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 جملس حقوق اإلنسان
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 2021آذار/مارس  19 - شباط/فرباير 22

 من جدول األعمال 3البند 
ة واالقتصاادي والساياساية    اإلنساان  اددنيةتعزيز ومحاية مجيع حقوق  

 مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية 

                                                       حتذير هنائي: التهديد بقتل اددافعني عن حقوق اإلنسان وقتل هم  

 تقرير ادقررة اخلاصة ادعنية حبالة اددافعني عن حقوق اإلنسان  ماري لولور  

 موجز  
قوق اإلنسةا،  مار  لولور    ذاا الققرير  حتلل املقررة اخلاصة  املننة  اال  املدافن  عن   

قل املدافن  عن  قوق اإلنسةا،  وددق املقررة اخلاصة    دقريرذا و وس اخل ر أنةل، انقنةار مسةلل   
                ما  مةا يسةةةةةةةةةةةةةةب   قةل أفنةال الققةل   أءةاث ة مة من النةات  ودن ر   مسةةةةةةةةةةةةةةللة  الق ةديةد  لققةل الةا  ة 

نسةةةةةةةةةةةةا، من الققرير أم ل  على هتديد املدافن  عن  قوق اإل املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةا،  ويق ةةةةةةةةةةةة 
و قل م  ودقدم دوصةةةاإ  أ أصةةااص امل ةةلا  املننة  لو ا ذاا اوتاع  وددعو  أ امق ال القواعد 

 م ملنع أفنال الققل   املسققبل                                                          واملنايم القانونة  الساري   ودقرتح سبال  حلماي  املدافن  ودعم 
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 مقدمة -     أوال   

  دقلقى هتديداإ  لققل عرب اهلادا ظلت املدافن  عن احلقوق البةئة   فةكةلي نقنةةةةةةةةةان اسةةةةةةةةةي -1
 دنةةةةرين األول/  22نوص أفريقةا  مسةةةةاث يوم                                       م  مث   قلت  لرصةةةةام   منزهلا   مقو دو  جألة ر من عا

2020أةقوأر  
  وأطل  علة ا ثالث  مسةةةةةةةةلا  سةةةةةةةةت طلقاإ ودوفةت   مكا، احلاد   وةانت دبل  (1)

نةةةةةةةةل، يديد عملة  دندين سةةةةةةةة اي  وةانت ع ةةةةةةةةوة                                عاما  وةانت  د دخلت   منازع  أ  65من النمر  
رب حمامة ا املقررة اخلاصةةةةةةةةةة  أب، ماما فةكةلي دلقت  من م  مفولوز  اجملقمنة  للندال  البةئة   وأخ رزة  

  وأبهنا أأل ت النةةةةةةةةةةةرط  احمللة  أال   2019هتديداإ عرب اهلادا   منق ةةةةةةةةةةةا اللةل    زيرا،/يونة   
 ن  أش ر من مققل ا  ودلقت هتديداإ  ضافة   بل أ 

مماثل  لقل  اليت اسةةةةةةةةةةق دفت السةةةةةةةةةةةدة    قل املدافن  ذاع هتديداإ                       وة ما  ما دسةةةةةةةةةةب  عملةاإ   -2
رة أ ةاو  وغم مباشةةةةرة أ ةاو  أخرى  ويسةةةةق د  أن ةةةة ا أفرادا                                                                                           نقنةةةةان اسةةةةي  ودكو، الق ديداإ مباشةةةة 

  ذةةاع الق ةةديةةداإ  أ  ويا                                                           أنةن م  أةنمةةا يكو، أن ةةةةةةةةةةةةةة ةةا ا خر أعم أو  ةةاعةةةا   وغةةالبةةا  مةةا هتةةد
اعقداث آخر مباشةةر على   نسةةا، و سةةكاهتم ومنن م من أداث عمل م  ولةا ذنا املدافن  عن  قوق اإل

  ةز اجملقمع املدين م ل  قل املدافن  عن  قوق اإلنسا،  

                                                                             ود ل اإل  ةاثاإ الرية  عن عدد املدافن  عن  قوق اإلنسةا، الاين ي ققلو، سةنواي  حمدودة  -3
أكةفة  دين الناملي واإل لةمي  أما املنلوماإ املقنلق   على ال ةةنةد الوط و وو يبل  عن ا  و على ال ةةنة

اردبةاط ذةاع الوفةةاإ  لق ةديةداإ  لققةل  والق ةديةداإ اجلسةةةةةةةةةةةةةةةدية  األخرى اليت دسةةةةةةةةةةةةةةبق ةا   ة م من 
رة  اي   ففي الفرتة األ ةا،  ف ي حمدودة أة ر  وعلى الرغم من ذل   درسةةةم اإل  ةةةاثاإ املقا   صةةةو 

 10و دذا  أن ت املقررة اخلاصة  رسةائل  أ    2020 زيرا،/يونة     30 أ    2019ةانو، ال اين/يناير    1من  
   ( 2) مدافن  عن  قوق اإلنسا،  17مدافع عن  قوق اإلنسا،  من أةن م    100دول أع اث أنل، مققل  

)مفوضةةةةةة   قوق اإلنسةةةةةا،(  قل وو  ت مفوضةةةةةة  األمم املقادة السةةةةةامة  حلقوق اإلنسةةةةةا،   -4
اوحتاد الروسةةةةةةةةةي    :2019 أ    2015                           ألدا  على األ ل   الفرتة من    64ا،    مدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةة 

 - األرجنق   أف انسةةةةقا،   ةوادور  اإلماراإ النرأة  املقادة   ندونةسةةةةةا  أوغندا  أوةرانةا   يرا، )  وري   
د   أولةفةا   الربازيل  ألةز  أن الديش  أورةةنا فاسةةةةةةةو  أوروناإلسةةةةةةةالمة (   ي الةا   ةسةةةةةةةقا،  البارين

يلنةةد  درةةةةا  اجلزائر    وريةة  دنزانةةةا املقاةةدة  اجلم وريةة  النرأةةة  املقنةةددة القومةةةاإ(  أمو  ا -)دولةة  
  السةةوري     وري  الكون و الدرقراطة     وري  وو الدرقراطة  النةةنبة   جنوص أفريقةا  دول  فلسةة   

ل ةةةة   النراق  عما،  غامبةا  غاو  غوادةماو  السةةةةلفادور  السةةةةن ال  السةةةةودا،  شةةةةةلي  ال ةةةةومال  ا
البولةفاري (  فةجي  ةازاخسةةةةةةةةةقا،  ةمبوداي  ةوسةةةةةةةةةقاريكا  ةولومبةا  ةةنةا   -فلب   فنزويال )  وري   ال

   اململك  املقادة لربي انةا لةرباي  لةبةا  مالةزاي  م ةةةةةةةةر  املكسةةةةةةةةة   ملديا  اململك  النرأة  السةةةةةةةةنودي

__________ 

لناجل  ورسةةةةةةةةةةةائل اودعاثاإ اليت وج ق ا املقررة اخلاصةةةةةةةةةةة   درد  شةةةةةةةةةةةاراإ   اقلا أجزاث الوثةق   أ النداثاإ ا (1)
  : وشةةةةةةةةةةةةةةرتا  مع  جراثاإ خةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أخرى  و ةع ذةةةةةاع النةةةةةداثاإ والرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةةل مقةةةةةاح   الراأ  القةةةةةاي

https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments   طالع على ذاع الق ةةةة   ان ر الرسةةةال ولال  
ZAF 3/2020   

 PER 2/2020  وMEX 13/2019  وHND 4/2019  وCRI 1/2020  وCOL 9/2019لرسةةةةةةةةةةةةةةائل األمريكقا، )ا (2)
  ( THA 4/2020  وPHL 2/2020  وPHL 1/2020  وCHN 11/2020(  وآسةةةةا )الرسةةةائل ( ةن ا  إلسةةةبانة )

ناث    و دقناول ذاع الرسةةائل  قل املدافن  أث(UKR 5/2018و  TKM 2/2019 )الرسةةالقا،وأورو  وآسةةةا الوسةة ى 
 امل اذراإ   
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ذةاييت  اهلنةد  ذنةدوراس  الووايإ نةةةةةةةةةةةةةةمةالةة   موزامبة   مةةااةار  نةجماي  نةكةاراغوا  الن مى وأيرلنةدا ال
   (4)                                                         ور ل ذاا الندد ثلث الدول األع اث دقريبا  )ان ر اخلري  ((3)املقادة األمريكة   الةمن

 
 من مؤشراإ أذدا  القنمة  املسقدام ( 1-10-16مفوضة   قوق اإلنسا، )املؤشر  امل در:

                                                                                   ووفقا  للمنلوماإ اليت  نق ا مفوضةةةة   قوق اإلنسةةةا، وةملق ا م ةةةادر موثو      قل ما و يقل   - 5
              شةةةةةةةةع ةةةةةةةةا   ودنقرب    1  323                     قل ما جمموع   2015  ومنا  2019                           مدافنا  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةا،    281عن  

ا، البةئة  أة ر                                                                                 أمريكا الالدةنة   سةةةقمرار أشةةةد املناط  د ةةةررا   وي سةةةق د  فة ا املدافنو، عن  قوق اإلنسةةة 
اإلأالغ منةةةةةةةةةكل   من غمذم )ان ر الفرع الراأع أدوع(  ودقف  اجل اإ املننة  جمع البةاوإ على أ، نقص  

 وأ، عملةاإ الققل دقفا م من جراث انقنار اإلفالإ من النقاص  شائن   

و ةد دنةاول املكلا السةةةةةةةةةةةةةةةاأ   لووية  مسةةةةةةةةةةةةةةةللة  اإلفالإ من النقةاص على اوعقةداثاإ على  -6
                                وغالبا  ما يفلت املسةةةةةةةةةةةؤولو، عن 2019ملدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةا،   دقرير  أ اجلمنة  النام     ا

   (5)مساثل   األمر الا  يزيد من ا قمال اسقمرار ذاع األفنالأفنال الققل من أ  

                                                                             و د أ عد ذاا الققرير أل، مسةةةةةةةةةلل   قل املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا، ذي من أولوايإ املقررة  -7
وزع  اص   ودرى أ،  قل املدافن  خ  أمحر و ينب ي أل  دول  أو ج   فاعل  من غم الدول أ، دقجااخل

منع ذاع األفنال  و د طلب املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةا، من املقررة اخلاصةةةةةةةةةة  أ، وركن أل وينب ي  
 دس م أبةاوإ وأفكار مفةدة عن أف ل السبل ملنع و وع املزيد من أفنال الققل 

__________ 

من مؤشةةةةةةةةراإ أذدا     1-10-16دقوأ مفوضةةةةةةةةة   قوق اإلنسةةةةةةةةا،   عقبارذا اجل   الدولة  اليت درعى املؤشةةةةةةةةر  (3)
                                                                                              القنمة  املسةةةةةةقدام   وينةةةةةةةا  مع وويق ا املقنلق  أرصةةةةةةد احلةز املدين   ع أةاوإ عن احلاوإ اليت أمكن القاق   

سةا، وال ةافة  والنقاأة  واخقفائ م القسةر  واوعقداثاإ األخرى  من ا ودقنل  أققل املدافن  عن  قوق اإلن
 1- 10-16ةاوإ عن أفنال الققل    ةع أجزاث الوثةق     طار املؤشةر اليت دسةق دف م  و د  نت املفوضةة  أ

 من مؤشراإ أذدا  القنمة  املسقدام  )ان ر الفرع الراأع أدوع( 

  :من مؤشراإ أذدا  القنمة  املسقدام    الراأ  القاي 1-10-16درد البةاوإ الوصفة  للمؤشر  (4)
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-10-01.pdf   

(5) A/74/159   

 قتل اددافعني عن حقوق اإلنسان: حملة عادية

                                          د املبة ن    ذاع اخلري   والقسةةةةةةةةةمةاإ املسةةةةةةةةةقعدم  احلدو 
فة ةةةةةا و دن و  على أ    رار أو  بول ريي  ةةةةةا من 

 ة جانب األمم املقاد
* اخل  املقق ع ر ل على وج  الققريب خ  املرا ب    جامو  
وةنمم الا  ادفقت علة  اهلند و ةسقا،  وت يقف  ال رفا،  

 نمم  أند على الوضع الن ائي جلامو وة 
** احلةدود الن ةائةة  أ    ورية  السةةةةةةةةةةةةةودا، و  ورية  جنوص  

 السودا، ت دقرر أند  

 2019و  2015 ل من املدافن  عن  قوق اإلنسا،   الفرتة أ                                 ألد   قل فة  مدافع وا د على األ 
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و ررإ املقررة اخلاصةةةةةةةةةةةةة  أ، ين ةةةةةةةةةةةةةب الرتةةز   جزث من ذاا الققرير على الق ديداإ  لققل   -8
                                                           ارذةةا أفنةةاو  دنبع  وعقةةداث  وعلى القةةدخالإ اليت  ةةد دكو، مفةةةدة     ذلةة  مةةدى  مكةةانةةة  اعقبةة  مبةةا

أيى "ننونة   احلةد من ا قمةال و وع اعقةداث أنةد دلقي هتةديةد  لققةل  وأشةةةةةةةةةةةةةةار األم  النةام    الوثةقة  امل
   أ أ، الق ةديةداإ اليت يقنرهل هلةا املةدافنو، عن "الق لنةاإ: نةداث للنمةل من أجةل  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،

                                                                              نسةةةةةةةةةا، دنةةةةةةةةةكل جزثا  من اعقداث أوسةةةةةةةةةع ن ا ا  على اجملقمع املدين  وذةر أ، القوان  القمنة   قوق اإل
نةةةةةةارة  والقجمع ودكوين اجلمنةاإ  آخاة   اونقنةةةةةةار  مما يزيد القةود املفروضةةةةةة  على  ري  القنبم وامل

  (6)ويقنرهل ال افةو، واملدافنو، عن  قوق اإلنسا،  وو سةما النساث  لق ديداإ مقزايدة

ودال ظ املقررة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةة  أ،  كومةاإ عةديةدة و دفي  لقزامةاهتةا امةاية  املةدافن  عن  قوق  -9
عل  من الدول ومن غم الدول  وأننلإ اإلنسةا، من اوعقداثاإ وأفنال الققل اليت دنفاذا اجل اإ الفا

ملعاطر واوعقداثاإ أنض الدول  وو سةةةةةما اليت دك ر فة ا دل  األفنال  آلةاإ محاي  ا ةةةة ةةةة  ملنع ا
                                      و ققت ذاع ا لةاإ جنا ا  جزئةا   غم (7)اليت يقنرهل هلا املدافنو، عن  قوق اإلنسةةا، والق ةةد  هلا

 ة م من األ ةا، نقص املوارد املقا   هلاع ا لةاإ  أو أ، املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا، ينةةةةةةةةةكو،  
  (8)دافن  على الناو الواجبرادة السةاسة  الالزم  حلماي  املافققار الدول  أ اإل

                                                                           ودقامل النةةةةرةاإ أي ةةةةا  مسةةةةؤولةاإ عن محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةا،  فالنديد من م  -10
املرتدب     قوق اإلنسا، من جراث مناريع املؤسساإ القجاري                                      ي ققل أند او قجاج على ا اثر السلبة   

                                             مة جدا   من مسؤولةاهتا عن منع اوعقداثاإ على                                   ودقن ل النرةاإ أي ا      اوإ ة(9)وال ناعة 
                                                          املدافن   أو دكو، أ ةاو  ذي اجل اإ اليت دردكب دل  اوعقداثاإ 

       ما  ما ومن ا  قل املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا،  ة ودال ظ املقررة اخلاصةةةةةةةةة  أ، اوعقداثاإ    -11
  اجملقمناإ اليت دنةش    ال  نزاع    حتد    سةةاق من الننا وعدم املسةاواة البنةوي   مبا   ذل 

                                                                                         ودنقج عن الن م القةائمة  على منةةارية  ال مية  اجلنسةةةةةةةةةةةةةةةة  والسةةةةةةةةةةةةةةل ة  األأوية   وة ما  مةا حتةد  الق ةديةداإ 
                                                                    ةم أجواث من السةةةةةةةةةةةةةةلبةة   ول املةدافن  عمومةا   أو  ول مةدافن  أنةن م  وأةالة  وأفنةال الققةل أنةد دنم

من خ ر اوعقداث على املدافن  أق ةم ن رة الزعماث السةةاسةة  ي ةباو، عرضة  لالعقداث  وركن احلد 
 جملقمع  واجلم ور  أ  ةم  عمل املدافن  وةةفة  دنبمذم عن ا  وأتةةد مسامهاإ املدافن  اإلجياأة    ا

اإلنسةةةةا،  وةلما زاد ف م ذاع البةئ  السةةةةلبة  والق ديداإ اليت دسةةةةب   قل املدافن  عن  قوق   -12
 أمكن للقدخالإ أ، دو ا الق نةد وينع أفنال الققل 

ويواج  املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا، جمموع  من اوعقداثاإ من ج اإ فاعل  من الدول  -13
وصم والقجرمي واوعقداث البدين واوعققال والقنايب  ويفةد املدافنو، عن ومن غم الدول  مبا   ذل  ال

ي  السةةةمن  وأشةةةكال اإليااث األخرى ركن أ، دق ةةةاعد للقاول  أ اعقداثاإ  قوق اإلنسةةةا، أب، دنةةةو 
 أ النمل   2020أدنة  وأفنال  قل  وددعو مبادراإ أخرى  مبا   ذل  نداث األم  النام ال ةةةةةةةةةةةةادر    

__________ 

(6) António Guterres, “The highest aspiration: a call to action for human rights” (2020), p. 7   

  وذنةةةةةةةدوراس  (A/HRC/43/51/Add.1)املقنلقةةةةةةة  حللةةةةةةةةاإ احلمةةةةةةةايةةةةةةة  الوطنةةةةةةةة    ةولومبةةةةةةةةا  ان ر املنلومةةةةةةةاإ (7)
(A/HRC/40/60/Add.2)     واملكسةةةةةةةةةةةةة(A/HRC/37/51/Add.2) وأمو  (A/HRC/46/35/Add.2)  ود ةةةةةةةةةةةةم  

                                                                                  الربازيل وغوادةماو أي ا  آلةق  ركن اعقبارمها  أ  د ما من أ  آلةاإ احلماي  الوطنة    

(8) A/HRC/43/51/Add.1  و و58  الفقرةA/HRC/40/60/Add.2  و و58  الفقرةA/HRC/37/51/Add.2  78  الفقرة   

اعقةداث على مةدافن  عن  قوق   2 000                                                            وفقةا  ملرةز موارد األعمةال القجةارية  و قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،  و ث  أة ر من  (9)
وركن اوطالع على    2019و وأاير/مةةةاي 2015اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةا، ينملو،   جمةةةال األعمةةةال القجةةةاريةةة    الفرتة أ  

-https://dispatches.business-humanrights.org/hrd-january :منلومةةاإ   ذةةاا ال ةةةةةةةةةةةةةةةةدد   الراأ  القةةاي

2020/index.html  
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ةول  سبمانزا  الا  وضن  مرةز الندال  والقانو، الدوي   أ أ، د مم قوق اإلنسا،  وأرودو من أجل  
   (10)ول دداأم سةاسادة  حلماي  املدافن  عن  قوق اإلنسا، دق من القاقة    الق ديداإالد

    ةع                                                                         وو دنقب  ةع  الق ديداإ أققل املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةا، جرر    قل  وو دسةةةةةةةةب    -14
                                                                        أفنال الققل ذاع هتديداإ   لققل  غم أ، النديد من أفنال الققل يسبق ا هتديد 

ال ةةةةةةةنب ف م أأناد الق ديداإ  ودنرت  املقررة اخلاصةةةةةةة  أب، اجل اإ املننة  جمع أةاوإ ومن   -15
  وأب، عن الق ديداإ وأفنال الققل اليت يقنرهل هلا املدافنو، عن  قوق اإلنسةا، دؤةد أ، األر ام و  ة  

 بل  عن ا                                                                              دنريا الق ديد  لققل غم مف وم على ال نةد الناملي  وأب، النديد من الق ديداإ و ي  

ويبدو أ، املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا، املننة  أبنض الق ةةةةةةةةةااي منرضةةةةةةةةةو، أنةةةةةةةةةكل خام  -16
على اوسقةالث لالعقداث  ومن أ  ذؤوث املدافنو، عن  قوق اإلنسا، البةئة   أو أولئ  الاين حيقجو،  
 وعرتاهل على   على األراضةي أو أولئ  الاين يدافنو، عن  قوق الناس  مبن فة م النةنوص األصةلة  

احلكوماإ اليت دفرهل منةةةةةةةةةةةاريع تاري  وصةةةةةةةةةةةناعة  على اجملقمناإ احمللة  من دو، موافق   رة مسةةةةةةةةةةةبق  
ينمل مع   2019،    مسةةةقنمة  وةا، ن ةةةا ضةةةاااي أفنال الققل اليت سةةةجلق ا مفوضةةةة   قوق اإلنسةةةا

ال ةةةةةةةةناعة  والفقر و قوق اجملقمناإ احمللة  أنةةةةةةةةل،   ةةةةةةةةااي األراضةةةةةةةةي والبةئ  وأتثم األننةةةةةةةة   القجاري  و 
  (11)الننوص األصلة  والسكا، املنادرين من أصل أفريقي واأل لةاإ األخرى

حلماي    وم لما أشةةةةةةار  لة  املكلا السةةةةةةاأ   لووي   جيب على الدول أ، دقعا دداأم خاصةةةةةة  -17
اإلنسةةةةةةةانة   عندما دكو،   املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا،  وو سةةةةةةةةما  ق م   احلةاة و ق م   املنامل 

                                           وو أد  لل ةئاإ الدولة  أ، دن ر   مسةةةةةةةةةلل  (12)                                           ذنا  هتديداإ حمددة أو أااط عنا موجودة مسةةةةةةةةةبقا  
وذلة  عنةد حتةديةدذةا للنوا ةب القنود عن اعقمةاد ذةاع القةداأم املوج ة  للوفةاث  ولقزامةاإ املنةةةةةةةةةةةةةةةددة  

  (13)الفرع ال الث أدوع(القانونة  املرتدب  على عدم اومق ال )ان ر 

ومثة  انق ةاةةاإ وثةقة  اوردبةاط أنملةةاإ الققةل ولكن ةا غم مةدرجة    ذةاا الققرير  فةالنةديةد من   - 18
آخرو، عن      وروإ   السةةةةةةةةةجن مدافنو، ( 14) املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا، يقنرهل لالخقفاث القسةةةةةةةةةر  

ملوج   من أجل اإلفراج عن م ألسةباص  نانو، من منةاةل صةاة  خ مة  رغم النداثاإ ا  قوق اإلنسةا، ي 
     2010                                                                         صةاة   فقد   كم على املدافع عن  قوق اإلنسةا،  ع ةمجا، عسةكرو   ظلما   لسةجن    

النداثاإ املوج      سةةةةنواإ  وعلى الرغم من   10 مغةزسةةةةقا،  وةا، و يزال   السةةةةجن أند أ، أم ةةةةى فة   
ورويب ومن م  األمن والقناو،   أورو   أ السةةةةةةةةةةةةةةل اإ من  املكلف   لووي  واألمم املقادة واوحتاد األ من  

2020                                                                           أجل اإلفراج عن  والقاايراإ املقنلق  أ روف  ال اة  األساسة   د و    يوز/يولة   
 (15 )    

__________ 

(10) António Guterres, “The highest aspiration: a call to action for human rights”   

من مؤشةةةةةةةةراإ أذدا     1-10-16اجل   الدولة  اليت درعى املؤشةةةةةةةةر  عقبارذادقوأ مفوضةةةةةةةةة   قوق اإلنسةةةةةةةةا،    (11)
                                                                                              القنمة  املسةةةةةةقدام   وينةةةةةةةا  مع وويق ا املقنلق  أرصةةةةةةد احلةز املدين   ع أةاوإ عن احلاوإ اليت أمكن القاق   

خرى  اثاإ األمن ا ودقنل  أققل املدافن  عن  قوق اإلنسةا، وال ةافة  والنقاأة  واخقفائ م القسةر  واوعقد
 اليت دسق دف م 

(12) A/74/159 30  الفقرة   

   30-25املرجع نفس   الفقراإ  (13)

 اوإ اخقفاث  سةر  ملدافن     2019و  2015على سةبةل امل ال  سةجلت مفوضةة   قوق اإلنسةا،   الفرتة أ   (14)
دافنو، عن  قوق اإلنسةا،   ال  دنرهل فة ا امل  20                            ألدا  على األ ل  وسةجلت أي ةا    25عن  قوق اإلنسةا،   
نت ينةةةا  مع  2020 زيرا،/يونة   30و  2019ةانو، ال اين/يناير   1لالخقفاث القسةةر  أ                                        وفقا  للبةاوإ اليت   

  3                                                    من مؤشراإ أذدا  القنمة  املسقدام   ان ر أي ا  احلاشة   1-10-16املؤشر 

            ان ر أي ةةةةةةةا      KGZ 3/2010  وKGZ 8/2010  وKHG 11/2010  وKGZ 1/2011  وKGZ 2/2020لرسةةةةةةةائل ا (15)
الننةةةةةةةةةةرة ال ةةةةةةةةةةافة  ال ةةةةةةةةةةادرة عن املكلف   لووي  أنةةةةةةةةةةل، وفاة السةةةةةةةةةةةد عسةةةةةةةةةةكرو  )مقا     الراأ  القاي:  

(www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26138&LangID=E ) 
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 ادنهجية  -      اثنيا   
مع مئاإ املدافن  عن  قوق اإلنسةا،  نةاإ أجرهتا املقررة اخلاصة   يسةقند ذاا الققرير  أ منا -19
  و أ املنلومةاإ اليت دقلقةاذةا  سةةةةةةةةةةةةةةقمرار عن 2020 ةع أءةاث النةات منةا أةداية  وويق ةا   أاير/مةايو    

 اتاذاإ الق ديداإ وأفنال الققل 

اخلاصةةةةةة  النات    وعرهل املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةا، علة ا وج اإ ن رذم  ول القادايإ -20
(  19-للققل  وأسةةةةبب جائا  فموس مرهل ةوروو )ةوفةدعن القنرهل للق ديد  لققل وخ ر القنرهل  

  (16)                          أ جريت املناوراإ على اإلنرتنت

 -                                                                        ووج ت املقررة اخلاصةةةةةةةةةةةة  نداث  لققدمي أةاوإ ةقاأة   داعة  أصةةةةةةةةةةةةااص امل ةةةةةةةةةةةةلا  املننة    -21
فن  عن دين  مبا ينةةمل املداسةةسةةاإ املالة  الدولة  واجملقمع املسةةةما الدول األع ةةاث والنةةرةاإ واملؤ  وو

من الةدول   20  :مسةةةةةةةةةةةةةةامهة    اجملموع  115 أ املسةةةةةةةةةةةةةةامهة    ذةاا الققرير  ودلقةت    - قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا، 
من   7من من ماإ اجملقمع املدين  و  52من املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاإ الوطنة  حلقوق اإلنسةةةةةةةةا،  و  14األع ةةةةةةةةاث  و

املن ماإ   من  6من املؤسةةةسةةةاإ املالة  الدولة   و  7من النةةةرةاإ  و  9واملدافن  عن  قوق اإلنسةةةا،   
   ودنكر املقررة اخلاص  ةل من أس م   ذاا الققرير (17)الدولة 

                                                                           واسةةةةةةةةةةةةةةق عةدمةت أي ةةةةةةةةةةةةةةةا  الكقةا إ واملواد البا ةة  املقةا ة  عن أفنةال  قةل املةدافن  عن  قوق  -22
رى الققارير الساأق  اليت أعدذا املكلا  لووي  اإلنسا، والق ديداإ اليت دسبق ا  ودنمل امل ادر األخ

  (18)راإ اهلةئاإ اإل لةمة  املننة  اماي   قوق اإلنسا،و را

( على أنض األم لةةةةةةة  http://protecting-defenders.orgوركن اوطالع على اإلنرتنةةةةةةةت ) -23
 الب ري  املنروض  على الق ديداإ اليت يقلقاذا املدافنو، عن  قوق اإلنسا، 

 اإلطار التنظيمي -      اثلثا   

اخلاص  الدول أب، اجلمنة  النام  اعقمدإ  إل اع اإلعال، املقنل  ا  ومسؤولة  داةر املقررة   -24
                                                                                      األفراد واجلماعاإ وذةئاإ اجملقمع   دنزيز ومحاي   قوق اإلنسةةا، واحلرايإ األسةةاسةةة  املنرت   ا عاملةا  

   (19)أقنفةاع                                        اإلنسا،(  مما ينكل القزاما   واي  من الدول )اإلعال، املقنل   ملدافن  عن  قوق 

وينرت  اإلعال، املقنل   ملةةدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،  حل    دنزيز  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،  -25
                   ويؤةد أي ةةةةا  أ، (20)(13و 5و  1                                                           واحلرايإ األسةةةةاسةةةةة  املنرت   ا عاملةا  ومحايق ا أ ةةةةورة سةةةةلمة  )املواد  

ةع  قوق اإلنسةةةا، واحلرايإ    ة  وواجب رئةسةةةةا،   محاي  ودنزيز و عمالعلى عاد  ةل دول  مسةةةؤول

__________ 

  حتةدثةت  أ مئةاإ املةدافن  على اإلنرتنةت  من  2020أاير/مةايو  1ا أ، دولةت املقررة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةة  وويق ةا   منة  (16)
 أفريقةا واألمريكق  وآسةا وأورو  والنرق األوس    

 /www.ohchr.org/EN/Issues :درد مسةةةةةةةامهاإ أصةةةةةةةااص امل ةةةةةةةلا  الاين وافقوا على ننةةةةةةةرذا   الراأ  القاي (17)
SRHRDefenders/Pages/CFI-killings-human-rights-defenders.aspx   

 Global Witness, Enemies of theوو  Front Line Defenders, Global Analysis 2019 (Dublin, 2020)ان ر   (18)

State? – How Governments and Business Silence Land and Environmental Defenders (July 2019)   

وع  من املبادئ واحلقوق اليت دسةةةةةةةةةةقند  أ                                                         اإلعال، لةا صةةةةةةةةةةكا  ملزما   انوو     د ذاد   غم أن  يق ةةةةةةةةةةمن جمم (19)
                                                                                           منايم  قوق اإلنسةا، املن ةوم علة ا   صةكو  دولة  أخرى ملزم   انوو   م ل الن د الدوي اخلام  حلقوق  

 املدنة  والسةاسة    

   26  الفقرة A/74/159      أي ا  ان ر  (20)
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(  وأ، من    ةل شةةةةعص  مبفردع و وشةةةةرتا  مع غمع  أ، يقمقع   ظل القانو، 2األسةةةةاسةةةةة  )املادة  
                                                                                          الوط  اماي  فن ال  لدى مقاومق  أو منارضةةق   أوسةةائل سةةلمة   لوننةة   واألفنال املنسةةوأ   أ الدول  

يت دؤد   أ انق ةاةةاإ حلقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا، واحلرايإ فة ةا دلة  اليت دنزى  أ اإل جةام عن فنةل  المبةا 
   (21)(12)املادة  األساسة 

من الن د الدوي اخلام  حلقوق املدنة  والسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة  أب، احل    احلةاة      6              ود قر  املادة   -26
 ضح القزاماإ الدول   ذاا ال دد مالزم لكل الناس  مبن فة م املدافنو، عن  قوق اإلنسا،  ودو 

وجيب على الدول أ، حترتم    املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،   احلةاة وأ، يقنع عن  دةا،  -27
                                                                                     أ  سةةةةلو  يؤد   أ احلرما، من احلةاة دنسةةةةفا   مبا   ذل  على يد موظفي  نفاذ القانو،  وجيب على 

احلرمةا، من أ، دقوخى الننةاية  الواجبة  للامةاية  من                                              الةدول أي ةةةةةةةةةةةةةةا   لةدى ةفةالة     املةدافن    احلةةاة   
   (22)احل    احلةاة أسبب أشعام أو ةةاوإ و دنزى د رفاهتم  أ الدول 

                                                                                  ويقع على عاد  الدول أي ةةةةا  واجب محاي  احل    احلةاة  وجيب علة ا أ، دسةةةةن  طارا   انونةا   -28
اثاإ ع القداأم   رسةةةاث مؤسةةةسةةةاإ و جر مل ذا  ودنةةة (23)ودداأم أخرى د ةةةمن القمقع الكامل  اا احل 

مالئم   مبوجب القانو،  ملنع احلرما، من احلةاة  والقاقة    الق ةةةةةةةةااي احملقمل  ومقاضةةةةةةةةاة املسةةةةةةةةؤول   
واحلرم على دنفةا النقاص واجلرب القام لل ةةةةةةةةةةةةرر  واعقماد أطر  انونة  محائة   م ل احل ر اجلنائي للققل 

  (24)النمد والق ديد  لققل

                                                               أي ةةةةةةةةةا  من الدول األطرا  القزاما  أبال النناي  الواجب  و اذ دداأم ويقق ةةةةةةةةةي واجب احلماي    -29
 جياأة  منقول  و دفرهل علة ا أعباث غم مقناسةب  من أجل الق ةد  ملا ركن دو ن  على ءو منقول من 

الدول   مبا   ذل                                                                   أخ ار هتدد األرواح وأتيت من أشةةةةعام أو ةةاوإ و ركن أ، ي نزى سةةةةلوة م  أ  
يداإ ال ةةةةةةةادرة عن اجملرم  أو   سةةةةةةةةاق اجلرر  املن م   أو عن  اعاإ املةلةنةةةةةةةةاإ وشةةةةةةةرةاإ الق د

األمن اخلاصةةة  واملن ماإ الدولة  والنةةةرةاإ األجنبة  النامل      لةم ا أو   املناط  اخلاضةةةن  لوويق ا 
   (25)الق ائة 

ول أ، دقعا دداأم خاصةةةةةةةةةةةةةة    احلةاة يقق ةةةةةةةةةةةةةةي من الد  وجدير  لاةر أ، واجب محاي  احل  -30
حلماي  األشعام ضنا  احلال الاين دكو،  ةاهتم منرض  للع ر من جراث هتديداإ حمددة أو أااط 
عنا موجودة من  بل  ومن أ  ذؤوث األشةةةةةةةةعام املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةا،  ودنةةةةةةةةمل القداأم 

  عالوة على ذل   (26)ار السةةةاع فلو، هلم احلماي  على مداخلاصةةة  حلمايق م دنة  أفراد من النةةةرط  يك
  ويق لب واجب (27)جيب على الدول أ، هتةع ود ةةةةةةةةةةو، أةئ  آمن  وموادة  للدفاع عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةا،

                                                                                    محةاية  احل    احلةةاة من الةدول أي ةةةةةةةةةةةةةةا  أ، دنةاجمل ال رو  النةامة    اجملقمع اليت  ةد دؤد   أ هتةديةداإ 

__________ 

و والن د الدوي اخلام  حلقوق او ق ةادي   2املادة                                                     ان ر أي ةا  الن د الدوي اخلام  حلقوق املدنة  والسةةاسةة    (21)
  2واوجقماعة  وال قافة   املادة 

   17و 15و 13و 7  الفقراإ (2018)36اللجن  املننة  اقوق اإلنسا،  القنلة  النام ر م  (22)

  ( 1)6  املادة                                                   ان ر أي ا  الن د الدوي اخلام  حلقوق املدنة  والسةاسة   31-18املرجع نفس   الفقراإ  (23)

   20و 19و 4  الفقراإ 36اللجن  املننة  اقوق اإلنسا،  القنلة  النام ر م  (24)

م لمةا يرد   القنلة  النةام  ينبع واجةب ا ةاذ دةداأم  جيةاأةة  حلمةاية  احل       22-21املرجع نفسةةةةةةةةةةةةةةة   الفقراإ  (25)
الدوي اخلام  حلقوق املدنة  والسةةةةةةةةاسةةةةةةةة   على   احلةاة من اولقزام النام أ ةةةةةةةما، احلقوق املنرت   ا   الن د

   6ا، مع املادة   مقروثة  و رت (1)2الناو املب    املادة 

   23و 20و 18املرجع نفس   الفقراإ  (26)

   53 املرجع نفس   الفقرة (27)
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امي والننا املسةةلح أو احلرما، من أراضةةي النةةنوص ع مسةةقوايإ الننا اإلجر مباشةةرة للاةاة  م ل اردفا 
  (28)األصلة  وأ الةم ا ومواردذا  وذي أوضاع دكقسي أمهة  خاص  لدى املدافن  عن  قوق اإلنسا،

( من الن ةةد الةةدوي اخلةةام  حلقوق املةةدنةةة  3)2  مقرتنةة   ملةةادة 6                      وينب   أي ةةةةةةةةةةةةةةةةا  من املةةادة  -31
دقعا القداأم املناسةةةةةةب  أو أ، دبال النناي  الواجب  ملنع  اوإ جب الدول األطرا  أ،  والسةةةةةةةاسةةةةةةة   وا

احلرما، من احلةاة اليت  د دكو، غم منةةةةةةةةةةةةروع  من جانب اجل اإ الفاعل  من الدول ومن غم الدول  
   لووي    و د دناولت دقارير املكلا السةاأ(29)والقاقة  فة ا  ومقاضةاة املسةؤول  عن ا  عند او ق ةاث

  (30)اقة   لقف ةلواجب الق

مسققل    6وجيب أ، دكو، القاقةقاإ   اونق اةاإ املزعوم  للا    احلةاة   سةاق املادة   -32
ونزي   وسرين  وشامل  وفنال  ودقسم  مل دا ة  والنفافة   و  احلاوإ اليت يقب  فة ا  دو  انق ا   

 ذل  دوفم دداأم مناسةةةةةةةةب  للقنويض و عادة القلذةل والرتضةةةةةةةةة  جيب أ، يقاح جرب ةامل لل ةةةةةةةةرر  مبا  
   (31) لن ر  أ ال رو  اخلاص  للق ة 

  ذاا ال ةةةةةةةةدد أدث نفاذ اودفاق اإل لةمي أنةةةةةةةةل، الوصةةةةةةةةول  أ املنلوماإ   ومن املنات اهلام  -33
لبار الكارييب )ادفاق  سةكاسةو(  واملنةارة  النام  والندال    املسةائل البةئة    أمريكا الالدةنة  ومن ق  ا

                                                                                    وذاا ذو أول صةةةةةةة  ملزم يق ةةةةةةةمن أ كاما  حمددة حلماي  ودنزيز املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا، البةئة  
                                                                                        وي لزم الدول األطرا  أ ةةةةةةما، أةئ  موادة  لنمل املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا، املننة   لق ةةةةةةااي البةئة  

رتا  اقوق املدافن  األطرا  دداأم ةافة  وفنال  لالع                                 (  وينص أي ةةةةةةةةةةةةةا  على أ، دقعا الدول  4)املادة  
، دقعا دداأم مالئم  وفنال  و  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا، ومحايق ا ودنزيزذا  مبا   ذل  احل    احلةاة  وأ

الو ةت املنةاسةةةةةةةةةةةةةةةب ملنع اوعقةداثاإ أو الق ةديةداإ أو أفنةال القعويا اليت  ةد يقنرهل هلةا املةدافنو، عن 
(  9اجملةال البةئي أثنةاث ممةارسةةةةةةةةةةةةةةق م حلقو  م  والقاقة  فة ةا واملنةا بة  علة ةا )املةادة   قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،    

                    اا  ةامال  وفنلةا   وجيب أ، دنفاع الدول األطرا  ا ، دنفة

ودنص املبةةادئ القوجة ةةة  املقنلقةة   ألعمةةال القجةةاريةة  و قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا، أوضةةةةةةةةةةةةةةوح على أ،  -34
م  قوق اإلنسةةةا، ومناجل  أ  أتثم ضةةةار على ذاع احلقوق املؤسةةةسةةةاإ القجاري  دقامل مسةةةؤولة  ا رتا

ا   ذل   قوق املدافن  عن (  مب11يننةةةةةةةةةةةل عن أفناهلا أو دق ةةةةةةةةةةةمذا أو عن عال اهتا القجاري  )املبدأ  
 قوق اإلنسةةةةةةا،  وينب ي هلا  من أجل الوفاث مبسةةةةةةؤولةق ا عن ا رتام  قوق اإلنسةةةةةةا،  أ، دبال النناي  

اإلنسةةةةةةةةةةا،  وينب ي أ، دكو، ذاع النملة  مسةةةةةةةةةةقمرة  ودنةةةةةةةةةةمل دقةةماإ ل اثر الواجب    جمال  قوق  
  على منةةةةاوراإ جمدي  مع الفئاإ اليت حيقمل ( ودن و 17الفنلة  واحملقمل  على  قوق اإلنسةةةةا، )املبدأ  

)ص((  و ة ما تد املؤسساإ القجاري  أهنا دسببت أو سامهت   آاثر ضارة اقوق 18أ، دقلثر )املبدأ  
          ل ا،  دقع على عادق ا مسةةةةةةؤولة  النمل احل ةث على مناجلق ا  األمر الا  و جينل الدول  اإلنسةةةةةة 

 ( 22ررين  أ سبةل انق ا  فنال )املبدأ من مسؤولةق ا عن ضما، وصول املق 

__________ 

   26 املرجع نفس   الفقرة (28)

   18و 16و 15و 8  الفقراإ (2004)31اللجن  املننة  اقوق اإلنسا،  القنلة  النام ر م  (29)

(30) A/74/159 43-38  الفقراإ   

   28  الفقرة 36اللجن  املننة  اقوق اإلنسا،  القنلة  النام ر م  (31)
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 البياانت ادتعلقة أبفعال القتل -       رابعا   

املدافن  عن  قوق   أةاوإ عن أفنال  قل  2015 نت مفوضةةةةةةةةةةةة   قوق اإلنسةةةةةةةةةةةا،  منا   -35
                                                                                  سةةةةةةةةةةةا،  وةال  فنلت من ماإ غم  كومة  وطنة  ودولة   وغالبا  ما دكو، املنلوماإ اليت تمن ا اإلن

                                                                            م ةادر اقلف   و قلا املنايم اخقالفا  طفةفا    ةث يرةز أن ة ا على  قل املدافن  عن   ةل ج   من
  قوق اإلنسا، املننة  أق ااي حمددة 

ا ذاا الققرير املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا، الاين دنرضةةةةةةوا الققل اليت يقناوهلوو دنةةةةةةمل أفنال   -36
                                         الاين وضةةةةةنوا  دا  حلةاهتم أند دلقة م هتديداإ   لالخقفاث القسةةةةةر   وو املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةا،

 لققل   ضةةةةةةةاف   أ ذل   و ينةةةةةةةمل الققرير املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا،  م ل أوغولسةةةةةةةا ر ةارلةفنا 
وفةا  اليت أفةادإ الققةارير الريةة  أب، وفةاهتةا أثنةاث او قجةاز نقجةت عن انقاةار  على الرغم من أهنةا مراد

                                                  وو ينةمل  ف ةال  عن ذل   املدافن  عن  قوق اإلنسةا،  (32)ث او قجازدوفةت نقةج  القنايب أثنا
مدإ سةةةةةةةل اإ أند أ، دن  2020م ل ع ةمجا، عسةةةةةةةكرو   الا  دو  أثناث او قجاز   يوز/يولة   

  (33)السجن و كوم   مغةزسقا،  مهال 

ققل املبل  عن ا أ ل                                                                  والبةاوإ املنروضة  ذنا مسةقمدة من م ةادر دقف  عموما  على أ، أفنال ال -37
 من عددذا الفنلي وأ، األر ام اليت دقدم ا أ ل من عدد الوفةاإ احلقةقي 

املردكبة  والق ةديةداإ املوج ة  خالل الفرتة  ويرةز ذةاا الققرير   املقةام األول على أفنةال الققةل -38
   2020 زيرا،/يونة   30 أ  2019ةانو، ال اين/يناير   1من 

من   1-10-16وما فقئت مفوضةةةة   قوق اإلنسةةةا،   عقبارذا اجل   الدولة  اليت درعى املؤشةةةر  -39
مةة  عن  ةاوإ  قةل مؤشةةةةةةةةةةةةةةراإ أذةدا  القنمةة  املسةةةةةةةةةةةةةةقةدامة   دبل  عن البةةاوإ اجملمنة  النةاملةة  واإل لة

ل                     وي  ةةةةةةةةةةة لع  اا النم 2015  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةا، وال ةةةةةةةةةةةافة  والنقاأة  اليت و نت منا
 لقنةاو، مع من مة  األمم املقاةدة للرتأةة  والنلم وال قةافة  ومن مة  النمةل الةدولةة   ويقنةاول البةةاوإ املقةا   

،  ومن م  فرونت وين ديفندرز  ومرةز موارد للجم ور من ا لةاإ الدولة  واإل لةمة  حلقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا
  (34)ذا من من ماإ اجملقمع املديناألعمال القجاري  و قوق اإلنسا،  ومن م  الناذد الناملي  وغم 

                           مدافنا  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةا،  من   281مققل    2019ووثقت مفوضةةةةةةةةةةةةة   قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةا،     -40
  (35)ع وا د على األ ل                      ألدا    او  مققل مداف 35مدافن   وسجل  38 أةن م

__________ 

  خل ةةةت اللجن  املننة  اقوق اإلنسةةةا،  أ و وع انق اةاإ  2018نةسةةةا،/أأريل  TKM 2/2019     6الرسةةةال   (32)
وفا   احلةاة  و  عدم القنرهل للقنايب  و   ريق ا وأماهنا على شع  ا  و   فةما يقنل  اقوق السةدة مراد

   (CCPR/C/122/D/2252/2013)احملاةم  النادل   و   ري  القنبم 

            ان ر أي ةةةةةةةا      KGZ 3/2010  وKGZ 8/2010  وKHG 11/2010  وKGZ 1/2011  وKGZ 2/2020الرسةةةةةةةائل  (33)
  : لووي  أنةةةةةةةةةةل، وفاة السةةةةةةةةةةةد عسةةةةةةةةةةكرو  )مقا     الراأ  القاي الننةةةةةةةةةةرة ال ةةةةةةةةةةافة  ال ةةةةةةةةةةادرة عن املكلف 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26138&LangID=E)   

رباث املنةرت  أ  الوةاوإ املن  مبؤشةراإ أذدا  القنمة  املسةقدام    وافقت الدول األع ةاث  من خالل فري  اخل (34)
                                                                                ة  و ع البةاوإ هلاا املؤشةةةةةةةةر  الا  ي ةةةةةةةةنا  الةا   عقبارع مؤشةةةةةةةةرا  من املسةةةةةةةةقوى ال اين  درد  على  طار املن ج

   https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-10-01.pdf :البةاوإ الوصفة    الراأ  القاي

دونةسةةةةةةةةةةةا  أوغندا  أوةرانةا   ةسةةةةةةةةةةقا،   اوحتاد الروسةةةةةةةةةةي  أف انسةةةةةةةةةةقا،   ةوادور  اإلماراإ النرأة  املقادة   ن (35)
املقنددة القومةاإ(  أمو  اجلزائر  اجلم وري  النرأة  السوري     -الربازيل  أن الديش  أورةةنا فاسو  أولةفةا )دول  

   جنوص أفريقةا  السةةةةةةةةةةةةةلفادور  ال ةةةةةةةةةةةةة   النراق  غاو  غوادةماو  الفلب   فنزويال    وري  الكون و الدرقراطة
البولةفاري (  ةازاخسةةةةةةةةةةةقا،  ةمبوداي  ةوسةةةةةةةةةةةقاريكا  ةولومبةا  ةةنةا  املكسةةةةةةةةةةةة   اململك  املقادة    -ري  )  و 

 موزامبة   ذاييت  اهلند  ذندوراس   
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من                         مدافنا  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةا،  1 323  وثقت املفوضةةةةةةةةةةة   قل  2019و  2015و  الفرتة أ   -41
                                        مدافنا  من امل لةاإ وامل لة  ومزدوجي املةل   45                                 مدافنا  شةةا    ودنقبت أي ةةا  مققل    22امرأة و  166أةن م  

  وشة دإ من ق  أمريكا 2019و  2015   اجلنسةي وم اير  اهلوي  اجلنسةانة  و املي صةفاإ اجلنسة  أ
                         ن  املققول    ةةث أ أل  عن الالدةنةة  والكةارييب  سةةةةةةةةةةةةةةقمرار    الفرتة نفسةةةةةةةةةةةةةة ةا  أةرب عةدد من املةداف

                                                         مدافنا  مققوو    اجملموع خالل دل  السةةنواإ  ولو  ت أفنال  قل  1  323                مدافنا  من أصةةل    933  قل
( 73( وذندوراس )151( واملكسةةةةةةةة  )174( والربازيل )397)املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا،   ةولومبةا  

( 10( والسةةةةةةةلفادور )14البولةفاري ( )  -وفنزويال )  وري   (  14( ونةكاراغوا )24( وأمو )65وغوادةماو )
( 1املقنةةةةددة القومةةةةةاإ( )  -( وأولةفةةةةةا )دولةةةة  1( وألةز )2( و ةوادور )2( وشةةةةةةةةةةةةةةةلي )3واألرجنق  )
                                                                (  وو  ت املفوضةةةة  أي ةةةا  اردفاع عدد الققلى من أ  املدافن    الفلب  1 )( وذاييت1وةوسةةةقاريكا )

 ( خالل الفرتة نفس ا 30النراق )( و 53( واهلند )173)

ودود املقررة اخلاصة  أ، دؤةد أ،  قل أ  مدافع عن  قوق اإلنسةا، ذو ملسةاة لاوي   وملسةاة  -42
حلةز املدين  ووصةةةةم  عار و ياى على جب  احلكوم                                             لبناث جمقمناإ عادل   واعقداث خ م جدا  على ا
  ملدافن  عن  قوق اإلنسا،   املننة  من  ةث القزام ا أقنفةا اإلعال، املقنل 

 مصادر اجملتمع اددين ادتعلقة بقتل اددافعني عن حقوق اإلنسان  

ا  اثأت                                                               أأل ت من ماإ غم  كومة  وج اإ أخرى أي ةةةةةةةةةةةا     السةةةةةةةةةةةنواإ األخمة  عن   -43
 ل م                                                      يقم ل    قل مئاإ املدافن  عن  قوق اإلنسا، سنواي  أسبب عم

ووث  املنةةةةةةةةةةةةةةروع القاةار  للمدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا، الا  ن مق  من م  فرونت وين  -44
2019                          مدافنا  عن  قوق اإلنسا،      319ديفندرز  قل  

 212   وسجلت من م  الناذد الناملي مققل(36)
عقبارذا                                            و دد ةال امل ةةةةةدرين أي ةةةةةا  أمريكا الالدةنة   (37)رتة نفسةةةةة اضةةةةةي والبةئ    الف                مدافنا  عن األرا

جل أةرب عدد من أفنال الققل                                         البلدا، القالة  مردب  دنازلةا :   2019                                                      أشةةةةةد املناط  د ةةةةةررا    ةث سةةةةة 
ذلة      أ     ضةةةةةةةةةةةةةةافة (38)                                                                 ةولومبةةا وذنةدوراس والربازيةل واملكسةةةةةةةةةةةةةةةة   وفقةا  ملن مة  فرونةت وين ديفنةدرز

 لنسب  للمدافن  عن  قوق ةانت أخ ر سن  على اإلطالق    2019أفادإ من م  الناذد الناملي أب،  
  (39)اإلنسا، البةئة   وش دإ ةولومبةا والفلب  ن ا جمموع الققلى من املدافن  عن البةئ 

إ من مةة  نءن وذنةةا  طةةائفةة  من املبةةادراإ الوطنةةة  األخرى اليت تمع البةةةاوإ  فقةةد أفةةاد -45
2019                     مةةدافنةةا    ةولومبةةةا    124( مبققةةل Somos Defensoresنةةدافع عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةا،  )

 (40 )  
                         مدافنا  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةا،     29وأشةةةةةةةةةةةةارإ راأ   من أجل مواطن   ائم  على املنةةةةةةةةةةةةارة   أ مققل  

2019ذنةةةدوراس   
البةئةةة          ا  عن مةةدافنةةة  15  أةنمةةةا وث  املرةز املكسةةةةةةةةةةةةةةةكي للقةةةانو، البةئي مققةةةل (41)

__________ 

(36) Front Line Defenders, Global Analysis 2019   

(37) Global Witness, Defending Tomorrow: The Climate Crisis and Threats against Land and 

Environmental Defenders (July 2020)    عن    2019وث  دقرير جلن  البلدا، األمريكة  حلقوق اإلنسةةةةةةةةةةا، لنام
 27                         مدافنا  عن  قوق اإلنسةةةةةةا،     321    من ق  األمازو، الكربى مققل  قوق اإلنسةةةةةةا، للنةةةةةةنوص األصةةةةةةلة

   (( إلسبانة ) www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf) 2018        ألدا    

(38) Front Line Defenders, Global Analysis 2019   

(39) Global Witness, Defending Tomorrow, p. 8   

(40) Somos defensores, Informe Anual 2019 (2020), p. 5   

(41) Asociación para una Ciudadanía Participativa, Honduras: Mordaza, Cárcel y Muerte para DDH – 

Informe situacional DDH 2019 (November 2019)   
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من م  الو دة املننة  اماي  املدافناإ واملدافن      و  غوادةماو  أفادإ(42)املكسةةةةةةةة    دل  السةةةةةةةن 
  وأأل  (43)                                     مدافنا  عن  قوق اإلنسةا،   السةن  نفسة ا  15عن  قوق اإلنسةا،   غوادةماو  عن مققل  

             ألدا  آسةةةواي    11 قوق اإلنسةةا،           ا  عن  مدافن  52املنقدى ا سةةةو  حلقوق اإلنسةةا، والقنمة  عن مققل  
2020 زيرا،/يونة   30 أ  2019ال اين/يناير ةانو،   1  الفرتة من 

(44)  

و  أنض املناط   يفققر اجملقمع املدين  أ القدراإ الالزم  لقسجةل ودوثة  أفنال الققل و/أو  -46
املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةا،     دنرتضةةةةةةةة  عقباإ خ مة أسةةةةةةةةبب غةاص أةئ  آمن  وموادة   وو حي ى

أ ةفق م   -أو  ىت من أنفسة م    -                                 بل اجملقمناإ احمللة  أو احلكوماإ  ة م من األ ةا،  وعرتا  من  
مدافن   على الرغم من أ، األشةةةةةةةةةةةعام الاين و ينقربو، أنفسةةةةةةةةةةة م مدافن  ركن أ، دكو، هلم ذاع 

م  دراج أنض أفنال  قل املدافن  ضةةةةةمن ال ةةةةةف   ويسةةةةةاعد ذل    دفسةةةةةم السةةةةةبب الا   د يربر عد
  ن  قوق اإلنسا، جمموع وفةاإ املدافن  ع

                            اسقنادا   أ البةاوإ املقا      - وعلى الرغم من نقص اإلأالغ عن الوفةاإ   لص املقررة اخلاص    - 47
ق ا وحتققت  عن  قل املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا،  اليت  نق ا األمم املقادة وذةئاإ اجملقمع املدين ووثق 

 أ أ، مئاإ    -  لووي  من خالل  جراثاإ دقدمي البالغاإ  من ا  والرصةةةةةةةةةد الا  اضةةةةةةةةة لنت أ  املكلف   
   ( 45)                                                                                   املدافن  عن  قوق اإلنسا، ي ققلو، سنواي  ةنقةج  مباشرة لنمل م السلمي   جمال  قوق اإلنسا، 

ل  على الناو املقرتح   خ   ودنجع املقررة اخلاص  على دقدمي أةاوإ مو دة عن أفنال القق -48
ديدة للمدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةا، اليت وضةةةةةن ا منقدى آسةةةةةةا واحملة  اهلادئ املن  النمل اإل لةمة  اجل

  ملؤسساإ الوطنة  حلقوق اإلنسا،  اليت حتث املناذد الوطنة  حلقوق اإلنسا، على  ع ذاع البةاوإ  

 التهديدات   -       خامسا   

                       دين اليت أ دي  ا للمكلف  نسا، والفاعل    اجملقمع املدافن  عن  قوق اإلدنم ش اداإ امل -49
نت على مدى سةةةةةةةنواإ عديدة  وو سةةةةةةةةما من اجملقمع املدين   أ                                                                                   لووي    أ جانب البةاوإ اليت   

 عن                                                                                       أ، أفنال  قل املدافن  غالبا  ما دققدم ا عالماإ أو  نااراإ مسةةةةةةةةةةةبق   ويفةد النديد من املدافن 
                                        م وعمل  م   ة م من األ ةا،  وأبهنم يقنرضةةةةةةةو،  قوق اإلنسةةةةةةةا، أب، النةةةةةةةة ن  والوصةةةةةةةم يسةةةةةةةق دفاهن

                                                                                   للقنوي    ال ااف  ولالعقداث    اوإ أخرى  مما جينل م ذدفا  لالعقداثاإ اجلسدي  أو الققل  

__________ 

(42) Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras 

de los Derechos Humanos Ambientales: México, 2019 (Mexico City, March 2020)   

 (43 ) Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, Informe de 

Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala 2019 y parte del 2020 (May 2020)    

  :القاي ان ر  اعدة أةاوإ املنقدى ا سةو  حلقوق اإلنسا، والقنمة   مقا     الراأ  (44)
https://asianhrds.forum-asia.org   

  أشةارإ  2020دنةرين ال اين/نوفمرب  2إ صةل   اا املوضةوع و ، ةانت منف ةل   و   قل ال ةافة  مسةلل  ذا (45)
شةةةةةةةةةةةةةة ةةدإ مققةةل   2019 أ  2010املةةديرة النةةام ملن مةة  األمم املقاةةدة للرتأةةة  والنلم وال قةةافةة   أ أ، الفرتة من 

 United Nations, “Targeting)ي أثناث أداث عمل م  وأ، من م م ت يققل   مناط  النزاع صةةةةةةةةةةةةاف  900 زذاث

journalists takes a toll on ‘societies as a whole’ – UN chief”, 2 November 2020) األمم     ودقناو، من م
من    1-10-16إ املقنلق   ملؤشةةةر بةاواملقادة للرتأة  والنلم وال قاف  مع مفوضةةةة   قوق اإلنسةةةا، على تمةع ال

مؤشةةةةراإ أذدا  القنمة  املسةةةةقدام   وعلى دنفةا خ   عمل األمم املقادة أنةةةةل، سةةةةالم  ال ةةةةافة  ومسةةةةلل   
 اإلفالإ من النقاص   
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ارج ا  مبا                                                                   و د دسةةةةب   قل  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةا، أي ةةةةا  هتديداإ  على اإلنرتنت وخ -50
           مةةدافنةةا  عن  113فرونةةت وين ديفنةةدرز أب، البةةةاوإ عن مققةةل ذلةة  الق ةةديةةد  لققةةل  ودفةةةد من مةة  

    85                                                             د   ر ارخيا  سةةةةةةةةاأقا  من الق ديداإ  وأب، املنلوماإ املقا   دب  أ،    2019 قوق اإلنسةةةةةةةةا،    
  (46)ملدافع آخر   املن ق  املائ  من أفنال الققل ذاع سبق ا هتديد مباشر للمدافع املققول أو

                                                                                 وي ةةةةةةةةةةةةةةبح ف م الق ةديةداإ اليت يقنرهل هلةا املةدافنو، أمرا  ذةامةا  ألغراهل الو ةاية  واحلمةاية   ومثة   -51
                                                                                      أةاوإ عن أعداد الققلى  غم أ، من ال نب دسجةل ودوثة  الق ديداإ  ف ال  عن البةاوإ امللموس  

 ل  عن أااط الق نةد اليت تنل الق ديد يقاول  أ  ق

ن أةن ا  جم الق ديداإ األةرب واردباط أن ةةة ا أسةةةةاق حمدد أو                      ودربر ذل  أسةةةباص  شةةةىت  م -52
                                                                                     ا اذذا طاأنا  غم مباشر أو عام  ف ال  عن أسباص أخرى  فقد و  ت من م  اخلدم  الدولة  حلقوق 

            ينق د عملة                                                                           اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،  م ال   أ، وجود طرق اقلف    ةولومبةا لقنريا املدافع عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،
  ( 47)                                                                  وعقداثاإ ضد املدافن  وجينل دقدمي جمموع  مقسق  من البةاوإ أمرا  صنبا  دسجةل الق ديداإ وا

وف م  من النا ة  القانونة    "الق ديد" ضةةةةاف   أ ذل    د يكو، من ال ةةةةرور  د ةم دنريا م ةةةة لح  
ندما و دنكا القناريا دنوع لقجسةةةةةةةةةد أوج  الق ةةةةةةةةور اليت دنرت   ع البةاوإ ودقدمي النةةةةةةةةكاوى  ع

 ص الق ديداإ اليت ركن أ، يقنرهل هلا املدافنو، عن  قوق اإلنسا، ضرو 

وهتدد احلكوماإ و وى أخرى املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا، ودققل م   ةل  ارة    املد،  -53
  زيرا،/ 30 أ    2019ةةانو، ال ةاين/ينةاير    1واألراي     الةدرقراطةةاإ والةديكقةادورايإ  و  الفرتة من  

 الدول رسةةةةةةةةال  أنةةةةةةةةل، الق ديداإ  لققل ضةةةةةةةةد املدافن   أ  41  أرسةةةةةةةةلت املقررة اخلاصةةةةةةةة   2020يونة   
  (48)األع اث واجل اإ الفاعل  من غم الدول    ةع مناط  النات

وأأل  مدافنو، عن  قوق اإلنسةا، املقررة اخلاصة  عن طائف  واسةن  من أنواع الق ديد  لققل   -54
      نديد                                                                                       يفةد مدافنو، أب، الق ديداإ ركن أ، دكو، مب ن  أو صةةةةةةةةةةرحي   فردي  أو  اعة   ويقلو الققل  الو 
ن ا  ودردب  محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا، البةئة   مبن فة م  ادة النةةةةةةنوص األصةةةةةةلة  واملدافنو، م

ةق ا  لكامل  و   سةةةةةةةةةاق هنج                                                           عن ا  اردباطا  أصةةةةةةةةةال  اماي  جمقمناهتم احمللة  وشةةةةةةةةنو م  وو ركن حتق
حلةد من القفةاوإ ةلي ينةةةةةةةةةةةةةةمةل دنزيز املؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةاإ الةدرقراطةة   ومكةافاة  اإلفالإ من النقةاص  وا

   (49)او ق اد  وحتقة  املساواة   الوصول  أ الندال 

                                                                                وي  ةر    لق ديداإ   وج  املدافن  مباشةرة  أو د ننةر على وسةائل القواصةل اوجقماعي  أو  -55
                                                                                  عرب مكاملاإ ذادفة  أو رسةةةةةةةةةةةائل ن ةةةةةةةةةةةة   أو   مال  اإ مكقوأ  ي دفع  ا حتت الباص  وي  د د     د وج

__________ 

 /www.ohchr.org/Documents/Issues :مقا     الراأ  القاي  9ان ر ور   فرونت وين ديفندرز  ال ةةةةةةةةةةةفا   (46)
Defenders/CFI_killings/submissions/civil-societies/cso-fld-eng-y.pdf   

(47) International Service for Human Rights, Has the Declaration Made a Difference to the Lives of 

Defenders? An Analysis of the Implementation of the UN Declaration on Human Rights Defenders 

in Colombia and Tunisia (2018), p. 6   

  BRA 6/2019  وIDN 4/2019  وTUN 2/2019  وCOL 1/2019  وIRN 1/2019انةةةة ةةةةر الةةةةرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةةةةل  (48)
  HND 2/2019  وMUS 2/2019  وARM 2/2019  وPAK 2/2019  وCOD 1/2019  وOTH 16/2019و
  COL 5/2019و  URY 1/2019  وPAK 4/2019  وBGD 3/2019  وCMR 3/2019  وCHN 9/2019و
  PAK 6/2019  وCOD 4/2019  وMWI 3/2019  وTHA 6/2019  وITA 6/2019  وGTM 5/2019و
  IDN 7/2019  وNDL 3/2019  وCUB 5/2019  وISR 12/2019  وNIC 5/2019  وDZA 3/2019و
  MRT 1/2020  وIND 1/2020  وTUN 6/2019  وPHL 6/2019  وMDV 1/2019  وCMR 5/2019و
   MEX 7/2020  وAGO 1/2020  وCRI 1/2020  وNGA 3/2020  وVEN 5/2020  وCOL 2/2020و

   40/11ان ر  رار جملا  قوق اإلنسا،  (49)
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و، عن  قوق اإلنسا، إبدراج م    وائم مننورة د م املسق دف   لققل  أو أقلقة م رسال  عن افناملد
 خ ةةةةوع م أو                                                                         طري  وسةةةةة   أو أرسةةةةم عباراإ على جدرا، منازهلم  ويقلقى أن ةةةة م صةةةةورا   لربيد دب 

                                                                          أسر ذم للمرا ب  منا أمد أنةد  أةنما ي بل   آخرو، أب، أفراد أسرذم سة ققلو، 

أل  النديد من املدافن  املقررة اخلاصةةةةةةةة  أبهنم ينةةةةةةةةنرو،  لوذن أسةةةةةةةةبب الق ديداإ    د وأ -56
سةةةةةةةقمر  ذاهتا  فل اع الق ديداإ أتثم نفسةةةةةةةي ضةةةةةةةار  اةث تنل مقلقة ا ينةش    ال  من اخلو  امل
  حلقوق                                                                                  ودؤثر أتثما   ل ا  على رفاع املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا،  والق ديداإ ذي    د ذاهتا انق ا

   (50)                                       اإلنسا، وركن اعقبارذا أفنال دنايب أي ا  

ويقنرهل أنض املدافن  لق ديد مباشةةةر من املوظف  النمومة  أو غمذم ممن ذم   السةةةل     -57
  ننةةر رئةا   وري  النةةةنةةا، القاأن  لالحتاد الروسةةي  رم ةةا،  ديرو   2020نةسةةا،/أأريل    13ففي  

  وأعقب (51)                                                                                شةةةةري  فةديو على  نسةةةةق رام  وج  فة  هتديدا   لققل  أ ال ةةةةافة  الروسةةةةة   يلةنا مةالشةةةةةنا
                                         النةةةةنةةةا،  وذ ددإ السةةةةدة مةالشةةةةنا أي ةةةا    19-                                              ذاا الق ديد  مقاو  ةقبق  عن انقنةةةار جائا  ةوفةد

2015عمل ا      بأسةةةةةب
  خاطبت لةلةت ماردموسةةةةةةا،  وذي امرأة م ايرة 2019  و  نةسةةةةةا،/أأريل  (52)

اهلوي  اجلنسةانة  مدافن  عن  قوق اإلنسةا، ورئةسة  من م   قوق اإلنسةا، ناجلانب ال ةاةح   الربملا، 
سةةةةل  األرمة  أثناث جلسةةةة  اسةةةةقماع أنةةةةل،  قوق اإلنسةةةةا،   سةةةةةاق اوسةةةةقنراهل الدور  النةةةةامل  لق

ال ةةةةةةوث على   ةةةةةةااي املسةةةةةةاواة وعدم القمةةز و ال   قوق اإلنسةةةةةةا، واوعقداثاإ على امل لةاإ وامل لة  
ومزدوجي املةل اجلنسةةةةي وم اير  اهلوي  اجلنسةةةةة  و املي صةةةةفاإ اجلنسةةةة   ودعا أ د أع ةةةةاث الربملا، 

  (53)                  علنا   أ  ر  ا  ة 

 السياق  -ألف 

اقلف   اسةةةةةب  املن ق  والسةةةةةةاق  وينب ي ف م ا    طار                                ركن أ، دقعا الق ديداإ أشةةةةةكاو   -58
سةةةةةا  ا ال قا  واجملقمني  فقد أأل  أنض املدافن  املقررة اخلاصةةةة  أبهنم ينقربو، اخق اف م أو اخق ا  
ر ننةةةةةةةةر صةةةةةةةةور املدافن  مع دألوماسةةةةةةةةة  أجانب على                                                                                     أفراد أسةةةةةةةةرذم هتديدا   لققل  و  النراق  ي فسةةةةةةةة 

 ديد  شلن  شل، اهلجماإ على منازل املدافن  عن  قوق اإلنسا، أقناأل صودة  هتاإلنرتنت أبن  

وو  ت املقررة اخلاصةةةةةة  أ، القنةةةةةةنةع على النةةةةةةعص أو وي   لنةةةةةةةوعي   الفلب  ينةةةةةةكل  -59
نع علة م أو و يوا أقل  ال ةةف   د   قلوا   وأشةةارإ (54)                                                                                هتديدا  خ ما  للمدافن   وأ، أنض ذؤوث ممن شةة 

عن  ال   قوق اإلنسةةةةةةا،     2020مم املقادة السةةةةةةامة  حلقوق اإلنسةةةةةةا،    دقريرذا لنام  األ   مفوضةةةةةة 
شةكل على مدى   -أ  ننت األفراد واجلماعاإ أبهنم شةةوعةو، أو  رذاأةو،   -الفلب    أ أ، القنةنةع  

   (55)                                                   عقود هتديدا  مسقمرا  و واي  للمجقمع املدين وحلري  القنبم

__________ 

 See Inter-American Court of Human Rights, Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment, 27ان ر  (50)

November 2003   

(51) Committee to Protect Journalists, “Chechen leader threatens journalist Elena Milashina over 

COVID-19 reporting”, alert dated 15 April 2020    ان ر أي ا           CCPR/C/RUS/Q/8   

(52) Amnesty International, “Russian Federation: death threats against Russian journalist: Elena 

Milashina”, urgent action (11 June 2015)   

 Amnesty International, Human Rights in Eastern Europe and           ان ر أي ةةةةةةةةةةا     ARM 2/2019الرسةةةةةةةةةةال   (53)

Central Asia – Review of 2019 (London, 2020), p. 7   

   PHL 5/2020الرسال   (54)

(55) A/HRC/44/2249   الفقرة   
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ال وا د على الق ديداإ  لققل املردب    لسةةةاق  فقد أأل  املدافنو، م   سةةوىوالقنةةنةع لةا   -60
                                                                                 عن  قوق اإلنسةةا، أي ةةا  عن  واد  و ج ت فة ا هتديداإ  لة م و أ زمالئ م ومن ماهتم من خالل 
أفنال أو  راثاإ رمزي   ومن األم ل  على ذل  در  رصةاصة  على طاول  غرف  ال نام   منزهلمو ودسةلةم 

                                                                          كقب   دى املن ماإ غم احلكومة و وننةةةر صةةةور حمورة هلم على دويرت  ي نقدى علة م فة ا  م أ  ننش
  (56) لسواطم أو السكاة و ورأ  رأس  ةوا، أباص مكقب من مق م

                                                                             ويوضح املدافنو، أ، ا  السلو  ركن أ، ينم أي ا   أ اعقداث وشة : عندما د  ر و دة  -61
                                                  أو عندما ي نقدى على مدافن  آخرين عن  قوق اإلنسةةةةةا،     قمع احمللي األمن   اجمل                منة ن  من  واإ  

                                                                                           املناط  اجملاورة  على سةةبةل امل ال  وةما دنةةم  لة  املن م  الدولة  للاماي   ذنا  أي ةةا   اوإ دن و  
نا  على هتديداإ غم مباشةةةةةرة  عندما يقنرهل مدافع ي ةةةةة لع أنمل شةةةةةبة  أنمل  للق ديد  ودكو، ذ

   (57)ققاد أب، الدور سةليت علة  أندععو   أ اوعأسباص دد

نةت من خالل مقةاأالإ على اإلنرتنةت مع املةدافن  منةا  -62  1                                                                       واسةةةةةةةةةةةةةةقنةادا   أ املنلومةاإ اليت   
  واملنلوماإ اليت دق من ا الور اإ الواردة    طار الووي    لص املقررة اخلاص   أ أ، 2020أاير/مايو  
  (58) ا أمر شائعإلنرتنت وخارجدافن  على ا يااث امل

أنةةل، املدافن  عن  قوق اإلنسةةا، املنرضةة  للع ر  الا    2019وخالل منقدى دألن لنام   -63
  أجرإ من م  فرونت وين ديفندرز دراسةةةةةةةةةةةة  2019دنةةةةةةةةةةةةرين األول/أةقوأر   4 أ    2                 ع قد   الفرتة من  

  املائ  من املدافناإ   97ن اجملةب  )  املائ  م  90                         مدافنا   ودنرهل ما جمموع     74اسةةةةةةقق ةةةةةةائة   لت  
   املائ  من املدافن ( للق ديداإ ومحالإ القن م واإلساثة اللف ة    السنق  الساأقق    86و

ودلقت املقررة اخلاصةةةةةةةة  شةةةةةةةة اداإ من مدافن  عديدين دنةةةةةةةةم  أ أ، أفنال الققل وحماووإ  -64
  على  سةةةةةةةةاثة املنامل  والقا  والق ديد  فنال اليت دن و لسةةةةةةةةلسةةةةةةةةل  من األ                              الققل غالبا  ما دكو، دقوجيا  

  "                                   اتاذا  م ردا  من اوعقداثاإ املق اعدة"ووصا أ د املدافن  الوضع  عقبارع 

 التهديدات اجلنسانية -ابء 

ة  يقنرهل املدافنو، عن  قوق امل لةاإ وامل لة  ومزدوجي املةل اجلنسةةةي وم اير  اهلوي  اجلنسةةة  -65
دافناإ عن  قوق اإلنسةةةا، مبن فة ن م ايراإ اهلوي  اجلنسةةةانة    ة م اجلنسةةة   وامل  و املي صةةةفاإ

من األ ةا، لالعقداث الا  ين و  على هتديداإ جنسةةةةةةةةةةانة   ودال ظ املقررة اخلاصةةةةةةةةةة  أ، للنديد من 
نسةةةةةةا، اإ عن  قوق اإل                                                                        الق ديداإ طاأنا  جنسةةةةةةانةا   وأ، أنواعا  حمددة من الق ديداإ دوج    أ املدافن

 أ جملا   2019م ايراإ اهلوي  اجلنسةةةةةةةةةةةةانة   وو ش املكلا السةةةةةةةةةةةةاأ   لووي    دقريرع لنام  مبن فة ن  
 قوق اإلنسةةا، املعاطر والق ديداإ اخلاصةة  اليت دواج  املدافناإ عن  قوق اإلنسةةا،  وأشةةار  أ أ، 

                      اي  للن ةةام األأو  ون ةةام                                                             املةةدافنةةاإ عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا، الالئي ي ن ر  أ أعمةةاهلن على أهنةةا ي ةةل حتةةد
                     كن   مفةاذةم د نقرب من منةةارية  ال مية  يواج ن عةادة هتةديةداإ ويقنرضةةةةةةةةةةةةةةن وعقةداثاإ  ألهنن ينةةةةةةةةةةةةةةك

  (59)                                                                                   املسل ماإ أنل، ذوي  املرأة ومكاهنا ودورذا وخيللن أنال اإ القوة القائم  على أساس نوع اجلنا

__________ 

  املقررة اخلاص    سقمدة من ش اداإ مباشرة  دمت  أم (56)

(57) Protection International, Protection of Human Rights Defenders: Best Practices and Lessons Learnt 

(2012), p. 140   

 (58 ) A/HRC/38/47  ان ر أي ةةةةةةةةةةةةةا   28  الفقرة                American Bar Association Center for Human Rights, Invisible 

Threats: Online Hate Speech against Human Rights Defenders in Guatemala (Washington, D.C., 2019)    

(59) A/HRC/40/60 انو،  لالطالع على حتلةةةل أجراع منقةةدى آسةةةةةةةةةةةةةةةةةا واحملة  اهلةةادئ املن   ملرأة والقةة   29  الفقرة
-https://apwld.org/about-us/ourوالقنمة  أنةةةةةةةةل، الن ام األأو  والنومل  واألصةةةةةةةةولة  والنزع  النسةةةةةةةةكري   ان ر 

analysis-on-patriarchy-and-globalisation-fundamentalism-and-militarism/   
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إلأالغ عن الق ديداإ  مبا   ذل  و د و درغب أنض املدافناإ عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةا،   ا -66
                                                                               أسةبب طاأن ا القنة م  النةديد  الا  غالبا  ما ينةمل احلةاة النةع ةة  للمرأة  مبا   الق ديد  لققل

 ذل   الق ا الزوجة  وأسلوص عةن ا ومنققداهتا الدينة   

افناإ عن دوضةةةةةةةةةةةح نوع الق ديداإ اجملنسةةةةةةةةةةن  اليت دواج  ا املدودسةةةةةةةةةةاعد احلاوإ القالة      -67
ةةةاإ وامل لة  ومزدوجي املةةةل اجلنسةةةةةةةةةةةةةةي وم ةةاير  اهلويةة   قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا، واملةةدافنةةاإ عن  قوق امل ل

 اجلنسانة  و املي صفاإ اجلنس   

   دلقت فاطم  مةمبم   وذي مدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةا،2019ةانو، ال اين/يناير    18ففي   -68
  2019 أاير/مايو  3سائل القواصل اوجقماعي  و     موزمبة   رسائل  ويا وهتديداإ  لققل على و 

على   -اللجن  السةةةةةاسةةةةة  جلب   حترير موزامبة     -ننةةةةرإ ألةا دوماس  وذي أرملانة  من احلزص احلاةم 
  (60)               لقلقةن ا درسا   رجال أ وايث ومفنم   حلةوي  10فةسبو  رسال  ددعو  أ اغق اص فاطم  من  بل 

وية  اجلنسةةةةةةةةةةةةةةانةة  دنمةل   جمةال  قوق  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا، م ةايرة اهل وةالرا ديفةا مةدافنة  عن -69
املنةةةةةةةةةةةةةةق ل   جلنا     ورية  دنزانةةا املقاةدة  وأفةادإ أب، رجل  ا قامةا منزهلةا وذي   اخلةارج    

اإ وامل لة  ومزدوجي املةل اجلنسةةةةةةةةةةةةةي   واعقداي أو نةةةةةةةةةةةةةة  على امرأد  من فئ  امل لة2020 زيرا،/يونة   
ا دقةما، من ا  وأفادإ املدافن  أب،   اجلنسةةانة  و املي صةةفاإ اجلنسةة  واغق ةةبامها ةانقوم اير  اهلوي

           وة ما  (61)املنقدي  اسةةةةةةقفسةةةةةةرا عن مكا، وجودذا وذددا  لنودة ودكرار اوعقداث  ذا ت دو ا ننةةةةةةاط ا
وي  اجلنسةةانة   لةاإ وامل لة  ومزدوجي املةل اجلنسةةي وم اير  اهلي ةةنب على املدافن  عن  قوق امل ما

 ق ديداإ واوعقداثاإ واحل ول على الرعاي  ال اة  و املي صفاإ اجلنس  اإلأالغ عن ال

ولوداي ررو، الربطي مةدافنة  دنمةل مع  نةة  الفردوس لقنزيز  قوق النسةةةةةةةةةةةةةةةاث والنةةةةةةةةةةةةةةبةاص    -70
              ر خوفا  على                                                 حلمل  دنةةةة م  وأ جربإ على د ةم مكا،   امق ا لندة أشةةةة   2018  ودنرضةةةةت    (62) النراق 

  دلقت هتديداإ  لققل أند ننةةةةةةر صةةةةةةورة هلا مع القن ةةةةةةل النام 2020سةةةةةةالمق ا  و  ةانو، ال اين/يناير  
ر أخرى  للووايإ املقادة األمريكة    الب ةةةرة  واضةةة رإ  أ د ةم مكا،   امق ا من جديد لندة أشةةة 

  أطل  عدة رجال مل م  جم ول  2020آص/أغس ا    17وأةنما ةانت هتم مب ادرة منزهلا   الب رة     
ةانوا   سةةةةةةةةارة النار علة ا وعلى زمةل  ةاو   انق ارذا   سةةةةةةةةارة  وأأل ت النةةةةةةةرط  مبااول  اوغقةال 

اإ أند و ت  رسةال رسةال   أ  كوم                                                        وف قح حتقة    احلاد   ومع ذل  ت دكن دداأم احلماي   د ا   
 ل حلمل  دن م و ا  على وسائل القواصل اوجقماعي  النراق  ودنرضت منا حماول  اوغقةا

 دراسات حاالت إفرادية -       سادسا   

دنةةةكل احلاوإ الواردة أدوع أم ل  دوضةةةةاة  لنم  مقكرر يقم ل    قل املدافن  عن  قوق  -71
                                                            ل الفنلي هتديداإ أل وحماووإ اغقةال  ودنرهل أي ةةةةةةةةةا  نوع الق ديداإ اإلنسةةةةةةةةةا،   ةث دسةةةةةةةةةب  القق

               ألم لة   ةنةا  من                                                                 ل اليت يواج  ةا املةدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا، من  ةع املنةاط   واسةةةةةةةةةةةةةةق قةةت ا لققة 
                                                                                      الرسةةةةةائل اليت أرسةةةةةلق ا مؤخرا  املقررة اخلاصةةةةة  املننة  اال  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةا،   وشةةةةةرتا  مع 

   أووايإ أخرى املكلف

__________ 

 Amnesty International, Turn the Page! A Human Rights Manifestoوالور   املقدم  من السةدة مةمبم و   (60)

for Mozambican Political Parties and Candidates, October 2019 Election (London, 2019), p. 13   

 الور   املقدم  من من م  فرونت وين ديفندرز   (61)

   IRQ 5/2020 الرسال  (62)
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 أفعال القتل اليت تعقب التهديدات -ألف 

                                                      قةةل زعةم شةةةةةةةةةةةةةةنةةب الربيرب  األصةةةةةةةةةةةةةةلي سةةةةةةةةةةةةةةمجةو روخةةاس أوردةز   2019ارس   آذار/مةة  -72
ةوسةةةةةقاريكا  و د عمل ألة ر من أرأن  عقود   الدفاع عن  قوق النةةةةةنوص األصةةةةةلة  ضةةةةةد او قالل 

                                                  رارا  ودكرارا  على مدى عدة سةةةةةنواإ  بل  قل   وجنا من غم املنةةةةةروع ألراضةةةةةة ا  وظل يقنرهل للق ديد م
                                                                عندما أ طلقت سةةت رصةةاصةةاإ على سةةةارة ةا، على مقن ا  وةا، ينةش مبفردع   2012حماول  اغقةال    

   (63)و ت  قل  لقجنب دنريض أسرد  للع ر

 دنةةكو أرصةام                                                  قل املدافع عن  قوق اإلنسةا، روأردو ةارلوس  2020أيلول/سةبقمرب    11و    - 73
عن  قوق اإلنسةةا، البةئة   يقلقةا،    م ا   جم ول   وظل ووالدع درةرتيو  دنةةةكو  وذو مدافع منرو  

هتديداإ مردب   مبنارضةةةةةةةةةةق ما للقندين غم القانوين   حممة  امبو ا الوا ن    من ق  مادر     2012منا  
           د رةت  2017ل ةةةةةةرص والق ديد  لسةةةةةةالح  و   على مر السةةةةةةن  ل   ا د  ديوس  ألمازو،   أمو  ودنرضةةةةةة 

   ( 64)                                        رةرتيو  وصوص منقدو، مسدسا  ءو وج  روأردو رصاص  على طاول  غرف  ال نام   أةت د 

  دلقةت من مة  ةةارا ا، غم احلكومةة    الفلب  رسةةةةةةةةةةةةةةةالة  ن ةةةةةةةةةةةةةةةة  من 2019و  يوز/يولةة    -74
افن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةا، من أ  موظفي                                                شةةةةةةةةةعص جم ول دق ةةةةةةةةةمن هتديدا  أققل زارا ألفاريز  وذي مد

                                    سةةةةةةدة ألفاريز  ي زعم أهنا من  واإ أمن   ن ةةةةةة   أ ال                أ رسةةةةةلت رسةةةةةال2020املن م   و  نةسةةةةةا،/أأريل  
الةدولة   مل ةةةةةةةةةةةةةةةايقق ةا أنةد أ، وزعةت األرز على أفراد جمقمن ةا احمللي الفقراث أثنةاث عملةةاإ اإلغالق اليت 

                              قلت  لرصةةةةةةةام   النةةةةةةةارع   2020آص/أغسةةةةةةة ا    17  و   19-                        ن فاإ   سةةةةةةةةاق جائا  ةوفةد
  (66)وويق ا وزارة الندل  إلرذاأة   لفنلللقننةع من  بل    وةانت  د دنرضت(65)مدين   ةولود

 التهديد ابلقتل -ابء 

  دلقى ةاسةةةةةةةةةةةةة    و  وذو زعةم من السةةةةةةةةةةةةكا، األصةةةةةةةةةةةةلة  2019ةانو، ال اين/يناير    29    -75
نسا، من الربازيل  منلوماإ من م در سر  عن خ   وغقةال  وأرأن  من أ ارأ  ومدافع عن  قوق اإل

اع مع                                                                            ل  أ  ثالث  من  خود  و  دى أناإ  خود   ودفةد الققارير أب، اخل   و ضةنت   اجقمعلى األ
                      ريةا    الربومج احلكومي                       وأ درج السةةةةةةةةةد   و(67)املزارع  احمللة  ومم لي النةةةةةةةةرط  املدنة  والنسةةةةةةةةكري 

ديةداإ شةةةةةةةةةةةةةةديةدة     ومع ذلة   يبةدو أنة  و يزال يواجة  هتة (68)حلمةاية  املةدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،
 فقح أ  حتقة    مزاعم الق ديد  غقةال                    جمقمن  احمللي  وت ي  

ريال    و لفةا أراو، مسةةةقنةةةار  انوين للمن م  غم احلكومة  نالزراع  الن ةةةوي  من أجل ال و  -76
                                     رةزإ الق ةديةداإ أي ةةةةةةةةةةةةةةةا  على أطفةالة   2018  وخالل  2017الكةاممو،  وأفةاد أقلقةة  هتةديةداإ منةا 

  مث اخق ا رجال، (69)                                          اخق  ا من منزل  وأ طل  سةةةةةةةةةرا   أند سةةةةةةةةةاعق 2019شةةةةةةةةةباط/فرباير    19 و 
أ، اخلاطف  ذددا                  وذةر أي ةا  2019أاير/مايو    16شةقةق  األصة ر رودري  من منزل النائل  وعا ع    

                                                                                         خق ا  زوج  السةةةةةةد أراو، وأطفال   ووفقا  للمنلوماإ اليت دلقق ا املقررة اخلاصةةةةة   دنرهل   دنةةةةةرين 
__________ 

   CRI 1/2019 الرسال  (63)

   PER 9/2020 رسال ال (64)

   PHL 5/2020 الرسال  (65)

   PHL 5/2018 الرسال  (66)

   BRA 6/2019 الرسال  (67)

   2019 آص/أغس ا 16   املؤر BRA 6/2019 ول  على الرسال ان ر رد الد (68)

   CMR 3/2019الرسال   (69)
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                                                                 وعقداث   منزل  على يد مسةةةلا   واعق د  أي ةةةا  على  ارسةةة  األم     اد    2019األول/أةقوأر  
أراو، مرد    سةةةةةا   أةنما ةا،                                 أ طلقت النار على صةةةةة ر السةةةةةةد2020آذار/مارس    27منف ةةةةةل  و   

 أرفقق   وأخرب املسلاو، وذم ي ادرو، املكا، السةد أروا، أب، ذاا الفنل ذو رسال  حتاير 

ويواج  ة م من املدافن  هتديداإ مقنددة  فجاين سةةةةةلفا مدافن  عن  قوق اإلنسةةةةا، البةئة   -77
 ول  أ منزهلةا و أ مكةا، عمل ةا  و    دبن ةا شةةةةةةةةةةةةةةعص جم2020  ةولومبةةا  و  ةةانو، ال ةاين/ينةاير  

                         شةةةةةةةةةةةع ةةةةةةةةةةةا  أخ ةةةةةةةةةةةنق م اوسةةةةةةةةةةةقعباراإ   130                                     د ب   أهنا ةانت من أ  ما و يقل عن 2020أاير/مايو  
  دلقت من م  اللجن  2020  و  يوز/يولة   (70)السةةةةةةةةةةةةةةربانة  القاأن  للجةش للمرا ب  الر مة  غم القانونة 

( منلوماإ دفةد أب، Comisión Intereclesial de Justicia y Pazوالسةةالم )الكنسةةة  املنةةرتة  للندال   
 اع  مسةةةةةةةةةةةةةلا  ةانت     لققل السةةةةةةةةةةةةةةدة سةةةةةةةةةةةةةةلفا  وأسةةةةةةةةةةةةةبب ذاع الق ديداإ  اليت ينود ارخي ا 

  دقمقع السةةةدة سةةةلفا اماي  شةةع ةةة  دوفرذا الدول   دنةةمل مرةب  دقلةدي  و ارسةة  أمنة   2017  أ
  (71)                          حمموو  وسرتة وا ة  من الرصام             ع ةت ذادفا                    ضاف   أ ذل   أ  

 االستجابة للتهديدات وأفعال القتل وادسؤوليات -       سابعا   

 الدول  -ألف 

دنوع املقررة اخلاص  ودر ب  خل واإ اليت ا اهتا أنض الدول  اليت سنت  وان  وطنة  حلماي   -78
 م  اخلدم  الدولة  حلقوق اإلنسا،                                                           املدافن  عن  قوق اإلنسا،  وينرهل اجلدول القاي  الا  أعد د  من

 لةاإ حلماي  املدافن  عن   جمموع  من القوان  واللوائح والربودوةووإ وا2020  دنةةرين ال اين/نوفمرب  
 قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،  وينكا اجل ود املبةةاولةة  على  ةةد علم املن مةة و ومع ذلةة    ةةد دكو، ذنةةا  أم لةة  

                                                 ولال  ينب ي أو ينقرب اجلدول  ائم  شامل  ياما                                       أخرى  أو حتدي اإ لوم ل  املقا    الةا  

 عني عن حقوق اإلنسانواآلليات حلماية ادداف تالقوانني واللوائح والربوتوكوال  

 القانو، أو الالئا  أو الربودوةول أو ا لة  البلد

،  أرومج محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا، الا  وضةةةةةةنق  أمان   قوق اإلنسةةةةةةا الربازيل   
  السةةةاسةة   2007شةةباط/فرباير  12   044 6القاأن  لرائسةة  اجلم وري   املرسةةوم ر م 

 الوطنة  حلماي  املدافن  عن  قوق اإلنسا،

  :مقا     الراأ  القاي
www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra; jsessionid=8 

D802A88BEBDC2E6B2BFF0EA3083843B.proposicoesWebExterno1?

codteor=702658&filename=PL+4575/2009 

 2019ز/يولة  يو  24املؤر   9,937املرسوم ر م 

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019  :مقاح   الراأ  القاي

/Decreto/D9937.htm 

__________ 

  Semana, “Las carpetas secretas”, 5 January 2020           ان ر أي ا    COL 5/2020الرسال   (70)

(71) Amnesty International, “Colombia: further information: protect human rights defender at risk”, 8 

July 2020     ان ر أي ةةةةةةةةةا  الرسةةةةةةةةةال                   COL 5/2020و وComisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Nuevos 

planes para atentar contra lideresa Jani Silva”, 2 July 2020و وComisión Intereclesial de Justicia y 

Paz, “Riesgo de ataque en contra de lideresa Jani Silva”, 26 March 2020  

http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8D802A88BEBDC2E6B2BFF0EA3083843B.proposicoesWebExterno1?codteor=702658&filename=PL+4575/2009
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8D802A88BEBDC2E6B2BFF0EA3083843B.proposicoesWebExterno1?codteor=702658&filename=PL+4575/2009
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8D802A88BEBDC2E6B2BFF0EA3083843B.proposicoesWebExterno1?codteor=702658&filename=PL+4575/2009
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8D802A88BEBDC2E6B2BFF0EA3083843B.proposicoesWebExterno1?codteor=702658&filename=PL+4575/2009
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8D802A88BEBDC2E6B2BFF0EA3083843B.proposicoesWebExterno1?codteor=702658&filename=PL+4575/2009
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أنةةةةل، محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةا،   أورةةنا    AN/2017-039القانو، ر م  أورةةنا فاسو
 فاسو

 www.refworld.org/docid/5d42bc664.html :مقاح   الراأ  القاي

  نناث الو دة الوطنة  للاماي  - 2011لسن   4,065املرسوم ر م  ةولومبةا

 /www.ishr.ch/sites/default/files/documents :مةةةةةةةقةةةةةةةاح   الةةةةةةةراأةةةةةةة  الةةةةةةةقةةةةةةةاي

colombian_law.pdf 

القاضةةةةي إبصةةةةدار    2015آص/أغسةةةة ا  21املؤر    1,085 رار وزارة الداخلة  ر م 
جلماعة  ضةةمن أرومج الو اي  واحلماي  القاأع  أرودوةول دنفةا خارط  طري  احلماي  ا

 لوزارة الداخلة  والو دة الوطنة  للاماي 

 /www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/05 :مةةقةةةةةةةاح   الةةراأةة  الةةقةةةةةةةاي

resolucion-1085-de-2015-mininterior.pdf 

أنةةةةةةةةةةةةةةل، مؤازرة املةدافن     2014 زيرا،/يونةة   20املؤر    2014-388القةانو، ر م  ةوإ ديفوار
 عن  قوق اإلنسا، ومحايق م 

 http://ci-ddh.org/wp-content/uploads/2014/08/Loi-N :مقةاح   الراأ  القةاي

%C2%B0-2014-388-du-20-Juin-2014-portant-pro-motion-et-protection-

des-d%C3%A9fenseurs-des-droits-de-lHomme.pdf 

أنةةل، د بة  القانو، ر م    2017شةةباط/فرباير   22املؤر    2017-121املرسةةوم ر م 
أنةةةةةةةةةةةةةةةل، مؤازرة املةدافن  عن  قوق   2014 زيرا،/يونةة   20املؤر    233-2014

 اإلنسا، ومحايق م 

  :مقاح   الراأ  القاي
www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ci_adopted_decree_2017-

121_du_22_feb_2017_promotion_et_protection_des_.pdf 

 ةةةةة ةةةةةوريةةةةةةة  الةةةةةكةةةةةونةةةةة ةةةةةو 
 الدرقراطة 

  :                         ع رضت عدة ن وم على الربملا،

 : القانو، املقنل  اماي  ومسؤولة  املدافن  عن  قوق اإلنسا،النةو جملا 

 _www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ loi :أةة  الةةقةةةةةةةايمةةقةةةةةةةاح   الةةرا

protection_ddh_adoptee_par_senat.pdf 

 : القانو، املقنل  اماي  وأنن   املدافن  عن  قوق اإلنسا،اجلمنة  الوطنة 

-_www.ishr.ch/sites/default/files/documents/loi_ddh :الراأ  القةايمقةاح   

_version_la_plus_recente.pdf 

: منةةةةةروع  انو، محاي  ومسةةةةةؤولة  املدافن  عن  املؤسةةةةةسةةةةة  الوطنة  حلقوق اإلنسةةةةةا،
  قوق اإلنسا،

 www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ proposition :مقةةاح   الراأ  القةةاي 

_de_loi_relative_a_la_protection_et_a_la_responsabil_texte_harminise.pdf 

أنةةةةةةةل، محاي     2016شةةةةةةةباط/فرباير  10املؤر    001-2016: املرسةةةةةةةوم ر م مرسةةةةةةةوم
 املدافن  عن  قوق اإلنسا، وال افة    ةةفو اجلنوأة 

 www.protectioninternational.org/wp-content/uploads  :مقاح   الراأ  القاي

/2016/02/edit.pdf  

أنةةةل، محاي     2019قوأر املؤر  دنةةةرين األول/أة  2019/001: املرسةةةوم ر م مرسةةةوم
 املدافن  عن  قوق اإلنسا،   ةةفو اجلنوأة 

 www.ishr.ch/sites/default/files/documents/edit_portant :مقةاح   الراأ  القةاي 

_protection_des_deifenseurs_des_droits_humains_au_nord-kivu.pdf 

http://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/resolucion-1085-de-2015-mininterior.pdf
http://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/resolucion-1085-de-2015-mininterior.pdf
http://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/resolucion-1085-de-2015-mininterior.pdf
http://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2018/05/resolucion-1085-de-2015-mininterior.pdf
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 (2008اودفاق املقنل  إبنناث ذةئ  حتلةلة  ) غوادةماو

 _http://acuddeh.org/IMG/pdf/rtu_proteccion :مةةةةةةقةةةةةةةاح   الةةةةةةراأةةةةةة  الةةةةةةقةةةةةةةاي

defensores_vol1.pdf   (8)املرف 

املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا، والفئاإ ال ةةةةةةنةف   السةةةةةةةاسةةةةةة  الوطنة  لو اي  ومحاي  
 (2009األخرى )

 _http://acuddeh.org/IMG/pdf/rtu_proteccion :مةةةقةةةةةةةا ةةةةةةة    الةةةراأةةة  الةةةقةةةةةةةاي

defensores_vol1.pdf   (7)املرف 

 انو، محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسةا، وال ةافة  والنامل    جماي القواصةل   ذندوراس
 (2015والندال  )اوجقماعي 

 https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/research  :مقاح   الراأ  القاي

/Pages/honduras-attach.aspx 

أنةةةةةل، املدافن  عن    2018ةانو، ال اين/يناير   12املؤر    2018-003القانو، ر م  ماي
  قوق اإلنسا،  

 _www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ mali_loi :مقاح   الراأ  القاي

relative_aux_ddh.pdf 

أنةةةةةةةةل، دنفةا القانو،    2020شةةةةةةةةباط/فرباير  18املؤر    2020-0087املرسةةةةةةةةوم ر م 
 وق اإلنسا،املقنل   ملدافن  عن  ق

 _www.ishr.ch/sites/default/files/documents/decret :مقةةةةةاح   الراأ  القةةةةةاي

ndeg2020-0087_fixant_les_modalites_dapplication_de_la_loi_relative_ 

aux_defenseurs_des_droits_de_lhomme_0.pdf 

 2012 انو، محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسا، وال افة  لنام  املكسة 

 _www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ mexico :مقةاح   الراأ  القةاي

humanrightsdefender_law_2012.pdf 

 2012ملدافن  عن  قوق اإلنسا، وال افة  لنام اللوائح املقنلق  أقانو، محاي  ا

 www.ishr.ch/sites/default/files/documents/reglam :مقةةا ةة    الراأ  القةةاي

_de_la_ley_para_la_proteccion_de_personas_defensoras_.pdf 

منروع  انو، أنل، ا رتام  قوق املدافن  عن  قوق اإلنسا، ومحايق ا وضماهنا  
 )ت ينقمد( ودنزيزذا

 http://acuddeh.org/IMG/pdf/ini_lg_periodistas_y :مقاح   الراأ   القالة 

_defensores_de_ddhh-final.pdf و
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=39&tiو

po_turnot=1&edot=T 

 2019 انو، محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسا،   أمو لنام  أمو
 /https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file :مةقةةةةةةةاح   الةراأة  الةقةةةةةةةاي

310740/RM_159_2019_JUS.pdf 

https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/research/Pages/honduras-attach.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/research/Pages/honduras-attach.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/research/Pages/honduras-attach.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/research/Pages/honduras-attach.aspx
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=39&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=39&tipo_turnot=1&edot=T
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ةقاأ  ذاا الققرير    دنةرين  م ةمم  حلماي  ودال ظ املقررة اخلاصة  عدم البت أند  و ت   -79
   (72)                                  وق اإلنسا،   من ولةا والفلب  أي ا  املدافن  عن  ق

وأننةةةةةةةلإ  كوماإ اقلف  آلةاإ وطنة  للاماي   د  محاي  املدافن    ققت مسةةةةةةةقوايإ  -80
و دهتا الوطنة      أشةةةةةةةارإ  كوم  ةولومبةا  أ أ،2020مقباين  من النجاح  و  دنةةةةةةةرين األول/أةقوأر  

  (73)   ا  مدافن 1 235                              للاماي  دكفل احلماي   الةا  لة 

ووضةةةةةةةةةةةةةةنت دول وةةاوإ أخرى مبادئ دوجة ة  لدعم املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،  فقد  -81
                                                                                 اعق مدإ املبادئ القوجة ة  لالحتاد األورويب أنةةةةةةل، محاي  املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةا،   ظل رائسةةةةةة  

 شةةةةةةةةةةةةةةبةاط/  و  (74)  وذي ا ،  ةةد القاةديةث من جةديةد2008         و ة دثةت      2004 كومة  أيرلنةدا   
  وضةةةةةةةةةةةةةنت النرويج ال ةةةةةةةةةةةةةة   الن ائة  ملبادئ ا القوجة ة  أنةةةةةةةةةةةةةل، دعم املدافن  عن  قوق 2005 فرباير

أنةةةل، املدافن    2008                                              ووفقا  ملبادئ اوحتاد األورويب القوجة ة  لنام  (75)اإلنسةةةا، ووزعق ا على سةةةفاراهتا
املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا،   إلنسةةةةةةةا،  ينب ي لبن اإ اوحتاد األورويب أ، دقناول  ال   عن  قوق ا

   (76)دقاريرذا  مع اإلشارة أوج  خام  أ أ  هتديداإ أو اعقداثاإ دسق دف م

 ( 82) والووايإ املقادة  ( 81)واململك  املقادة  (80) وسويسرا  ( 79)وذولندا   (78) وفنلندا  (77)ووضنت ةندا -82
 ة  أخرى  مبادئ دوجة 

                                                سةةةةاق الرسةةةائل اليت أ رسةةةلت    طار الووي    2016وأشةةةار املكلا السةةةاأ   لووي      -83
السنواإ الساأق  أنل،  اوإ  قل مدافن  عن  قوق اإلنسا، مننة   لبةئ    أمريكا الالدةنة    أ 

ضة م ألفنال الق ديد               سةاأقا  عن دنر   أ، ال ةاااي   ال البة  الن مى من  اوإ الوفةاإ ةانوا  د أأل وا
والقعويا  لكن م ت حي ةةةةةةةةةةةةةةلوا على محةاية  ةةافةة  على الرغم من  رار  رز صةةةةةةةةةةةةةةةادر عن حمكمة  البلةدا، 

  (83)األمريكة  حلقوق اإلنسا،

__________ 

(72) OHCHR, “UN expert calls on Mongolia to adopt law protecting human rights defenders”, 1 

December 2020  ان ر أي ةةةةةةةةةا               International Service for Human Rights, “Philippines: human rights 

defender protection law passes three readings in the House of Representatives”, 7 June 2019   

 /www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders :بةا  مقا     الراأ  القايالور   املقدم  من  كوم  ةولوم (73)
CFI_killings/submissions/states/colombia-sp-y.pdf   

 (74 ) European Union, Ensuring protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders (2008)    

(75) Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Norway’s Efforts to Support Human Rights Defenders: 

Guide for the Foreign Service (December 2010)   

(76) European Union, Ensuring protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders   

(77) Government of Canada, Voices at Risk: Canada’s Guidelines on Supporting Human Rights 

Defenders (Ottawa, 2019)   

(78) Ministry for Foreign Affairs of Finland, Protecting and Supporting Human Rights Defenders – 

Public Guidelines of the Foreign Ministry of Finland on the Implementation of the European Union 

Guidelines on Human Rights Defenders (November 2014)   

(79) Government of the Netherlands, Ministry for Foreign Affairs, Action Plan for Human Rights 

Defenders (2014)   

(80) Switzerland, Federal Department of Foreign Affairs, Swiss Guidelines on Human Rights Defenders 

(Bern, 2019)   

(81) United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, UK Support for Human Rights Defenders 

(July 2019)   

(82) United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S Support 

for Human Rights Defenders – Fact Sheet (January 2017)  

(83) A/71/281 ان ر أي ةةةةةةةةةةةةةةةةةا    34  الفقرة           Inter-American Court of Human Rights, Kawas-Fernández v. 

Honduras, Judgment, 3 April 2009   
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                                                                                 وددر  املقررة اخلاصةةةةة  أ، دوو  ة مة و دفي  لقزاماهتا اماي  املدافن   األمر الا  يقجلى    -84
                                                                 أفنال  قل املدافن  سةةةةةةةةةةةنواي   وة ما  ما دفققر ا لةاإ احملددة اليت دننةةةةةةةةةةةئ ا     سةةةةةةةةةةةقمرار منالندد الكبم

                                                                                          البلةدا، حلمةاية  املةدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،  أ املوارد الكةافةة   وغةالبةا  مةا ينققةد املةدافنو، أداثذةا  
ق دافن  عن  قو                                                                أجرإ من مة  النفو الةدولةة  اسةةةةةةةةةةةةةةقنراضةةةةةةةةةةةةةةةا  ل لةةاإ احلكومةة  حلمةاية  املة 2017 و 

اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،   األمريكق   ةمةةت فةةة  آلةةةاإ احلمةةايةة    ةولومبةةةا وغوادةمةةاو وذنةةدوراس واملكسةةةةةةةةةةةةةةةةة   
                                                                                وخل ةةت  أ أ، ذاع املع  اإ أنقاإ األرواح  لكن ذنا  جماو  ةبما  لقاسةةةن ا  منةةمة  أ ضةةنا 

   (84)رد الفنل   ة م من األ ةا،  زاث الق ديداإ  لققل

  غم احلكومة  منةةةةةةةةةةةةةةكل  املوظف  احلكومة  الاين ينةةةةةةةةةةةةةةوذو، ين  19 ن م  ناملادةودربز م -85
املدافن  عن  قوق اإلنسةةةا،  ودنةةةدد على ضةةةرورة ةا املوظف  النمومة  على  ةع املسةةةقوايإ عن 
ا ققار املدافن   أوسةةةةةائل من ا اسةةةةةقعدام ل   دن و  على ةراذة  النسةةةةةاث لقنةةةةةوي  ين  ال ةةةةةافةاإ  

                                                               علنا   ةع اوعقداثاإ على املدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةا،  مبا   ذل  الننا    م أ، يدينواوجيب علة
  (85)اجلنساين واوعقداثاإ على اإلنرتنت والقارش اجلنسي و ساثة املنامل 

 الشركات واجلهات ادستثمرة األخرى  -ابء 

                   اعقةداث  على مةدافن    572                                                   دنقة ب مرةز موارد األعمةال القجةارية  و قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا،  2019    -86
   (86)عن  قوق اإلنسا، يرةزو، على األنن   املردب    لنرةاإ

ويقةةةدم عةةةدد من املن مةةةاإ غم احلكومةةةة   مبةةةا فة ةةةا مرةز موارد األعمةةةال القجةةةاريةةة  و قوق  -87
املسةةق مرة من أجل اوسةةقجاأ  على ءو أف ةةل لنةةواغل اإلنسةةا،  دوجة اإ عملة  للنةةرةاإ واجل اإ  

   عن  قوق اإلنسا، املدافن

( أقاسةةةةةةةةة  أننةةةةةةةةة ق  املقنلق  أبال FMOفقد القزم م ةةةةةةةةةر  ذولند  لقنمة  رايدة األعمال ) -88
النناي  الواجب   بل اوسةةةةةةةةةق مار للن ر على ءو من جي   املعاطر السةةةةةةةةةةا ة   مبا   ذل  املعاطر اليت 

يت يسةةةةةةةق مر فة ا  وأقنفةا عملةاإ هلا املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةا،    البلدا، والق اعاإ اليقنرهل  
  ( 87)الفرز من أجةل اإلنةاار املبكر  ملعةاطر احملةد ة   ملةدافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةا،  بةل اوسةةةةةةةةةةةةةةق مةار
دأ عدم                                                                              وأصةةةةةةةةةةدرإ مؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة  القمويل الدولة  القاأن  جملموع  البن  الدوي أةاو  شةةةةةةةةةةددإ فة  على مب

19-                              را  دوجة اإ   سةةةةةةةاق جائا  ةوفةد                                              القسةةةةةةامح م لقا  مع األعمال اونققامة   وأصةةةةةةدرإ مؤخ
 (88 )  

                                       دقريرا  ذةرإ فة  أهنا لن دقسةةةةةامح مع هتديد   Del Monte Pacific Limited  ننةةةةةرإ شةةةةةرة   2020و   
ةال   أ ضةةةرورة   املدافن  عن  قوق اإلنسةةةا، وعن البةئ  أو م ةةةايقق م أو اوعقداث علة م  وأشةةةارإ

نامل اري  مع النةةةرة  وشةةةرةائ ا   األعمال  سةةةواث أدنل  يك  أصةةةااص امل ةةةلا  املردب    ا من الق
__________ 

(84) Amnesty International, “Americas: State protection mechanisms for human rights defenders” (17 

May 2017)   

 /www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRdefenders :مقا     الراأ  القاي   19الور   املقدم  من من م  ناملادة  (85)
Pages/CFI-killings-human-rights-defenders.aspx   

(86) Business and Human Rights Resource Centre, Safeguarding Human Rights Defenders: Practical 

Guidance for Investors (New York, April 2020)   

(87) FMO, Human Rights: An Integral Part of Our Investment Approach (2018)   

(88) International Finance Corporation, “IFC position statement on retaliation against civil society and 

project stakeholders” (October 2018)و و International Finance Corporation, “Tip sheet for IFC 

clients: preventing reprisals during COVID-19 pandemic – addressing increased risk of reprisals 

risk in the context of COVID-19” (2020)   
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األمر أققدمي القنلةقاإ أم إباثرة النةةةةةةةةةواغل   ضةةةةةةةةةاف   أ ذل   ذةرإ أهنا سةةةةةةةةةقنمل على منع أ  فنل 
  (89)عمالانققامي والرد علة   وأهنا دقو ع النيث نفس  من شرةائ ا   األ

دافن  عن  قوق اإلنسةةةةةةةا،  وأعلنت للمو أهنا                                      وأ رإ جمموع  أديداس أي ةةةةةةةا  أبمهة  محاي  امل -89
سةةةةةةةق م   ةةةةةةةااي املدافن  املسةةةةةةةق دف  مع احلكوماإ   احلاوإ اليت درد فة ا دقارير موثو   عن دنرهل 

من املوظف  احلكومة    مدافع عن  قوق اإلنسةةةا، للق ديد أو القعويا أو او قجاز من النةةةرط  أو
ألطرا  ال ال    ركن أ، د ار فة ا انق اةاإ  قوق اإلنسةةةةةةةةةا،                                  ولدي ا أي ةةةةةةةةةا  عملة  لققدمي شةةةةةةةةةكاوى ا

  (90)املردب   أنملةاإ النرة  أو منقجاهتا أو خدماهتا

                                                                               ودنةةجع املقررة اخلاصةة  مبادراإ من  بةل ما ذ ةر أعالع  ودال ظ أي ةةا  أهنا اسةةق ناث ولةسةةت  -90
 دة عام    اع

الة  الدولة    ذاا الققرير  ودال ظ ودر ب مرة أخرى إبسةةةة اماإ النةةةةرةاإ واملؤسةةةةسةةةةاإ امل -91
                                                                                    أي ةةةا  أ، لدى عدد مقزايد من النةةةرةاإ واملؤسةةةسةةةاإ املالة  الدولة  سةةةةاسةةةاإ   جمال  قوق اإلنسةةةا، 

دى  ل  من ا سةةةاسةةاإ عام  دنةةمل عن ةةر  النناي  الواجب  واملوافق  احلرة واملسةةبق  واملسةةقنمة  غم أ، ل
  قوق اإلنسا،                               دقناول حتديدا  محاي  املدافن  عن 

 ادنظمات غري احلكومية الدولية  -جيم 

دقدم املن ماإ غم احلكومة  الدولة  واجل اإ املاء  طائف  من أشةةكال الدعم للمدافن  عن  -92
طارئ  لقمك  املدافن  من اإلفالإ  قوق اإلنسةةةةةةةةا، الاين دلقوا هتديداإ  لققل  دنةةةةةةةةمل دوفم منح  

ز للمدافن  إلأراز صةةةةةةةةورهتم  والسةةةةةةةةني  أ وضةةةةةةةةع جمموع  مقنوع  من من اخل ر الوشةةةةةةةةة   ومنح جوائ
 األدواإ الدألوماسة  حملاةم  ومنع اوعقداثاإ على املدافن  الاين دنرضوا للق ديد 

 األمنةةةة   مبةةةا   ذلةةة  دقةةمةةةاإ ودوفر املن مةةةاإ غم احلكومةةةة  الةةةدولةةةة  جمموعةةة  من القةةةداأم -93
اإلناار الالسةةةةةةةةةةةةةةلكةة   واود ةةةةةةةةةةةةةةال الداخلي  لفةةديو  وةامماإ الدوائر   املعةاطر الر مةة  والبةدنةة   ون م

                                                                                                    القلفزيونة  امل لق   وركن أ، دنزز أي ةةةةةةةةا  النوافا أر ائ  وا ة   وأ، دقدم مناا  مؤ ق  ودائم  لالنققال  أ 
 مكا،   ام  آخر  

جائزة دولة  على ملدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةا، املقررة اخلاصةةةةةةةةةةةةة  أب، اوعرتا   لفوز  وأأل  ا -94
 عمل م يساعد   محايق م  م ل    ذل  م ل  أراز صورهتم  لق  ة  اإلعالمة  

وو ركن للمقررة اخلةاصةةةةةةةةةةةةةةة  أ، درد على النةديةد من الققةارير اليت دقلقةاذةا من املةدافن  الةاين  -95
رسةةةةةةةة  لدعم املقررة يد  لققل  ويؤد  افققار مفوضةةةةةةةةة   قوق اإلنسةةةةةةةةا،  أ املوارد املك               اسةةةةةةةةق  دفوا  لق د

اخلاصةةةةةةةةةةة   وا رتا، ذل  أ ول اإلجراثاإ اليت دقبن ا املفوضةةةةةةةةةةةة    الرد على الق ديداإ  أ اسةةةةةةةةةةةقاال  
ن  اوسةةةةةةقجاأ  السةةةةةةرين     طار الووي   وينقج عن ذل  أ ث اوسةةةةةةقجاأ  للمنلوماإ الواردة من املداف

  أنض األ ةا،  مما يبنث على اإل باط                                                      أنةةل، الق ديداإ اليت يقلقوهنا  أل وعدم اوسةةقجاأ   طال ا   
 النديد للمقررة اخلاص  

__________ 

(89) Del Monte Pacific Limited, Sustaining Our Future (Singapore, 2020), p. 39   

(90) Adidas Group, “The Adidas Group and human rights defenders” (2016); and Adidas Group, 

“Summary of third party complaint process”   
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 اددافعون عن حقوق اإلنسان -دال 

                                                                                يبل  املدافنو، عن  قوق اإلنسا، عن طائف  من اإلجراثاإ اليت يقعاوهنا عند دلقة م هتديدا   -96
اوجقماعيو ودوجة    دنةمل  خبار السةل اإ األمنة  احمللة و وننةر الق ديد على وسةائل القواصةل لققل   

طلب  أ مسةةةةؤول  كومي أجنيب أو موظا اأع لومم املقادة لزايرهتم  عقبار ذل  وسةةةةةل  للاماي و 
لدولة  والوطنة و و عالم املكادب اإل لةمة  لومم املقادة والسةةةفاراإ األجنبة  واملن ماإ غم احلكومة  ا

 ورفع دعوى ضد اجلناة 

رب النديد من املدافن -97   املقررة اخلاصةةةة  أبهنم ينققدو، أ، الق  ة  اإلعالمة  املباشةةةةرة والبارزة                      وخي 
 للق ديداإ دساعد   احلماي  

ويرد أن ة م على الق ديداإ  لققل أقن ةم آلةاإ حملة  للاماي   مبا   ذل   ننةاث شةبكاإ  -98
أمةةاةن آمنةة  لنقةةد                                                              ملنةةازل ا منةة و ولقةةاث الزمالث   سةةةةةةةةةةةةةةةاعةة  حمةةددةو والنمةةل سةةةةةةةةةةةةةةلفةةا  على حتةةديةةدمن ا

اوجقماعاإو واو قفاظ أقائم  د ةةةةةم أر ام ال وارئو وحتمةل د بةقاإ ذادفة  دكفل مسةةةةةقوايإ عالة  
                                                                            من األما، وسةةةةةقعدام ا    اوإ ال وارئ  وشةةةةةك ل راسةةةةةاث حترير ال ةةةةةاا   ألد آسةةةةةةو  جمموع  

 صافةة م للق ديد  منرتة  على د بة  وادساص ملنا ن  اوسقجاأ  اجلماعة  عندما يقنرهل أ د

                                                                        ويوصةةةةةةةةي البنض أي ةةةةةةةةا   دباع هنج شةةةةةةةةامل للو اي  واحلماي   ي ةةةةةةةةم حتلةالإ واسةةةةةةةةن  الن اق  -99
 للمعاطر   سةا  ا وآلةاإ للدعم النفسي واوجقماعي  

                                                        على الرغم من أ، ذةاا اخلةةار لةا مقةا ةا  دائمةا   وة ما  مةا  وينققةل أنض املةدافن   أ مكةا، آمن    - 100
دافنةاإ عن  قوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا، حتةدايإ خةاصةةةةةةةةةةةةةة    اونققةال  أ أمةاةن أخرى  ألهنن يقاملن    دواجة  املة 

                                                                                                ال الب مسةةؤولة   عال  أفراد آخرين من األسةةرة  وأأل  املدافنو، عن  قوق اإلنسةةا، املقررة اخلاصةة  أي ةةا  أب،  
 أ مكا، آمن    زادإ من صنوأ  اونققال   19- فروض  على السفر  منا دفني جائا  ةوفةد القةود امل 

ويؤةد النديد من املدافن  للمقررة اخلاصةةةةةةةةةةة  أ، أف ةةةةةةةةةةةل رد على الق ديداإ ينب ي أ، يكو،  -101
ع اجلنا                                                                                        أقةادة املدافن  ومردب ا   لسةةةةةاق  فنلى سةةةةبةل امل ال  ينب ي أ، د  ةةةةم م خ   املرافق  وفقا  لنو 

                                    اجلائا   يزداد ذاا األمر دنقةدا  أسةةةبب   واهلوي  اجلنسةةةة  والنرق وال بق  وغمذا من النوامل  و  سةةةةاق
 خ ر  س ام مرافقي املدافع   انقنار الفموس   أوساط اجملقمناإ احمللة  املنزول  

م أدواإ اقلف                                                                 ويوصةةةةةةةةي النديد من املدافن  أي ةةةةةةةةا   دباع هنج مقمايز ين و  على اسةةةةةةةةقعدا -102
                                         وينةةددو، أي ةةا  على احلاج   أ هن ج  اعة  ملواج   اقلا أنواع املعاطر اليت دنرتهل اقلا الفئاإ

 عندما دقنرهل  اعاإ املدافن  هلاع الق ديداإ  

 االستنتاجات والتوصيات   -      اثمنا   

 االستنتاجات -ألف 

انونة  مبنع  قل املدافن  عن  قوق اإلنسةةا،  و دفي  كوماإ ة مة  لقزاماهتا األخال ة  والق -103
نندام اإلرادة السةةةةةةاسةةةةةة   وركن للدول  أل ينب ي هلا  أ، دقدخل ملنع أفنال                        وي نزى ذل  أسةةةةةاسةةةةةا   أ ا

الققل  لرد مبزيد من الفنالة  على الق ديداإ اليت يقنرهل هلا املدافنو، عن  قوق اإلنسةةةةةةةةا،  ودنةةةةةةةةمل 
لو ا أفنال القنةةةةةةةةةةةة م  ملدافن  وهتديدذم  اليت تنل م أة ر عرضةةةةةةةةةةةة  ذاع القدخالإ ا اذ  جراثاإ  

                                                                                     قداثاإ  وينب ي أي ةةةةةا  أ، دقدخل النةةةةةرةاإ عندما د وج   هتديداإ  أ املدافن   من أجل احلةلول  لالع
 دو، د نةدذا  أ اعقداثاإ 
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 التوصيات الرئيسية -ابء 

  :ينبغي للدول أن تتخذ اإلجراءات التالية -104

 مله؛ الوفاء ابلتزاماهتما بضمان عدم قتل أي مدافع عن حقوق اإلنسان بسبب ع )أ( 

                                                                     ضااامان إصااادار مساااؤوا الدولة اعظافا  منتظما  وعلنيا  بقيمة عمل اددافعني عن  )ص( 
                                            حقوق اإلنسان  وشجبهم علنا  أي هتديد يستهدفهم؛

                                                   سن وإنفاذ قوانني حتمي اددافعني عن حقوق اإلنسان حتديدا ؛ )ج( 

وضاااااامان   صااااااون وتعزيز اآلليات القائمة حلماية اددافعني عن حقوق اإلنسااااااان  )د( 
 مراعاهتا لالعتبارات اجلنسانية؛

هتيئاة بيئاة مواتياة حلمااياة ادادافعني عن حقوق اإلنساااااااااااان  وتوفري ادوارد الكاافياة  )ه( 
البثوذ بشااا ن   آلليات احلماية القائمة  واساااتثداذ  ذآل اآلليات عند الضااارورة  وإجراء مزيد من

 فعالية آليات احلماية  ذآل  بغية حتسينها؛

عملياات الوطنياة جلمع بيااانت مصااااااااااانفاة عن عادد احلااالت ادتثقق منهاا تعزيز ال )و( 
                                                                                    اليت تنطوي على قتل اددافعني عن حقوق اإلنسان واختطافهم واختفائهم قسرا  واحتجاز م تعسفا  

                                   يااال  اااذآل ادعلوماااات واإلبالف عنهاااا  وفقاااا  وتعاااذيبهم وغري ذلاااك من األفعاااال الضااااااااااااااارة  وحتل
اف التنمية ادسااااتدامة  وبذل قصااااارى جهد ا إل حة  ذآل من مؤشاااارات أ د  1-10-16 للمؤشاااار

  البياانت للكياانت ادعنية  وال سيما مفوضية حقوق اإلنسان؛

االعتداءات  دعم اجلهود ادبذولة لزايدة ادساءلة عن قتل اددافعني وغري ذلك من   )ز(  
ليات ادسااااءلة وجلان  اليت تساااتهدفهم  بوساااائل تشااامل اإلجراءات اجلنائية على ادساااتوى الوط  وآ 

                                                                                         التثقيق اإلقليمية والدولية  وضامان مواصالة السالطات تلقائيا  العمل احلقوقي الذي كان يضاطلع به  
 ددافع؛                                                                  اددافع عن حقوق اإلنسان كمسار حتقيق يف دوافع القتل عندما ي قتل ذلك ا 

 إنشاااااااااااااء جلاان حتقيق أو آلياات يفااالاة للتثقيق يف حاال اساااااااااااتمرار أفعاال قتال )ح( 
 اددافعني عن حقوق اإلنسان أو تكاار ا.

                                                                          ينبغي للمؤسااااسااااات الوطنية حلقوق اإلنسااااان أن تواق علنا  التهديدات واالعتداءات اليت  -105
 تستهدف اددافعني عن حقوق اإلنسان  وكيفية استجابتها هلا.

و ينبغي دفوضاااية حقوق اإلنساااان وغري ا من وكاالت األمم ادتثدة أن تساااتجيب على ح -106
أساااااارل للمعلومات ادتعلقة ابلتهديد بقتل اددافعني عن حقوق اإلنسااااااان بزايدة القدرات الداخلية 

 للمفوضية ادكرسة لدعم ادقررة اخلاصة  وبتبسيط إجراءات ادوافقة.

ادميياة أن ممع أدلاة مريبياة لتثادياد العالقاة بني ادفااا عادد حااالت ينبغي للهيئاات األكا  -107
ات وأفعال العنف ادبلغ عنها  والتغيريات احملددة يف السياسات  مثل اعتماد قانون القتل والتهديد

وط  أو ساااياساااة وطنية بشااا ن االعظاف ابددافعني عن حقوق اإلنساااان ومحايتهم  أو زايدة ادوارد 
 ة احلماية القائمة.الالزمة آللي

اإلنسااااااااان الذين يتلقون   ينبغي للساااااااافارات األجنبية  ابلتشاااااااااور مع اددافعني عن حقوق -108
                                     هتديدات  أن تشجب  ذآل التهديدات علنا .
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 ينبغي للشركات وادؤسسات ادالية الدولية أن تتخذ اإلجراءات التالية: -109

حقوق اإلنسااان  ابلتشاااور معهم  وضااع ونشاار سااياسااات خاصااة ابددافعني عن   )أ( 
  من أجل محايتهم على حو أفضل؛

 ق اإلنسان اإللزامية وببذل العناية الواجبة يف جمال البيئة.االلتزام مبعايري حقو  )ص( 

ينبغي لشاااااركات وساااااائل التواصااااال االجتماعي أن تتخذ اإلجراءات التالية ابلتشااااااور مع  -110
 اددافعني عن حقوق اإلنسان:

إنشااء وتعميم آليات عامة لالساتجابة الساريعة يساهل الوصاول إليها إلزالة ساياق  )أ( 
  التهديد؛

 إغالق حساابت األشخاص الذين يصدرون التهديدات. )ص( 

تالحظ ادقررة اخلاصااااة أن توصاااايات موسااااعة حلماية اددافعني عن حقوق اإلنسااااان  ل   -111
شاااااا  منها الدول والشااااااركات وادؤسااااااسااااااات ادالية                                            توجه مرارا  وتكرارا  يف إطار واليتها إىل جهات

إىل جملس حقوق اإلنسااااااااان  وتركز   2019 تقرير                                           الدولية  مبا فيها بعض التوصاااااااايات اليت ق دم  يف
 .(91)على اإلفالت من العقاب فيما يتعلق ابالعتداءات على اددافعني عن حقوق اإلنسان

 توصيات إضافية -جيم 

  :جراءات التاليةينبغي للدول أن تتخذ اإل -112

من مؤشااااااارات أ داف التنمية ادساااااااتدامة   1-10-16النهوا برصاااااااد ادؤشااااااار   )أ( 
واالساااااتجابة لطلبات ادقررة اخلاصاااااة بشااااا ن متابعة أفعال القتل والتهديد  بوساااااائل   بالف عنه؛واإل

 الشااااااامل؛منها العمل مع آليات األمم ادتثدة حلقوق اإلنسااااااان  وال ساااااايما االسااااااتعراا الدوري  
وتعزيز مجع البياانت ذات الصاااااااااالة  مبا يف ذلك من خالل الشااااااااااراكات مع كياانت األمم ادتثدة 

من مؤشاارات   1-10-16والنظر يف اسااتخدام ادؤشاار   مع اددين وأصااثاب ادصاالثة اآلخرين؛واجملت
لى أ داف التنمية ادساااااتدامة يف إطار رصاااااد حالة اددافعني عن حقوق اإلنساااااان واإلبالف عنها ع

واحلرص على أن تشمل جهود الرصد واإلبالف السالمة الرقمية والبدنية والنفسية   الصعيد الوط ؛
                                                           عني عن حقوق اإلنسان  وأن تتضمن حتليال  يراعي الفوارق بني اجلنسني؛للمداف

تزويد ادؤسااااسااااات الوطنية حلقوق اإلنسااااان ابدوارد الكافية لرصااااد وفاء الدولة  )ص( 
                                                                    ال حقوق اإلنسااان  فضااال  عن مسااؤوليات اجلهات الفاعلة من غري الدول  مبا فيها ابلتزاماهتا يف جم

ق اددافعني عن حقوق اإلنساان  بوساائل تشامل مجع البياانت وحتليلها الشاركات  فيما يتعلق حبقو 
 على حو منهجي؛

التعامل مع محاية اددافعني عن حقوق اإلنساان من زاوية الساياساة العامة دعاجلة  )ج( 
 ألسباب اجلذرية واالستبعاد؛ا

 إعداد تقارير منتظمة عن أفعال القتل وضمان التقدم يف التثقيق فيها؛ )د( 

إنشااااااء آليات للتعامل مع محالت التشاااااهري يف وساااااائل اإلعالم  على اإلنظن   )ه( 
 وخارجها؛

__________ 

(91) A/74/159   
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 تكثيف اجلهود دنع إفراط قوات األمن يف استخدام القوة؛ )و( 

بوضاع وتنفيذ مباد  توجيهية بشا ن اددافعني عن حقوق اإلنساان ما   التعجيل   )ز( 
 تكن موجودة؛

ة يف مهيز الت شاااااريات للمدافعني عن حقوق اإلنساااااان اتبال عملية ساااااريعة وفعال )ح( 
 الذين يلزم أن يغريوا مكان إقامتهم؛

حتقيقات يف   دعوة ادقررة اخلاصااة وغري ا من اخلرباء ادسااتقلني ادعنيني إىل إجراء )ط( 
 االنتهاكات ادزعومة ضد اددافعني عن حقوق اإلنسان.

 لية أن تتخذ اإلجراءات التالية:ينبغي للشركات وادؤسسات ادالية الدو  -113

 االستثمار يف قدرات إضافية لتعزيز دعم اددافعني عن حقوق اإلنسان؛ )أ( 

عني عن حقوق الشاااااااااااعوب اإلقرار أبن ادادافعني عن األراضاااااااااااي والبيئاة واداداف )ص( 
 األصلية معرضون للخطر بوجه خاص.

 جراءات التالية:ينبغي لشركات وسائل التواصل االجتماعي أن تتخذ اإل -114

                                                                  االعظاف علنا  ابددافعني عن حقوق اإلنساااااااان  وإدانة االعتداء عليهم  وإجراء  )أ( 
 مشاورات مستفيضة معهم؛

ساااعدة يف التثقيقات القانونية يف التهديدات توفري مجيع البياانت الضاارورية للم )ص( 
 عرب اإلنظن ؛

 دات على اإلنظن ؛االستجابة بسرعة وكفاءة لطلبات إزالة التهدي )ج( 

حتديد نقاط اتصااال للمدافعني عن حقوق اإلنسااان يسااهل عليهم الوصااول إليها  )د( 
 عندما تكون لديهم طلبات إلزالة احملتوى.

 والشركات وادنظمات غري احلكومية واجلهات اداحة أن تدعم ما يلي:ينبغي للدول  -115

ل إىل مكان إقامة آخر داخل البلد صاااااناديق احلماية احمللية اليت تسااااامح ابالنتقا )أ( 
 وخارجه؛

  برامج احلماية الذاتية والدعم النفسي االجتماعي؛ )ص( 

واحلماية الذاتية اليت يصممها اددافعون أنفسهم ادشاريع ادتعلقة ابحلماية احمللية   )ج( 
  ومنظماهتم احمللية؛

فيهم ادادافعون من تعميم الادعم ادقادم للمادافعني من الفئاات الضاااااااااااعيفاة  مبن  )د( 
 ادثليات وادثليني ومزدوجي اديل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني؛

مبا يف ذلك تقدمي الدعم النفساااااااي االجتماعي وضاااااااع مشااااااااريع محاية شااااااااملة    )ه( 
 للمدافعني عن حقوق اإلنسان.
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