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  جملس حقوق اإلنسان
  والعشرون  الرابعةالدورة
   من جدول األعمال٥البند 

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 ، أيرلنـدا ،* أوروغـواي ، أملانيا،* ألبانيا،إستونيا، *أستراليا ، إسبانيا ،* أرمينيا ،األرجنتني    
 ، بولندا ،* البوسنة واهلرسك  ، بوتسوانا ،* بلغاريا ،* بلجيكا ،* الربتغال ، إيطاليا ،*آيسلندا
  مجهوريـة كوريـا،    ، اجلمهورية التشيكية  ،اجلبل األسود ،  *تونس ،* تركيا ، تايلند ،بريو

 ،* سـلوفاكيا  ، رومانيـا  ،*رك الدامن ،*جورجيا ،*مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   
 ،* فنلنـدا  ،* فرنسا ، غواتيماال ،* صربيا ، شيلي ، سرياليون ، سويسرا ،* السويد ،*سلوفينيا
 ،* ليختنـشتاين  ،*ليتوانيـا ليبيا،   ،* لكسمربغ ،* التفيا ، كوستاريكا ،* كرواتيا ،*قربص
 ،* هنغاريـا  ،*هنـدوراس ،  *نيوزيلندا ، النمسا ،* النرويج ،* املكسيك  ملديف، ،*مالطة
  مشروع قرار: *اليونانالواليات املتحدة األمريكية،  ،*هولندا

    ٢٤/...  
  حقوق اإلنسانميدانالتعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف 

  إن جملس حقوق اإلنسان،   
  ،مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدةإذ يسترشد   
، الذي ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧ املؤرخ ٦٥/٢٨١إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  و  

، "نتائج استعراض عمل جملس حقوق اإلنسان وأدائه      "اعتمدت اجلمعية مبوجبه النص املعنون      
أي فعـل   اليت رفض فيها جملس حقوق اإلنسان بقوة         من وثيقة النتائج     ٣٠الفقرة  وال سيما   
ن أو تعـاونوا   يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعاونو، هبدف التخويف أو االنتقام  ،ُيرتكب

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 حقوق اإلنسان، وحيث الدول على أن متنع هـذه  ميدانمع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف      
  األفعال وتضمن احلماية املناسبة منها،

 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ املـؤرخ    ١٢/٢إىل قـراره     اًوإذ يشري أيـض     
 / أيلـول ٢٩خ   املـؤر  ١٨/١١٨، ومقـرره    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ املؤرخ   ٢٢/٦ وقراره

  ، ٢٠١١سبتمرب 
   األمني العام بشأن هذه املسألة،تقاريرب  مع التقديروإذ حييط علماً  
 حلقة نقاش بشأن موضـوع      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٣ بعقد اجمللس يف     بوإذ يرحِّ   

أعمال التخويف أو االنتقام املرتكبة يف حق األفراد واجلماعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع              
ملتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، وإذ حييط علماً مع التقدير مبـوجز              األمم ا 

  ،)١(أعمال هذه احللقة
 مبختلف األدوار اليت يؤديها األمني العام، ومفوضة األمم املتحـدة           ب أيضاً وإذ يرحِّ   

 ، مبا يف ذلـك بطريقـة      السامية حلقوق اإلنسان، ورئيس جملس حقوق اإلنسان يف التصدي        
أو االنتقام املرتكبة حبقِّ األفراد واجملموعات الـذين يتعـاونون أو             ألعمال التخويف  علنية،

  ، اإلنسانتعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق
مشترك،   بالعمل الذي تؤديه اإلجراءات اخلاصة على حنو فردي أووإذ يرِحب كذلك  

  ماً متزايداً ملنع أعمال التخويف واالنتقام والتصدي هلا،وبإيالء هيئات املعاهدات اهتما
 إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال ختويف أو انتقـام ضـد             وإذ يعرب عن قلقه     

األفراد واجملموعات الذين يسعون إىل التعاون أو الذين تعاونوا بالفعل مع األمـم املتحـدة               
لقه إزاء خطورة األعمال االنتقامية املبلَّـغ       وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، وعن ق       

عنها، مبا فيها انتهاك حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي، وانتـهاك االلتزامـات               
  مبوجب القانون الدويل اليت حتظر التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

تنفذها الدولة أو تتغاضى عنها تقوض       بأن أعمال التخويف أو االنتقام اليت        وإذ يقرُّ   
حقوق اإلنسان وتنتهكها يف الكثري من األحيان، وإذ يؤكِّد أن على الدول أن حتقـق يف أي                 
أعمال ختويف أو انتقام مزعومة، وأن تضمن املساءلة وُسبل انتصاف فّعالة، وتتخذ اخلطوات             

  الالزمة ملنع وقوع املزيد من أعمال التخويف واالنتقام،
 إىل املبادئ املتعلِّقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق اإلنـسان              يشري وإذ  
ويؤكد الدور الذي ميكن أن تؤدِّيه املؤسسات الوطنيـة حلقـوق           ) مبادئ باريس (ومحايتها  

اإلنسان يف منع حاالت االنتقام والتصدي هلا كجزء من دعم التعاون بني حكوماهتا واألمـم     

__________ 

)١( A/HRC/22/34. 
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محاية حقوق اإلنسان، بوسائل منها اإلسـهام يف أعمـال متابعـة            املتحدة يف جمال تعزيز و    
  التوصيات الصادرة عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، حسب االقتضاء، 

 حق كل شخص، منفرداً أو باالشتراك مـع آخـرين، يف           يؤكد من جديد    -١  
ـ     م املتحـدة  الوصول دون عوائق إىل اهليئات الدولية واالتصال هبذه اهليئات، ال سـيما األم

وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنـسان، وإجراءاتـه               
اخلاصة، وآلية االستعراض الدوري الشامل، وهيئات املعاهدات، وكذلك اآلليات اإلقليميـة           

ائق حلقوق اإلنسان، واضعاً يف اعتباره أن الوصول إىل األفراد واجملتمع املدين حبرية ودون عو             
  واالتصال هبم أمران ال غىن عنهما حقاً لتمكني األمم املتحدة وآلياهتا من أداء والياهتا؛ 

 مجيع الدول إىل مراجعة تشريعاهتا وسياساهتا وممارسـاهتا الـيت           بقوة يدعو  -٢  
تتمثَّل آثارها يف تقويض الوصول إىل اهليئات الدولية واالتصال هبا دون عوائق على النحـو               

   أعاله وإىل تفادي اعتماد أية تشريعات جديدة من هذا النوع؛١ الفقرة املذكور يف
الدول على أن متنع، ومتتنع عـن، مجيـع أعمـال التخويـف             مجيع   حيثُّ  -٣  

  : االنتقام املوّجهة ضد أو
من يسعى إىل التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقـوق               )أ(  

  اإلنسان أو من تعاون معهم فعالً أو أدىل بشهادات أو قدَّم إليهم معلومات؛
من يستفيد أو استفاد من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم املتحدة من              )ب(  

ية، وكل من قـدَّم إليهـا مـساعدةً قانونيـة                   أجل محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساس     
  أو مساعدة أخرى هلذا الغرض؛

من يقدِّم أو قدَّم بالغات يف إطار اإلجراءات املوضوعة مبوجب صـكوك              )ج(  
  حقوق اإلنسان وكل من قدم إليها مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى هلذا الغرض؛

ت حقوق اإلنسان أو بكل من قـدم إىل       من هلم صلة قرابة بضحايا انتهاكا       )د(  
  الضحايا مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى؛

 الدول على اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملنع حدوث أعمال التخويـف            حيثُّ  -٤  
أو االنتقام، بوسائل منها، عند االقتضاء، اعتماد تشريعات وسياسات حمـددة مث تنفيـذها،              

الوطنية من أجل ضمان محاية فعَّالة لألشخاص الـذين         وإصدار توجيهات مالئمة للسلطات     
يسعون إىل التعاون أو يتعاونون أو تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق               

  اإلنسان من أي أعمال ختويف أو انتقام؛
 الدول على ضمان مساءلة مرتكيب أية أعمال انتقام أو ختويـف            أيضاً حيثُّ  -٥  

 الذين يسعون إىل التعاون أو يتعاونون أو تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليهـا              ضد األشخاص 
وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان عن طريق إجراء حتقيقات نزيهة وفورية وشـاملة يف أيـة                
أعمال ختويف أو انتقام مزعومة بغية تقدمي اجلناة إىل العدالة؛ وعلى إتاحة وصول الضحايا إىل 
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الة، وفقاً اللتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛ وعلى منع تكـرار            ُسبل انتصاف فعَّ  
  تلك األعمال؛

 إىل جملس حقـوق     ، حسب االقتضاء،   الدول على تقدمي معلومات    يشجِّع  -٦  
ضد من يسعون إىل التعاون عن مجيع التدابري املتخذة ملنع أعمال التخويف أو االنتقام      اإلنسان

نوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، والتصدي           أو يتعاونون أو تعاو   
  االت املذكورة يف تقارير األمني العام؛عن احلمبا يف ذلك هلذه األعمال، 

 الدول على أن تراعي، لدى انتخاهبا أعضاء جملس حقوق اإلنسان، أنه حيثُّ  -٧  
 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأن يتعـاونوا        ينبغي أن يتحلى أعضاء اجمللس بأعلى املعايري يف       
   ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تعاوناً تاماً مع اجمللس، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

 إىل األمني العام أن يعيِّن، ضمن اهلياكل القائمة وبالتعاون مع مفوضة يطلب  -٨  
ملستوى على نطـاق املنظومـة      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، موظف اتصال رفيع ا        

 منع أعمال االنتقام     تعزيز على مع مجيع أصحاب املصلحة، وال سيما الدول األعضاء،          للعمل
واحلماية من هذه األعمال    والتخويف ذات الصلة بالتعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا،          

عمال عن طريق توعيـة     وتشجيع التصدي الفوري والفعال واملشترك هلذه األ       واملساءلة عنها، 
منظومة األمم املتحدة ككل، وتيسري التعاون والتنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة، على أن             
يكون اهلدف اإلمجايل هو دعم وتعزيز التعاون مع األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنـسان،               

  يف ذلك التعاون مع اجملتمع املدين؛  مبا
 التخويف واالنتقام املرتكبة حبق األفراد       الدول على التصدي ألعمال    يشجِّع  -٩  

واجملموعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقـوق              
  ؛النظر، يف مجلة أمور، يف إنشاء جهات اتصال وطنية، وذلك من خالل اإلنسان

تعاون مع األمـم     األمني العام ألن يضمِّن تقريره السنوي املقبل عن ال         يدعو  -١٠  
املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، معلوماٍت عن أنشطة موظـف االتـصال              
الرفيع املستوى على نطاق منظومة األمم املتحدة، والتدابري املختلفة اليت تعيق التعـاون مـع               

ليـة  آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واملمارسات الفضلى للهيئات واملؤسـسات الدو          
واإلقليمية والوطنية حلقوق اإلنسان اليت تتصدى حلاالت التخويف أو االنتقام املرتكبة حبق من 

  يتعاونون معهم؛
 مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات الدولية واإلقليميـة،           يشجع  -١١  

سات والدول األعضاء، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤس     
األكادميية، على اإلسهام يف دراسة جملس حقوق اإلنسان هلذه املسألة يف املستقبل، بطـرق              
منها عقد حلقات عمل للخرباء حول مسألة التشريعات والسياسات واملمارسات اليت حتمي            
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فعلياً أولئك الذين يسعون إىل التعاون، أو يتعاونون، أو تعاونوا مع األمم املتحـدة وممثليهـا       
  اهتا يف ميدان حقوق اإلنسان من أعمال التخويف أو االنتقام؛وآلي

 إىل مجيع ممثلي األمم املتحدة وآلياهتا أن يواصلوا تضمني تقـاريرهم            يطلب  -١٢  
املقدمة إىل اجمللس أو إىل اجلمعية العامة إشارة إىل االدعاءات اجلديرة بالتصديق فيما يتعلَّـق               

شخاص الذين يسعون إىل التعاون أو يتعاونون أو تعاونوا         بأعمال التخويف أو االنتقام حبق األ     
مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، مع بيان مـا يتخذونـه مـن                 

  .إجراءات يف هذا الشأن

        
  


