مــن العقــاب علــى التهديــدات واالعتــداءاتمجيــع أحنــاء العــاملعنــها يف

 مما يؤثر سـلبايف العديد من البلدانوأعمال الترويع املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان
 يف عملهم وسالمتهم،

مـني لأل العدد الكبري من الرسائل الـيت تلقتـها املمثلـة اخلاصـةإزاءقوإذ يساورها القل 
املعنـينيبعـض مـن التقـارير املقدمـة جانـبإىل ،املدافعني عن حقوق اإلنسانحبالة املعنيةالعام

ن عـن حقـوقو املـدافعهـاواجهياليتجسامة املخاطرمما يدل علىآليات اإلجراءات اخلاصة،ب
 ، مبن فيهم النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان،اإلنسان

 هـاومنظمـات اتمـع املـدين، مبـا فياألفـرادقوم بهذي يالاملهمالدورعلى تشددوإذ 
 املؤسسات الوطنية املـستقلة، فيمـاومنهااملنظمات غري احلكومية واجلماعات وهيئات اتمع،

مكافحـة ومحايتها للجميع، مبا يف ذلكحقوق اإلنسان واحلريات األساسيةمجيعتعزيزب يتعلق
ء إىل القـضاء واحلـصول علـى املعلومـات واملـشاركةإلفالت مـن العقـاب وتعزيـز سـبل اللجـوا

 مكافحـة الفقـروكـذلكالعامة يف صـنع القـرار وتعزيـز الدميقراطيـة وتوطيـد أركاـا وصـوا،
يات مـسؤول وعليهاقوقح هلاوالنهوض باحلق يف التنمية، وإذ تشري إىل أن مجيع تلك اجلهات

 وواجبات داخل اتمع وجتاهه،
األساسي الذي ميكن أن يضطلع به املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان بالدوروإذ تسلم 

ــة، ــسالم والتنمي ــز ال ــة لتعزي ــم اجلهــود املبذول ــقيف دع ــاح واملــشاركةعــن طري احلــوار واالنفت
  تعزيـزوالعدالة، بوسائل منها قيامهم برصد حقوق اإلنسان وتقدمي التقارير عنها واملـسامهة يف

 محاية حقوق اإلنسان،و
ــشري  ــه وإذ تـ ــادةإىل أنـ ــا للمـ ــن٤ وفقـ ــة مـ ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ  العهـ

 يف أي ظـرف مـن الظـروف،االنتقـاص منـهاجيـوز  مثة إقرار بأن حقوقا معينـة ال)٣(ةوالسياسي
_______________

.، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٣(
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 عـدم التقيـد بأحكـام أخـرى مـن العهـد جيـب أن يـتم وفقـا دف إىلوإىل أن اختاذ أي تدابري
 حـاالت عـدم التقيـد تلـك ضـرورة أن تكـونتـشدد علـىوإذ،لتلك املـادة يف مجيـع احلـاالت

 املتعلق حبـاالت الطـوارئ٢٩، كما هو مبني يف التعليق العام رقمستثنائي ومؤقتذات طابع ا
 ،)٤(٢٠٠١يوليه/ متوز٢٤الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف

ع علــى زيــادة الــذي قامــت بــه املمثلــة اخلاصــة، وإذ تــشجاملهــمبالعمــل عتــرفوإذ ت 
  حقــوق اإلنــسان،لــساإلجراءات اخلاصــة األخــرىاملعنــيني بــوالتعــاون بــني املمثلــة اخلاصــة

ومكاتبـها وإداراـا ووكاالـا املتخصـصة وموظفيهـا، املتحـدةاألمم هيئات سائروكذلك مع
 يف املقر وعلى الصعيد القطري على السواء، كل يف إطار واليته،

ــادراتوإذ ترحــب  ــةباملب ــهااإلقليمي ــسان ومحايت ــز حقــوق اإلن ــنيبولتعزي التعــاون ب
إحـراز مزيـد علـىوإذ تشجعاآلليات الدولية واإلقليمية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان،

 ،الصدد هذامن التقدم يف
بـاخلطوات الــيت اختـذا بعـض الـدول مــن أجـل األخــذ بــسياسات أيـضاوإذ ترحـب 

ألفـراد واجلماعـات وهيئـات اتمـع املـشاركني يف تعزيـز حقـوقتشريعات وطنيـة حلمايـة ا أو
 اإلنسان والدفاع عنها،

 علـىتقـعتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـهااألساسـية عـن إىل أن املسؤوليةوإذ تشري 
 املتحـدةاألمـمة، وإذ تؤكـد مـن جديـد أن التـشريعات الوطنيـة املتـسقة مـع ميثـاقعاتق الدول

ت الدوليــة الــيت تقــع علــى عــاتق الــدول يف ميــدان حقــوق اإلنــسانوغــري ذلــك مــن االلتزامــا
ــسان ــدافعون عــن حقــوق اإلن ــارس امل ــذي مي ــانوين ال ــار الق ــشكل اإلط ــات األساســية ت واحلري

الفاعلةبالغ القلق أن األنشطة اليت تقوم ا بعض اجلهاتمع وإذ تالحظأنشطتهم يف سياقه،
 املدافعني عن حقوق اإلنسان،منخطرا كبريا يهدد أتشكلالدولغريمن
 علــى احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري قويــة وفعالــة حلمايــة املــدافعني عــن حقــوقوإذ تــشدد 

 اإلنسان،
 اإلعالن املتعلق حبق األفراد واجلماعات وهيئاتتدعمميع الدول أنجب يب - ١ 

 ومـسؤوليتهميـااتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية املعتـرف ـا عامل

_______________

، الــد)A/56/40 (٤٠دسة واخلمـسون، امللحـق رقـمالوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسا )٤(
 .األول، املرفق السادس
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 ، حـسب االقتـضاء،خطـوات عمليـةبـسبل منـها اختـاذ،علـى حنـو تـامأن تنفـذهو )٥(عن ذلك
 لتلك الغاية؛حتقيقا

ــع التقــديرحتــ - ٢  ــة اخلاصــةيط علمــا م ــر املمثل ــامبتقري ــة لألمــني الع ــة املعني حبال
سامهتها يف تعزيـز اإلعـالن علـى حنـو فعـال وحتـسني محايـةمبـ و)٦(ناملدافعني عن حقوق اإلنـسا

 أرجاء العامل؛مجيعاملدافعني عن حقوق اإلنسان يف
ضد األشـخاص املـشاركني يفاملرتكبةمجيع انتهاكات حقوق اإلنسانتدين - ٣ 

أرجاء العـامل، وحتـث الـدولمجيعيفوالدفاع عنهاتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 مـع اإلعـالن ومجيـع صـكوك حقـوق اإلنـسانسقتـي مبـا اختاذ مجيع اإلجـراءات املالئمـة،على

 قوق اإلنسان؛حلنتهاكات االلقضاء على هذهلذات الصلة،األخرى
التـدابري الـضرورية لكفالـة محايـة املـدافعنيكـل أن تتخـذميع الـدولجب يب - ٤ 

 املـسلححـاالت الـصراعا يف ذلـك يف، على الصعيدين احمللي والـوطين، مبـعن حقوق اإلنسان
 وبناء السالم؛

ــاتيـــب أيـــضا - ٥  ــوين اجلمعيـ ــبري وتكـ ــة التعـ ــل حريـ ــع الـــدول أن تكفـ جبميـ
للمدافعني عن حقوق اإلنسان وأن حتميها وحتترمها وأن تيـسر تـسجيلها، حيثمـا يكـون ذلـك

ييزيـة وسـريعة وغـريمطلوبا، جبملة تدابري منـها حتديـد معـايري فعالـة وشـفافة وإجـراءات غـري مت
 مكلفة وفقا للتشريعات الوطنية؛

 مجيــع التــدابري الــيت تتخــذها ملكافحــةأن تتــسق الــدول علــى كفالــةحتــث - ٦ 
سـيما القـانون اإلرهاب واحلفاظ على األمن القومي مع التزاماا مبوجب القانون الـدويل، وال

ماعـــات وهيئـــات اتمـــعالــدويل حلقـــوق اإلنـــسان، وأال تعيـــق عمـــل وســـالمة األفـــراد واجل
 املشاركني يف تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها؛

على اختاذ التدابري الـضرورية للتـصدي ملـسألة اإلفـالت مـنالدول حتث أيضا - ٧ 
القـائم علـى حـاالت العنـفهـاالعقاب على االعتداءات والتهديـدات وأعمـال الترويـع، مبـا في

 سـرعةمنـهاطـرقبعني عـن حقـوق اإلنـسان وذويهـم،، املرتكبة ضد املـدافأساس نوع اجلنس
ــسان و ــدافعون عــن حقــوق اإلن ــيت يقــدمها امل ــشكاوى ال ــق يف ال ــاالتحقي ــسمتناوهل ــة تت  بطريق

 لمساءلة؛خاضعة لبالشفافية واالستقاللية و

_______________

.، املرفق٥٣/١٤٤القرار)٥        (   
 .A/62/225انظر )٦(
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ــعحتــث - ٨  ــالــدولمجي ــاون مــع املمثل ــى التع ــىامــساعد وة اخلاصــة عل أداء عل
الالزمة يف الوقـت املناسـب، والـرد، دون تـأخري ال مـربر لـه،وماتاملعل بكلاموافا وامهامه

 ؛ة اخلاصةعلى الرسائل احملالة إليها من املمثل
 ٩ - ةاملمثلـوجهها إليهـالطلبات اليت تل  االستجابةبالدول أن تنظر جبدية يفيب 

يمـا يتعلـق مبتابعـة فة اخلاصةحتثها على الشروع يف حوار بناء مع املمثل و،ة بلداا لزيارةاخلاص
بقدر أكرب من الفعالية؛ا من الوفاء بواليتها كي متكنه وتنفيذهااتوصيا  

واختــــاذ تــــدابري إىل ترمجــــة اإلعــــالن إىل لغاــــا الوطنيــــةالــــدول تــــدعو - ١٠ 
 نشره؛ لتحسني

الدول على تعزيز أنـشطة التوعيـة والتـدريب بـشأن اإلعـالن لـتمكنيتشجع - ١١ 
 وبالتــايل مــن مراعــاة أحكـام اإلعـالن، والــسلطة القـضائية والـسلطاتالتاملـسـؤولني والوكـا

ألفراد واجلماعـات وهيئـات اتمـع املـشاركني يف تعزيـز حقـوق اإلنـساناحتراموازيادة فهم
 والدفاع عنها؛

املعنية، مبا يف ذلك على الـصعيد القطـري، علـى املتحدةاألمم هيئاتتشجع - ١٢ 
ية كل منـها ومـن خـالل العمـل بالتعـاون مـع الـدول، االعتبـار الواجـبأن تويل، يف إطار وال

حلقـوق املتحـدةاألمـم إىل مفوضـيةسياقلإلعالن ولتقارير املمثلة اخلاصة، وتطلـب يف هـذا الـ
املعنية، مبـا يف ذلـك علـى الـصعيد القطـري، املتحدةاألمماإلنسان استرعاء انتباه مجيع هيئات

 ة؛إىل تقارير املمثلة اخلاص
ومكاتبــها وإداراــا املتحــدةاألمــمفوضــية وســائر هيئــاتامل أن تنظــرتطلــب - ١٣ 

ووكاالا املتخصصة املعنية، كل يف إطـار واليتـه، يف الـسبل الـيت متكنـها مـن مـساعدة الـدول
يف ذلـك يف  الدور الذي يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنـسان وكفالـة أمنـهم، مبـاعزيزعلى ت

 املسلح وبناء السالم؛ صراعحاالت ال
ــام أنتطلــب - ١٤  ــني الع ــزود إىل األم ــةاملوارد البــشرية وبــ ة اخلاصــةاملمثلــ ي املادي
 جبملـة تـدابري منـها علـى حنـو فعـالامواصـلة االضـطالع بواليتـهمـن الالزمة لتمكينـهاملالية او

 القيام بزيارات إىل البلدان؛
ــم إىل مجيــع وكــاالتتطلــب - ١٥  ــوم، يفومؤســ املتحــدةاألم ــة أن تق ساا املعني

ســياق تنفيــذ يفة اخلاصــةحــدود والياــا، بتقــدمي كــل مــا ميكــن مــن مــساعدة ودعــم للممثلــ
 ضطلع به؛برنامج األنشطة الذي ت
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ا، تقدمي تقارير إليهسندةواصل، وفقا للوالية املة أن ت اخلاصةإىل املمثلتطلب - ١٦ 
 امة وإىل جملس حقوق اإلنسان؛قوم به من أنشطة إىل اجلمعية العسنوية عما ت

بنــد املعنــونال يف إطــارالرابعــة والــستنيأن تنظــر يف املــسألة يف دورــاتقــرر - ١٧ 
 .“ ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز”

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


