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 دستورالعمل اتحاديه اروپائی در مورد مدافعان حقوق بشر–تضمين حفاظت  

 

 

هدف I- 
 

  اتحاديه اروپار خط مشی روابط خارجی حقوق بشرحمايت از مدافعان حقوق بشرعنصريست که از مدتها قبل د 

اتحاديه اروپا در ارتباط با اين هدف از اين دستورالعمل ها ارتقاء پيشنهادات عملی اقدامات . بنيان گذاری شده است

مسأله می باشد

-1

اشگاه ر کنگهمچنين دهای ثالث در تمام سطوح و د در تماس با کشورل ها می توان اين دستورالعم.

ايت و تقويت تالش های جاری بوسيله اتحاديه بمنظور ارتقاء و تشويق ند جانبه حقوق بشر که به منظور حمهای چ

 مداخالت بوسيله اتحاديه ایاين دستورالعمل ها همچنين بر. اقدام برای حق دفاع از حقوق بشر می باشد، انجام پذيرد

 و روش های عملی کمک و حمايت برای مدافعان برای مدافعان حقوق بشر که در خطر می باشند، تهيه می گردند

.پيشنهاد می نمايدرا حقوق بشر 
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يک اصل مهم اين دستورالعمل حمايت از عملکرد های ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد، که 

ی برای م های مناسب منطقه از ويژه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر و مکانيمأمور تحقيقشامل 

سفارتخانه ها و کنسولگری ( اروپا نمايندگیالعمل ها به هيئت راين دستو. حفاظت از مدافعان حقوق بشر می گردد

 در مورد مدافعان حقوق بشر خوددر روش ) نمايندگان گروه اعزامی اروپاها کشورهای عضو اتحاديه اروپا و 

ا اين است که نگرانی های ويژه در ارتباط با مدافعان در حاليکه هدف اصلی اين دستورالعمل ه. خواهند نمودکمک 

حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد، آنها همچنين بصورت کلی کمک می نمايند که خط مشی حقوق بشر اتحاديه 

  .اروپا را تقويت نمايند

 

II- تعريف
 

 از اعالميه حقوق ١ف اجرائی تعريف مدافعان حقوق بشر، به منظور استفاده در اين دستورالعمل ها، از پاراگرا -2

تقاء و حفاظت از حقوق بشر که  منظور ارسمت های هر جامعه حقوق بشر که بهبشر و مسئوليت هر فرد، گروه و ق

هر فردی " می دارد که ، که اظهار) را مالحظه کنيد١ضميمه ( بنيادی ه و آزادی هایرت جهانی شناخته شدبصو

 ق بشر و آزادی های بنيادی در سطوح که برای محافظت و تحقيق حقوحق می باشداين بصورت انفرادی دارای 

.استنتاج شده است "دلی کوشش نموده و آن را ارتقاء دهملی و بين المل

 

مدافعان حقوق بشر آن افراد، گروه ها و اعضای جامعه می باشند که حقوق بشر و آزادی های بنيادی را که  -3

ارتقاء و  خواستارمدافعان حقوق بشر . قاء بخشيده و محافظت می نمايندبصورت جهانی شناخته شده است و ارت

  و محافظت و به تحقق رسيدن حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیترفيعحقوق سياسی و مدنی و همچنين محافظت 

. خشندبومی را محافظت نموده و ارتقاء ميمدافعان حقوق بشر همچنين اعضای گروه هائی مانند جوامع ب. می باشند

.د انتشار خشونت را دارند نمی باشد يا قصمرتکب خشونتفراد يا گروه هائی که اين تعريف شامل آن ا
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III- مقدمه
 

اتحاديه اروپا از اصولی که در محتوی اعالميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه ها و اعضای اجتماع به منظور   .4

اگر چه . جهانی و آزادی های بنيادی ، حمايت می نمايدبصورت بشر  شدهشناخته ارتقاء و حفاظت از حقوق 

مسئوليت اوليه برای ارتقاء و حفاظت حقوق بشر مربوط به کشورها می باشد، اتحاديه اروپا درک می نمايد که 

فعاليت های مدافعان حقوق بشر . افراد، گروه ها و اعضای اجتماع همگی نقش مهمی در پيشرفت حقوق بشر دارند

: زير می باشدشامل موارد

 

  تهيه کردن مدارک در مورد خشونت ها؛ –

 

ی،روانی و ق حقوهائی از طريق فراهم آوردن کمک هایانيان چنين خشونت خواستار راه چاره برای قرب –

 ساير کمک ها؛ياپزشکی 

 

ه  نقض مکرر و برنام ارتباط با خدمت به پوشش دادن به از مجازات درمعافيتفرهنگ های مبارزه با  –

 وريزی شده حقوق بشر و آزاديها ی بنيادی؛

 

اصلی فرهنگ حقوق بشر و اطالعات در مورد مدافعان حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و جريان رايج   –

.بين المللی

 

ولی دولت ها نبايد اين را بعنوان . کار مدافعان حقوق بشر اغلب درگير انتقاد از خط مشی و اقدامات دولت می باشد -5

مات دولت اقدا درباره خط مشی ها و  و بحث آزادتصميم مستقلاصل اجازه برای داشتن . يک عمل منفی تلقی نمايند

 .بوده، و يک روش امتحان شده و آزمايش شده به منظور استقرار سطح بهتری از حقوق بشر می باشداساسی 

بعنوان بخشی از . ق بشر ياری نمايند می توانند دولت ها را در ارتقاء و حفاظت از حقومدافعان حقوق بشر

. فرآيندهای مشاوره آنها می توانند يک نقش کليدی در کمک به پيشنويس مناسب برای تهيه و تصويب قوانين بنمايند

.اين نقش نيز می بايد شناخته و حمايت گردد
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در سطح وسيعتری  متمادین يق می نمايد که فعاليت های مدافعان حقوق بشر در طول ساليااتحاديه اروپا تصد  .6

  محافظت بيشتر برای قربانيان خشونت هااطمينان حاصل کرده اند کهايشان بصورت افزاينده ای . شناخته شده است

مدافعان حقوق بشر بصورت افزاينده ای هدف : ت باالئی بدست آمده استهرچند اين پيشرفت با قيم. هم گرددفرا

اتحاديه اروپا معتقد می باشد .  در بسياری از کشورها زير پا گذاشته شده استحمالت قرار گرفته اند و حقوق ايشان

در اين مورد . يت دارد که از ايمنی مدافعان حقوق بشر و حفاظت از حقوق ايشان اطمينان حاصل گرددمکه اين اه

.مهم است که در هنگام توجه به مسائل مدافعان حقوق بشر، جنبه جنسيت در نظر گرفته شود

 

IV- دستورالعمل های عملياتی
 

ت مؤثر بسوی ارتقاء و  که راهها و مفاهيم کار کردن بصورعنی استت عملياتی اين دستورالعمل بدين مقسم  -7

.دافعان حقوق بشر در غالب خط مشی ايمنی و خارجی مشترک شناسائی گرددمحافظت از م

 

بازبينی، گزارش و ارزيابی

 

اتحاديه اروپا هم اکنون درخواست شده است که در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در ؤسای هيئت های اعزامی ز را  -8

شورای گروه کاری در مورد حقوق بشر . ، گزارش های دوره ای تهيه نماينددارنداستوارنامه ی که در آن کشورها

(COHOM) ماهنگی در ه. رئوس مطالب اوراق اطالعات را به منظور تسهيل در اين وظيفه تصويب کرده است

با اين اوراق اطالعات هيئت نمايندگی می بايد موقعيت مدافعان حقوق بشر را در گزارش خود مورد توجه قرار 

در اين محتوی رؤسای .  يا حمله برعيله مدافعان حقوق بشرديدبروز هرگونه تهمورد توجه قرار دادن دهند، بويژه 

ی در توانائی مدافعان اب سازمانی ممکن است تأثير عمده  می بايد آگاه باشند که چهارچو(HoMs)هيئت نمايندگی 

 اداری يا ،ون، سيستم قضائینمسائلی مانند وضع قاتمام . حوق بشر بگذارد که کار خود را در ايمنی انجام دهند

 ، تبعيضانتقامساير موازين مناسب که بوسيله کشورها به منظور حفاظت افراد بر عليه هرگونه خشونت، تهديد، 

 يا بالفعل، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه که در زمينه اجرای حق قانونی ايشان در  آور بصورت قانونیزيان

ارتباط با هرگونه حقی که عطف به بيانيه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر ميگردد، انجام می گيرد در 

.اين مورد صدق می نمايد
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 می گردد که وضعيت مدافعان حقوق بشر را در ارتباط با حقوق تيه اروپا درخواس اتحاداز رؤسای هيئت نمايندگان -9

، )HoMs (در جائيکه الزم باشد، رؤسای هيئت نمايندگی اتحاديه اروپا. بشر در گروه های کاری بررسی نمايند

ديدات و  بنمايند، که شامل محکوميت تهCOHOMاقدامات ممکن اتحاديه اروپا به بايد توصيه هائی برای مي

طالعيه عمومی در جائيکه مدافعان ا، و همچنين برای تهيه بيانيه نظريات و حمالت بر عليه مدافعان حقوق بشر

ممکن ) HoMs(رؤسای هيئت نمايندگی اتحاديه اروپا . می باشد حقوق بشر در خطر فوری يا جدی قرار گرفته اند،

ظور حمايت از مدافعان حقوق بشر که در خطر جدی يا است تصميم بگيرند که يک اقدام اضطراری محلی را به من

 و ساير گروه های کاری مربوطه با توصيه COHOMفوری ميباشند، انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به 

) HoMs(هيئت نمايندگی اتحاديه اروپا . هائی در باره محدوده مربوطه برای اقدام بعدی اتحاديه اروپا بدهند

بعالوه گروه های اعزامی می بايد . ش مؤثر بودن اقدام اتحاديه اروپا را در گزارش خود بدهندهمچنين بايد گزار

  . ای به خطرات خاصی که زنان مدافع حقوق بشر با آن مواجه هستند، مبذول دارند-توجه ويژه

 

ر ور تحقيق ويژه دگزارشات هيئت نمايندگان و ساير اطالعات مربوطه، مانند گزارش ها و توصيه ها از طرف مأم -10

موران تحقيق ويژه سازمان ملل متحد و ساير سازمان های مربوط به عهدنامه و مورد مدافعان حقوق بشر، ساير مأ

 و ساير گروه های COHOMسرپرست شورای اروپا در مورد حقوق بشر و همچنين سازمان های غير دولتی، 

درباره مورد نياز بوده مشخص نموده و م اتحاد اروپا کاری را قادر خواهد ساخت که وضعيت را در جائيکه اقدا

 که مناسب باشد، توصيه هائی برای چنين اقداماتی به  تصميم گرفته شود با، در جائيکهاقدامی که بايد انجام پذيرد 

PSC / شورا بنمايند.  
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نقش هيئت های نمايندگی اتحاديه اروپا در حمايت و حفاظت از مدافعان حقوق بشر

 

سفارتخانه های کشورهای عضو اتحاديه اروپا و (ر بسياری از کشورهای ثالث، هيئت های نمايندگی اروپا د -11

 در در عمل واسط اوليه مابين اتحاديه و کشورهای عضو و مدافعان حقوق بشر) نمايندگان هيئت های اعزامی اروپا

خط مشی اروپا در جهت مدافعان حقوق لی پياده کردن عمعمده ای را برای نقش از اين رو ايشان .  ميباشندمحل

 نمايند که خط مشی فعالی را در جهت می بايد سعیا ن روهيئت نمايندگان اتحاديه اروپاز اي. نمايد می یبشر باز

مان می بايد آگاه باشند که در موارد معينی اقدام اتحاديه اروپا ممکن ايشان همز. قوق بشر اتخاذ نمايندمدافعان ح

يشان می بايد در جائيکه مناسب باشد، با در نتيجه ا. يد يا حمله بر عليه مدافعان حقوق بشر گردددتهاست منجر به 

 اقدام از طرف اگر. ر داشته باشند، مشورت نمايندفعان حقوق بشر در ارتباط با اقداماتی که ممکن است در نظامد

يا / يد بازتاب نتايج آن را برای مدافعان حقوق بشر و اتحاديه اروپا انجام پذيرد، هيئت نمايندگان اتحاديه اروپا می با

 موارد زير د شاملند انجام دهناقدامانی که هيئت نمايندگان اتحاديه اروپا می توان. خانواده های ايشان تهيه نمايند

:خواهد بود

 

هيئت . اين دستورالعمل ها، با توجه ويژه به زنان مدافع حقوق بشرتهيه استراتژی های محلی برای اجرای  –

نمايندگان اتحاديه اروپا بخاطر خواهند داشت که اين دستورالعمل ها مدافعان حقوق بشری را در بر می گيرد 

م از اين که آنها مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، فظت نموده و ارتقاء می بخشند، اعه حقوق بشر را محاک

هيئت نمايندگان اتحاديه اروپا می بايد مدافعان حقوق بشر و سازمان های ايشان را در تهيه . ا اجتماعی باشندي

د؛نپيش نويس و بازبينی استراتژی های محلی دست اندرکار نماي

 

ترتيب دادن جلسه حداقل يکبار در سال از مدافعان حقوق بشر و ديپلمات ها به منظور بحث در باره  –

در محل، و کاربرد استراتژی محلی  لی، خط مشی اتحاديه اروپاتی مانند وضعيت حقوق بشر محوضوعام

 مورد مدافعان حقوق بشر؛ی اتحاديه اروپا دری اجرای دستورالعمل هابرا

 

همآهنگی نزديک و مشارکت اطالعات در مورد مدافعان حقوق بشر، شامل آنهائی که در خطر می باشند؛ –



 
16332/1/08  ard/BS/ck 7 
 DG E HR LIMITE FA 

 

القت های ايشان در محل هيئت نمايندگان و بازديد اسب با مدافعان حقوق بشر، شامل م منحفظ تماس های –

مناطق کاری ايشان؛ بر اساس مشارکت در مسئوليت، بدين منظور به انتصاب مأموران رابط ويژه، در 

جائيکه الزم است، ميتواند توجه مبذول گردد؛

 

اسائی آشکار مدافعان حقوق بشر و کار ايشان، از طريق در جا و هنگاميکه مناسب باشد، فراهم آوردن شن –

 تبليغ، - شامل اينترنت و فن آوری جديد اطالعات و ارتباطات –استفاده مناسب از رسانه های عمومی 

 همانند ارائه جوايزی که ايشان بدست آورده اند؛ها و دعوت ها برای چنين مقاصدیمالقات 

 

خانه هائی که در آن بصورت دافعان حقوق بشر در بازداشتگاه ها يا در در جائيکه مناسب باشد، مالقات م –

.بازداشت بسر می برند و حضور در محاکمه های آنها بعنوان ناظر

 

ی ثالث و کنگاشگاه های چند جانبهعان حقوق بشر در رابطه با کشورهاارتقاء احترام برای مداف

 

ر رابطه با کشورهای ثالث به منظور انجام تعهدات ايشان برای هدف اتحاديه اروپا برای مدافعان حقوق بشر د -12

در اين تماس ها . ناظران غير دولتی می باشد و تهديدات حمالتافعان حقوق بشر و محافظت ايشان از به مداحترام 

با کشورهای ثالث، اتحاديه اروپا، هنگامی که در نظر گرفته شود که ضروری می باشد، لزوم پيوستن و اجرای 

هدف کلی می بايد . موازين و معيار های بين المللی، به ويژه اعالميه سامان ملل متحد را اظهار خواهند داشت

اهداف خود  اتحاد يه اروپا. بوجود آوردن محيطی باشد که مدافعان حقوق بشر بتوانند در آن به آزادی فعاليت نمانيد

يوستن به حفاظت مدافعان حقوق  و بر اهميت پهد کردرا بعنوان جزء الينفک خط مشی حقوق بشر خود معلوم خوا

: اقدامات در حمايت از اين اهداف شامل موارد زير خواهد بود.  تأکيد خواهد نمودبشر
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ی خط مشی امنيتی و خارجی عمومی يا نماينده شخصی در جائيکه رياست يا نماينده ای در سطح باال –

SG/HR اتحاديه اروپا و فرستادگان سياسی يا نمايندگان کشورهای د حقوق بشر يا نماينده ويژه در مور

عضو يا کميسيون اروپا از کشورهای ثالث بازديد نمايند، ايشان، در جائيکه مناسب باشد، بعنوان جزء 

 جلساتی با مدافعان حقوق بشر که درآن قضايای انفرادی و مسائل مطرح شده الينفک مالقات های خود

، ق بشر، بعنوان بخشی از مالقات های سازنده ايشان مورد بررسی قرار می گيردبوسيله کار مدافعان حقو

  ترتيب خواهند داد؛

 

در بخش حقوق بشر از تبادل نظرهای سياسی مابين اتحاديه اروپا و کشورهای ثالث و سازمان های منطقه،  –

ديه اروپا به حمايت اتحا. در شرايطی که مربوط باشد، وضعيت مدافعان حقوق بشر منظور خواهد گرديد

مدافعان حقوق بشر و کار ايشان تأکيد خواهد نمود و موارد مجزای مورد نگرانی را در موقع خود در مورد 

، تحت مناسب ترين  رااتحاديه اورپا دقت خواهد نمود که مدافعان حقوق بشر. لزوم مطرح خواهد نمود

ساس دستورالعمل های اتحاديه اروپا در مورد تبادل توافقات، در تهيه، تعقيب و ارزيابی اين تبادل نظر بر ا

  نظرهای حقوق بشر دست اندرکار نمايد؛

 

الث تعهدات هيئت نمايندگان اتحاديه اروپا و سفارتخانه های اتحاديه اروپا به مقامات کشورهای ثرؤسای  –

کن  خطر بوده يا مممدافعان حقوق بشر که درجرای اقدامات مؤثر به منظور محافظت ايشان را در ارتباط ا

  اد آوری خواهند نمود؛است در معرض خطر باشند، ي

 

عمدتًا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و شابه م نظريات ی دارایهمکاری نزديک با ساير کشورها –

  اجالس عمومی سازمان ملل متحد؛

  

نظر دوره ای جهانی  ديد در هنگامی که ايشان تحت تجيطی که مناسب باشد، به کشورهاا، در شرتوصيه –

الميه سازمان ملل متحد در مورد ان قوانين و کارهای خود را با اعشورای حقوق بشر ميباشند که ايش

  ؛مدافعان حقوق بشر هماهنگ بنمايند
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مدافعان حقوق بشر، مانند نقاط تمرکز برای ارتقاء توانائی مکانيزم موجود منطقه ای برای محافظت از  –

 برای سازمان های دموکراتيک OSCEشر و سازمان های ملی حقوق بشر مربوط به اداره مدافعان حقوق ب

 شورای اروپا برای حقوق بشر، مأمور ويژه تحقيق در ارتباط با مدافعان مأمور عالی رتبهو حقوق بشر، 

داخلی حقوق بشر کميسيون افريقا در مورد حقوق بشر و مردم و واحد ويژه مدافعان حقوق بشر در کميسيون 

  .آمريکا در مورد حقوق بشر، و بوجود آوردن مکانيزم مناسب در مناطقی که آنها وجود ندارند

 

حمايت برای عملکرد ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شامل مأمور تحقيق ويژه در مورد مدافعان حقوق 

 بشر

 

روه هائی که آنها را اد گو افر( سازمان ملل يق می نمايد که عملکرد ويژه شورای حقوق بشراتحاديه اروپا تصد - 13

در مورد تالش های )  و گروه های کاریمستقلمتخصصين ين تحقيق ويژه، نمايندگان ويژه، مأمور: انجام می دهند

مدافعان حقوق بشر به دليل استقالل و بی طرفی و توانائی ايشان برای عمل کردن و بين المللی به منظور حفاظت از 

  در مورد خشونت ها بر عليه مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی و بازديد کشور ها در اين موردسخنان ايشان

ين رابطه  دارای نقش ويژه ای در ا مدافعان حقوق بشرارتباط بامأمورين تحقيق ويژه دردر حاليکه . حياتی می باشد

، اقدامات اتحاديه اروپا بشر می باشندمی باشند دستورات ساير عملکرد های ويژه همچنين مربوط به مدافعان حقوق 

  : در حمايت از عملکردهای ويژه شامل موارد زير خواهد بود

 

ن ملل متحد بعنوان يک اصل قبول تشويق کشورها که درخواست بازديد کشور را تحت عملکرد ويژه سازما –

 ؛مايندن
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مدافعان حقوق بشر يله جوامع محلی حقوق بشر و  ريشه ای سازمان ملل بوسارتقاء استفاده از مکانيزم –

بوسيله هيئت نمانيدگان اتحاديه اروپا، شامل، ولی محدود به آن نمی گردد، فراهم آوردن تسهيالت برقراری 

  تماس با، و تبادل نظر اطالعات مابين، مکانيزم ريشه ای و مدافعان حقوق بشر؛

 

د در غياب منابع کافی انجام گيرد، کشور های عضو اتحاديه که دستورات عملکرد ويژه نمی تواناز آنجائی  –

برای  سازمان ملل متحد رئيس کميسيون بين المللی عمومی به دفتر وپا از تخصيص بودجه کافی از بودجهار

  . حقوق بشر حمايت خواهند کرد

 

  از جمله از طريق خط مشی پيشرفتمدافعان حقوق بشربرای حمايت های عملی 

 

امه های اتحاديه اروپا و کشورهای عضو معطوف به کمک به پيشرفت فرايندهای دموکراتيک و هدف برن - 14

 دست بعنوان مثال که – کشورهای در حال توسعه می باشد سازمانها، و ارتقاء و محافظت از حقوق بشر در ميان

عملی برای کمک به حمايت های  يک گستره وسيع از  در ميان- افزارهای اروپا برای دموکراسی و حقوق بشر

 باشد ولی لزومًا به برنامه های همکاری کشورهای عضواين ها ميتواند شامل توسعه  . باشدمدافعان حقوق بشر می

 :حمايت های عملی ميتواند شامل موارد زير باشد. آنها محدود نمی گردد

 

ليت های مدافعان حقوق که فعا) NGOs(سازمان های غير دولتی مدافعان حقوق بشر، و همچنين حمايت از  –

بشر را از طريق چنين فعاليت هائی مانند سازندگی ظرفيت و مبارزه برای آگاهی عمومی، و فراهم آوردن 

تسهيالت برای همکاری مابين سازمان های غير دولتی، مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر 

  ارتقاء می دهد و حفاظت می نمايد؛

 

 و کار، گروه های ملی برای ارتقاء و حفاطت از حقوق بشر، برقرار شده راریبرقتشويق و حمايت از  –

بموجب اصول پاريس، که شامل سازمان های حقوق بشر ملی، دفاتر آمبودزمان و کميسيون های حقوق بشر 

 ؛می باشد
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رای  برقراری شبکه مدافعان حقوق بشر در سطح بين المللی، که شامل فراهم آوردن تسهيالت بکمک به –

  بشر در داخل و در خارج از اتحاديه اروپا ميگردد؛مدافعان حقوق 

 

مدافعان حقوق بشر در کشورهای ثالث می توانند به منابع مورد لزوم که شامل اطمينان حاصل گردد که  –

، از خارج دسترسی داشته و اين که ايشان می توانند از در دسترس بودن آن منابع و  می باشدمنابع مالی

  های درخواست آن مطلع گردند؛روش 

 

اطمينان حاصل گردد که برنامه های آموزشی حقوق بشر، در ميان ساير چيزها، اعالميه سازمان ملل در  –

 مدافعان حقوق بشر را ارتقاء می بخشد؛مورد 

 

، در شرايطی که  در خطر در کشورهای ثالثتهيه موازين برای کمک و حفاظت سريع مدافعان حقوق بشر –

سب باشد، از قبيل، صدور رواديدهای اضطراری و فراهم آوردن تسهيالت برای پناهنگاه های منا

 .اضطراری در کشورهای عضو اتحاديه اروپا

 

 نقش شورای گروههای کاری

 

 انجام و ادامه دستورالعمل های در ارتباط با مدافعان حقوق بشر را با COHOMبموجب دستور رسميش،  - 15

اين . د دادار خواهر تجديد نظر قموردکاری با ساير گروه های کاری شورای مربوطه ، هماهنگی نزديک و هم

  : بودشامل موارد زير خواهد

 

  مربوطه اتحاديه اروپا؛ و خط مشی هایارتقاء و ادغام موضوع مدافعان حقوق بشر در اقدامات –

 

 ؛ زمانیتقبل تجديد نظر های انجام اين دستورالعمل ها در فواصل مناسب –

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
16332/1/08  ard/BS/ck 12 
 DG E HR LIMITE FA 

و ساير مکانيزم های متحد ی همکاری با سازمان ملل  روش های بيشتر براادامه بررسی، بصورت مناسب، –

  ؛ق بشرقومنطقه ای و بين المللی در حمايت از مدافعان ح

 

 برمبنای ساليانه در مورد )(COREPERکميسوين نمايندگان دائم  و PSCگزارش به شورا، از طريق  –

  .د آمده در جهت اجرای اين دستورالعمل هاپيشرفت بوجو

 

__________________ 

 

 


