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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس ٢٠١٧
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس2017
 -5/3٤والية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشدد مبقاصددد ماقداق األمددح ا ومددد ومباباددال ،ولداإلع ن ال ددا ا ،قدوق اإلنسددان،
وال هدين الدولاني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة،
وإذ يشددري إىل ق درار اعم اددة ال امددة  ١٤٤/53ا ددخر  9كددانون األول/بيسددمرب ،١998
الد ا اعومدددت اعم اددة مبوجبددال لووافد اآراء اإلعد ن ا و لد حبد ومسددخولاة األفدراب واعماعددات
وهائددات امومددت ز ز ويددو وقايددة حقددوق اإلنسددان وا،ريددات األعاعدداة ا ددرت ددا عا ا داً ا رف د
ل لك القرار ،وإذ يكرر زأكاد أمهاة اإلع ن وأمهاة ز ويوه وزنفا ه،
وإذ يشري أيضاً إىل اعومرار ص حاة وزطبا مجات أحكام اإلع ن ا كور أع ه،

وإذ يش ددري ك د لك إىل ع دداار القد درارات الس ددالقة ا وه د د لش ددأن هد د ا ا و ددو  ،مب ددا فاه ددا
قد درارات جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  5/١6ا ددخر  ٢٤آذار/مد دارس  ٢٠١١و ١8/٢5ا ددخر ٢8
آذار/مددارس  ٢٠١٤و 3٢/3١ا ددخر  ٢٤آذار/مددارس  ،٢٠١6وق درارا اعم اددة ال امددة ١8١/68
ا خر  ١8كانون األول/بيسمرب  ٢٠١3و ١6١/٧٠ا خر  ١٧كانون األول/بيسمرب ،٢٠١5

وإذ يشددري إىل قدرارا جملددس حقددوق اإلنسددان  ١/5لشددأن لندداء مخعسددات املددس و٢/5
لش د ددأن مدون د ددة قواع د ددد الس د ددلوك للمكلف د ددني لوةي د ددات ز إ د ددار اإلج د دراءات اخلاص د ددة للم ل د ددس،
ا ددخر ني  ١8حويران/يونا ددال  ،٢٠٠٧وإذ يش دددب عل ددؤ أن ي ددخبا ا كل ددج لالوةي ددة واجباز ددال وفق داً
هل ين القرارين ومرفقاهما،
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وإذ يشدب علؤ الدور اهلام ال ا يخبيال كلٌّ من األفراب ومخعسات امومدت ا دد  ،مبدا فاهدا
ا نظم ددات غ ددري ا،كوما ددة واعماع ددات وا خعس ددات الو نا ددة ،ق ددوق اإلنس ددان ،عل ددؤ الص د د ا ل ددا
والو ين واإلقلاما والدويل ز جمال ز ويو كل حقوق اإلنسان وا،ريات األعاعاة وقايوها لل مات،
وإذ يكرر زأكاد القل الشديد ال ا أعرلت عنال اعم اة ال امة وجملس حقوق اإلنسان
فامددا يو ل د لا هددا ر اعسددامة الددا يواجههددا ا ددداف ون عددن حقددوق اإلنسددان لسددب الوهديدددات
واةعوداءات واألعمال اةنوقاماة وأعمال الرتها ا مارعة دهح،
وإذ يخكددد مددن جديددد أن الدددول ملومددة حبمايددة حقددوق اإلنسددان وا،ريددات األعاعدداة كافددة
عمات األشهاص،
وإذ يشدب علؤ أن احرتام وبعح أنشطة مجادت ا دداف ني عدن حقدوق اإلنسدان ،مبدن فداهح
ا داف ات عن حقوق اإلنسان ،أمر رورا للوموت الشامل حبقوق اإلنسان،
وإذ يضت ز اعوباره أن عن القوانني واألحكدام اإلباريدة ا لادة وزطباقهدا ينبيدا أن ياسدر
عمددل ا ددداف ني عددن حقددوق اإلنسددان ،لسددبل منهددا جتند ز ر ددهح ألا جتددر أو وصددح أو عوااد
أو عراقال أو قاوب علؤ حنو يو ارض مت القانون الدويل ،قوق اإلنسان؛
وإذ يش دددب عل ددؤ أن الوشد دري ات الو نا ددة ا وس ددقة م ددت أحك ددام ا اق دداق والق ددانون ال دددويل
،ق ددوق اإلنس ددان زش ددكل اإل ددار الق ددانو ال د ا ي م ددل ز ول ددال ا ددداف ون ع ددن حق ددوق اإلنس ددان
لشكل علما علؤ ز ويو حقوق اإلنسان وا،ريات األعاعاة وقايوها،
وإذ يس دداوره قلد د ش ددديد ألن الوشد دري ات ا و لق ددة ل دداألمن الق ددوما ومكافم ددة اإلره ددا
وزدالري أ رى من قبال القوانني الا حتكدح منظمدات امومدت ا دد أعداء اعدوهدامها ،ز ل د
ا،اةت ،ةعوهدا ا داف ني عن حقوق اإلنسدان أو ألادا أعاقدت عملهدح وعر دت عد موهح
للهطر علؤ حنو منا للقانون الدويل،
وإذ يسددلح لا،اجددة ا لمددة إىل الوصدددا ةعددوهدام الوش دري ات ددد إعاقددة أو زقااددد
قدددرد ا ددداف ني عددن حقددوق اإلنسددان عل ددؤ سارعددة عملهددح مددن بون مددربر ،وإىل ا دداذ ط دوات
ملموع ددة ن ددت ذل ددك ووقف ددال ،لوع دداال منه ددا اع ددو راض الوشد دري ات ذات الص ددلة و ريق ددة إنفاذه ددا،
وز ديلها عند اةقوضاء لضمان ل موقال للقانون الدويل ،قوق اإلنسان،

 -١يرح ل مل ا قرر اخلاص ا ين حبالة ا داف ني عن حقدوق اإلنسدان( )١وحيدا
علماً مت الوقدير لوقريره ،وحيث لشدد مجات الدول علدؤ ا داذ طدوات ملموعدة لوهائدة لائدة آمندة
وموازاة ،ز القانون وا مارعة ،ميكدن أن ي مدل فاهدا ا دداف ون عدن حقدوق اإلنسدان بون الو درض
لل واا وان دام األمن؛
 -٢يقرر متديد وةية ا قرر اخلاص ا ين حبالدة ا دداف ني عدن حقدوق اإلنسدان لفدرتد
ث ث عنوات لالشروط نفسها الا حدبها جملس حقوق اإلنسان ز قراره 5/١6؛
 -3حيددث مجاددت الدددول علددؤ الو دداون مددت ا قددرر اخلدداص ومسدداعدزال ز أباء مهامددال،
وزوويده جبمات ا لومات ،والرب بون إلطاء ة موج لال علؤ الرعاال الا حيالها إلاها؛
__________
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 -٤يها لالدول أن زنظر جبدية ز اةعدو الة للطلبدات الدا يوجههدا إلاهدا ا قدرر
اخلدداص لويددارد للدددااا ،وحيقهددا علددؤ الشددرو ز ح دوار لندداء مددت ا قددرر اخلدداص فامددا يو ل د مبوال ددة
زوصاازال وزنفا ها كا يوسىن لال اة ط لالوةية مبويد من الف الاة؛
 -5يطل د إىل األمددني ال ددام ومفددوض األمددح ا ومدددد السدداما ،قددوق اإلنسددان أن
يقدما مجات ا وارب وا ساعدات ال زمة إىل ا قرر اخلاص لومكانال من إجناز وةيوها لف الاة؛
 -6يش د ت مجا ددت وك دداةت األم ددح ا وم دددد ومخعس ددانا ا نا ددة عل ددؤ أن زق دددم ،ز
حدوب وةيانا ،كدل مدا ميكدن مدن مسداعدد وبعدح إىل ا قدرر اخلداص ز عدبال الوفداء لوةيودال علدؤ
حنو ف ال ،مبا ز ذلك ز عااق الويارات القطرية الا يقوم ا وعن ري زقد مقرتحات لشأن
عبل ووعاال مان قاية ا داف ني عن حقوق اإلنسان؛
-٧

يقرر مواصلة النظر ز ه ه ا سألة وفقاً لربنامج عملال السنوا .

اعلسة 56
 ٢3آذار/مارس ٢٠١٧

[اعومد من بون زصويت].
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